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Orta mektep ve liselerin 
kadroları hazırlanmaktadır. 
Bu ayın sonunda tebliğ edi
lecektir. 

... ,,.~ 

M. Churchil bir nutkunda 
Almanyanın muahedelere 
rağmen silahlanmakta oldu
ğunu söyledi. 

F1ATI 5 KURUŞTUR 

Posse'nin tavzihi 
Alman lktıaat Müate§an M. Posae, 

Türkiye ... Almanya ticaret mukavele· 
sinin imzası münasebetile gazetecile
re yaptığı beyanatta Londra cihan İk· 
tısat konferansından beri Türk efki.
numumiyeainde ukte halini alan bir 
noktayı tavzih etmittir. Ve bu tavzih 
ile artık ortada hiç bir mesele kalma
dığım emniyetle söyliyebiliriz. Poase'
nin mevzuubahis ettiği mesele §Udur: 

Londra cihan iktısat konferansında 
müzakere edilen mütenevvi meseleler 
arasında istihsal ile istihlak arasın• 
da muvazene temini ehemmiyet1i bir 
yer i§gal etmiıti. Bir çok iktısatçılar, 
dünya buhranının iatilıaal İle istihlak 
arasındaki muvazenesizliğe dayandı
ğını i<ıd ia ettiler. istihsale göre istih
lak azdır dediler. Buhranı doğuran 
amil de budur. Ve hu yetmiyormuı 
gibi hi.li. her memleket istihsal reka
betine girmi§ bulunuyor. Binaenaleyh 
istihsali azaltınak lazımdır ki istihlak 
ile m·r.ıvazene temin edilain. 

Şimdiye kadar sebepleri hakkında 
kütüphaneler doluıu yazı yazılan 
cihan buhrarurun amilleri arasında 
belki bu istihsal ve istihlak muvaze· 
ncsizliği sayılabilir. Belki de bu mu· 
vazenesizlik sebep değil de bir neti· 
cedir. Bazı iktısatçılar hiç bir zaman 
istihsal fa;,.labğı olamıyacağını idaia 
ediyorlar. Bunlar, fakirleımi§ bir dün
yanın lüzumu kadar qya istihlak et
mediğini ve fazlalığın bundan ileri gel
diğini iddia ediyorlar. Binaenaleyh 
diyorlar asıl yapılacak i§, istihsali 
azaltmak değil, insanların satın alma 
kabiliyetini artırarak istihlaki artır
maktır. 

Biz burada mütehaasıa iktıaaj'.çılar 
arasında ihtilif mevzuu olan bir na
zariye üzerinde tevakkuf edecek de
ğiliz. Şunu söylemek kafidir ki Lon
dra cihan iktısat konferanamda hu 
istihsal ile istihlak arasında muvaze· 
ne temini meselesi, her memJeketin, 
kendi istihsal effiği maddeyi baıka· 
lanrun istihsal etınemelerini temine 
matuf bir teşebbüsü şeklini aldı. Kü
ba, ubiz dünyaya yetiıecek kadar ıe
ker illihsal ediyoruz; ba§ka memle
ketler teker yapmaam,, gibi bir tek
lifle ortaya atıldı. Irak hunnarun bol
luğundan t ikayet etti. Brezilya, Ka
nada, Avustralya ve Arjantin buğday 
istibaalini tahdit etmek istediler. Ha
ta Yunaniatanla beraber biz de tütü
nü ileri sürdük. 

Alınan murahhası M. Posoe bunu 
geni~leterek bütün sanayi memleket
lerinfu istihsallerine teşmil etti. Ve 
§ İmdiye kadar ziraat ile uğraıan mem
leke tlerin sanayilerini inkitaf ettinne
ğe çalıımaları, esasen istihsal fazlalı
ğı olan sanayi memleketlerinin vazi
yetlerini işkal ettiğini söyledi. Eğer 
M. Poaae bunu her hangi devlet mu
rahhası gibi bir iktıaat nazariyesi ola
rak ileri sürseydi, kimsenin bir diye
ceği olamazdı. Fakat hiç lüzumu ol
madığı halde misal olarak Türkiyeden 
bahsetti ve memleketimizde sanayiin 
inl.işafı <<İstihsal fazlalığı içinde kıv· 
ranan sanayi memleketleri için bir fe
laket" olduğunu söyledi. Poaae'nin 
kendi noktainazannı ispat için hiç te 
iyi bir misal almadığı i.ıikardı. Çünkü 
Türkiyenin garbi Avrupa memleket
lerile rekabet edecek •anayi teıebbÜ· 
süne giriştiği vaki değildi. Türkiyenin 
•anayi programı, ancak kendi toprak
larında yeti§en pamuk ve pancar gibi 
istihsal maddelerini İ§leyip kendi 
ihtiyacım tatminden ibarettir. Nasıl 
ki timdi Wolff Ajansı vaartasile neı· 
rettiği tebliğde M. Poaae "Türkiye 
gibi ziraat sistemi olan bir memleke
tin kendi toprak mahsulüne uygun 
bir sanayi yaratmasmın ikhaadi nok
tai nazardan tabii olduğunu" kabul 
ediyor. • 

Londra konferansında M. Posse la· 
rafından söylenen bu söz efki.rrumu• 
miyernizde haklı bir iğbiran mucip 
olmuştu. Bu da Türk milletinin yeni 
aaıt!t.yi le§ebbüslerine ne derece kıy
met verdiğini göıteriyor. 

Londradalri murahhıu heyetimiz de 
Türk halkmm bu hissiyatına tercüman 
olarak Posae'nin sözlerine kar§ı tees
sür beyan etmifti. Arada Posse Lon· 
drayı terkederek Berline avdet etmit 
bulunduğundan kendi namına batka 
bir Alman murahhası tarafından ve
rilen cevapta sözlerinin yanlış tefsir 
edHdiği bildirilmitti. 

M. Poaae timdi daha vazıh ve da· 
ha samimi bir ifade ile Loıidradaki 
aözlerini izah ediyor. Umumi mahi
yette olan bu sözler diyor, sadece ak· 
la uygun bir i§ bölümü yapılmaaıru 
müdafaa etınek İçin aöylenmİ§ti. 

Eaasen Almanya ile Türkiye arasında· 
ki münasebetlerin mahiyetine ve Tür· 
kiyenin en iyi bir Alman ınalı müıte· 
risi olduğuna göre, bütün bu vaziyette 
bir suitefehhüm olduğuna inananlar 
çoktu. M. Posse'nin sözleri bunların 
doğru düşündüklerini göstermekle 
beraber, muhterem lktısat Müsteşarı 
da kurtuluşunu yerli sanayiinin inki
şafında gören bir milletin bu yoldaki 
teşebbüslerinin yanlı~ teli.kkiye uğra
dığı zannı altında İğbirar göstermesi
ni mazur görsün. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Maarif vekili sıhhi sebepler göstererek istifa etti 
•• ••4 
Universitede istifalarını vermiş olan diğer fakülte reisle • 

ı 

istifalarını jleri aldılar e · dün vazifeleri başına geldi le 

Universitede mukarrer ıslahat progra- ''Konferanstaki sözlerim
mının tatbikına devam edilecektir ie Türkiyeyi kastetmedim,, 

Maarif vekil vekili bugün Üniversiteye gelerek ıslahat 
heyetini toplıyacak ve başlanan işi tamamlıyacaktır 

Maarif Vekaletinin biı buçuk ay kadar vekaletle idare edileceği ve yeni 
Maarif vekilinin l\ 0 clis açıldıktan .sonra tayin edileceği söyleniyor 

,,,. -
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·, Islahat süratle bitirilecek 
YALOVA, 13 (Telefonla) - Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Bey 

11hhi sebeplerden dolayı istifa etmiıtir. Dr. Reşit Galip Beyin iatifa· 
namesi Başvekalet tarafından kabul edilmi§tir. Reşit Galip Bey dün 
aktam Yalovadan ayrıldı ve Kadıköyündek.i evine gitti. Sabık Maarif 
Vekili evinde bir müddet istirahat edecektir. Maarif Vekaletine ve· 
ki.leten Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyin tayini tasdikı aliye iktiran et· 
miştir. Refik Bey bu sabah Ankaradan Yalovaya geldi. Başvekil İs
met Pata Hazretlerini ziyaret ederek uzun müddet konuştu. 

U:~R..::e.:..ıı;.ı·ı2 .G..,;..a_li•p''",,.."°"'._R .. e._l. ,.ik_.B..,eıo.y-l-er-_I 1 
Maarif vekil vekili bu aktam lstanbula gitti. Refik B. yarın öğleden 

sonra Üniversiteye gidecek ve Üniverıite ıslahat heyetini toplayarak 
evvelce teshil edilen ıslahat programı mucibince işlere devam edile· 
cektir. Üniversitenin esasen kadro meseleleri halledilmiş gibidir. Fa
kültelerin nakilleri, ders programları ve aaire de dera senesi başına 
kadar muhakkak ikmal edilmiş olacaktır. 

İdare heyeti 
Dün toplandı 

Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Bey 
eababı aıhhiyeden dolayı istifa etınit 
ve yerine vekaleten Sıhhiye vekili Re
fik Bey tayin edilmiıtir. Refik Bey bu 
gün öğleden sonra Üniversiteye gele
r ek ıslahat h eyetini ve Üniversite ida
re heyetini toplayacak, şimdiye kadar 
yapılan işler hakkında izahat alacak· 
tır. 

Üniversite idare heyeti dün emin 
Dr. Neşet Ömer Beyin riyasetinde iç
tima ederek geç vakte kadar meşgul 
olmuştur. Fakültelerin nakil işleri i· 
çin icap eden bütün ihaleler yapıl· 
mı§tır. Bu hafta samında Tıp fakülte
sinin lstanbula nakline başlanacağı ü
mit edilmektedir. 

Di§Çi mektebi tedrisat müddetinin 
dört buçuk seneye çıkarılması takar
rür etıniıti. Aldığunız malümata göre 
son :ıı.ömestr olan altı ay ''tez" için ay
nlmıı bir müddettir. Talebe dört ae
ne tahsil ettikten sonra isterse çahııp 
tez yapacak ve o zaman dit doktonı 
Ünvanını alacaktır. Halen ditçi mek
tebinde bulunan talebenin müktesep hak 
)arı tanınmıştır. Mevcut talebe mekte 
bi üç senede ikmal edeceklerdir. Dİ§· 
çi mektebinde fotöy adedi arttın-

Di§Çi metkebi müdürü Ki.Zllll Esat Bey bugün Yalovaya geldi. 
Refik Bey tarafından kabul edildi. Refik Bey, Kazım Esat Beyden 
Üniversitede ıslahat programnı_fan §İmdiye kadar tatbik edilen kı
sımlar hakkında izahat aldı. 

Evvelce istifa eden Üniversite emini Dr. Neeıt Ömer, Edebiyat 
Fakültesi reisi Köpriilüzade Mehmet Fuat, Tıp Fakültesi reisi Dr. 
Tevfik Salim Paşa ve Hukuk fakültesi reiai Tahir beyler iatifalarmı 
geri aldılar. 

Öğrendiğimiz.e göre Maarif Vekaleti bir buçuk ay kadar Refik 
Bey tarafından vekileten idare edilecek, ve yeni Maarif Vekili an
cak, Büyük Millet Meclisinin açılmasından sonra Baıvekiletçe seçi· 
lecektir. 

Ders senesi ba:tlamasma az vakit kaldığından Oniveraitedeki 
_ ıolahat itlerinin aüratle 'i!erilemeai için çalııılacakbr. 
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latilalarını geri alan Teıılik Salinı 
PQfa ııe Tahir Bey 

lacak, 60 #'' iblağ edilecektir. Talebe 
mektepte yalnız, son sınıf olan dördün 
cü sene okuyacak, üç sene Fen ve Tıp 
fakülteleri ile P. C. N. amıflarında 
ders görülecektir. Dişçi mektebine ec· 
nebi profesör getirilmiyecek, kadro 
genç elemanlarla tevai ve takviye e
dilecektir. 

Öğrendiğimize göre Üniversite ta• 
Jebea..inin devam mecburiyetleri ve ak• 
ıama kadar tedrisat yapılması hak· 
kında henüz kat'i kararlar verilmit 
değildir. Bu meselelerin Üniverıite t"§ 
kili.t kanunu ve dahili nizamname ve 
talimatnamelerle ali.kadar olduğu i.
tiki.rdır. Henüz bu kanun ve talimat-

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Balbo Hava Mareşalı 
Romada büyük şenlikler .•. 

Tayyareciler şsırlardanberi ilk defa zafer abidesinin 
altından geçtiler. Nümayişler devam ediyor 

• 

f 

General Pellegrini ııe General 
Balbo 

ROMA, 13 A.A. - Bütün hal. 
ya Balbo'nun dönütünü büyük te
zahürlerle karşrlamaktadır. Halk 
yollarda nümayişler yapmaktadır. 
Balbo 'c!l"efine toplar atılmaktadır. 
Bugün Roma' da resmi nümayişler 
yapılacak ve filonun tayyarecileri 
ve tayfaları bir geçit yapacaklar
dır. 

Zafer abidesi altında, Balbo 
hava mareşalı 

ROMA, 13 A.A. - Bu sabah 
Balbo tayyare filosunun mürette
batı kral tarafından kabul edilmiş
lerdir. Sonra Constantinin zafer 
abidesi altından geçmişlerdir. 
1527 denberi ilk defadir böyle bir 

• ...ıerasim yapılmaktadır. Nihayet 
Palatinede büyük bir askeri geçit 
resmi yapılınıt bu geçit resminden 
sonra M. Mussolini hava nazırı 
ceneral Balboyu hava mareflllı ta
yin etmi'tir. 

M. Balbo'nun nutku 
ROMA, 13 A.A. -Tayyareci

lerin tetkil ebniş oldukları alay 
colonne gelmiş ve halk burada 
muazzam bir nümayiş yapmıştır. 
Ceneral Balbo, etrafında fırka ka
tibi umumisi ve bütün tayyareciler 
olduğu halde matbuat sarayının 
balkonunda görülmüştür ve tiddet· 
li alkıtlarla kartılanınıftır. 

M. Balbo, bir nutuk söyliyerek 
kendisile arkadaşlarına yapılan 
iyi kabülden dolayı teşekkür ebnit 
ve fU sözleri ilave eylemittir: 

"Maamafih hakikatı gözönün
den gaybebnemenizi ve arkadaş
larıma da gaybetirmemenizi iste· 
rim. Bizler büyük bir şefin müte· 
vazi neferleriyiz. O şefin namına 
her türlü muzafferiyetleri elde et
mek hem kolay hem de zevklidir. 

M. Balbonun sözleri birçok defa 
(Devamı 5 iru:i <!ahifede) 

Başvekil Hz. 
YALOVA, 13 (Telefonla) - Başve 

kil ismet Paşa Hazretleri bugün kötk , 
!erinde istirahat ettiler. • [ 

İsmet Pş. nın 
Sofya seyahati 
Başvekil bir haftaya kadar 

Sofyaya gidiyor 
M. Titülesco Solyaya gidecek mi? 

SOFYA, 13 (A.A.) - ismet Paıa, 
Tevfik RüJtÜ Bey ile beraber eylulün 
20 ve 22 sinde buraya gelecektir. 

(Anadolu AjanaIDID notu - Ali.
kadar makamlar nezdinde yaptığımız 
tahkikat neticesinde bu haber te~ 
yüt etmektedir.) 

M. Titulesco geliyor mu? 
BÜKREŞ, 13 (A.A.) - Havaa A· 

M. TlTULESCO 

janaı bildiriyor: Ec 
nebi memleketler • 
de bulunmakta o • 
lan M. Titulesco • 
nun Ankaraya git
meden evvel Sofya 
ya gitmeai resmen 
kararlaştırılmıı de 
ğildir. M. Titulea
conun Sofyaya gi· 
dip gitıniyeceği, 
mumaileyhin An • 
karada yapacağı 

konuımalar etra • 
fında hükfunetler 
arasında cereyan 
etınekte olan mü • 
kalemelerin netice 
sine bağlıdır. 

Dün Y alovadan dönenler 
YALOVA, 13 (Telefonla) - Bir 

müddetten beri Yalovada bulunan 
Büyük Millet Meclisi reisi Kazım Pa
§8 Hazretleri, Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya, Milli Müdafaa vekili Zekai ve 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi ka
tibi Recep beyler akşam vapurile ls
tanhula gittiler .• 

Alman iktısat nezareti müsteşarı son 
anlaşmadan memnuniyetini söylüyor 

BERLIN, 13 (AA) - Volff Ajan-.• 1 
sından: 

Türk • Alman iktısat mukvelesin
den bahseden Alman lktısal nezareti 
müsteprı M. Posae, gazetecilere ver .. 
diği bir beyanatta her iki devlet için 
memnuniyet verici olan bu anlatmayı 
alkıılamak lazım geldiğini bildirmiştir. 

Londra iktısat konferanımda hassa· 
ten zirai olan nıemleketlerin mübalA 
ğah bir ıekilde sinaileımek istemeleri 
ile sanayi memleketlerinin, iktısadi 
kabiliyetleri aleyhine ziraat sistemle
rini inlti§af etirmeğe çabtmalarını 
bir hata olarak telakki ettiğini hatır 

latan M. Posse bu sözlerine karıı bil
hassa Türk mehafilinde gösterilen mu 
halefetin bir süitefehhümden doğdu
ğunu bildirmiştir. Zira bu sözler Türk 
iktısadiyatını kastetmiyordu. sadece 
umumi bir mahiyette idi. 

M. Posse, Türkiyenlnki gibi zirai 
sistemi olan bir memleketin, kendi 
toprak mahsulüne uyğun bir ıanayi 
yaratm.aıının, iktisadi noktai nazar
dan, pek tabii ve doğru olduğunu ili.
ve etıniıtir. 

Londradaki beyanatının maksadı 
sadece akla uyğun bir i§ bölümü ya

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dünlıü müsabakamı.zın re.imla-inden: J - Müsabakaya giren l. S. K. takımı. 
2 - Faltri Beyin amuttan balıklaması. 3 - Gene ayni ıporcunun bir kırlan· 
gıcı. 4 - Gaz;etemizin en fazla puııan . alan takıma ııerdiği kupa. 5 - 4"200 
Bayrak )IG"fUU ka;;ııanan Fenerbııhçe takımı. 6 - Yarııta bir depar. 7 - 4x 

200 bayrak kupamn 

Yüzme müsabakamız tam 
bir muvaffakıyetle yapildı 
F enerbahçeli yüzücüler 66 puvanla 13 
ağustos 933 şampiyonumuz oldular 
Dün Moda yüzme havuzunda 

Türkiye su sporları tarihine altın 
harflerle yazılacak, bir yüzme 

müsabakası yapıldı. Gazetemiz ya• 
rısların tam bir muvaffakiyetle ba-

' (Devamı 5 ind .ı;:ıhifede) 



Tarihi tefrika: 83 

Ya~n:' S. N. Hu lud.ln (Milli,.et) indir. 

Mübareküssabah neler yapmıştı? 
1 

Mübareküssabah Tiirlt bayrağını alllf"ğı etmifti. - Tedip. - Pa
dişahın iradesi. - Teoil. 

Mübarekü ... bahm lncilizler be .... 
bına isyana cüret ettiii muhakkakh. 
İngiliz terbiyesile yetiımit, batta 
kard"'ini bile Londratla okutmuı O• 

1 n bu ada;\t senelik muayyen bir pa· 
ra mukabilinde lngilizlere hizmet e· 
diyordu. ihanetini gizliyebilen bu ha· 
in asi; aynj zamanda Oamantl Hükii· 
metinin Küveyt Kazası Kaymakamlı
ğında bulunabiliyordu. 

Tam, Bağdat demiryolunun Baara· 
ya varması, daha doğnuu Baıranm 
değil, Küveytin •on imtiyaz merbaleaL 
olması Sultan Hamitle Kayııer Vilhelm 
aı·aıında kararlaşmak üzere iken bu 
adamın hükümet konaiınm balkonun· 
daki Türk bayraiını alaıait edip in· 
&iliz bandıraııru çekmesi Oaman1ı Hü
kümetine açıktan açığa İaya.n bayrağı 
açmakh. 

Sultan Hamit bu haberi cetiren tif. 
l"eli telgrafı okuduğu zaman fena 
halele müteeaair oldu. lr teeuür az 
zamanda büyük bir hiddete inkılap et 
ti. Kaim katlan çatıldı, alnı kırıttı, 
derhal Serasker Rıza Paıayı Te Mai· 
yetj•enlye erki.nıharbi Şakir Papyı 
çağırth. Onlara: 

- t,in ıiyaıi ciheti sonra dütünü
lür, !İmdi en yakın :zamanda en yakın 
yer<len Küveyte tedip kuTTeti sevke· 
dec~ksiniz ! dedi. 

Bu ferman Üzerine seraakerle Şakir 
Pa. doğru mabeyindeki hususi daİ· 
rede yüksek askeri komiıyonu topladı· 
lar. Müzakereler neticesinde Basra
dan Ferik Muhsin Paıa kumandaaın
da on iki ve Bağdattan Mütür Tatar 
Feyzı Pa.şanın seçeceği bir liva emrin
de .sekiz tabur piyade aaker sevkini 
kararlaştırdılar. 

Bu kuvvetlere dört topçu bataryası 
d .. iltihak edecekti. 

Abdülhamit bu kararı muvafık bul 
du. Derhal harekete geçilmesini em
~tti. Masrafların Bağdat ve Bura 
mtvalinden teıviyeaini aöyledi ye: 

- Bu huauıta Maliye Nezareti ora
ların defterdarlıklarına tebliiat yap· 
srn! dedi. 

Sultan Hamit böyle acele Te mühim 
i ,leri daima dakikasında diifünür ha· 
zırlar, emirlerini hemen verirdi. 

Sadrazam v~sıtasile meclisten veya 
vükeli encümeninden mazbataları a
ı ... ve itina ile nklardı. 

Cerçi 1293 Kanunueauiıinin bir 
maddeıi onu mukaddes ( I) Ye cayri
mes'ül ( ! ?) addediyordu. 

Binaenaleyh böyle bir harekete 
m~cburiyeti yoktu. 

Fakat o daima harekatının he ... p. 
hrını verebilecek va2iyette bulunmak 

iıtciinde idi. Sıraaı geline: 
- Ben, vükelayidevletin dedikleri· 

ni yapıyorum, söyledikleri gibi key· 
fiınle it görmiyorum! diyebilmek İs· 
tt"rdi. 

Mazbataları da bu iddiasmı ispata 
yarıyacak birer delil olabilec!ekl ''·ini 
hesap .. ederek saklıyordu. 

Nitekım hürriyetin ve .meınttiyetin 
ilinmda resmi ve busuıi beyanatında 
bu tekilde hareket etmifti. Fakat ma
lüm netice biçarenin bu zahmetlerinin 
pek bo,a çıktıimı ispat etti. 

Küveyte aıkerle•in aevki ve mıııraf
lann tesviyesi iradesi tebliğ olundu. 1 
Ve Arap izzet Pa?, mabeynihüm.ı· 
yunda Bura Nakibüleırafının oğlu 

•Seyyit Talip Beye tifreli bir telgraf 
çekti. Ve buıuıi olarak padişahın ira
desini ıu tekilde teblii etti: 

"Zatıetrefi hazretihilafetpenabiye 
sülileitihirelerinin derkir olan kema
li-dakat Ye merbutiyeti müııtemirre· 
!erine ve aej'yüma zatıi.Iileri hakk.,. 
daki teveccüh ve itimadunülüki.neye 
binaen eyyamıahirede bazı giina te .... 
tebü ... tı gayrimaraziyede bulunduiu 
anlatılan Kfüreyt K•za11 Kaymakamı 
''Mübareküaaabah,, Pa.-nm ahki.m. ve 
ferai:ziialimiye mucibince vesayayiha .. 
.ene icraıile daireirıza ve aaliba. ircaı 
znnnmda hemen KiiYeyte azimetle 
mumaileyh ile göriiferek telkinat ve 
veaayayimeanunede bulunmaları ve ha 
delmülikat neticesinin müu.raaten 
arz ve inhası ferman buyurulduğunu 
aelim ıelimeticam zıllüllahi ile tebliğ 
ederim efendim." 

Nakibüleşraf zade bu İrade Üzerine 
Mübareküssabaha gitti Ye kendisine 
li.znngelen nasihatleri icap eden şekil
de- '"erdi. 

Mübarekü...bah ona: 
- Ben paditaha daima sadık.mıdır. 

Y 3.lnız civar kabilelerin efradı bana 
kartı ötedenberi husumet beslemtkle· 
dirler, bu itibarla onlara bu fektlde 
bir hareketle görünmek benim ;çiu ar· 
tık zaruridir. dedi. 

Bayrak meııeleıini de: 
- O da yanlıı telakki ediııı.;ıtir. 

lngiliz gemiıi aüvarisi bükilmet' kona
imı 2iyarete celmiıti. gemiıine ip.ret 
vermek Üzere de fil.imasını cöaterdi. 
Cahiller filiınayı bayrak zannettiler, 
Ye meseleyi bildiiiniz şekilde tefsire 
kalkı§tılar! cevabile tevil etti. 

Nakibüle~raf zade mülakatını ı .. 
tanbula bildirdi. Abdülhamit bu :urva 
terili yuhnadı. Oatelik te mevzuuba· 
bia reminin karaya top çıkardığ"tnr 
öirendi ve bütün bütün hiddetlendi. 

(Bitmedi) 

Yarın: 
, 

Mübareküssabah neler yapmıştı? 
2 ~ 

Mübareküsııabahrn ııktettiği ittifaklar. - Muharebeıle gö:ıte· 
rilen yararlıklar. - Netice ue A bdiilhamiılin kullandığı siyaset. 

Varnadan mektuplar 

MiLLiYET PAZARTESi 14 ACUSTOS 1933 

HARİCi HABERLER 
Radikal demok
ratların kongresi 

M. Herriot kongrede teza
hürlerle alkışlandı 

SOFY A, 13 (A.A.) - Bulgar A· 
jansı bildiriyor: Demokrat ve Radi· 
kal fırkalar birliği kongresi, dün aaat 
16 da milli tiyatroda reis M. Berend
aen J Danimarka - tarafından açılmış.
tir. Bulgar murabbası M. Kalendroff 
söz alarak ecnebi murahhaslara hoş 
geldiniz demi§tir. Mumaileyh M. Her 
riot'nun bulunmasının delalet ettiği 
manadan bahsetmiş ve mumaileyhin 
beynelmilel demokrasi hareketlerin
deki büyük hizmetlerini ehemmiyet
le kaydeylemittir. 

M. Herriot kongrenin kendi hal(. 
kındaki iyi kabulünden dolayı teşek· 
kür etmiş ve Bulgar milletinin barit 
vasıfları te§kil eyleyen meziyetlerini 
sa mıttır. Mumaileyh bundan sonra 
kongrenin pek ağır olan vazifesini 
izah etmit ve demokrat fırkaların 
gayret ve faaliyetleri ve beynelmilel 
sulhüo esaıt olan em.niyet, .silibl-!1-rı 
bırakma akideleri hakkındaki nik· 
binliğini izhar etmittir. M. Herriot tid 
detle alkıılantrufhr. 

M. Herriot'dan sonra M. Vaaailieff 
uzun bir nutuk ile celseyi kapamIJhr. 

Reis, hazirunu M. Herriofyu ve bey 
nelmilel dem9kraaiyi alkışlamaya da
vet etmitşir. Bunı -:ı üxerine milli ti .. 
yatroyu dolduran dinleyiciler tiddetli 
alkıılar koparmışlardır. Hazirun ara· 
sında Ba~vekil M. Muıanoff, kabine 
erkinı ve ecnebi memleektler mümeı 
silleri bulunuyordu. Başvekil büyük 
bir ziyafet vennit ve bunu bir reami 
kabul takip etmiştir. 

Nasıl karşılanılı? 
SOFY A, 13 (A.A.) - Eski Fransız 

Bawekili M. Herriot dün sabah Sivi. 
ljnÇad istasyonuna celmjt ve Harici
ye nezareti mümessili tarafından kar
tılanmıştır. Filbe i.sta:ıyonunda muma 
ileyh Başvekil M. Mouıanof ile mahal 
li büküineı erki.nı ve bir çok mebus 
ve azim bir halk kütlesi tarafından 
selamlanmıştır. Gerek burada M. Her 
riot ve gerek Sivilingartdan Sofyaya. 
kadar bütün İstasyonlarda biriken 
halk eski Fransız baıvekilini hararet
le alkışlamıştır. M. Herriot kendine 
uzatılan elleri sıkıyor ve çocukları Ö· 
püyordu. Sofya istasyonunda M. Her
riot Kralın mümessilleri, hükıimet aza 
sı. mebuslar tarafından kar.şılanmış .. 
tır. Büyük bir halk kütlesi istaayonu 
•e civarmı doldurmuştur. t 

Kararlar ı 1 
SOFYA, 13 (A.A.) - Rad.k:ıl ~ 

mokrat itilaf kongresi bu sabah ikiıtci 
celsesini •aat 10,30 da ilim akadeıpi.;i 
salonunda Franıız murabbası M. Emil 
Jl,orele'in riyasetinde akdetmi•tir. Kon· 
gre, bu celsesinde bütün heyetlerin i,. 
sizlik ve f{Ümrük -tnanialan hakkında ver 
miş oldukları raporları dinlemistir. 

Bütün murahhaslar iktısadi sahada 
beynelmilel bir tesanüdüıı lazım oldu· 
ğunıı ehemmiyetle kaydetmisler ve giım 
ı·ük manialarının ortadan kaldırılmast 
lehinde bulunınutlardır. 

Celse saat 12,30 da tatil edilmi• olııp 
ö" leden •onra nat 15,30 da tekrar açı· 
lacaktır. 

Almanya 
Silahlanıyor mu? 

"Tehlikeli bir 
Teşkilat,, 

Bir gazeteye göre Millet
ler Cemiyeti Birliği .. 
LONDRA, 13 <A.A.) - Bir çok 

şahsiyetlerin içindo bulunduğu Millet· 
ter Cemiyeti birliği, Milletler Cemiyeti
ne dahil devletler ile Japonya arasında 
siyasi ve iktısadi münasebetlerin kesil
mesi lehine şiddetli bir propaganda yap 
maktadır. 

Çin • Japon ihtilafında 16 ıncı mad
denin tatb"ki aleyhinde bütü muhafaza· 
kar matbuat ile ne;riyatta bulunmuş olan 
E vening Standard gazetesi, Milletler Ce 
miyeti birliğini (Tehlikeli bir teşkilat) 
olarak gösteriyor ve şunları yazıyor: 

« Kaç defadır, Japonyanın lngiltere 
ile imperatorluk piyasasında rekabet et 
mesine mü~aade eden iı şraiti ve az Üc· 
rt tehlike•İni haber verdik. Bu, Japon 
hükümeti kanuni menfaatlerini Mançu
ride müdafaa it;in li:zrm ~elen tedbir
ler aldı diye Japon ticaretini sulh namı
na vurmamızı icap ettirmez. 

Sulhperverlerin konferansı 
BONFF ALBERT, 13 <A.A.) -

( lskoçya) On memleketi, yüz elliden 
fazla mümessili sulhçü münasebetler 
enstitüsü tarafından tertip edilen ve iki 
senede bir toplanan konferansa iıtirak 
için gelınitlerdir. 

Konferans on beş ııün sürecektir. 
----<>-

Codos ve Rossi şerefine 
MARSILYA, 13 (A.A.) - Havas 

Ajansı bil&iriyor: 
Dün Codos ile Roısi'nin 'erefine iki 

ziyafet verilmiştir. 
Bütün Belediye azaları Amerika - As 

ya uçuşu kahramanlarına Marsilya şeh· 
ri namına =-ümüş ~r madalya vermişl<!r 
dir. 

Bel~diyeden çıkınca, tayyareciler hal 
k1('1 alkışlarile karşılanmıılardır. Pı·oven 
ce çiçekçi cemiyetleri kendilerine bir 
çok demetler vermişlrdir. 

---<>--
Hitlerin Halefi 

PRAG, (Hususi) - Sosyal Demok
rat gazetesi, 'Münihten aldığı bir habe
re atfenHitlerin bir ft .. ka m~lisi idaresi 
teşkil etmiye karar ve,.Jiğini bildirmek
tedir. 

Bu heyetin adı, «Fırka ayan meclisi• 
olacak ve Hitler'in en yakın arkadaıla
nndan terekküp eedcet.tir. Hitle.. bu 
meclise, öldüğü zaman kendiıine halef 
olacak adamın ismini kapab ve mühür
lü bir 1:&1"f içinde ıimdi<len bildirecektir. --

Sabık Fransız sefiri 
ROMA, 13 (A.A.) - Fransız sefiri 

M. de Otambrun itimatnamesini bugun 
öğleden sonra saat 17 de Krala. verecek 
tir. 

Lindberg gene uçtu 
COPEH GUE, 13 (A.A.) - Lind

berg dün tayyaresile Yulianehaabden 
Anıı;magssalik'ya citmittir Uçuta bu· 
gün Reyjavik'ya kadar denin etmesi 
mümkündÜT. -------

Harkov' da maç 
Varnada av maçları 

Varnadaki yerli ve ecnebiler maçları 
merakla takip ediyorlar 

M. Shurchill bir nutkun
da mühim ifşaatta bulundu 

Burada da yapbğımız maçı 
3-2 kaybettik 

Hı' RKOV, 12 (Gecikmiıtir) - Bu 
gün· Uk!"aoya ınuhteliti ile maç yaptık. 
Mutat merasimden sonra saat on sekiz
de maç bafladı .• Hakemin bir golümü· 

zü saymamasına raimen, ilk devreyi 

1 • O bitirdik. 
VARNA, 8 (gecikmiftir) - Mü· 

l'.lbakalara bug-ün 9 da baılandı. Zira• 
at Nazırı ve diger nazırlar, miafir-. 
1 r, Varnayı dolduran ecneloi Te yerli
ler büyük bir merakla takip edi}"'Dr· 
lar. Avcılıiın değerini, ne demek ol· 
ıluğunu, beynelmileldeki ma .... ıoı 
puıün anlamıt bulunuyorum. 

Hakem heyeti: Ceneral Pinl 9f, Bul 
gar Erkaniharbiye Reiıi Hiriıto An· 
tonof, Türk murahhau Refik Tevfik, 
Sırp Çeoviç, doktor Koıutantin, Ro· 

manya eki.birinden Murat n Luka 
Dorosiyef. 

Evvela pijon darjil (sun'i cövercin) 
müsabakalarına başbndı. Münferit a
htlRrın hepsi güzel. ilk ııerilerde Ro
manyalılar çok muvaffak oluyorlar. 
Bulgar 'ampiyonu Y orgi lliyef neşeli 
bir atıcı kendisine gövendiği belli o

luyor. Ve hakkı da var ııörünüyor. 

CanJı ve ıun'i ıüvercia müaabakala

n aaat 13.30 da bitti. Plaklar için üç 
makine çalıfıyordu. Yunan ekipinin 
bugün de celmedifine göre artık itti· 
rakten tamamen vazgeçtiii anlatıldı. 
Bu gelmeyitin müspet, menfi bir tesir 
yapmadıiı hiuolunuyor. Mü ... bakalar 
büyük bir nete ve samimiyet içinde 
yapıl r. 

Pijon darjilin bet ııerisinde tek ahf 
itibarile Bulgarlardan 50 de 47 ile 
Yorgi lliyef birinci, Yug.,.li.vlardan 

Luhiç 45 ile ikinci Te cene Yucosli.v
lardan Orel 43 ile üçüncü oldular. 

Birinci gelen Bulgar lliyef .. i gözü 
1akat ve bizzarur aolak atmasına rai· 
men çok cüzel ve teknikli attı. Üçün· 
cü celen Sırp Orel de takdir edildi. 
Birinci ikinci, hatta üçüncü aeri atıt
larmı çok ııiizel yapan Romenler iki 
seride ıinirlendiler. Bu yüzden kaybet 
tiler. Macarlar cirınedi. 

timin aldıiı isabet puvanınm cetTeli 
f'IClur: Yucoali.rya timi 170 ile birin· 
ei, Bulcar timi 154 ile ikinci ve Ro
men timi 139 ile üçüncü oldu. 

Müsabakaya g-iren timlerde hemen 
hemen fena atan hiç yok g-ibi idi. 

Canlı cüvercin müsabakaıanna dört 
kutu çalifh. Güvercinlerin bir kısmı 
ehli, ev giİYercıİni oldukları İçin zorca 
uçuyorlardı. Er,... ce komik sahneler 
Oldu. Bir CÜTercin üç <iefa vurulma
dan kaçtı. Üçünde de d(inüp dolatıP 
gene çıkanldığı kİİrn<! İn Ü•tüne kon- ) 
du Te zorla kendini vurdurdu. I 

Bu müsabakaya Macar diplomatlar· 
rmdan Baron de Kish le büyük bir 
nqe ile ve etrafını ~e:nlend;ren bir KÜ
veni,le girdi. Fakat biribiri arkasına 
iki mankeden sonra çekildi. Bulgarlar 
çok sinirli attılar ve mankelediler. 
Maç Yugoslivlar, Rcınenler arasında 
kızgm bir tekil aldı. Fakat genç Ro
men atıcııı Storiç enfes kular yaptı. 
Netice: 10 da 9 isabetle Romen Storiç 
birinci., Yugosliv Vartul\ıki ikinci, Ro m- Putilesko üçüncü oldular. 

Saat 16 da kaçan geyiğe atıf mÜaa· 
bakaları ile karabin ve piıtole atışları 
yapılacaktır. Kaçan geyiğin atış mesa 
fesi 75 metredir. Geyik iıaret anın· 
dan itibaren 24 metrelik bir ıahada 
4 aaniye müddetle görünecektir. Bu 
müddet zarfında vurmak gerektir. 
lnıan bu atııları seyrederken futbolün 
gol atışları aklına bile celmiyor. 

Türk gençliğinin bu ite ehemmiyet 
vermesi lizımdır ve artık bunu bir 
milli vazife, vatan vazifesi bilmelidir 

M. A. 

Balıkesirliler döndüler 
BALIKESIR, 13 <A.A.) - Çanak

kale harp şebitlel"ini uönnek ve ea.,..k. 
k le Halkevi ifo bir tema• va~mıok Ü~ • 
ı·c f!İden Bn1 k!sir Halkevli1eri ecl! bir 

LONDRA, 13 <A.A.) - 6 Esseex 
kontluğu tahailinde verdiği bir nutukta 
M. W uiston Chun:hill ıunl rı söylemiı· 
tir: 

« Bu!!iin Almanya ancak kısmen sİ· 
lihlıdır. Fakta daha ıimdiden kendiıin 
den zayii kom,uları, Avusturya, 1 .. içre, 
Belçika, ve Danimarka derin bir endite 
duymaktadırlar. Filvaki Almanyanı~ ıi 
lahlanmakta ve muahedelere rağ!llen 

silihlarunakt.a olduiuna inandıracak cid 
di sebepler var. 

M. Wuiston Cburchill bu~ünkü Av· 
rupada sulhün ha.ılıca istinatcahı olaıt 
Franıtz o--dusu ile ln1'iliz donantTY.smı 
zayıflatmak istiyen siyaseti ifşa ve mah 

kum etmektedir. 

Müstakil büyük gazetelerden «Sun 
day Referre• l,u hafta «Almo.nya ordu· 
!arını oili.hlandmyor.• başlığı altmda 
yazdığı 1,ir makalede mühim bir dosya 
yı ifta etmektedir. Bu dosyadan, Al· 
manyanın bütün kuvvetlerinin Nazi re· 

jimi tarafından haı-be hazırhk ırayesi e
saınna sevkedildiği açıkça anlaşılmak

tadır. 

Gazete, Almanyaii' !l"izlice silahlan 
masına müsaade edit!fği takdirde bun· 
dan tehlikeli kanşıklıklar çıkacaiını İ· 

live etmektedir. 

Geçit resmi 
BERL1N, 13 <A.A.) - Bu sabah 

Doeberitz'de karargilh kurmuş olan hu

susi kıtalardan 10.000 ki~i manevra mey 
danından Beri ine cidecektir. 

Saat 13 te, Berlinde Erkinı harbiye 
,reiainin huzurunda, yüzbaşı Roehm'in 
hücum kıtaları ile hususi kıtalar ·kuman 
danı Himmler'in kıtaları bir e-eçit resmi 
yapacaklardıl". 

Cumartesi günü Prens A~uste Guil
laume de Pruesae. Kont Helldorf, Po t 
dam po1iı müdürünüh ve bir cok ıahıİ· 
yellerin huzurlarile bir tecrübe geçit 
..esmi yapılmııtı. Gece "'CC vakit, Doe
bit.r:'de hararetli bir a•keri hayat guçiril 

ikinci deVt"ede onlar 3, biz 1 ııol yap 

tık. Birinci devrede biz 1 ~ol yaptık ve 
oyunu 3 • 2 kayhettik. Birinci devrede 
biz, ikinci devrede onlar ağu· bastılar. 

Tal,rmtmız ~as itibarile cüzel ve be3'e
ni1!t· bi.- oyun oynadı 

r-.1aı:ta bir ço!< yüksek resmi zevat 
vank Stadyom tıklnn tıklı.m dolu idi. 

Yarın atletizm ve güre! var. Ayın 

on yedisinde Odeaad-.n lotanbula ha· 

reket edeceğiz. 

• * 
Rusy;dan avdet edecek sporcuları 

mızın biiyük n1erasimt~ ., istikbaline 
hazırlanılmaktadır. 

Sporculanmız, Cumarte i ıabahle
yin saat 8,5 ta tehriıı:izde bulunacak 
!ardır. Fırka teşkilatı da iıtikbal me 
rasın1İne İftirak edecektir. 

K.--:anın sebebi ne imiş? 
BRÜKSEL, 13 (A.A.) - Le Soir 

gazetesine göre Stratosfer'e çıkan balo
nun patlamasına sebep. bir Alınan fab· 
rikasının yapmıt ve vermiı olduğu Ca
nada malzemedir. 

Diğer ta.-aftan tecrübelerde tazyik e
dilmiı havadan evvel. su kullanmak İ· 
cap ettiği balde sınai esaslara muhalif 
olarak hareket edilmiştir. 

Havanada kanşıklık 
HAVANA, 13 (A.A.) - Mac'ha· 

do kabineıi istifa etmi,tir. 

HAVANA, 3 (A.A.) - Machado 
tayyare ile kaçmışhr. Halk sarayda 

tahribat yapml§ ve bazı şiddet hare
ektlerinde bulunmuştur. Bunun netice 
si olarak 20 kiti ölmüt ve 200 kiti ya
ralanmıştır. M Ce.spedes vek&leten 

i lunm tur. 

DAK.i 
Başvekil Ankaraya dönüyor 

ANKARA, 13 (Telefonla) - B~uekil ile beraber hareket eden 
Ziraat Vekili ve dün giden Sıhhiye vekilimizin salı veya çar,amba gü
nü ismet P~a ile beraber avıletle ri beklenmektedir. 

Akdeniz sahillerimizde kaçakçı
geçilecek lığın önüne 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Adalarla Akı/eniz aeuahilimiz ara
sında kaçakçılık meselesini konuşmak ue anlaşmak üzere Yunanistan 
gümrük umum müılürü eylUlün ortalarına doğru memleketimize gele
cektir. 

Samsunlular Çarşamba hattının 
Termeye uzatılmasını istiyorlar 

SAMSUN, 13 A. A. - Bugün Samsun Ticaret Odası ue mıntaka
nın Ticaret Odaları kongresi müştereken yapıldi. Kongre açılmadan ev· 
vel lıTka reisi doktor Nazıf Bey taralınılan kongrenin mahiyeti ue bütün 
dünyada iktuadi işlerin iktisap eylediği ehemmiyeti izah eden ue kon· 
greye muvallakiyet dileyen bir nutuk söylenmiştir. 

Müteakiben Ticaret müılürü tarafından kongre açılarak müzııkere
ye baflanmı~tır. Müzakereıle mühim olarak çarfamba hattının Termeye 
kadar temdidi, Samsun limanının bir an evvel yapılma.ı ue ihracat qya· 
sına ait nakliyat tarifelerinin biraz daha tenzili ue lröylüye ltalbur ma
kinalan tevzi husu.tan vardır. 

Bulgar - Yunan hududunda hadise 
SOFYA, 13 A.A. -Matbuat huılut hôdisesinılen bahsediyor. Yunan 

askerleri, Bulgar topraklarında bulunan bir Bulgar deuriy_ ~; üzerine a
teş açmışlardır. Fakat komisyonun yaptrJı tahkikat Yunanlılann ı'romi
teci zannederek atef ettikleri neticesine uarm11tır. 

Pirede büyük bir yangında 360 
muhacir evi yandı 

ATİNA, 13 A.A. - Pirenin muhacır mahallesinıle çıkan bir yangın 
da 360 baraka yanmıştır. 250 aile açıkta kalmıştır. Zarar on beş yırmi 
milyon drahmi tahmin ediliyor. Bir çok yaralı vardır. 

Dün gece bir köşk yandı 
Dün gece saat 23 e doğru Kuzguncuk üstünde Münir Pa~a mahal

lesincle Aziziye sokağında Kuleli mektebi riyaziye mı;ıallimi Osman 
Beyin köşkünden ateş çıkmış, ılerhal yetişen Kadıköy ue Usküdar itla
iyeleri yangını genişlemeden söndürmüflerdir. Köık yanmlftır. 

• 
lngilterenin yeni Ankara sefiri 
ANKARA, 13 A.A. - lngiltere hiikiimeti Ankara büyük elçiliğine 

Mısır levkalô.ıle komiseri Sir Perly Loraine'i tayin etmiftir. 

Sergi yarın 
Kapanıyor 
Temdit edileceği rivayet

leri doğru değil •. 
Beşinci yerli mallAr aergiai evvelce 

de tekarrür ettiğt gibi yarın yani 15. 
ağustos 933 salı günü akşamı kapana
caktrr. Son günlerde aergide eakiıin
den daha fazla satıt olmıya ba,lamıf· 
tır. Halk bir kaç gün sonra hepsini 
bir arada ve kolaylıkla bulamıyacağı 
yerli mallarına büyük bir rağbet gÖs· 
terınektedir. Dün sabahtan aktama 
kadar ıergiyi g-ezenlerin miktan 30 
bini geçmittir. Bilhassa aktam Üzeri 
aerci babçeai bir mahıer manzarası 
arzetmiştir. Bunda dünün pazar olma· 
11 da iınil olmuştur. Dün halk ve ser
ciye i,tirak eden finnalar araımci& ser
ginin beı gün daha temdit edileceği 
fayi olmuf ve bazı pavyon sahipleri 
serginin temdidi için tertip heyeti ri
ya.setine müracaat etmişlerdir. Tertip 
heyeti buna imki.n görmemiıtir. 

Şitli gençler Jıirliği bu akıam Gala
tasaray konferans aalonunda bir kon
a.er verecejini evvelce ilin etmiştir. 
Halbuki Cümburiyet Gençler Birliği 
mahfili de sergiye iştirak eden firma
lann sahipleri f"o,l"efine gene bu ak· 
,am bir veda müsameresi vererek Ya
pışkanlar komedisini temsil edecektir. 
Bu münasebetle Şiıli Gençler Birliği 
konserini 19 ağustos 933. cum.:ırtesi 
gününe tehir 'etmittir. 

Sergi tertip heyeti riya.setinden: 
Serginin bir kaç gün için daha lem· 

dit edileceii hakkında bazı şayialar 
deveran etmektedir. Sergı tertip he
yeti buna imkin görmemiştir. Beıinci 
yerli mallar sergisi 15 ağuıtos ıalı 
günü akıamı kapanacaktır. Husulü
malümat znnn1nda ilin o1unur. 

--o-

Maliye ve 
Dahiliye vekilleri 

YALOVA, 13 (A.A). - Tedavi 
mecburiyetinde bulunan i'Mustafa Ab
dülhalik Beyin avdetine kadar Nafia 
Vekili Hilmi Beyin Maliye Vekaleti ve 
lôlliğine tayini Rciscümbur Hazretleri
nin yüksek tasdiklerine iktiran etmİJtir. 

YALOVA, 13 <A.A.) - Tedavi 
mecburyetinde bulunan Şükrü Kaya ~': 
yin avdetine kadar Hariciye V ~~ı 
Doktor Tevfik Rüıtü Beyin Dahılıye 
Vekil eti vekilliğine tayini Riesicümhur 
Hazrtlerinin yüksek taıdlklerine ikti· 
ran etmj1 tir. 

Ali Rana Bey 
Gümrük ve 1nhiaarlar Vekili Rana 

Bey Tekirdağı tarap fabrikaımı tel· 
kike g-itmiıtir. 

TEKIRDAC, 13 (Milliyet) - Güm 
rük ve İnhi ... rlar vekili Rana Bey bu· 
gün öğleden aonra gümrük muhafaza 
cemiıile şehrimize geldi. Velı.il Bey 
vapurdan iner inmez. Şarap fabrika· 
sıoı teftite aitti. 

• 
Muhlis 8. Y alovadan geld1 

Ziraat Vekili ve 1 ktısat Vekaleti Te
kili Muhlis Bey, refakatinde Sümer 
Bank umum mü.türü Nurııllah Eaat B. 
olduğu halde dün Yalovadan advet et· 
mittir. • 

Vekil Bey, öfleden sonra Sü...,.. 
Banka ııiderek Anadoluda kurulacak falt 
rikalar için Rusyadan getirtilecek maki 
nelere ait proje ve pli.nlarıa tetkikatiyle 
rneığul olmuıtur. 

Konya valisinin tetkikab 
KONYA, 13 (A.A.) - Valimiz Ce

mal Beyin riyasetinde fırka ve Hal· 
kevi azalarından mürekkep bir grup 
Bozkır, Beytehir, Seyditehir, kazala
rmda bir tetkik seyahatine çıkmıflar· 
dır. 

Firari Kürtler 
Beruttan yazılıyor: 1925 Kürt isya

nında ve Ağrı harekatı eanasmda Süri
yeye hicret eden Kürtlerden bin kadar 
nüfus Beı·uta yerletmişti. 

Son cünlerde Lübnan hükümeti bôr 

kararname ile Lübnanlı olmıyan bu kürt 
lerin Aiustoı ayr sonuna kadar Lübnaa 
budutlan haricine çıkmalarını emretmİf 
tit". 

Bunun üzerine telifadüten Kürtler 
Berut müftüsüne ve nüfuı dairelerine 
müracaat ederek Lübnan tabiiyetine ıri· 
receklerini bildirmitlerdir. 

Fakat ne nüfüı dai .. ~i •e ne de i
ğer makamlar bo talebe cevap verme. 
mi,lerdir. 

Mü~kül bir vaziyette kalan Kürtle
rin ne yapacakları merakla beklenmekte 
dir. 

HALEP, - Burada çıkan (Vahdet) 
gazeteıinin yazdığına göre Arapça ga
zetelerin (Hoybon) cemiyetinin kendi
liğinden dağıldığı hakkında verdiği ha
berler teeyyüt etmektedir. Cemiyet a· 
zasından bir kıımı Süriyeyi terk için 
hazırlanmaktadır. • .............................................. , ............. . 

Hükumet kararile lıuiat it-kine 
çıkarılmıı olan Vicker• • Armlfrouc 
ıirketinin mümessili M. Lcuıder'in. 
Loniraya clönerlnn Parüte ~lıı.ileıa 
ı,ı, resmi .. 

i 
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Mühim bir dert 
Batmuharririmiz Siirt Meb'uıu 

Mahmut Bey bir iki gün en>el ba, 
makaleıinde çok mühim bir içtimai 
dayamıza temas etti. 

Bu aittikçe yenileten bir dava.
dar. 

Tnkyadaki teker fabrikaaı o 
mıntaka halkı için bir nimet olmut
tur. Köylü pancar ekiyor. Fabrika 
ya aabyor, aonra kendiıi de fabri
kada itçilik ediyor. Jki taraflı bir 
kazançla rahat rahat geçiniyor. 

Ver!'ıİ memurlan bu mıntakada
ki tahailibn yüzde dokaanı geçti
ğini aöyliyorlar. Bu o mmtakadaki 
halkın refahına iprettir. 

Bu davanın birinci perdesidir. 
ikinci perde acıklıdır. 
Köylü ve kasabalı bu fabrika yü

zünden para sahibi olmu,tur. Ver
gisini veriyor, yazlık, kıtlık zahire
aini tamin ediyor. Hayatının her 
safhasında varlığın lezzetini tab
yor. Fakat it bu kadarla kalmıyor. 

Bu mmtakada yer yer meyhane
ler açılıyor, içki sarfiyab müthit 
surette artıyor. Kumar oyunları 
hemen köylere yayılıyor. Halkın 
paraıı sıhhatini, ahlakını kemire 
kemire eriyip gidiyor. 

Bu vaziyetin daha evvel Kara
deniz taraflarında, fındık ye tütün 
mıntakalannda ayni şekilde cere
yan ettiğini biliyoruz. 

Fındık zamanı kadınlar mahsulü 
toplıyor. Kasabaya getiriyor ve er
kekler tabiatin zahmetsizce kazan
dırdığı bu aerveti derhal nakte tah
vil ederek kahvehanelerde talih o
yunlarına, meyhanelerde içki ve ae
fahat alemlerine sarfedip tüketi
yor ve hatta gelecek yılın hesabına 
tüccardan borç alıp harcediyorlar. 

l9te Mahmut Beyfendinin işaret 
ettiği dert böyle tarihi pek yeni 
olmıyan aari ve tehlikeli bir içtimai 
tehlikedir. 

Buna kartı batmuharririmiz hü
kiımet te,kilatının halkevlerinin 
gazetelerin, münevverlerin hareke
te geçmeaini, köylüyü tehlikeden 
kurtarmak için tedbir alınmasını 
istiyor. 

Yemek, içmek ve eğlemnek alın
teri ve ~öz nuru ile kazananların ta 
bii haklarıdır. Fakat bu hak cemi
yetin selametini tehlikeye dütüre
cek bir tekil alına ona kartı tedbir 
alJPalı.. liı.zımgelir. Bu itibarla Gire
s<m, Rize, Samsun mıntakalarında 
olduğu gibi teker fabrikaları mu
hitlerinde de para kazanan sınıf
ları daima böyle yağlı bünyelere 
muaaUit olan tüfeylilerden kurtar
mak icap eder. 

Çünkü içki ve kumar seviye iti
barile ham cemiyetleri yalnız fert 
it<harılc mutazarrır etmekle kal
ma;-. bu içtimai bünyeyi tehdit eden 
tehlil.e halini alır. Bugün çalıf311 
ve kazanan namuslu insanları ya
rın lıapishanelerde görmemizin ye
gane sebebi sefahate kartı olan bu 
temayiıl,Jüı·. 

Buna kartı propaganda nasihat 
gibi artık ciddi bir kıymet ifade et
miyen çarelerin faydası olmıyaca
ğına göre böyle yeni inkitaf eden 
sanayi hayabmızda itçinin kazan
cından birkısmını tutarak fabrika 
lar tarafından tesis edilecek itibar 
ve emniyet aandıklarına yatırmak 
ve itçiyi bu suretle cebri tasarrufa 
alıttırmak, ayni zamanda onu böy
le içki ve kumar gibi aile ve cemi
yet hayabnı tehdit eden afetlerden 
kurtarmak daha makul bir çare o
labilir zannederim. 

Herhalde meaele mühimdir. ite 
pratik noktadan çare bulmak icap 
eder. 

Barhan CAHIT 

Tayyare bayramı hazırlığı 
30 Ağustos Zafer Y<ı tayyare bayra

mını parlak bir surette tesit için yapı
l~cak hazırlıklar hakkında görütülmek 
Uz..-e bugün saat (J 6) da Cağaloğlunda 
Halkevinde Tayyare Cemiyeti kaza ve 
~ye ıubeleri reislerinjn ittiraki.le bir 
>çtima yapılacaktır. 

Vapurların kıymeti hafta 
sonunda belli olacak 

. Husuıi vapurlann muaye~elerini 
1kmal eden komiayon, kıymet takdiri
ne baılamııbr. Biitün vapurların ak
aaın ve müıtemilatı hesap edilerek 
heyeti umumiyesinin kıymetleri biçil 
rnektedir . Takdir edilen kıymetler 
•izli tutulmaktadır. Hafta oonunda 
Yap~r sahiplerine resmen tebliğ edile 
cektir. Ondan sonra bu kıymetlere iti
razları olan vapurcuJar, esbabı muci 
l>eıile birlikte itirazlannı deniz tica· 
ftt ınüdürlüğü vaııtaıile birinci tica .. 
ret 1Dahkem · ·· · h k li"" 

ed 
eaı reıa111'!n a em gıne 

arz eceklerdir. 

Mide, Karaciğer ve Barsaklan 
hasta olanlar 

aç karnına ve yemek arasında 

Karahisar Maden suyu 
içmelidirler (5659) 
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ŞEHiR HABERLERi 

Akar mı? .. akar .. 
f.kenoınl 

Kömür burada 
Neden pahalı? 
Ticaret odası bu hususta 

bir rapor hazırladı 
Rıu ve Zonpldak kömürlerinin Pi

re limanında latanbuldan daha ucuz 
satildıiı hakkında vaki olan müraca
atlar üzerine iktisat vekiletinin em
rile Ticaret odau bu hıuusta tetkikat 
yapJDJf 'H bir rapor hazırlamııbr. 

Bu rapora göre, Rus kömürJerinin 
Pire limanında daha ucuz satılması, 
Ruslann fiyatı kırarak piyasaya ha
kim olmaları maksadını takip etme
lerinden ileri gelmektedir. Rualar, ha 
zan bunu lstanbulda da tatbik etmiı 
lerdir. Bazı zamanlar, Türk tacirleri 
de, fazla mikd~a Zonguldak kömü
rü alarak ltalyada lstanbulda.n daha 
ucuz fiyatla satmıılardır. 

Kömiirün latanbul limanında paha
lı olmauna, tahmil ve tahliye nuuıra
fmın fazalığı ııebep gösterilmektedir. 

Raporda, Zonguldak havzaımda kö 
mürün daha ucuza mal edilme.ini 
teminen iyi ustalar yetiıtirilmeıine, te 
ıiıabn modernize edilmesine, kömür

lerin iyice yıkanmasına, Boğazda kö
mür tacirlerine muayyen bir mıntaka 
gösterilmesine ve bu mmtakada tah
mil ve tahliye masraflannı azaltacak 
aari teıisat vücude getirilnıeaine lü .. 
zum göateri)mektedir. 

Bu rapor, oda idare heyetinin bu
günkü içtimıunda görüıülecektir. 

Türk-Fransız ticari itilafı 
Yeni Türk • Fransız ticari itilafı 

bugünden itibaren meriyet mevkiine 
girmektedir. 

Arjantinde kuşyemi 
Bu aene Arjantinde 9900 akr'da 

kuıyemi ekilmiıtir. 

Dün gelen buğday 
Dün Anadoludan şehrimize 27 va

gon buğday gelmiı ve borsada 4,36 
kuruıtan muamele görmüıtür. Şehri
mizde 6500 ton atok vardır. 

Kömür ihracatı 
Geçen mart zarfında Zonguldak 

havzasında 157,427 ton kömür iıtih
aal edilmiıtir. Ayni ay içinde 102887 
ton kömür ihraç edilı".'iıtir. • 

Tiftik 
Dün Zahire borsasında tiftik 54 • 

66 kurut Üzerinden muamele gönnÜ§· 
tür. Tiftiğin fiyatlarının bu auretle 
yükselmesi, tiftik keçilerinin köylü 
tarafından aablmasının önüne geçecek 
tir. 

Telefonlarda yüzde on 
tenzilat 

Tarife komisyonu, lstanbul telefon 
ücretlerinin yüzde on tenziline karar 
vermişti. Dün buna dair tanzim edilen 
rapor ait olduğu vekilete gönderilmiı 
tir. a 

500 seyyah geldi 
Conte Grande ltalyan vapurile dün 

tehrimize beıyüz seyyah gelmiıtir. 
Seyyahlar camileri ve tehrin diğer 
yerlerini gezmiılerdir. 

Bu gÜn gideceklerdir .• 

Vapurcular hakkındaki 
hakem karan 

iktisat Vekaleti Hukuk mÜ§aviri 
Kemal Bey, ıehrimizde vapurcular 
arasındaki vaziyeti kanuni noktadan 
tetkik ile metıul olmaktadır. Vapur
cular, yarın toplanacaklar ve hakelJl 
karannı öğreneceklerdir. ................................................................. 
l BORSA 1 

<it Bankaıından alınan cet.eldir) 

12 AGUSTOS 1933 
Akıam Fiatları 

lıtikrazlar Tahvilit 
J.tikraz. da•ili 97,50 Elekmk --
1933 l•tikra.ıı 95,25 Tram..-a,. --..-
Şark d. J'Olları 2.50 Tünel --
D. Mu.,ahhide 54,25 Rıhbm 18.20 
Cümriilcler 8,,25 Anado1a J 47,60 
Saydi mahi 5,60 ili 
Baidat 10.25 .. 46,70 
T, aakeri1• 10 Müueaail 51.20 

ESHAM 
)4 Baakası Na· T elefoa 13.,25 
m.• 9,50 Bomo•tl 21,-
" " Hamiline 9,55 Te-rkoa 27,76 
,. "' Müeia.iı 1f)2 Çimento IZ.SO 
Tram'lay 50 Jtt&.ıt ti.ay. ZO..-
Anadolu HUse 27,60 Şark day. 1.55 
Reji 3,60 Bal7a 2,75 
Şir. bari1• 15,25 Şark m. eıcza 2,.90 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 12.06 t Prai 15,.92,50 
Londra 700 J ViJ'ana 4,28 
Nüyork 64,10 Mad:riit 5,65 
Milaoo 9.- Btrlia 31,98 
Brüke•l 3,36.35 Zloti 4,22.25 
Atın. 82,fll Pqt• 371 
c....... 2,43,87,SO s.ı,....ı 34,57,725 
Sofi& 67,77 Biiılrr•t 80,325 
Amsterda. 1,17 Moako'la lOAAZS 

N U K U T {Satıt) 

Kuruı karaı 

20 f. Franaıa 117 ı Silin, A•. 28.-
1 J•tıerlin 704 1 p ••••• 11~ 
l Dolar 1115 1 M.rk 50.-

20 Liret 219 l Zeloti 24~ 

20 r. Belçika. ııe 20 Ley 0.23 
2J Dr•hmi 25 20 Dirar 115.-
20 1. ls~İıçr• 818 l Cerno"~ -.-
20 Leva 0.25 ı 1 Albn 927 
21 Kur. Çek 116 J f.,feci.liy• 0 • .:.1 

1 Flnrin 84.- Ba.aknot z.-

Maarifte • VllAyette 

Yeni kadrolar Mali teşkilat 
Ortamektep ve liselerin 
kadroları hazırlanıyor 
BütÜDArta mektepler ve liselerin 

yeni kadrolarının ihzanna baılanmıt
tır. Kadrolarla orta tedrU.t um~ 
müdürü Fuat Bey mqgul olmaktadır. 
Yeni kadrolar, on gÜne kadar bütün 
mekteplere tebliğ edilecektir. Yeni 
kadroda bir çok değiıiklikler yapıldı 
ğı söylenmektedir. 

Dün de heyet hazırlıklarla 
meşgul oldu 

Vaziyet 1 Eyh'.ilde kat'i surette an
laıılacakbr. 

Sanayi mektebine alınacak 
leyli talebe 

latanbul aanayi mektebine de bir 
mikdar leyli talebe alınacaktır: S~na
yi mektebine girmek istiyen talebeler 
17 ağuatoaa kadar müracaat etmi' o
lacaklardır. Sanayi mektebinin müsa 
baka imtihanı 20, ağustosta açılacak
tır. imtihan komisyonuna Maarif mü 
diirü riyaset edecektir. lstanbul Sana 
yi mektebine alınacak talebelerin, 
latanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sam
sun, Ordu vilayetleri halkından olma
laı.rı lazundır. 

Talebe Birliğinin Anadolu 
seyahati 

Milli Türk Tal~be birliğinin Anado 
luda büyük bir tetkik seyahati tertip 
ettiği yazılmıfb. Seyahate, yüksek 
mektepler talebesinden elli kiti ittirak 
edecektir. Seyahat kafileai, antrepolo 
ji profeaör muavini Şevket Aziz Be
yin riyaııetinde Gaziantep, Malatya, 
Maraı havaliıinde tetkikatta buluna
caktır. Seyahat 20 gün devam edecek 
tir. Gençler, 30 Ağuatosta Afyonda ya 
pılacak zafer bayramı meruimine it 
tirak ve avdetle Çanakkaleye uğraya 
rak ıehitlikleri ziyaret edeceklerdir. 
Gençlik kafileıi, önümüzdeki hafta i
çinde trenle ıehrimizden hareke.t e
decektir. 

3 mavnadan fazlası yasak 
Llmanlan, darlatan hareketler ka

nunen memnu olduğu nalde, bazı ro
mörkörlerin arkalarına alabildiğine 
mavuna takarak liman dahilinde ıey
rüsfeeri itkal ettikleri görülmektedir. 
Deniz ticaret müdürlüğü, bu halin 
men'ini ıDuvafık gör:müıtür. Arkala
rına üç mavunadan fazla taktıklan 
görülecek romörkörlerin sahipleri ce
zalandmlacaklardır. 

Mahkemelerde 

Yeni mali teıkilat iti ile meıgul ko 
miayon dün de mesaisine devam etmiı 
tir. Yeni teıkilatta mürakipliklere çok 
ehemmiyet verilmektedir. Bat müra
kipliğe merkezden yükaek dereceli 
bir zabn getirileceği de tahmin edil
mektedir. 

Maaş yoklaması 
Dul, yetim ve mütelcaitlt'rİn üçer 

aylık maa§ yoklamalanna devam edil 
mekt.,.Jir. Bu sefer yoklama yerlerin
de bazı değiıiklikler olmuıtur. Diiyu 
nu umumiye binaıı maarife verildiğin 
den buradaki yoklama~u Beyazıt "11r 
kez ıubesi ile birleıtirilmi§tir. 

Kadastro postası 
Eylulden itibaren kadastro tahrir 

heyetlerinin iıimleri kadastro post .. ı 
ismini alacaktır. Kadutro postalan 
altıya ayrılmıştır. 

Tavuk kolerası ile mücadele 
Son zamanlarda tavuklar araıın

da kolera ve veba çıkmıı, iki balta
lık bir çok tavuklr.rı:l' ölümüne sebep 
olmuştur. Vilayet baytar teık.ilabmn 
açtıiı mücadele neticesinde haatalık 
hemen tamamen bitmiı gibidir. Baytar 
müciürlüğü meccanen aıı tatbik ettiği 
cibi köylüye ııhhi riaaleler dağıtmıı 
kümeslerin temizliği için usuller cöıte 
miıtir. 

kümes hayav.anab haatalığma ka
ti nihayet vermek üzere her kaza bay 
tannm köyleri dolaıarak halkı tenvir 
etmeai düıünülüyor. -----· ~ ...... ___ .,. 
Evlenecek çiftler rapor 

alacaklar 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden tehrimiz Sıhhat Müdürlüğüne 
gelen bir tamime göre, bundan sonra 
evlenecek çiftler çok sıkı bir aıhbi kon
trola tabi tutulacaklardır. 

Veı.alet evlenecek olanlann kati 
raporlar dahilinde müsaade alabilecek
lerini bildirmiııir. 

Zührevi haatalıklann fecaatinden ko 
runınak ve nesli vikaye etmek gayesiyle 
yapılan bu tamimden sonra, evlenme ni 
zamhamesinin sarahati cfahilinde hüku
met tabiplerine müracaat etmiyenler tid 
~etle 1ecziye edilceklerdir. .,, 

' 

ikramiye kazanmak için .. 
Bir adamın başını 

bahçıvan Emin 
Beykozda Kaıap Hakkı Efendinin 

dükkinına emanet ettiği bir paket de 
rununda 97 tane çakmak la§ı sakla
yan, aoora da ikramiye almak emeli· 
le Kaaap }{akkı Efendiyi "'çakmak 
taıı kaçakçılığı yapıyor" diye ihbar 
eden babçevan Eminin muhakemeıi
ne ihtisas mahkemesinde baılanmıı· 
tır. Mahkeme bu cürüm uyduran '.te 
batkasırun baımı yakmak istiyen ada 
mı tevkif etmiıtir. Muhakeme ıahit. 
celbi için 20 Ağustosa bırakılmııtır. 

Mahkum edilen hırsızlar 
26-7-933 gecesi Tahtakalei:le Sala

hattin Efendinin odaaına girerek öte
beri çalan Mehmet 2 ay hapııe, 8 tem· 
muz gecesi Kumkapıda balıksı Haçi
ğin evine girerek gümüı ka41L: ve pa
ra çalan 17 yaşında Mehmet oğlu la
mail de bir sene iki ay hapse ve mah
kômiyetini bitirdikten sonra da bir ae 
ne iki ay müddetle eı:nniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmaya mah 
kum olmuılardır. 

Eli bıçaklı hırsız 
Sadullah Efendi isminde bir adamı 

hıraızlık kaadile yaralamaktan auçlu 
Nuri oğlu ll:if 11 ay 20 gÜn hapse 
mahkiim olmuıtur. 

Pasaportta yanlışlık 
Henri Efendi isminde bir adamın 

18 aylık çocuğunu yanlıılıkla Jıjz,_t. 

çiai Matmazel Annanın çocuğu gibi 
göstererek pasaportta ismi olmadığı 
halde vize vermekten suçlu polis Ce
mal Efendinin muhakemeai dün neti· 
celenmiıtir. Cemal Efendinin hu itte 
bir kasdi olmadığı, kalahalıktan1 ve 
dalııınlıkla bu yanlıılığın vuku buldu 
ğu, 18 aylık meme çocuğuna vize ve
rilip verilmemeıinde bir mahzuru İn• 
zib .. ti ve siyaai olmadığı anlaıılmıt. 
ancak vazifesinde ihma.l ve lakaydi 
gösterdiği için 30 lira ağır para ce
zası vermesine karar verilmittira C• 
mal Efendi hüanü ahlak sahibi bir za· 
bıta memuru olduğu için bu cezaaı da 
tecil edilmittir .• 

iki jandarma mahkum oldu 
Yakaladığı hüvjyeti. meçhul bir ka· 

çakçıdan müsadere ettiği sigara kağıt 
larını ı:,ıo.tmaktan suçlu jandarma Meh 
met ile l<açakçılığı men ve takip vazi
fesini suiistimal et):ıtekten auçlu Hü • 
seyin ve Mehmedin verdiği siarara ki 
ğıtlarım ücret mukabilinde satarak 
kaçakçıhk yapmaktan suçlu Cemalin 
muhakemeleri dün neticelen.mittir. 

yakmak istiyen 
tevkif edildi 

Jandarma Mehmet üç buçuk ııene, 
jandarma Hüııeyin bir sene, Cemal de 
6 ay hapae mahklım olmuşlardır. 

Kaçak çakmak taşı 
728 tane çakmak taımı kaçakçılık 

suretile aabnaktan auçlu Leonida ile 
Besimin muhakemeleri dün bitirilmif, 
Leonida 5 ay, Besim altı ay hapse 
mahkıim olmuılardır. Aynca her iki
ai beheri 25 kuruı hesabile 172 lira pa 
ra cezaıı vereceklerdir. 

Bir senaet dav ası , 
Altm.ış altı ~a§ında olmasına rağ

men 3 yaşında Angiliki iaminde bir 
komıu kızının bikrini izale etmekten, 
4 yafmda Bedri isminde bir çocuğa 
da tecavüzden suçlu Berber Petronun 
muhakemesine dün gizli olarak birin
ci ceza mahkemesinde baılanmı§br. 
Çocuklar babalan ve anneleri tara· 
fından mahkemeye getirilmiılerdir. 

Harcirah nizamnamesine 
aykırılık 

Hilafı hakikat mallımat vermek ve 
sebepsiz yere keıfe ihtiyaç &"Öıtere
rek harcirah nizamnamesine muhalif 
olarak ıoo lira yol ücreti almaktan 
ıuçlu sabık Balıkeıir tapu müdürü 
Nafiz Bey hakkındaki muhakeme 
dün ikmal edilmiıtir. iddia makamı 
Nafiz Beye isnat edilen cürüm sabit 
olduğu için ceza verilmesini iatemit
tir. Muhakeme karar tefhimi için 3 
ağuatosa bırakılmııtır. 

Açılan taahhütlü mektup 
lstanbul • Ankara posta vagonunda 

bir taahhütlü mektubu açarak içinde
ki yirmi lirayı almakla maznun ve a
kabinde lstanbul posta müdürü Ah
met Beyle paket postahanesi müdürü 
Tayyar Bey tarafından cürmü meı· 
but halinde yakalanan Hakkı Beyin 
muhakemesine dün baılanmıttır. Bu 
vak'a 929 senesinde ohnuıtur. Dünkü 
muhakemede Tayyar Bey ıahit olarak 
dinlenmittif. Tayyar Bey cürmü meı· 
budun naaı\ yapıldıimı anlatmııtır. 
Muhakeme Ahmet Beyin ıahit sıfatil• 
celbi için batka güne bırakılmııtır. 

M. Jannone beraet etti 
Tiirklüğe hakaret etmekten ve Va

gon-Li hadiaeaine sebebiyet vermek
ten suçlu Yataklı Vagonlar şirketime 
murlarmdan M. Jannone hakkındaki 
muhakeme dün netice1enmiıtir. Cür- • 
mü sabit olmadığı için M. Jeannone 

Bolodly•d• 

Otomobillerin 
Süratleri 
Belediye azami süratlen 

tekrar tesbit etti 
Belediyece vesaiti nakliye için yeni 

bir sürat listesi hnırlanmııbr. Bu liste 
de, aokaklann kalababğlna &"Öre otoJDC>o 
lıil ve kamyonların azami aüratleri •
bit edilmektedir. 

Otomobil ve kamyon Ye otobü.ı., 
dar ve kalabalık yerlerden ancak yirmi 
kilometre Üzerinden ııidebileceklerdir. 
Tenha yerlerde azami sürat 50 kilomet-
re olacaktır. " 

Zabıta ve belediye iıaret memurlan 
bu ıürati, daimi ıurette kontrol ederek 
arabaya fazla ıürat veren toförler hak
kında takibatta bulunacaklsrdır. 

Damga makineleri 
Menba sularını damialayan ~ 

!erin ıı!ı: sık siyaa uğradığı nazarı dik
kate alınarak Belediyece bu makinelo
rin ılıunia memeurlanna aenet mukabi
linde verilmesi ve ziy "I halinde kendilo
rine tazmin ettirilmeai telıanür etmit
tir. 

Cumhuriyet bayramına hazırlık 
29 Tqrinievvel Cümhuriyet bayra

mı hazrlıklanna devam edilmektecfü·. 
Haber aldıiımıza ııöre, Cümhuriyet 

Bayranu ıerefine, tehrimizin muhtelif 
semtlerinde temsiller •erilecktir. 

Ertuğrul Mubıin ve Celal Eaat Bey
i..-, bu maksatla komiıyona davet edilo
rek kendilerile görüıülmütür. 

latanbul, Beyoğlu ve Kadıköyünde 
temsiller verilmek üzere hazırlıklara 
başlanacaktır. 

Büyükdere yolu 
Belediye tarafından in§& edilmek

te olan Hacıouruın bayın yolu bu haf 
ta içinde ikmal edilecektir. Bu suret
le Şiıli ile Boğaz arasındaki hu mun
tazar.> yol seyrüsefere açılmıı olacak
tır. 

l'oll•t• 

Boğulan adam 
Kurukahveci Haydar 

Efendi imiş .. 
Evvelki gün Kadıköy vapurundan 

düıüp boğulan zatın hüvviyeti teabit 
edilmittir. Bu adam Tahmiste kuru 
kahve ve çay satan Kafkasyalı Hay• 
dar efendidir. Haydar Efendi vapura 
çok aarho, girmit, biraz açılmak Ye 
hava almak için vapunın kıç tarafına 
ıflbnit ve orada müvazenesini kaybe
derek düpnüıtür. 

Haydar Efendinin ticri ve mali vazİ· 
yetinin bozuk olduğu, bet on gün ev· 
Yel de dükkanını kapamıı bulunduğu 
anlaşılmıştıra Vak'arun aade<.e müeuif 
bir ~.ııızadan ibaret olduğu tahakkuk 
ebnittir. 

Üsküdar hırsızları 
Oıküdarda bir müddetten heri hır

ıızlık yapan iki azılı hırsızdan mürek
kep bir şebeke yakalanmııtır. lbra
hiın ve Hakkı iaimlerinde olan bu hır
aızlar el birliğile çalı§arak Çamlıca 
ve Bağlarbaıı civarında bir çok yerle
ri aoymuşlardır. Evvelki gece zabıta 
hırıızlarm ikiıini de cürmü meıhut ha 
linde yakalamııbr. lbrahim ve Hak
kı adliyeye teslim edilmiıler ve Üs
küdar tevkifhaneıine konulmutlardır. 

Neden öldü? 
Geçenlerde Balatta bir adam lngi

liz tuzu içmiı ve bir müddet aonra ze
hirlenerek ölmüıtü. Bu lngiliz tuzu
nun Balatta Avram isminde bir muse· 
viden alındığı iddia edilmifti. 

Avram poliate verdiği ifadede ken
disinin hiç kimseye lngiliztuzu satma
dığım ve hatta dükkanında lngiliztu
zu da bulunmadığını aöylemiıtir. Za
bıta tarafından dükkanda yapılan •· 
raıtırmada da hakikaten lngiliztuzu 
na benzer bir ecza bulunamamııtrr. 

Ayni cadde Üzerinde di&"er iki at
tar dükkanı dab,:ı bulunmaktadır. Za
bıta bunları da iaticvap altında alımı· 
tir. Diger taraftan ölen adamın bir 
arkadatı da lngiliztuzunu Aramın dü
kkanından beraber aldıklannı iddia 
etmektedir. Mevkuf bulunan Aram 
tahliyesini iıtemiıtir. 

Mısırlı münevverler 
Kahire Tıp Fakültesi reiıi Ali lhra· 

hlm Pa§ll ile beı doktor ve ı..,. ~azeto
ci yarın Ece vapurile lalıendenyedea 
hareket edecekler, Cuma ııünü ıehrimi-
ze geleceklerdir. . 

Cumartesi ııünü Beledıye tarafından 
Perapalaata bir ziyafet veTilecektir. 

GUmrUklerde 

Seyfi Pş. geldi 
Gümrük muhafaza umum 1nıma

danı Seyfi Pata tehrimize &"elmittir. 

Teftiş . 
Cüırirük muhafaza hat müdürü Ha 

~D Bey, mmtaka dahilinde bir teftit 
ııeyahatine çıkmıthr· 

beraet etmittir. 
M. Jannone dün matbaamıza geldi 

ve aldığı karar hakkında dedi ki: 
- Ben zaten Türk mahkemelerinin 

adaletinden emin bulunuyordum. 
Türklüğe hakarette bulunmadığım 
bu kararla da tecelli etti 

Maliye itleri, hele vergi mesele
ai her babayititin an)1yacağı teYler 
değildir. Kanun yapılırken kolay
ca anlatılam diye pyet aelia ye vi· 
zıh yazılır. Lakin o aonradan (kır
tasiye) dediiimia haatalıia tutu
lur. . Ve bir hale ııelir ki maliye 
zanaabnın erbabı bile içinden çı
kamaz Ye o halile de halka tatbili 
olunur •• 

Halbuki, Yergi en dakik bir me
seledir. Bütün halk rejimleri vergi
nin kolay cibayeti ve adaleti üze
rinde titrerler. • Bizde de böyle 
ınidir? •• VaHhi efendim. Bunu 
lıük\lmetin ili aiyaseti diye değil 

1aadece bir kalem muamelesi ola
rak tetkik edersek maalesef vergi 
itlerinin eski anlqılmaz teklini 
muhafaza ebnekte olduğunu ve bü 
tün hüsnüniyetlere ve gayretlere 
rağmen bili. o esiri mektebin vazi
yete hakim olduğunu görürüz. 

Bizde verıliği vergiyi neden ve
rir, niçin bu miktarda verir, nispe
ti nedir? .. Hükiımetin hakkı ve 
mükellefin vazifesi nerelerde hat
lar nerelerde biter. . Bunu bilen 
binde, halli onbinde bir ki•i bula
mayız. • Hatta maliye memurların• 
da bile bu işi tam kavramı• olan
larına az tesadüf edilir. Halbuki 
mesela bina vergisi binanın bir se
nelik iradının yüzde yirmiai cıka
rıldıktan aonra geri kalan miktarın 
yüzde 12 aidir. Bu kadar basit bir 
teY ciltlerle yazı olur. Neden? Çün 
kü eskiden kurulmut ve hali i9le
mekte bulun.mut olan bu makine 
ancak bu kadar mahaôl verir. 

Bu mülahazalardan sonra size 
tuhaf bir vak'a anlatacağım. Bana 
da biriıi nakletti. 

Buhran vergisi için yapılan bir 
kanunla 932 de mesken olan bina
ların vergilerine albda bir, akar o
lanlara üçte bir bir zam yapddıy
d'. Mesken ve akar nasıl ayrılaca· 
ğını da kanun tayin ediyor. "Sahi
binin bizzat oturduğu binalar me .. 
kendir. Eğer bir adamın bir kaç e
vi olursa bunlardan yalnız birisi 
mesken addedilir.,, 

Bunu maliye mütehassısları na
sıl tefair ediyorlar biliyor musu
nuz? .. Bakınız anlatayım: 

Bir bina eğer bot ise akardır, di. 
yorlar .. Neden? .• Çünkü içinde 
sahibi oturmuyor .. Bu muhakeme 
yi nasıl bulursunuz?. 

Rivayete nazaran birisi tubeye 
müracaat etmif. . 1 

- Efendim! Bizim falan yerde
ki kötkün buhran vergisi neden ~ 
te bir? .. 

- Köşk akar mı?.. (Irat mana
sına) 

- Evet akar. • (Akmak masta
rından) 

- O halde akarların vergisine 
üçte bir zammolunur .. Eğer için
de siz oturursanız mesken addedi
lir, altıda bir zammolunur. 

- Beyitn! Bizim kötk haraptır. 
Akar .. Yani damı akar .. içinde 
oturamıyoruz. 

- Orasını bilmeyiz. içinde otur 
madıkça biz akar sayarız . .. 

Bu fıkrada belki biraz mizah 
vardır. Fakat ben sonradan tahkilı 
ettim: Sizin bir eviniz var.. Ya· 
zın otur;ıyorsunuz •. K19ın da •em 
tin muhalefeti sebebile içine bir 
bekçi koyup kapatıyor ve ba,ka 
bir yerde oturuyorsunuz. . Kı~ın 
kapalı olan bu evinize akar diyor· 
!ar. Çünkü siz kışın içinde değilsi. 
niz. . . Bunun aksi de kışlıklar için 
ciri. . . Ve nihayet içinde oturula
mıyacak derecede harap olan evle
ri de sahibi içinde olınadığı için a
kar aayıyorlar. 

Tabii bu yazımı bir kısım kari
ler latife sanırlar. . Bir kısım yük. 
sek maliye makamları da bilifıha· 
kikat addederler .• Fakat ben bili
rim ve bildiğimi arzu edenlere is
pat ederim ki; kanunun (aabibi
nin oturduğu ev) i meaktt1 addet
mesinden maküa mana çıkarılmıt 
ve sahibinin her ne sebeple otura
madığı ve hiç bir zaman kiraya 
vermediği ve veremediği yerler a
kar addedilınit, fazla vergi alın
mıttır ..• 

Ne demeli? Maliye Ye Yergi itle
ri bu memleketin ali tahsilini ka
nun yolları öğretilen bir mektepte 
ikmal eden benim gibileri bile an
lamıyacak şekle getirilir, tehir, te
vil edilirse ona bizzat kanun ne 
yapsın, rejimin ve erkanının hüs
nüniyeti ne yapsın? .• 

FELEK 
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( lkbsadi bahisler ) 
İstanbul'un Sanayii 

5 inci yerli mallar •ergİ•i müncuebetile • • 

İstanbul ve limanı birbirine bai· 
lı iki mevcudiyettir. Şehir Türkiye
nin en nüfuslusu, limanı ise en bü

. yüğüdür. Sonra, İstanbul Türk va
purculuğunun ve milli aanayiin 
merkezidir. 

· İstanbul'un vaziyeti aanayiletme 
ğe çok müsaittir. Çünkü tabii mev
kii idealdir. Bir kere deniz kanali
le memleket ve dünya limanlarına 
bağlıdır. Sonra, karadan timendi- ı 

· fer vasıtasile iki "Hinterland,,a ma 
liktir. Bunlardan biri küçük diğeri 
büyüktür: Rumeliriiiz, •.•. ve Ana
'dolumuz. Her ikisi de sanayi ham 
maddelerini mebzülen yetiştirmeğe 
müsait olan öz yurdumuzun birer 
kıymetli parçasıdır. 

Sanayi bulduğu istihsal taraiti
nin yüksekliği nisbetinde ilerler. 
Bu taraitten birini de hiç fÜphesiz 
sanaride çı:ık ıarfedilen kömür tet
kil eder. Kömürün ucuza temini ise 
'aanayiin rekabet imki.nını arttırır, 
Bu itibarla İstan6ul'un sanayi iiUri
·,afı çok müsait bir vaziyette bulu
nuyor demektir. Zira, lstanbul'un 
mevkii Zonguldak kömür havzası-
na yakındır. Aradaki deniz ise nak 

' Iiyatı kolaylatbrdığından kömürü 
ucuza malettirir. 

. Bugünkü ferdi iktıaat sistemi dev 
rinde sanayiin yükselitinde bet mü 
him amil rol oynar: Bunlar, me
vaddı iptidaiye, kuvvei muhairike 
nakliye vesaiti, itçi ve sermaye me
seleleridir. Görüyoruz· ki İstanbul 
sanayii nakliye vasıtalarının bol
luğu ve sühuleti sayesinde kuvvei 
muharrike ve mevaddı İptidaiye 
celbi hususunda hiç te güçlük çek
miyor. Sanayi müesseselerinin mü
tehassıs İfçİ ihtiyacına gelince, bil
hassa batlangıçta İf bilen amele ve 
usta bulunmadığı için sanayi çok 
sıkıntı çekmitti. Fakat bu yoksuz
luk sermaye sıkıntısına nisbeten i
kinci derecede kalmıftı. Çünkü sa
nayicilerimiz diğer meslek erbabı
na niabeten kredi bulmak hususun
da daha çok mütkül vaziyette idi
ler. Bir sanayi miıessesesi küçük 
veya büyük, sermayece kuvvetli da 
hi olsa, kredi arar, ve ona istinat 
eder. Halbuki, timdiye kadar, tüc. 
car ve idhalatçı, milli ve ecnebi ti
caret bankalarından, zürra, Ziraat 
Bankasından, emlak sahipleri Em
lak ve Eytam Bankasından, kolay
ca para tedarik edebildikleri hal
de vaziyetleri daha emniyetli ve 
istikballeri çok ümitbaht olan sana 
yi müesseselerimize bu bankalar 
daha çok mütkülatla ve daha az 
mikdarda kredi açarlardı. İtte bu 
sebepten dolayıdır ki, henüz inki-
9af devresinde bulunan sanayimiz 

kendi haline kalmıttı. Fakat tim
di, memleketimizde bilhassa sana
yie çok ehemmiyet verilen bu sıra
da, Sumer Bank gibi bir ihtisas 
bankasının yarı sermayesinin kre
di olarak hususi sanayie ayrılmak 
yeni ve kuvvetli esaslar dairesin
de te9kilile., hükfunetimizin ayrıca 
bu pek mühim ihtiyacı da koruma
İı, şüphesiz sanayi hareketimizde 
yeni bir h12 verecektir. 

Sanayi itliyeceği maddelere gö
re, umumiyetle iki neve ayrılır. 
Bunlardan biri "istihsal maddeleri 
sanayii,,, diğeri "istihlak maddele
ri sanayiidir .,, Birincisi, ekseriyet
le ikinciye nim mamul madde ha
zırlar. lstanbulda sanayi in inkitafı 
bilhassa son bet altı sene zarfında 
olmuttur. Bu meyanda en fazla -
ilerleyen "istihlak maddeleri sana
yii,, dir. Zira bir milyona yakın nü
fw: olan tehir bu nevi aanayie ayni 
zamanda iyi bir mahreç teşkil edi
yor. Sonra, sana)'İİn mamuli.h da 
nevi itibarile çok yükselmitir. Aat
ti. öyle ki, daha dün yapılamıyan 
en lüks CfYa dahi, bugün yapılıyor. 
Hele gümrük tarifesi, te9vikiaanayi 
kanunu, ve kontenjantman usulü
nün yardımları ile gittikçe kuvvet
lenen sanayimiz, sermaye ve sarfi
yatının vüs'ati dolayısile her gün 
yenilikler vücuda getirerek ve tim
diye kadar elimizden dövizlerimi
zi çekip alan garbın büyük veolgun 
sanayiile cenkleşmektedir. Fakat 
bir gün gelec.ek ki biz de iktisat he
defimize varmıt olacağız ... Ve ken
di modem büyük sanayimizle, is
tihsal ınaarafımızı keza hattı asga
riye dü,ürerek, icabında onlarla 
hudutlarımızın haricinde dahi çar
pıtabilecek kuvvete malik olabile
ceğiz. 

Ziraat köyleri beslediği gibi, ti
caret ve sanayi de şehirleri besler. 
Netekim bugün İstanbul sanayii, 
halklnın mühim bir kısmına it ve
rebilmektedir. Böylece, bir taraf
tan tecrübeli ve meslek sahibi itçi 
yetittiği gibi, diğer taraftan da hal
kin varidatı, tasarruf kabiliyeti ve 
refahı artmaktadır. 

Her terakki küçükten hatlar. İs
tanbul ise, altı sene gibi en kısa bir 
müddet zarfında nisbeten en genis 
bir sanayi "Expan~ion.,u vücud~ 
getirmittir. Bu medeni hamlenin 
daha çok ilerisi geleceği gibi, mem 
leketimizin sanayiletmesi hususun
da önayak olan İstanbulumuz bu 
seri, ve ciddi teki.mülü için, siyasi 
ve iktisadi istiklaline sahip Cümhu
riyet idaresinin bu hür devrine ne 
kadar medyfuı olsa, azdır! 

Kumcq sanayici 
Dipl. Kim. Hayri Süreyya 

GalatA1aray Yerli Malıar Seı gisind •ki 

Y edikule Gaz Şirketinin 
dairesini ziyaret edbiz, 

KOK KÖMÜR Ü 
Katrandan çıkarılan maddeler. - [6264) - 5360 -

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Erzal Miktan 

Makarna 21000 
Şehriye 8260 

İhale İhale 
Tarihi Günü 

2-9-933 Cumartesi 
2-9-933 
3-9-933 
4-9-933 
5-9-933 
6-9-933 

ihale 
Saati 
ıs 

Teminat 
Lira KW"Uf 
4S2 so 

Kuru Faıulya 82400 
Arpa 298000 
Sığır eti ı20000 
Has Ekmek 897000 

.. 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar,amba 

.. 
ıs 
lS 
ıs 
ıs 

.. 
S27 
437 

1755 
4722 

.. 

Has Un 2050 
Odun 1314000 1.9:933 P-,;~be ıs' 193 50 
Sade Yağı 18100 9-9-933 Cumartesi IS ı059 
Pirinç 42300 10-9-933 Pazar lS 990 

1 - Çanakkale Jandarma Me kteplerile Jandarma Hastahanesi ef 
ral ve hayvanatınm ı-9-933 tarihin den 3ı 0 934 t 'h" k d b' 

l.k 'h · 1 yuka -<>- arı ıne a ar ır se-
ne ı ı tıyacı o an rıda yazılı mevaddı iate -k· kıt' · 

·b· ı 0933 ·h· d ·~ ız a tartnamesı 
mucı ınce -o- tarı ın en itibaren kapalı zarf uJ'l ·· ak 

k ıl tır us ı e mun asaya 
çı ar mıt . 

2 - ihale yukarda yazdı gün ve saatlerde Çanakkal v·ı 
dairesindeki komisyonda icra edilecektir. e 1 ayet 

Mahalli teslim Mektepler ve !ıa tahanenin depolarıdlr. 
3 - Şartnameler ve teklif mektupları numunesi arzu edenlere 

ç
1
_anakkale Jandarma Satın alma Komisyonundan verilir ve gönderi-
ır. 

. 4 - Mün."kaa~ya İftiralı: etınek isteyenler, usulü dairesinde tan
z_ım edeceklerı teklıf mektuı>_l~ile temiıiatr muvakkatelerini ihale saa
'!n~en evvel makbuz mukabılınde Komisyon Riyasetine teslim etıne
lı.Jır. 

5 - MuTakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükfunetçe müte
~r banka kefaleti istikrazı dahili tahvıli, Borsa fiatından yüzde 10 
nokaaniyle Milli esham ye tahvilattır. 

, . 6 - Banka kefalet mektuplarının numunesi Komisyondan alına
bileceği gibi Mal ·-.ı.ı..ı~~ından da tedarik edilebileceği ilıln olunur. 
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Ağzına kadar dolu bir bardağa· 
akıtılan bir damla suyun bardağı 
tatırmağa kafi geldiğini biliriz. 

Merdiven basamaklarına varın
ca, yolcu ile dolan bizim tramvay 
arabasına da yüz yirmi kiloluk bir 
titmanın girmesi tıpkı bu bir dam
la suyun tesirini yaptı. Kabımıza 
aığamaz hale gelerek adeta tattık. 

Şitman, boks eldivenini andıtan 
yumruklarını öteki yolcuların göğ
süne dayayarak kendine yer açı
yor, bir taraftan da hıtıl hıtıl solu
yordu. Bu solumak git gide öyle 
sıklattı ki adamcağızın ansızın tı
kanıvermesinden korkmağa batla
dık. 

Ve bu korku ile, ona, mümkün 
olabildiği kadar rahat nefes alma
sını temin etmek için, elimizden 
gelen yardımı yaptık. Şitman ha· 
la kendini toplıyamamıttı. Kazanı 
alet dolu bir vapur makinesi gibi 
durınadan buhar ifraz eden bu müt 
hit vücudün, çektiği ızdırap, tah
min ederim ki dayanılır &ibi değil-

> di. 
Biz böyle ona acınarak l>iı.kar

ken kondoktör sahanlıktan ~ı 
uzattı: 

-Bilet Beyler! .. 
Sonra titmana dönerek: 
- Siz efendim, bilet! .. 
Adamcağız, göğsü körük gibi i-

nip Çlkarken cevap vermeğe çalıf
tı: 

- Yağma yok, dedi, evveli. ne· 
fes ... Ondan sonra bilet!. .. 

Biletçi bu mazerete aldırmayın. 
ca tehdide lüzum gördü: 

- Az daha üstüme varırsan, he-
sabı Azrail'le görürüm ha!... ı 

M. SALA.HADDiN 

İklim ve verem 
Verem hastalarının her hangi bir ik

limde olursa olsun kabili tedavi olduğu 
bu gün her ne kadar malum ise de yer 
değiıtirmek; iklim tebdil etmeğe, hasta
lığ111 tifasını tesri etmeğe hadim oldu
ğu inkar edilemez. iklim değiıtinnek 
meselesinde yalnız hararet ve rutu
bet mevzuu babi~ olamaz. Bunlarla be
raber rüzgAr, toz, fırtına, yağmur, top .. 
rağın tabiati, günetin tesiri ve"'Claba sa
ir bir sürü amiller nazan dikkate alınır. 
Pek ziyade hararet ve bürudet haıta Ü· 
zerine muzir tesiri olur ve bayatını da 
tehlikeye koyabilir. Hararetin ıesiri ru· 
tubetin derecesile tesir yaptığı umumi· 
yetle kabul edilmektedir. Soğuk ve ku
ru hava münebbıh ve uyandıncı tesir ya .. 
parsa da hastanın vücudünde o tesire 
mukavemet edecek kuvvet bulunınaaı 
ıarttır. Uzun zaman devam eden hasta· 
lığın tesiri ile vücudü zayiflemiı veya 
ihtiyarlık sebebiyle mukavemet kuvveti 
azalmıt kimselerde kuru soğuk havaya 
mukavemet kuvveti olımyacağından bu 
gibi f'lluslarda kuru ve soğuk havamn 
tesiri zararlı olabilir, Ziyade rutubetli 
bava gevıetici tesire malik olduğundan 
entani tezahürata sebebiyet verebilir. 
Havanın hareket n cereyanı rutubet 
ve hararet üzerine tabiatiyle tesir eder. 
Ejer hava sıcak ve rutubetli iae rüzgar 
havanın cerayanım azaltmağa yardım e
der. Hava çok soğuk olurıa ona muka
vemet etmek için vücudün fazla hararet 
hasıl etmesi lazım gelir. Şayet hava ay 
ni zamanda hem rutubetli ve soğuk o
lursa hastalar iç.in pek. ziyade rahatıız
lıiı mucip olur. Ve neticeai muzir akı .. 
betlere badi olur. Bu itibarla zayifler ve 
sıhhat züğürtleri için münasip bir iklim 
intihabı mevzuu balıiı olurken böyle bir 
iklimin mevcut olmadığı tabiri aharla 
veremliler için hu!!'Üıtkü ıeraiti fenniye 
dahilinde bakılmakla yer değiştirmek
ten ilaha ziyade istifade edileceğini 
bilmek lazundır. 

Dr. ŞOKRO 

·Hava Makinist Mektebi 
Müdüriyetinden: 

1 - Hava Makinist mektebinin kayıt ve kabul müd
deti 15 Ağustos 933 günü akşamı bitiyor. Bu tarihten sonra 
müracaat kabul eclilmiyecekti r. 

2 - Müsabakasız kayıtları yapılan ortamektep mezun 
larınm mektebe ne vakit iltihak edecekleri ayrıca mektepten 
bildirilecektir. 

3 - Müsabaka imtihan! arma iştirak etmek Üzere mek
tebe kayıtları yapılan efendile rin imtihanları 20 Ağustos 933 
pa1.ar günü yapılacağından mezkur giinde mektepte saat 
9, ::o da bulunmaları İcap der, bl.Iurunayanlarm haklarını 
gaİ!J edecekleri ilan olun~. { 393 I) .ı;· ıı (; 

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Muvakkat 

Nev'i İhale İhale ihale Teminat 
Erzak Kilo Tarihi Günü Saati Lira Kuru' 

Has Ekmt. 108000 6-9-933 Çar,amba 17 567 70 
Has Un 120 kapalı zarf 

ı - Bayramiç Jandarma Mak inalı tüfek taburu efradının 1-9-933 
den 31-8-934 tarihine kadar bir ae nelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı 
ekmek ve un ı-8-933 tarihinden iti haren 36 gün müddetle kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılınıthr. 

2 - İhale 6-9-933 çartamba g ünü saat 17 de Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda yapılacaktır. Mahalli teslim Bayramıçta ta-
burunun göstereceği yerdir. ,. 

3 - Şartnameler ve teklif mektubu nümuneleri komisyondan ve 
Bayramıç tabur K. L ığından arzu edenlere gösterilir ve gönderilir. 

4 - Münakasaya İftiralı: etmek isteyenltr, usulü dairesinde tan
zim edecekleri teklif mektuplarile teminatı muvakkatelerini ihale saa
tinden evvel Komisyon Riyasetine ve makbuz mukabilinde teslim etme 
lidir. 

5 - Muvakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükumetçe müte
ber banka kefaletnamesi istikrazı dahili tabvili,Borsa fiatından % ıo 
noksaniyle Milli esham ve tahvilattır. 

6 - Banka kefalet mektuplarının numunesi Komisyondan alına
bileceği gibi Mal s:ındıklarından da tedarik edilebileceği ilan olunur. 

S248 (3892) 

HİKAYE 
Cehennemden selam getiren kadavra 

Defteri açtık okuyoruz: ı 
"Fırtına çıktı. Şimıekler çakıyor. 

GökyüziiJ>ode. ıİıeçhul orduların top a
ralıalan resmigeçit yapıyor. Bulutlar
da bir Kutup manzarası var. Uçuyor, 
uçuyorlar. Rüzgar ıslık çalıyor. Heeey 
bana bak, cehennemden seli.m geti
ren kadavra!. Seni teırih maaasından 
cehenneme gönderen herif bana dün 1 
gece bir emanet getirdi. Paketi aç
tım. içinden üç kokmut istakoz çıkb. 
Bunlar sana aitmif. Bana dediler ki 
sen bir çiroz balığmm hemıiresisin. 
İnanmadun. Cehennemden seli.m geti
ren kadavra. .. Ben sana inanmam." 

Biribirimizin yüzüne bakııtık. De
vam ettik. 

"Şe::tanlarm beynimde ature pitir· 
diği günlerden kalma bir tahta ceviz 
çekmece içine bu kokmuı ıatakozlan 
koydum. Cehennemden seli.m getiren 
kadavra!.. Senin için bunları sakla
dım. Bunlar senin sabah mezelerin. 

Heeeey bana bak, cehennemden 
gelen kadavra. İ\Üzgarların ıslıkları
nı ititiyor-ınusun?. Bir biber tul"fUOU 
gibi beynimi yakan timteklerden bir 
ıeytan sesleniyor. Bu benim feytanım. 
Dinle bak, senin için ne diyor? Sana 
diyor ki: (Cehennemden selam geti
ren kadavra bu gece ay çıkmadan 
dönaÜJı!,, Piyano tutlanna benziyen 
diılerinle smtma. Sana ıimteklerden 
seslenen a~il ıeytarun dediklerini din· 
le. Gece yarısı .mez11rlıktan geçen · aç 
bjr köpek gibi uluyarak selvilerin dal
lannı tokatlıyan rüzgara kanıan bu 
seste sana hayirlı bir nasihat &'izli. 
Cehennemden selam getiren kadav
ra. 

"Ne? •.. Kim demi§. Çürümüş pra
aa saplarından salata yapar Ye ıara· 
bıma kokmut pir:ı;ola k~miklerile me· 
ze yaparım da gene aeni sevemem. 
Cehennemden seliı.m getiren kadav .. 
ra! • • 

"Üfffff! •• Ne de .Pİ• kokuyorsun?. 
Sen niçin böyle alb ay içinde ektidin. 
Neden böyle bir kandilyağı gibi eri
din?. Sana ne oldu? .. Seni ben seve· 
b'; :~ miyim hiç? .. Haydi! Şimtekler· 
den beynimi bir biber turıusu gibi ya
kan ş.eytanm seai senin için: 

- Dönsün! ... diyor. 

Dön, artık. Dön! Ve mezbahada ge. 
berti!qıiı bir boğanın barıaklanndan 
bir ilmik . yapıp boğazıma dolamadan 
kendi kendimi boğmadan ve senin 
kuru kafanda bir brovning kurıununu 
ziyan etmeden git ve. . cehenneme 
dön. 

"Ve bu defa cehennemin eafelisafi
linine git. Defol buradan.,, 

Biribirimize tekrar bakıttık fakat 
devam edemedik. 

Hamdi bana sordu: 
- Çok zamandanberi yazıyor mu?. 
- Senesi oluyor. 
- Bir sene ha 1'. 
- Evet, tamam bir senedir defter 

dolduruyor. Ve bilir misin yazılarının 
taheser olduğuna kani. 

- Peki niçin onları böyle sıkı sıkı 
saklıyor? 

- Efendim, ilk zamanlarında o 
bunları gelir, aramızda kendi okurdu. 
Biz her ıeyden gafil. Onl-vı dinlerken 
alay ediyorduk. Bir alqam Galatada 
koltuk meyhanesinde bir tarap hçı.sı:
nın dibinde sarhot olarak bulundu. 
O hafta hiç oda11ndan dıtan çıkmadı, 
kimse ile konuımadı. Bir hafta sonrll 
çekmeceıinin ve odaıınrn kilitlerini 
yaptırdı. Şimdi anahtanru yanına alı· 
yor. 

- Geceleri ne yapar? 
- Bir 90mnambüy gibi taraçada 

dolafrr. Bu yazdığı nesir parçalarını 
besteler. 

- Peki niçin saçlanru kestirmiyor? 
- Betboven'e benzemek için. 
- Okuduğumuz defterin numarası 

kaç? 
- 112 ••• 
- Ötekiler de hep böyle rqi? 
- İçinde bazı giizelı parçalar olan· 

lan da var. Bir giin methur bir Fran· 
sız muharriri lstanbula gelmitti. Onn 
bunlardan bir iki parçaaıru tercüme et 
tim. Bayıldı. "Bir Türk Baudelaire'i 
yetitiyor., dedi. Bununla beraber ben 
anlamıyonun. 
Arkadatım kulağıma iğildi. 
- Bence bunlardan bir Franıız: 

muharriri bir fey anlamaz. Bu ,iirin 
tenkidini emrazıakliye doktorundan 
dinlemeli. 

Ortaköy F eriye Saraylarında 

Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: 
Yeniden talebe kaydile eski talebe kayıtlarının tecdidi 

rnuamelesi 20 Ağustostan 1 Eylüle kadar devam edecektir; 
ikmal imtihanları Eyliilün birinden onuna kadardır. Tedrı
sa\a 11 Eylülde başlanacak-t:ır. Eski talebe yeni kayt be
yannamelerini almak ve yeni adreslerini yazdırın~ .üzere 
mekt.ebe velilerile birlikte geleceklerdir. Bu muameleyı ıkmal 
etmiyenlerin devamına müsaade edilmiyecektir . Leyli üc 
ret üç taksitte 225 liradır. Memur Çoc~:u-ma yüzde.o~ t~ 
zilat yapılır. Eski leyli talebenin yerlenm muhafaza ıçın bı
rinci taksitlerini şimdiden gönderme1eri lazundır. (3876) 

S245 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde istihdam 
edilmek üzere altı şef namzet hi{i için 26 ağustos 1933 cumar 
lesi günü sabahı saat dokuzd~ ~kara ve İstanbul Z~aat 
Bankalarında bir musabaka ırntıhanı açdacaktır. İmtihan 
neticesinde muvaffakiyet ihraz e.l··!llere gösterecekleri ehli 
yet ve liyakatleri derecelerine göre yüz lark li 
raya kadar maaş verilecektir. _!\1usabaka!a iştirak edece . e 
rin Mülkiye veya Yüksek lktısat ve Tıcaret Mekt~plenn 
den veyahut Hukuk Fakülte sinden ve bu mekteplerın ecne 
bi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaalrı li.zun 
dır. . . 

İmtihan programını ve sair şartları haVi ızahn~eler•. A'! 
kara İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarık edilebı 
lir. Talipler bu izahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla 
beraber Ankara' da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne 
veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne ~ayet 20 A
ğustos 1933 akşamına kadar göndermek veya bızzat vermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. (3921) 5262 

Edirne Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: .L __ R_A_D_Y_O __ J f' ~'il ~ıı;,~~·t 
1-Mektebimizin 11221lira26 kuruş bedeli keşifli iha _ _ ~JYIJ-~ ~ ~ 

ta duvarlan inşaatı 4-8-933 tllrihinden itibaren (20) gün Bugünkü proğram 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Asnn umdeai "M 1LL1 YET" tir. 

ISTANBUL : 
2 - Münakasa 24-8-933 perşembe giinü saat (15) le 

mektepte müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin ti
caret sicillinde musaddak bulunduklarını ve ehliyeti fenniye 
ve mali kudretlerini gösterir v esaikle yüzde 7 ,5 nisbetinde le 
minat mektup veya makbuzlarını 661 numaralı kanunda ya
zılı tarifat üzere muayyen saatten evvel komisyona vermeleri. 

3 - Proje ve şartnameleri görmek isteyenler her gün 
saat (9) dan (17) ye kadar mektep idaresine müracaatla 
görebilirler. (3839) Sl84 

•• 
· Usküdar Malmüdürlüğünden: 

Alemdağmda metre mika hı 330 kuruştan 312 metre mi 
kap gayri mamul meşe kerestesiyle kantarı 9 kuruıtan 
15912 kantar meşe odunu satılmak üzere müzayedeye ko 
nulmuştur Satış muame!esi 21-8.933 perşembe günü saat 15 
le a-:d: arttırma ile Üsk:idar i\lia!müdürlüğünde. (3777) 

5110 

18 Cra.rnofoa. 
18,30 Fransızca ders (Müptediler• mahauı) 
19 Hikmet Rıza Hanım. 
19,45 Nihal Tewfik. Haıum. 
20,30 Münir Nurettin Be7 •• arkaclqları. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajana1, Boraa haberi, ..,.t ayan 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 ı Gramofon. 
18. : Salon orketraaı. 
19, : Alaturka uz. 
20,15 : Aja.ns habed.ri.. 
VARŞOV A, 1411 -. • 

21 OS: Aaker Strauss'o.n 11Nahol8011 ile Tereıı.. 
aa.',, isimli operet tem.sili. 23,20: Dan• musikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. ., 

20,55: Şa.rkalı konıet. 21,50: Erneat Dolnı~J'l 
nio ida.reainde opera orkHtraıL 23,30: Sısan 
muailı.isi. 24.20: Trio koaıer. 

VIY ANA, 518 m. 
21,15: Haihazıra ait n .. ri7al. 2ttl5: "Mikado tJ 

••7• (Tilibu'da bir sün) iıimli Cilbertin ope· 
ret temıili. 

MlLANO • TORINO • FLOANSA 
21,15: Konser. 22,20: Temıil. 22,45: Oda mu· 
aikisi. 23.20: O&nı muaikiıi. 

PAG, 488 m. 
20,15: Weinhers ıarkıcılarının lıı::uator takımıle 
konıerleri. 20,45: Sözler. 21: Max Reıerin e• 
ıerlerindan orkeatra konuri, 21,25: Skeç halk 

ABONE OCRETLERİ : 
Tilrklye içi• Hariç içia 

LIC. LIC. 
J •7hit 4- ·-• • 7 IO 14 -

u • 14- 2S-

Celen .,.rak pri Yerilme&.- Müddeti 
seç .. aüahalar 10 lr:aruıta.r.- C.aete •e 
mathaa7a ait iıler içi.a müdi.riyate •Ü· 
racaat edilir. Caaetlllllis ili.alar111 ••'• 
li7eti"i kabul etm-. -
BUGONKO HAVA 

Y 91illr:ö7 1'a1at ••rkezindea Yerilea Ma• 

IUnıata ıöre bas\in ha•• as bulutla •• ıl• 
mali iıtikametlerdea hafif riizsirlı d ..... 
edecektir. 

13-S..933 ta.rih.i11ıde ha.-a tasyiki. 754 •i ... 
1imetre en çok ııcakhlr: 29 ea az 24 derece 

idi .. !! .. ~~ .......... ~~~== 
ıarlaları. 21,50: Plak. 22,10: Halle koftıeri. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Pl•k. 14: Orkestra. - Pli.k. 19,20: radyo 
orkestra••· 20~: Solo lr:onıerZ. 22,20: Alr:tanıı 
konseri. 
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• MfLLIYET PAZARTESi 14 A~USTOS 1933 ' ) 

Dünkü , 
(Baıı 1 inci sahifede) 

p.rdabilmeıi için bütün fedakarlı
ğı yapmıf ve havuzda tertibat al
mıttı. Müıabakamıza ittirak etme
leri için, Beykoz F enerbahçe, l.S. 
K. ve Deniz lisesini davet etmit
tilL 

Yüzme Yarışları 

Deniz liıeıi dera programı hat
ladığı için yarıtlarımıza girememit ,. 
tir. Buna mukabil fenerbahçe, 
Beykoz ve l.S.K. kulüpleri tam 
bir spor klübüne yaratır bir 
tekilde daveti kabul etmit
ler ve çok samimi bir spor günü 
geçiril mittir. Bu klüplerimizden 
bilhaasa Beykoz klübü, ekaik olına 
sına rağmen gene centilmence ha
reket etmit ve sırf spor atkile ya
rıtlara girmittir. 

Burada bu üç klübümüze, göster 
dikleri büyük sportmenlikten do
layı tetekkür eder ve kendilerini 
tebrik ederiz. 

13 ağustos 933 birinci yüzme 
müsabakamızda, üç tane Türkiye 
rekoru kırılmıttır. Bunları da İzmir 
mıntakası yüzücülerinden Alp, Fe 
nerbahçeden Leyli., ve gene Fener 
bahçeden bayrak takımı elemanı 
olan Ömer, Fuat, Salim ve Cemil 
Beyler kırmı,lardır. 4X200 bayrak 
yarışı rekoru 25 saniye indirilmif- ı 
tir. 

Fenerli yüzücüler bütün eforla
rını sarfetmişler ve gazetemizin 
kupalarını kazanmıtlardır. 

Karamürselli yüzücüler yarıt ta
rihinden bir gün evvel mektubu
muzu almalarına rağmen çok kıy
metli kaymakamları Nuri Beyin 
mı.' zaheretile yarış batlangıç saa
tinden bir saat evvel müsabaka 
mahalline yetitmişler ve yarıtmış
lardır. Bu müsabakalarımızda, gör 
düğümüze nazaran Karamürselli 
yüzücüler pek kısa bir zamanda 
Türkiye Şampiyonluğunu kazana
caklardır. Yalnız bir ·havuza ma
lik olmadıklarından dolayı dönüt 
bilgileri bir az noksan. Bu mani de 
ortadan kalktığı gün Karamürsel 
yüzücüleri bir misli fazla randı
man verebiİirler. 

D;;ıı Beykoz yüzücülerinin de bü 
yük varlıklarına, şahit olduk. Bu 
klüp sessiz sedasız çalışarak mem 
lekete Saffan ve Agah gibi çok iyi 
yüzücüler yetittirmektedir. Bunda 
bilhassa yüzme kaptanları, Fahri 
Bey birinci derecede amildir. 

Y arışlarm cereyanında, ve misa
firlarimizin izaz ve ikramında 
banyo sahibi ihsan ve gazino sahi
bi Osman Beylerin büyük müzahe
retine mazhar olduk, kendilerine 
teşekkür ederiz. Yarışlarımız bü
yük bir alaka ile takip edilmit ve 
sporcular çok alkışlanmıştır. 

Yarışların teknik neticeleri şun
lardır: 

100 m. serbest erkekler: 
Y arıta yedi musabık girmittir· 

Saffan (B.) Orhan (l.S.K.), Alp 
(Jzmir), İsmail (Karamürsel), F u
at (F. B.), Ömer (F. B.), Netice 
1 - Ömer (F.B.) 1.13.14, 2 - Fuat 
(F.B.) 1.16.4, 3 - Saffan (B.) 1.17. 

200 m. serbest erkekler 
Yarışa altı müsabık girmittir: 

A~ab (B), Salim (F.B.), Mehmet 
Alı (Karamürsel), Hıristo (F.B.) 
Hakkı (B), Cemil (F.B.), 

Netice: 1 - Salim (F.B.), 2.56.1, 
2-Agah (B.), 3.00.2, 3 - Cemil (F. 
B.) 3.05.3. 

400 m. serbest erkekler 
Yarı,a altı yüzücü girmittir. Sa

lim (F.B.), lstavro (F.8.), İsmail 
(~aramürs~l), Agah {B.), Angeli
dıs (B.), Gıyasetin (B.). 

Netice_: 1 - Salim (F.B.), 6.15.8, 
2 - fsmaıl (Karamürsel) 7.2. 3 • A
gah (B.) 6.27.8. 

1500 m. serbest erkekler 
Y ~rıta altı yüzücü girmittir. 

Mekın (l.S.K.) Salim (F.B.), Ih
san (Karamürsel), İsmail (Kara
a~:sel) Hıristo (F.B.), Fethi (F. 

Netice: 1 - Salim (F.B.) 26.26.2 
İhs~n (Karamürsel) 26.37.8, ls
nıaıl (Karamürsel) 27.27.9. 

200 m. Kurbağlarna erkekler 
Y arıta sekiz yüzücü girmitti. 
Alp (İzmir), Yusuf (Karamür

ıel), Orhan (F.B.), Hakkı (B), 
K~rl Kroecker (1.S.K.), Selim (lz
nıır), _Adnan (B). İzzet (8). 
Ne~ıce: 1 • Alp (Jzınir) 3•22•8, 

(yenı rekor) Z - Orhan (F.B.) 3. 
46.9, 3 • İzzet (B), 3.47.2. 

y lOO m. Sfrt üstü erkekler 
arıta yedı yüzücü girmittir. 

rni~)evtr(lzınir), Salihattin (lz
Garb· 1F Haydar (Karamürsel), 
dıs (B )( ;..B.), Niko (B.), Angeli-

• • vmer (B) 
Netice: 1- Nik F. • 

dar (Karanı.. 0

1 
.8. 1.36, Aliffay 

bis (F.B.) l~;~ ), 1.40.8, 3 - Gar-

4~200 bayrak Yarı~ı 
Yarışa uç takım giı·mı·st· F 

b 
, ır. ener-

ahçc, Karamürsel (1.S.K.). 

Netice: Fcnerbahçe (Fuc.t, Ce
mil, Ömer, Salim), 12. 10.1 (yeni 

Yarıft idare etle n hakem heyeti ... 

66 n:ı~ 1n kazanarak i1ıi kupaı:uz, da alan Fenerbahçc )'Ü%Ücü.leri. 

Yarııımıztla büyük murJaflakı yet göateren Beykoz takımı 

2 - Karamürsel (Ihsan, Mehmet 10(1X200X100 
Türkiye rekoru). I Kadın bayrak yanşı 

Ali, fsmail, Ali Haydar) 13.33.9. ı - l.S.K. (Ruth Müller, Eva Al-
3 - l.S.K. (Metin, Kroecker, ter, Jale) 8.32.2, 

Schull, Mahmut), 15.16. 2 - l.S.K. Artrut Proyser, Gerlinde 
Türk bayrak yanp Zehnder, Suzi Müller) 8.42.9 

1oox2oox100 Atlamalar 
Yarı'a üç takim girmittir. Fener

bahçe, Beykoz, 1.S.K. 
Netice: 1 - Fener (Orhan, Gar

biı, Ömer) 6.45.4. 
2 - Beykoz (Niko, Saffan, Ad

nan) 6.46.2. 
3 - 1.S.K. (Kari Linke, Kari Kro

ecker, Mahmut) 7,48. 
12 - 14 yaşında çocuklar 

50 m. serbest 
Yarıta dört yüzücü girdi: 

Artlan (F.B.), Salahattin (Kara
mürsel), Gerbart 1\ 1..iller (l.S.K.) 
İbrahim (B.). 

Netice: 1 - İbrahim (B) 0.49.3 
2 - Salahattin (Karamürsel) 0.50.6 
3 - Arslan (F.B.) 0,53.3. 

14 - 16 yaşında çocuklar 
50 m. serbest 

Yarı,a 13 kiti girdi. 
Netice: 1 - Kari Linke (l.S.K.), 

0.33.6 2- Fethi (F.) 0.35.8 3 - Ce
van (F.B.) 0.36.5. 

50 metre Kurbağlama çocuklar 
1 - Kari Linke (l.S.K.) 0.46,4. 
2 - Omer (B) 0.47.6.3. Kari Kroe-

cker <l.S.K.) 0,48,4. 

50 m. 12 - 14 YQfında çocuklar 
1 - Mekin Ali <l.S.K) 0,53,2. 
2 - Gerhard Müller (l.S.K.) 0,55,4 

50 m. tekaüt kurbağlarna 
1 Galip, (Fenerbahçeli) 0,49. 
2 - Ekrem Rüıtü, (l,S,K ) O,SS.6 

Hanımlar 
100 m. sırt üstü hanımlar 

1 - Leyli. Hanım, (f.B.) 1,44,8 
2 - Artruk Proyser, <l,S,K) 1,47 
3 - Ruth Müller (1.S.K.) 2.0. 

200 m. serbest hanımlar 
1 - Leyla Hıınmı (F.B.) 3.42.4. 

2 - Eva Alter (l.S.K.) 4.15.8, 
3 - Ruth Müllcl' (l.S.K.) 4.25,6. 

400 m. seı·best hanımlar 
1 - Leyla (F.B.) 7.59. 
2 - Nüzhet <F.B.) 8.32.2 
200 m. kurbağlama hanımlar 
1 - Reva Aite- (l.S.K.) 4,7,8. 
2 - Rutb Mülkr (1.S.K.) 4,33,2 

1 - Fahri ( B.) 42.92. 
2 - Sadi <F.B.) 41.36. 
3 - Ekrem 38.20. 

Tramplen kadınlar 
1 - Artrut Proyaer <1.S.K.) 31.16. 
2 - Perihan (F.B.) 22.06. 

Kuleden erkekler 
1 - Behret (B.) 41.78. 
2 - Hiri~to (F.B.) 37.08. 
3 - Sadi <F.B.) 36.45. 

Netice 
Umumi tasnif neticesinde Fenerbah 

çe birinci, Beykoz iklnci ve (l.S.K.) ü
çüncü olmuılardır. 

1
- Askeri tabrı .ı · 1 

lar ilanları 

--------------------------Barut Fabrikaları için aşa-
ğıda yazılı malzeme ayn ayrı 
aleni münakasaya konulmuş
tur. Vermek isteyenler şartna
melerini okumak İçin pazarte
si ve perşembe günleri ve mü
nakasaya girmek üzere 21 A
ğustos 933 pa-zartesi günü sa
at 10 da Bakırköy Barut Fab
rikalarında Satınalma komis
yonuna müracaat etsinler. 

(3673) 
25 Ton Hamızı kibrit 

130 ,, Oleom 
100 ,, Oleom 
85 ,, İspirto 

120 ,, Şili Küherçilesi 
6,5 ,, Mükelles Soda 

3,5 ,, Südkostik 
0,5 ,, Santiralit 
0,5 ,, Difeni!amin 

:25:31 ,, Yerli Parrn:!; 
110 Ki!o Nikı·ozin • 

~ zdan Birkaç Enstantane 

Davfllı'nıı'ı:le yarı§ınu:za iıtirak eden Karamür
sel yÜ%Ücüleri 

Müsabahamız.ın yapıldığı Moda yü:zme 
• haııuz;u .. 

Türkiyenin en iyi iki atlayıcısı Beykoztlan 
Fahri ııe Behçet Beyler 

Yarııunıza giren 1. S. K. lı kadın 
yüzücüler. 

"Konferanstaki 
Sözlerimle ... ,, 

1 (Başr 1 inci sahifede) 
p marmı müdafaa etmekti. 

. . ... 
'tiôrkiye - Almanya ticaret itilafı

nın piyaaada jyi tesir yapbğmı yaz
mıf ık. istatistikler, Türkiye - Alman
ya ticari münasebetlerinin harici tica 
retimizde birinci derecede mevki İf"' 
gal ettiğini göstermektedir. 

Son Klearing esasına müstenit iti
laf ta, iki meleket arasındaki tica· 
ri müvazene teıebbüılerinin inkitafı
na hizmet edecektir. 

Muahedenin en mühim tarafı Türk 
ihracat tacirlerine kartı döviz h.usua
sunda kolaylıklar gösterilmeıidir. Bu 
mühim bir meseledir. itiraf etmek la 
zımdır ki, Türk ihracat tacirleri, Al
man döviz kayıtlanndan pek tiki.yet 
ediyorlardı. Meseli Alman hükumeti, 
Almanyanın fındık ihracı için yüzde 
60 niabetinde döviz vermeii eaaa ola 
rak kabul etmiıti Bu esas dahilinde 
bile, Türk tacirleri dövizleri almak i
çin aylarca bekliyordu. 

Buna mukabil, piyasada Alman 
111allanna olan raibet azalmamııbr. 
Türk ihracat tacirleri, piyasada bize 
en ziyade Almanyadan gelen elektrik 
malzemeai, kimyevi maddeler, boya, 
kumaı, demir malzemesi, makine gi
bi mallan, Almanyadan cetinneği ter 
cib etmektedirler. 

· Eşya tarif esi 
----+>-

Dün ikmal edildi, yolcu 
tarif esi de hazırlanacak 

1 Eyliilden itibaren Türk limanla
rı arasında tatbik edilecek eıya ve 
yolcu tarifelerini ihzara memur ko
misyon, dün öğleden sonra deniz tica 
ret müdürlüğünde deniz ve hava müa 
teıarı Sadullah Beyin riyasetinde top 
)anarak cıya tarifelerinin tesbitini ik· 
mal ctmiıtir. Müteakrp içtimada yol· 
cu tarife projelerinin müzakeresine 
başlanacaktır. Hazırlanan eıya tarife 
leri, İktısat vekaletince bu günlerde 
tasdik edildikten sonra ilan olunacak 
tır. Tarifeler, 924 senesinde tatbik o
lunan normal zamanlara ait tarifeler 
den daha ucuztur. 

1 Eylulden itibaren tatbik oluna· 
cak aeyrüsefer tarifeleri de vekaletçe 
ihzar edilmittir. Türk limanlarının 
kaç hatta ayrıldığını, her hatta kaç 
sınıf sürat ve kaç adi posta işletilme 
si mecburi olduğu hakkında ahkamı 
ihtiva eden bu tarifelerde bu hafta so 
nunda ilan edilecektir. 

Üsküdar lcra Memurluğundan: Bir 

borçtan dolayı mahcuz e paraya çevril· 

mesi mukarrer bir .adet mücoddct mavna 

nın lS..8-933 salı günü saat 9 dan 10 a 

ka.dar Üsküdarda Balabanda Çöp <skelc 

sın.c!e Ka,1fat y~rii!ıd~ açrk ~,rtırma &U~ 
l 
retile s.atılacağmd= talip o.lanlarrn 

n:,:ıhJHinCe hazır bu~;:.:.:'..ltJ.k memura 

!~.tlracaat ct.'nolcri i!.i.1 o':..ınur. (6356) 

• 

idare heyeti 
Dün toplandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
namesi vücude getirilmemittir. 

Maliye Vekil Vaka,leti 
YALOVA, 13 (Telefonla) - Avru 

pada bulunan Maliye vekiline vekalet 
etmekte olan Sıhhiye Vekili Refik B. Ma 
arif vekil vekili olduğu için, Maliye 
vekil vekilliğine Nafia vekili Hilmi 
Bey getirilmiştir. 

Ajansın tebliği 
Y ALOYA, 13 (A.A .. ) - Maarif 

vekili Dr. Reşit Galip Bey bedeni yor
gunluk ve sıhhi arızalar do\ayuile 
uzun zaman dinlenıneğe mecbur oldu 
iundan ve doktorların tavaiyesi de bu 
yolda bulunduğundan bahisle vekalet 
ten affini iatida etmit ve iatifaaı ka
bul olunmuftur. Maarif veki.leti vekil 
liğinin Sıhhat vekili Dr. Refik Bey ta 
rafından icruı Reiiicümhur Hazretle 
rinin yükaek tasdiklerine iktiran et
miıtir. 

Refİt Galip Beyin beyanatı 
ISTANBUL, .13 (A.A.) - Sabık 

Maarif Vekili Dr .. (.eıit Galip Bey 
Anadolu Ajana.ına fU beyanatı gön
dennittir: 

"İki haftadır devam eden rahabız
lıf.ımm uzunca bir dinlenme ile iyile
ıebileceiini doktorlar aöylediler. Bu 
sebeple Ma z if vekilliğinden affımı 
Başvekil P&J& Hazretlerinden rica et• 
tim. Kabul buyurdular. Maarif iıleri 
Sıhhat vekili Dr .. Refik Beyefendi ta 
rafından ifa edilecektir. ilk tedriaat, 
orta tedrisat, mesleki tedrisat, halk 
terbiyesi , inkılap terbi;•esi, köycülük, 
güzel ıanatlar, müzeler, kütüphaneler 
Ankara milli akademiai, milli kütüp
hanesi, milli müzesi latanbul Üniver
sitesi gibi aabalarda baılanılan iılah 
ve İcra işlerinin Cümhuriyetin en kıy
meti idare erki.rundan olan Dr. Refik 
Beyfendinin mesailerile en gÜzel ve 
en iyi inklşaf neticelerine ereceğine kati 
surette eminim." 

Kenan Ömer Bey yorgun 
Dün Kenan Omer Beyden ıu mektu

bu aldık: 
"Bugünkü 2696 numaralı nüshanız

da, içtimai, idari ve hukuki yüksek 
bir mektep tesisi için teıebbüsata gi
riıerek profesör kadroau için de Üni
veraiteden hııriçte kalan arkadaılaı;ım 
la temasa girdiğim yazılıyor. Eminim 
ki benden evvel bu arkada,larım böy 
le bir hadiseden ademi maliimat be
yan edeceklerdir. Kendimde kudret 
bulaam ve memleketim için faideli o
lacağrmı bilaem bu aahada da çalıı
mağı kendime borç bilir, fakat kadro
yu açıkta kalan arkadaılara haarede
cek yerde ilim ve faziletine güvendi
ğim her keae müracaati da bir vazife 

Balbo Hava 
Mareşalı 

(Başi 1 inci ııahifede) 
lar alkışlanmıf ve bu esnada mu
zika inkılap marşları çalrnı,tır. 

Tebrikler 

P ARiS, 13 A.A. - Fransa hava 
nazırı M. Purre cot Balbo'ya bir 
telgraf çekerek Fransız hava ordu
sunun İtalyan tayyarecilerinin 
Atlas 8'Irı yaptıkları fevkalade u
çuttan dolayı tebriklerini bildir
miftir. 

Alkıflar 

ROMA, 13 A.A. - Atlas seya
hatinden dönen Balbo filosu saat 
18,30 da Ostie'ye inmeğe batladı 
ve halkın tarif edilmez heyecanı 
ile kartılanmıttır. Etrafında filo
nun geçtiği devletlerin sefirleri o
lan M. Muısolini, tayyaresi ilk o
larak denize inmit olan Balbo'yu 
karfılamıttır. 

Saat 19,15 te bütün tayyareler 
inmi?ti• M. Muısolini tayfaları top 
lıyarak raporu dinlemittir. 

Bundan sonra tayyareciler alay 
halinde Roma'ya gitmitlerdir. Bü
tün yolda halk ve fatist tetkili.tla
rı kendilerini alkıtlamıtlardır. Ro
ma' ya saat 20 de varılınıttır. 

Saatli kumbaralar 
24 saatte bir, para atılmaz

sa kumbara duracak .. 
Ziraat Bankası halla mecburi tasar

rufa alıtbrmalı için çok orijinal bir ça, 
re bulmuıtur. Banka, Üzerlerinde birer 
saat bulunan tasarruf kıımbaralan geti
tecektir. Bu kumbaralann saatleri h<r 
24 saatte her hangi miktarda olu,.;. ol
aun kumbaraya para ablmazsa duracak 
tır; 24 saatte bir para atdcl.ıkça da ken
di kendine kurulacakbr. Bu auretle bu 
saatli kumbaralar, sahiplerini her 24 sa 
atte bu kumbaralara az çok bir para at
mıya aevkedecek ve halkı mecburi ta
sarrufa alıtbracakbr. 

Bu saatli lrumbaralann 4 lirya male
dilebileceii a.nlqılmııtır. Banka bu iıte 
kendisine kir anyacak deiiJclir. 

telakki ederdim. Ne yapayım ki böy
le bir ıeye te§ebbüs benim gibi yorul
muı, iti batından aımıı bir adamın 
hissesine düıen vazife deiildir." 

1 Evk,..; müdlriyeti ilAaları 1 
Guraba Hastahanesine lüzumu olan alatı tıbbiyenin aleni 

münakasaya konmuştur. Talip olanlar ~eraiti anlamak üzere 
her gün Levazım idaresine ve i h:ıle günü olan eylfilün altıncı 
çarşamba günü şa:ıt on beşte 1.:Jar:) E::cümenine müracaatları. 

(4061) 
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Konyada Kolordu Satın Al-1 Adapazarı Askeri Satın Al-

ma Komisyonundan: ma Komisyonundan: 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı i- AdapazaNDda bulunan kıt'-

çin 435,000 kilo arpa kapalı alar ihtiyacı için 19,940 kilo 
zarfla ınünakasaya konmuş- Nohut açık münakasa ile alı
tur. ihalesi 27 Aiuatoa 933 nacaktır. İhalesi 27 ağustos 
pazar günü saat 16 dadır. la- 933 Pazar günü saat 10 dadır. 
teklilerin şartnameyi gönnek lıteklilerin şartnameyi gör
üzere her &ün Fmdıklıda O- mek üzere her gÜn ve münalm
çüncü Kol Ordu satın alma saya girmek için o gÜn ve vak
komiayonuna ve münakasaya tinden evvel teminatlarile Ada 
gireceklerin teminat mektup- pazarında Askeri Satın Alına 
larile tekliflerinin muayyen Komisyonuna müracaatları. 
vaktinden evvel Konyada Ko- (3219) (3684) 4998 
lordu Satın alma Komisyonu-
na müracatları. (3225), 

(3739) 5128 
• • • 

Konyada Kolordu Satm 
Alma Komisyonundan: 

Karamandaki kıt'atm ihti
yacı için 158,500 kilo Un ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 26 ağustos 
933 cumartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Fındık
lıda 3 üncü Kolordu Satın al
ma komisyonuna ve münaka
saya gireceklerin teminat mek 

"tuplanle birlikte tekliflerinin 
vakünden evvel Konyada Kol
ordu Satın alma komisyonuna 
vel'IIle.ıerı. (3226) (3738) 

5127 
• • • 

Kayseri Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 
Kapalı zarfla 326 ton kok 

kömürü alına aktır. İhalesi 23 
ağustos 933 çar§8111ba günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin ıart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Kay
seride Askeri Satın Alma Ko
misyonuna müracaatları. 
_(3214) (3689) 4993 

Niğde Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 
Niğde de bulunan kıt'alar 

hayvanatı ihtiyacı için220,000 
kilo kuru ot kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
19 Ağustos 933 cumartesi gü
nü saat 9 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakaşaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Niğde•de Askeri Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3213) (3690) 4994 

Konyada Kol Ordu Satın 
Alma Komisyonundan: 

Konyadaki kıt'atm ihtiyacı 
için 759,600 kilo ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 28 ağustos 933 pa
zartesi günü saat 16 dedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün F mdıklıda Ü
çüncü Kolordu satın alma ko
misyonuna ve münakasaya gi
receklerin teminat mektupla
rile birlikte tekliflerinin muay
yen vaktinden evvel Konyada 
Kolordu satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (3224) 

(3740) 5129 
* * • 

Konya Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Konyada bulunan kıt'at ihti
yacı için 281,500 kilo Un ka
palı zarf usulile 26 ağustos 
933 cumartesi günü saat 16 
da satın alınacaktır. Şartname 
sini görmek İsteyenlerin her 
gün F mdıklıda Kol Ordu sa
tın alma komisyonuna ve mü
nakasaya gireceklerin teminat 
mektuplarile birlikte teklifleri 
nin vaktinden evvel Konyada 
Kolordu Satın alına komisyo
nuna müracaatları. (3227) 

(3737) 5126 

Balıkesirde Askeri Sabn Al
ma Komisyonundan: 

Edremitteki Kıt 'at ihtiyacı 
için 300,000 kilo un ve 12,000 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 2 eylôl 933 cumartesi gü
nü saat 1 1 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de ihale günü Ba
lıkesirda Askeri Satın Alına 
Komisyonuna müracaatları. 

(3239) (3890) 5202 

Selçuk Kız Sanat mektebi 
müdürlüğünden: 

Yeni ve eski Talebenin kaydı: 20-8-933-1-9-933 
İkmal ve kabul imtihanları: 1-9-933 - 10-9-933 
Derslerin başlaması : 1 1-9-933 
9-9-933 den itibaren elbise, çamaşır, şapka ve nakış atölye 

ıeri gayet müsait şerait ile sipar İş kabulüne başlıyacakhr. 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
" Müdürlüğünden: 

Adet 
1 

Kap Marka No. Kilo Cinai Eşya 
Sandık K E Bila 92 İpek Cizğili yün mensucat 

Yukarda yazılı Mal 14-8-933 tarihinde Pazartesi günü ar
tırma ile isteklilere satılacağından saat 15 de İstanbul İthalat 
Gümrüğü~§ mahallinde bulunmaları itan olunur. (3574) 

Milllyet'la romanı: 62 

AC 1 
~ .:~· . : ... .- . . ·::: :;:;: 

•• 4 • • • • 

Yazan: G. delaFOUCHARDIERE 
bir dine ait w akait lıitahmı okuya· 
bildiii sibi tamii .. ıhl,.lar ileminde 
kimteain dinlemek Mtemediii man
zum bir eoerin luuta üzerinde ne te
air hıuale getireceii tecrübe edilir. 

Haıta, doktorlann verdikleri iliç
lan naaal yutmağa !necbuna bütün 
bunlan öyle yerinde oturup yutmağa 
mecburdur. 

Bouif'in hastahaneye girmesini mü 
teakip gelen ilk pertembe günü, sa· 
bah erkenden (yani hastaları ziyaret 
etmeğe tayin edilen vakitten evvel) 
hastahaneye ilk müracaat eden ziya~ 
retçi Muaveneti içtimaiye müdürü M. 
Lemourcrier olduı. l 

M. Lemourcrier.te haıtahanenin 
yüksek mensuplart, memurlardan mü 
re~kp bir erkfınıhn-p hc·r ... ve y~ r'm 

Tercüme: Kamran Şerif 
düzüne kadar da Çinli refakat ediyor 
du .•. 

Zi,..,..,te Çinliler veıile olmuıtu. .. 
Bir heyeti murahhaaaya riya..,t e

den bir Çinli Prenai bir müddetten· 
beri Pariıte bulunuyordu. 

Heyeti murahhasa ilk günü Ely· 
sCe sarayında yemek yemif, takı za
feri ziyaret etmiş, Öpera'da şerefleri 
ne verilen bir müsamerede bir Çinli 
için f'Önlünü ne kadar acmak kabilse 
o kadar açarak, hazır b~lunmu§tu. 

ikinci günü Çin heyeti murahha
sası sabahleyin Lou\·..,J ve lnvolidea 
müzelerini ziyaret etıniıti; gittikçe 
nezaketi artan Prens tablolar, bir de 
toplarla çok alakadar oluyordu. Ak
şama doğru heyet Louiı XVI nin, 
Landrü'nüıı ve M Tardieu"nün ika-

MiLLiYET PAZARTESi 14 AGUSTOS 1933 

1 l.t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 1 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 2400 kilo Sade yağı 7-9-
933 perşembe günü saat 15 
den 15,30 za kadar aleni mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinde te
minatlarile Merkez Kuman
danlığı Satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(167 (4047) 
* * * 

Harp Akademisi hayvanları
nın ihtiyacı için yirmi bin kilo 
arpa 21-8-933 pazartesi &ünü 
saat 11den11,30 za kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ev
saf ve ıeraitini görmek iste
yenlerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin temınatlarıle 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satın ıAlına komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(168) (4046) 
* * * 

Merkez kumandanlığına mer 
but kıt'at ve müessesat ihtiya
cı için otuz bin kilo Beyaz Pey
nir 7-9-933 perşembe güiıü 
saat 15,30 dan 16 ya kadar 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gÜn ve müna
kasaya gireceklerin belli vak
tinde teminatlarile Merkez 
i ... umandanlığı aatm alma ko
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (169) (4045). 

• * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müesaesat ih
tiyacı için dokuz bin kilo sa
bun 7 -9-933 perşembe gÜnÜ 
saat 16 dan 16,30 za kadar a
leni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna
kasaya gireceklerin teminatla
rile birlikte belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satın alma 
komisyonunda hazır bulunmıa-' 
ları. (166) (404d) 

• ~ * 1 
Merkez kumandanlığına mer 

but kıt'at ve müessesat ihtiy~
cı için üç bin kilo kuru üzüm 
7-9-933 perşembe günü saat 
1 t>,30 dan 1 ' ye kadar aleni 
münakasa suretile satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna
kasaya gireceklerin teminatı 
evveliyelerile birlikte belli sa
atinde Merkez Kumandanlığı 
!alın alma komisyonunda ha
zır bulunmaJarı.(lt>5) (4049) 

Merkez kumandanlığına mer 
but kıt'at ve müessesat ihtiya
cı için 75000 kilo sade yağı 
7-9-933 perşembe günü saat 
14 de kapalı zarfla satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna
kasaya girişeceklerin belli sa
atinden evvel teklif mektupla- · 
rıru Merkez kumandanbğı sa- · 
tın alma komisyonuna verme-
leri. (163) 

• * • 
Elli beş kişiyi taşımak üze

re altı giin müddetle tutulacak 
dört otobüsün her bir adedine 
bir günlük için 45 lira teklif 
edilmiştir. Bu fiattan aşağı o-

metlerile meıhur olan Veraailles ka
aabaaına gitti. 

Fakat gece, sermihmandar heye
ti murahhasayı yabrdıktan sonra fe
na halde sılolmağa baıladı. Semıih
mandarlar daima karihaaı dar insan
lar olurlar. Reami ziyaretlerin prog
ramlarına bakılınca keyfiyet derhal 
meydana çıkar. 
Teırifatçı kendi kendine sordu: 

- Çinlileri yarın ne yapmalı? A
caba Nebatat bahçesine götürsem 
mi? Y <)1<sa zümrüt düğmelerile Çin 
mandarenlerine benziyen akademi a
zalanmızı görsün! ... diye Franuz A· 
kademisine mi götürsem? Yoksa mor .. 
ga götürüp kendilerine akademi aza
sından daha hüsnümuhafaza edilmiı 
bir kaç ceset mi göstersem? ... Fakat 
bu da taamülden değil. • Fransa Ban. 
kasına götürüp mahzenleri gezdir
sem? .. Hükiimetin gerek memleket 
dahilinde, gerek hariçte hklun bklmı 
para doludur diye işaa ettiği bu koca
man kasalan görünce Çinlilerde her 
halde milli servetimize karıı bir hissi 
hürmet uyanır .. Hayır, hayır .• Bu da 
olmaz. . Dikkat ettim, her nedense 
Çinliler her hangi bir Fransız Ban
kaıınd'an ba hsedildi mi, ötleri kopu· 

tobüs kiralamak isteyenlerin 
] 5-8-933 salı günü saat on iki
ye kadar Tophanede Merkez 
Satınalma komisyonuna gel
meleri. (173) (4073) 

• * * 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin beş bin kilo pirinç aleni 
ınünakasa ile alınacaktır. İha
lesi 4-9-933 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasa gÜ
nü belli saatinde taminatlarile 
Tophanede Merkez Kuman
danlığı Satmalma komisyonu
na gelmeleri. ( 176) ( 4070) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve tnüessesat ih 
tiyacı için yirmi ton toz şekere 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den 17 - 8-933 perşembe gü
nü saat 14,30 dan 15 şe ka 
dar pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini görmek İsteyen 
lerin her gün ve pazarlığa gİ 
rişeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı satın alına 
komisyonunda hazır bulunma 
lan. (146) (3938) 

5311 

• .. * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut Kıtaat ve müesaesat 
hayvanatmın ihtiyacı için alı
nacak 288 bin kilo kuru ota 
kapalı zarfında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 15 - 8-
933 salı günü saat 11,30 dan 
12 ye kadar pazarlıkla satına 
bnacaktır. Şartnamesini gör 
mek İsteyenlerin her gÜn pa
zarlığa gireceklerin teminat
larile belli saatinde Merkez 
Sabn Alma Komisyonuna mü 
racaatları. (161) (3999) 

5370 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi için alınacak 2500 ki
lo Sığır ve 4000 kilo Koyun e
tine verilen fiat gali görüldü
ğüıiden 16-8-933 çarşamba gü 
nü saat 15 ten 15,30 za kadar 
pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin şeraitini öğrenmek üzere 
her gün ve muayyen gÜnde 
pazarlığa girmek üzere Mer
kez Kumandanlığı 3atm alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(147) (3939) 5273 
• • • 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 338400 kilo saman kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 4-9-
933 pazartesi günü saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasa günü belli saatin 
efen evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(174) (4072) ---- ----- ·. -
Be~ikta' Malmüdürlüğünden: 

Cihannüma mahallesinde Çira
ğan bakkal sokağında 17 No. lu 
arsaya verilen bedel haddi layik 
görülmediğinden müzayedesi bir 
hafta müddetle temdit edilmi~tir. 
Taliplerin tarihi ihale olan 17.S.. 
933 tarihine müsadif pertembe gü
nü saat 14 de kazada mütetekkil 
sah' komisyonuna müracaatlan. 

(4058) 

yor, derhal ellerini ceplerine sokup 
para keselerini yetitilmez derinliklere 
indiriyorlar .. Hah. • İyi hatırıma gel
di. • Çinlileri iM. Lemourerier'nin ba§ı· 
na musallat ederim. Onları hasataha· 
nelere götürür; tesanüt, uhuvvet ve 
adalet hislerimizin mağlôbuhayat ve 
mahrumuservet kimseleri bile nasıl 
cenaluhimayesine aldıimı gözlerile 
görürler ... 

lıte serteırifatçı kendi kendine bu 
aözleri aöyledi. Ve bu suretle M. Le
mourerier de parlak bir mevkibin ha .. 
tında olarak Bicard namıdiger Bouif, 
doktor Marollea tarafından konulan 
biaman teıhise göre, yakmda ayakla
n önde olduğu halde terkedeceği .... 
]onun e4iğini aııyordu. 

M. Lemourerier memleketinde ka· 
bul edilen bediiyat telakkiyatına gÖ· 
re, yakıtıklı bir adam sayılırdı. 

M. Lemourerier'nin memleketi Fran 
o.anın cenubunda idi. Bu cihet gözle 
görülüyor, hele ağzını açar açmaz 
derhal anlatılıyordu. 

M . Lemourerier' bizzat halkehnedi
se bile ber halde kendi elile korkunç 
bir surette teslih ettiği bir puttan fe. 
na halde korkardı. Bu putun isini ni
zamname idi. Bazan, hBmife bir kadı .. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara Bankamız merkf'zinde Çalışmak üzere Orta 
Mektep veya muadil derecede tahsil görenler meyanından 
bilmusabaka lüzumu kadar Daktilograf alınacaktır. İmti
handa muvaffak olanlara derecelerine göre ayda (50) lira
dan (80) liraya kadar ücret v~rilecektir. Talip olanlar şerai 
ti ve imtihan gijnünün anlamak için nihayet 15 Ağustos 1933 
akşamına kadar İstanbul Zira11t Bankası müdürlüğüne veya 
Ankarada İdarei Merkeziye Memurin Müdürlüğüne müra-
caat etme]idirler. (3919) 5260 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın muhtelif ser vialerinde istihdam edilmek ü 
zere yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve 
orta ticaret mektebi memurlarından ve ikisi orta ziraat mek 
tehi mezunlarından olmak Ü zere bilmusabaka sekiz memur 
alınacaktır. Musabaka imtibaru Ankara ve İatanbulda 29 A
ğustos 1933 tarihine müsaclif sah gÜnÜ saat dokuzda yapı 
lacaktır. İmtihan programı ve sair ıartları havi izahname 
Ankara, ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik 
1..-di.lcbilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikaları bir mek 
tupla beraber Ankara Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğü 
ne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 23 A 
ğustos 933 alqa,nıma kadar göndermek veya bizzat vermek 
auretile müracaat etmiş bulunınalıdırlar. (3920) 5261 

Haydarpaşa Emrazı lstilaiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 

1-lastahanede Elyevm mevcut binanm üzerine yeniden 
bir kat inşası ve Çamaşırhanenin ialahı kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulmuttur. Münakasa 29-8-933 tari 
runt!e teaadif eden Salı gijnü saat 14 te Galatada Kara Mus 
tafa Paşa sokağında İstanbul llınanı sahil sıhhiye Merke 
zindeki komisyonda icra edileceğinden taliplerin münakasa 
ya ait şartname ile projeyi almak üzere İstanbul sahil sıhhi 
ye merkezi levazım memurluğu ile Haıdahane İdaresine mü 
ranıat eylemeleri. (3929) 5288 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı üzerinde Kunduz civarında kain 

taş ocağından (5000) metre nıik'ı.ıp baJiabn ihracı kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 19-8-933 tarihine müsadif cumartesi günü 
&aat 15 te Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamın 
da İcra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları, 
(312,5) liralık teminatı muvakkateleı·i ve cari seneye ait Ti 
caret Odası vesikalarile birlik tc aynı gün ve saatte münakasa 
komisyonunda bulunmaları lizımdır. Talipler Münakasa 

· şartnamelerini Ankara' da Nafia Vekaleti Levazım Müdü 
rlüğünden, İstanbul'da Hay darpaşada Liman İşleri Müdü 
rlüğunden bir lira mukabilinde tedarik edebilirler. (3722) 

5 161 

Müdaf a~yı Milliye Vekile ti 
Hava Müsteşarlığından: 

Kayseri Tayyare Fabrikasında istihdam edilmek üzere 
28 tesviyeci 5 torna ve frezeci 3 maranğoz ustasına ihtiyaç 
vardır. Taliplerden İstanbul ve Eskişehirden olanların Es
kişehir Tayyare Fabrikasına Kayseride olanların Kayseri 
Tayyare Fabrikasına ve Ankarada olanların Askeri fabrika
lar Umum Müdürlüğünde san'atlarmm ehli olduklarına dair 
imtihanları yapılacak ve fabrikalar hey' etin-
ce takdir edilecek ücrete göre kabul ve istihdam e-
dileceklerdir. Talip olanlar bonservislerini ve manii istihdam 
bir halleri olmadıklarına dair mahalli Emniyeti Umumiylerin 
ce vesikalarını ve bir hastalıkla malfil olınadıklanna dair Sıh 
hat raporu ve bir adet fotoğra falrile istidalarını mıntıkasında 
bulunduğu Fabrikalar Umum Müdrlüğüne ve Müdürlükleri
ne müracaat etmeleri. (3969) 5368 

lstanbul Vilayetinden: 
Beykoz kazası dahilinde bulunan binaların umumi tahriri

nin icrasına Maliye Vekaletince karar verilmiş olduğundan 
keyfiyet 1837 q.umaralı bina ve rgisi kanununun 41 inci madde
si mucibince ilan olunur ( 4041) .. 
mn veya kamyon altında kalını§ bir 
zavallının, nizamname mucibince ifa .. 
.sı li.zımgelen muamelenin ikmaline 
intizaren hastahane kapıamda can
verdiği olurdu. Böyle bir ıey olduğu 
zaman gazeteler ' 4rezalet!,, diye yay
gare kopanrlardı. Fakat M. Lemoure
rier'nin fikrince dünyada rezalet yal
nız bir türlü olabilirdi: Bu da nizam· 
nameye muhalif hareketti. 

Bir gün Hotel • Dieu hastahanesi 
önünde cereyan eden bir aahneyi fil
me almak iatiyen bir ıinema operatö
rünün gidip M. Lemourerier'den izin 
alacağı tutmuf. M. Lemourerier bunu 
ititince neye uğradığını anlamamıt• · · 

Bir hastahane kapısının sinemasını 
almak nizamnameye muhalifti. Çünkü 
Saint • Louis devrinden Louiı • Phi· 
lippe zamanına kadar böyle bir vaka· 
ya tesadüf edilmit değildi. Bunun ü
zerine operatör ıinemayı izinsiz çek
miye mecbur olmuş ve, ne dersiniz, 
sinema da izinsiz çekilmit olmasına 
rağmen hiç te fena olmamı§ .. 

Ne yazık ki altı Çinliyi o gün öğ· 
leye kadar itııal etmeğe ve takdirleri· 
ni celp ve tahrike memur edilen M. 
Lem<1urerier nasıl oldu da onlara ma· 1 
hut nizamnameyi ba.gından sonuna ka-

dar okutmay> akıl etmedi. Çünkü ma
IUın a, Çinliler öyle Çin iti Japon iti 
teYlerden çok hotlanırlar • 

Salonun kapıaanda M. Lemourerier 
yanındaki zevata döndü: 

- Hanım, beyler .. buyurunuz! de· 
di. 

M. Lemourerier Çinlilerden, dolayı 
bu davet teklini intihap etmifti. Çün
kü bu sakalsız, bıyıkaız, uzun robalı 
ve uzun aaçh Çinliler araaında kadın 
bulunup bulunmadıiını M. Lemoure
rier tayin ebnekle mazurdu. Şüphe i· 
çinde kalan M. Lemourerier nazik ol· 
mayı tercih etti • . 

Yatağında u:uuınu9 yatan Bouif he· 
yetin giriıine J,.y,..hah bir nazarla 
bakb. 

Bouif Çinlilerin, biçaklarla hokka· 
bazlıklar, ıemsiyelerle muvazene o· 
yunları, insan piramit1eri yaparak 
kendisini ve diger hastalan eğlendir
mek için geldiklerini zannediyordu; 
çünkü Bouif Uz::ık şarkı ancak Kafe
kon!erde tanımı§tı~ 

Fakat bu komedyada §ayanıtemata 
hayvan rolünü oynamek Çinlilere de· 
ğil , hasta lara dü,tüğünü anlayınca, 
biraz $Ukutuhayale uğradı. 

(Devamı var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker F ab ·kaları Türk Ano • 
ım • • 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni 11ene mahsulü toz ve k~sm_, şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaı·~n '1 in kilodan az o~mamak 
üzere her lıteyene ıablmaktadır. Fiafla,,ımız eskiıi gibidir. Yani İıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depo}arın1 ızda araba veya kayıkta 

çt;;!'ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ı~la Küp Şekerin l(ilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon bafına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerl~rden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve lst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderflir. Depodan itibaren bD.tln maıraflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müıteri heıahına ıigorta ettirilir. Sipar1t bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıiparit ederek bedelinin temamını pefİD ödeyenler vagon batıaa bet lira 
tenzilattan istifade ederler. 

Adreı: fstanbul'da Bahçeliapıda Dördüncü. Vakıf Han. No. 40-30 Tel~raf adres\: lstan'1u1, Şeker Telefon No. 24470. 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra Cıaıi Mahalle Kapu Malsahibı Devir Mubamme:ı 
No. Mevkii No. Kı vmeti Kıymeti 

L ra Lira 
64 Dlikkle Mahmudiye P'!. 32 113 Hiase.1i M. Angeli 2,00ll 350 
6S .. .. 39 .. .. 2,000 250 
68 .. .. 15 .. .. 601) 200 
69 .. .. 21 .. ,. ~ 2oa 
70 .. •• 29 .. .. 3,001) 400 
71 •• • 31 ·• ,. S,000 350 
72 ;, ı.. 1 " .. 1,000 20iJ 
73 " " 3 " .. 600 120 
74 .. •• s " .. 1,500 20) 
7S .. .. 7 .. .. 2,000 25 J 

Yukarda evoh ya.zıh gayri milbıdillere ait emvalin 1/3 Hiuul 1/81933 taribiııdeo itibareo aç : 
arttırma ve pefin para ile mllzayedeye çıparılmı,tır. lha!eleri 21181933 Yirmi bir Ağ'ustoı 933 pazart ; 
ğünü saat onda Menin Ziraat bankası binasında müteşekkil heyet huzurunda yapılacaktır. Müzayedeye 
itlirak içiıı muhammen k1ymetin yüzde yedi buçuk nbbetinde muvakkat teminat akçesinin müzayede 1 
sa dinden evvel banka veznesine yatırılması lazımdır. Satış ve müzayede ,eraitini anlamak isteyenler ı 
Ziraat bankasına müracaat eiebiltrler. (3828) 5214 
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ANADOLU 
.Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Valuf Han f•tanbul 

Jhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin {' o 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafındaıı teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve mildürler 
heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ttdir. TUrkiyenin her tarahnda (200) il geçe4 acentalarıaın he11•l Türktürr, Tür
klyenla en mühim mile••eaelerinln vebankalarının aigortalaorıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle )&par. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylık!• öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Tc.!IQ KiYE 

l1RA6T 
BA KASı 

.. 

'~ersin Ziraat Bankasından: 
Sıra Cinsi Mahalle Kapu Malsabibi Devir Mu~a"Uma 11 
No. Mevkii ~o. kıymeti laymeti 

Lira Lira 
89 Dükün Camişerif M. 5 1/3 bisse3İ M. Angeli 2,000 200 
~ N n 4 f O uoo ~ 
91 •• .. • 3 .. 2,000 150 
9? .. .. 2 .. 2,000 200 
93 .. .. 27 .. 2,000 400 
94 .. ., 2S " 2,800 3CO 
25 .. •• 19 •• 2,000 300 
96 .. .. 21123 .. 2,000 200 

Yukarda evsafı ynılı gayri mübsdillere ait emvalin 1/3 bis•eıi 718/933 tarihfaden itibaren açtlı:: 
arlırma ve pe7in para ile müzayedeye çıkarılınıttır. ihaleleri 2818;933 Yirmi ıekiı: ağustos 933 pu:ar· 
t !S İ günü saat onda Mersin Ziraat bankasınc'a mllteıekkil hey'et huzurunda yapıl.caktır. 

Müzayedeye İ-1tİrak için mubamme:ı kıymet n yüzde yedi buçuğu n:sbetinde muvakkat teminat akça· 
sının müzayede saatinde, evvel l:a~ka veznesine yat •dması laı:ıındır. 

SatıJ ve müzaye ie ~crait 'ni aalaınak isteyenler Ziraat bankasına müracaat edebilirl.r. (38501 

Gerlikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla satın alınması icap eden Jandarma matbaası
nın taş makinesinde kullandmak üzere mevcut nümunesi gİ· 
bi muhtelif eb'atta 14 merdane kılıfı pazarlığı 16-8-933 çar
şamba günü saat 15 den 16 ya kadar yapılacağından İsteklile· 
r in nümuneyi görmek Üzere matbaaya ve pazarlığa gİnnek üze 
re teminatı evveliye makbuzile komisyonumuza müracaatları . 

(4060) 

Istanbul Defterdarlığından: 

Kullan
mıyor

sanız 

kul' a
nanla· 
ra so
runuz! 

Kulla
nıyorsanız 

sizde yaptığı 
tesiri başka

larına anlatınız. 

Pertev Pudrası 

r 2265 numarah Maliye teşkilat kanununun yirmi yedinci 
maddesinin {D) fıkrasında; İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar mmta 
lbiları tahakkuk ve tahsil mem urJuklarma tayin edileceklerin 
lise veya maliye meslek mektebi mezunu olınası meşrut olması
na ve Maliye meslek mektebinden pek iyi ve iyi derecede mezun 
olanlar arasından bilınüsabaka on ikinci derecedeki tahakkuk 1------------
ve tahsil memurluklarına tayinedilebileceği gösterilmesine ve -•Naim Vapur idareli-.. 
bu defa İstanbul Maliye şubelerine bu suretle memur alınması İzmir Sürat Posta• : 
mukarrer bulunmasına mebni bu şeraiti haiz ve mezkUr memu· 
riyetlere talip olanlardan gerek şimdiye kadar müracaat eden- ADNAN vapuru 
lerin ve gerek şimdiden sonra müracaat edeceklerin aşağıda p b 
~ ~r tt~me~ 

A - Mektep u•hadetnameai veya tasdiknamesi · saat tam 18de doğrıılZMİR'e ,.... ! 
B - Memur ise memuriyet vesikaları veya bonserviıleri hareket eder. Tafsillt için Gala 
C - Sıhhat raporu ta Gümrlik karıısında Site Fran-
D _Hüsnühal ilmühaberi 9 ıez Han No. 12 Tel: 4 10tl 411 

E ~ Askerlik [6346) 5276 

vesikalarile birlikte Ağustosun yirmisine kadar Defterdarl":cta .. -----------
müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. ( 4065) SADIKZADE BlRADERLER 

Beyoğlu malmüdürlüğünden: 
Şubesi Mahallesi Sokağı No. Cinsi Hisse mıktarı 
G. Saray Şahkulu Caddeikebir589/ 591 Apartmıan ve 

Dükkan tamamı 
~ 

Müsevi Orhayim Hastahanesi Galatasaray Maliye şubesine 
borcunu tediye etmediğinden dolayı yukarıda razılı emlak bil
n1üzayede ıatdacaktır. 14-8-933 tarihinden itibaren on gÜn 
müddetle müzayedeye konulınuştur. 24-8-933 tarihinde ihalei 
kat' \yesi İcra edileceğinden talip olanların belli günde muvak
kat teminat makbuzlarile Beyoğlu kazası kaymakamlığı İdare 
Heyetine müracaatları (3991) 

Deniz Satın Alma Komisyonundan: 
9800 Kilo kösele Pazarlıkla münakasası: 16 Ağustos 933 
5000 Kilo vaketa • . Çarşamba günü ıaat 14 de. 
3500 Ayak vidala 
5000 metre elbiselik şayak 

750 ., kaputluk ., 
Pazarhkla münakaııası: 16 A
ğustos 933 çarşamba gÜnÜ saat 

15 de. 
3500 0 kilo Sadeyağı Pazarlıkla münakasası: 16 Ağustos 933 

' Çarşamba günü saat 16 da. 
30000 metre Amerikan bezi Pazarhkla münakasası: 17 A· 

65\)0 kilo beyaz peynir. 

ğustos 933 perşembe günü saat 
10 da. 

Pazarlıkla münakasası: 17 A
ğustos 933 perşembe giinü saat 

11 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasalarl yapılıp teklife

dilen fiatleri komisyonumuzca gali görülerek pazarlıkla müna
kasaya konulınasına karar verilen yukarda cins ve miktarı yazı
lı beş kalem malzemenin pazarlıkla münakasaları hizalarmdaki 
gün ve saatlerde yapılacağından şartnamelerini görmek iste· 

. 
: 
1 

Vapurları 

KARADENlZ POSTASI 

SADIKZADE 
vapuru 

14 ağustos pazartıcsi günü saat 15 d-: 
Sirkıeci rıhtımın.dan haraketle Zon
guldak, İt1ebolu , Ayancik, Samsu:ı 
Ordu, Giresun, Trabzon, Sü~ne ve 
Rize limanlarına azimet ve avdet .e~ 
dccektir. 

Fazla tıafsi!it içi~ Sirktci ~ymo

nct Haru altmda accatalığa müracaat 
T clcfort : 22134 . ' ·· ' 6301 

5387 

Deniz Yolları lşletmeıi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübap Tel. 4236? 
Sirkeci Mlihiirdar zade han 

Telefon : 22740 
~~~--~~~~-~ 

ISKENDERIYE POST ASI 

ANKARA 
vapuru IS Atuıtoı Salı g11nii 
saat 11 da Galata rıhtımından 
İzmir • Pi.re - İskenderiye'ye 
kalkar. (4044) 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENiZ 
Vapuru 16 Ağustos çarşaınba 

gl1ııil saat 18 de Galata rıhb
ınıadan kalkar. Dönliıte Tire· 
l·olu'ya d~ ui\'rıır. [4043) 

yenle:.in her gü~ v~ mezkur m~lzemeyİ itaya talip. olacakların 1 Satılık ŞEVROLE Kamyon 
da mmıak:ısa gunu ve saatlerınde muvakkat temınat makbuz· 
b riyle birl;kıe Kasımpaşada Deniz Levazun Satın Alma komis- 29 model çaıı,ıc hailde, .!Mtikleri yeni. 

yonuna nıüracaatları. (3960) B•~ikı.aş, Akatttk.'l', Azi•iJ"C 7J (6361) 



: 

An kar 
Yük arabaları da azalıyor 1 

Kamyon rekabeti önünde yük araba
ları ne taşırlar, ne kazanırlar? 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Günün 
herhangi bir saatinde Postahanenin ar 1 
ka tarafından geçecek olursamz gü
D<>J veya kar albnda gayrimuntazıun 
ve üattüate bekliyen bir sürü yük ara
basına rastlar ve güçlükle yol bula
rak ancak bir kenardan geçebilininiz. 

Bunlann mıktarı ne kadardır, ne it 
yapar, ne kazanırlar? merak ettim 
ve öğrendim; 

Ankarada dört yüze yakın çift veya 
tek atlı yük arabası vardır. Bu.,laı· 
isimlerinden de belli olacağı veçhile 
yol veya inşaat malzemesi taıırlar. 

Ana caddelerden geçmek onlara 
yasak edildiği için aktamlan martan
diz geldiği vakit htanbul ve civarın• 
dan gelen sebze 'Ve mej"Valan yükle
nerek ve tozu dumana katarak hari
ciye önündeki caddeden, itfaiye mey
danı ve mahalle içleri yolile Sulu han
daki kabzlınallarm dükkanlarına bir 
katar, bir karvan halinde koıan bu a
rabalar bugün haddizatinde çok ka
~amryan bir nakil vasıtası haline 

gelmittir. Onların hemen hemen eaaı
lı ve devamla bir menba olarak yal
mz bu itleri kalmııhr. 

Trenden çıkan Jahsi veya ticaret 
eıyaaın.ı taıımak._ kıamen de göç eden ı 
evleri nakletmekten baıka itleri kal
manut gibi olan arabaların vaktile bir 
mühim kazanç menbaı da ingaat mal
zemesi taıımaktı. 

Faytoncular gibi yük arabacılan 
da bugün otomobil ve kamyonlardan 
tikiiyetçidirler. 

Çünkü onlann vaktile devam!J itleri 
olan kum taııınak itini bile hemen 
tamamen denecek bir halde kamyon
lar ellerinden almışlardır. 

Bugün bir tahta araba günde vasa
ti ·olarak yüz kurut kazanmakta ve 
bunun yansı ancak kendilerine kala
rak sahipleri ekmek peynirle vakit 
geçirmektedirler. 

Makine rekabetinin tabii neticesi 
olan bu halin, gün ilerledikçe onla
rm adedini biraz daha tenzil edeceği
ne §Üphe yoktur. 

S. R. 

--~ 

[(afi buz var 

ANKARA, 12 (Milliyet) - J ___ . 

karada buz imlatı artık tehrin ihtiya

cına kifayet ed)'cek hali buldu. Pe

rakende olarak okkaamın bet kuru§· 
tan fazla satılmasına da Belediye a
zami ehemmiyet veriyor.Yalnız bir ıey 
kaldı: Sa tıı yerlerinde temizliğe e
hemmiyet vermeler. 

•• 
Uzüm, incir ve şeker 

Şekerleme satanlar; içinde niyet veya 
piyango çıkan çikulatalardan şikayetçi 

ANKARA,12 (Milliyet) - Burada 
lstanbul usulü teker yapan tekerci 
dükkanlarmın tarihi azami dört sene
lik bir müddet tanır. 

Bugün §ehrimizin teker aarfiyab 
pek büyük bir yekfuı teıkı"I. etmez.Ec-

' zahaneleo: gibi hepsinin de arasında 
ınuayyen faulalar bulunan ıekerci 
diikkanlan hep şehrin büyük cadde
sine !ıralanmı§]ardır. Bunlar Hacı Be
kirin ıubesi, Osman Efendinin Şehza
deba§ı şekercisi ve iki şubeai, Turhan 
zadelerin, Farad ustanın, Şakir Efen
dilerin dükkanlarile Halk pasta aalo
nuKadıköy ve Yetil Buraa şekercile
rinden ibarettir. 

Biz Osman Efendile görüşerek epey 
malfunat aldık ve fakat onlann da 
dertleri olduğunu öğrendik, Bu zat bi
ze diyor ki: 

- Ben burada ilk dükkanımı üç 
sene evvel açtım. O zaman günde .sek .. 
sen ila yüz okka teker •atardım. Bu 
aene ise bir dükkanda kışın üottüate 
günde otuz, yazın da on bet okka an
cak aatabiliyoruz. Bayramlarda gene 
bir dükkanda alb bin liralık şeker 

aatbğım çok vakidi, son bayramlarda 
ise iki bin yapabildik. 

Şeker sabtlanndaki bu dütkünlü· 
ğün sebebi üzüm ve incirlerimizin re
vaca mazhar olı'.nasındandır. Halbu
ki aattığımız bütün tekerlerin hepsi 
Alpullu Şektt Fabrikasının ıekerle
rinden yapılmal<tadır. Zaten piyasada 
Avrupa tekerlemeai diye bir ıey yok
tur, hepsi ya lıtanbulda, yahut bura
da yerli tekerlerimizden yapılmakta
dır. Avrupa ıekeri esa•en bizi koru
maz, yerli fabrjkamızm mallan daha 
ucuz olduğımdan bnu tercih ederiz. 
Şu halde üzüm ve incirin bize rekabe
ti, doğrucıı yerli şekere rekabeti de
mektir. 

Mahaza ,bizim aaıl ıikayetimiz bun
dan değil, çikolatadandır, Hele içinde 
niyet çıkan veya piyankoıu bulunan 
çikolatalar mülhit rağbettedir. Eline 
para geçen çocuklar aldıklannı bunla· 
lara vermektedirler. Bence bu piyan
golq, çikolatalann menedilrneai muva
fık olur. 

Ok!Jasım yüz kuruta satbğmuz a• 
laturka şekerle, muhtelif fiatlerdeki 

o 
lüks şekerlemelerin hepsi en saf mad
deleri ihtiva etmektedir. Ve çikolata
ların ba21 cinsleri gibi mahiyetleri şüp 
heli değildir. Buna rağmen bir piyan
go yüzünden hem biz zcırara uğrıyo
ruz, hem de çocuklar türlü türlü çiko
latalar• paralarını veriyorlar.,, ,. ,. ,. 

Şekercilerimizi biz hak!J bulduk. 
Rekabet yüzünden ekserisi iti y'1zın 
ayni zamanda ıerbetçiliğe de çeviren 
ıekercilerimizi bu piyango rekabetin
den kurtarmak lazımdır zanmndayız. 

S. R. 

Yağmurlu günler 

Resmimiz bir buz ıabt mahallini 

~ göstermektedir. Resme bakar bak

maz kari Belediyeden bu hiımneti rİ• 

ca etmekte de haklı olduğııınuzu gö-

ANKARA, (Milliyet) - Dfuı 
gece ve dün öğleden sonra Anka
raya yağmur yafdı. Çoktanberi de
vam eden sıcaklan biraz tad~ etti. 
Yağmurdan sonra Ankara çok gü
zeliefmif ağaçlar, binalar, caddeler 
yıkanmıt, terütaze bir şekil almıştı. 

:A.nkaranın yük arabalan 

Kandilli Kız 
Lisesi Müdürlüğünden: 

20 Ağustostan 1 Eyli'ile kadar yeniden talebe kaydiyle eski ta
lebe kayıtlarının tecdidine devam edilecektir. Kayıt günleri Pa
:ı:ar, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi saat dokuzdan on yediye 
kadardır. Eyim birinden onuna kadar ikmal imtihanlan yapıla
cak ve on bir eylôlde tedrisata başlanacakhr. Leyli ücret 225 
Liradır. Uç taksitte verilir. Bilfiil memur çocuklarına yüzde on 
tenzilat vardır. Ancak baremin sekizinci derecesine kadar maaş 
alanlara mahsustur. Vesika ibrazı sartbr. Vaktinde müracaat 
etmeyen eski talebenin yerine yeni talebe alınacaktır. (3959) 

- 5349 1 
Çanakkale Jandarma 

mektepleri Sabo Alma 
Koıoisvonundan: 

Muvakkat 
Erzak Kilo lbafe lbaıe İhale Teminat 

Tarihi Günü Saati Lira Kurut 
Has Ekmek 210000 6-9-933 ÇarfaD1ba 16 1102 50 

• Kapalı zarfla 
1 - Gelibolu Jandarma mektebinin 1-9-933 den 31-8-934 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan iki yüz on bin kilo Ekmek 1-8-933 tari
hinden itibaren 36 gün müddetle kapalı zarf uıu1ile münakasaya çı
karılmıttır• 

2- İhale 6-9-933 çartaınba günü saat 16 da Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda yapılacaktır. Mahal teslim Gelibolu mekte
binin göstereceği yerdir. 

3 - Şartnameler ve teklif mektubu nümuneleri komisyondan ve 
Gelibolu mektebinden arzu edenlere gösterilir ve gönderilir. 

4 - Münakasaya ittirik etmek isteyenler, usulü dairesinde tan
&İm edecekleri teklif mektuplarile teminatı muvakkatelerini ihale saa
tinden evvel Komisyon Riyaaetine makbuz mukabilinde teslim etme
lidir. 

5 - Muvakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükiimetçe müte
\ıer banka kefaletnamesi,istikrazı dahili tahvili, Borsa fiatından % 10 
noksaniyle Milli esham ve tahvilat hr. 

6 - Banka kefalet mektuplarının numunesi Komisyondan alına
bileceği gibi Mal sandıklarından da tedarik edilebileceği ilin olunur. 

5247 ' (3891) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 20000 çift yerli yün veya tiftik ço 
rabm kapalı zarf münakasası l 9 Ağustos 933 cumartesi 
gÜnÜ saat 15 te yapılacağmdan isteklilerin şartname ve nü 
muneyİ görmek üzere her gÜn ve münakasaya girmek için 
teminah evveliye ·makbuzu ve teklifnamelerile mezkUr günü 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. _(3676) 

!'>040 

recektir. 

Şehir Rehberi 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Şe

hir rehberi belediyece ikmal edil
mi,, resim ve pilanları da yaptırıl
mıştır. Rehber nefis bir ,ekilde ta

\ bedilmek üzere Avrupaya gönde-

Fotoğrafçımız, daha yoğmur ya
ğarken Ankara semasını bulutlu ve 
tehir tertemiz bir halde iken yuka
nki resmi çekmittir. 

rilmiştir. Ankarada bir ıekerci dükkanı 

Umumi Nişriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbacılık T. A. Ş. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 
401 
541 
542 
394 
391 
551 
532 
365 
535 
272 
539 
549 

Semti 

Kumkapı 

Üsküdar 

" 
BurgaıadaSJ 

Heybeliada 

" Beyoğlu 
Yediltule 
Kandilli 
Mercan 
Yeşilköy 

" 

Mahsllesl 
f 

Mühaineltııtuıı 

Altuniza:de İcadiye 
imrahor 
Burgaz 
Yalı 

Dağ 
Kamer hatun 
İmrahor 
Kandilli 
Mercan 
Köyiçi 

" 

Sokağı 

Çifte gelinler 
Çifte çınarlar 
Doğancılar 

Hacıpıı1ııt 
Kuyuba,ı 
lcadiye 
Tirıe 
Sideri 
Mezarlık 
Fuatpaşa 

Kilise 
Kuyu ve Ayaıma 

Cinsi 

Kigir haııe yeni 
Arsa ziraı 183 
Arsa ziraı 77 
Ahşap hane 
Ahşap dükkan 

37 
Ahşap bane 
Arsa ziraı 

Ahşap hane 
Bağdönümü 12 
Kagir iki dükkan 
Ahpp hane ve dükkiiıı 
Kagir yeni üç dükkan 

HiHeıi Emlak Hisseye göre 

1/8 
Tamamı 

" 
" 
" 3/8 

Tamamı 
112 
1/2 
112 
Tamamı 

No. 
57 
14 

157 
20 
18 
13 
2 

11 
24 

Muhammen kıymeti 
750 T. L, 
200 " 
100 " 800 " 700 " 675 " 100 " 300 " 150 il 

42-44 1500 
22/1 2212 600 " .. 

ve bir gazino 5116 !l· 13-15-17 " 540 Bakırköy Cevizlik Eski telgrafhane Ahşap bane 'Tamamı 5 
2500 
800 
300 
525 
500 
300 

" 546 Divan.yolu Atikalipqa Sofcuhu Altkat dükkan ,, 18 " 556 Tarabya Tarabya Beyoğlu Ana 3/4 24 .. 
558 ,. ,, Tarabya Ahyap 1ıane ve dükkin '148617680 106-108 

" 555 Yenikily Ayanikola Ayaııikola Ahıap hane 3/4 97 
" 

559 ,. ,. Çiftefabrika ve kaybafl Ahşap hane ve dükkiıı 14/48 12-4-242 735 ,, 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrlmübadil bonosile ödenmek llıere yukarda evsafı yazıh gayriıııenkuJler 

açık arttırma müddet:eri temdit olunmuıtur. Kat'i ihaleleri 17/8/933 ,perıembe günü saat on beştedir. Şartname Bankamız kapısına 
aıılmışttr. Sımei haliye verg:isile beledıye rüsumu müşteriye aittir. [3855] 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No 

630 
631 
632 
633 
634 

1 

Semti mahallesi Sokağı 

Feriköy Birinci kııım KuyuJu bağ önü 
Tarabya Tarabya Baltacı 
Burgazadası Burgaz Karakol 

" " Yenisokak .. " 
Hacı palq 

• 
Heybeliadası Yalı Han 

İ•t••hat Beledl'J'••i UA.aları 1 
Y eniköyde Aynikola maha ilesinin Hazne sokağında 2 No. 

lu maili inhidam ahşap hanenin sahibi bulunan terzi Dimitri e
fendinin ihtarname tebliği için ikametgah adresi bulunamadı
ğından alakadaranca 15 gÜn zarfında def'i mahzur edilınediği 
takdirde dairece muktezi muamelei kanuniyenin ifası cihetine 
~idileceği tebliğat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(4079) 

Cioıl Hissesi 

Ahpp iki kan.e 
Bostan ahır kagir bina 
Ahşap hane 

" 
il 

~ 

" 

1/10 
2/3 
89/240 
Tama1111 
1/3 

Emlak 
No. 
60-62 
511 
15 

Hisseye göre mu
hammeo kıymeti 

200 T. L. 
5000 
445 

.. 
" .. 
,, 

" 

Pertev Niyal 
Vakfından: 

'.Aksaray'da Valide Camii karşJ sında muvakkıthane ittisalinde mü
ceddeden inşa olunan üç bap dükk in üçer sene müddetle yirmi gün mü 
zayedeye vazolunmuttur. Taliplerin müzayide günü olan eylulün dördü
ne müsadif pazartesi günü saat on bette İstanbul Evkaf müdüriyetindG 
Pertev Niyal vakfı idareaine veya E cümene müracaat etmeleri. (4059) 


