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Vapurculuk şirketinin 
• • imzalandı . nızamnamesı 

kat vapurların takdiri 
metinde ihtilaf çıktı. 

esas 
Fa-
kıy-

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Avusturyanın istiklali me
selesinde Almanya nezdin
de ltalyaya teşebbüs yap
tırmak isteyorlar. 
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• Londra konferan~ılYenı· kontenJ· an ka 
Tekrar açıldı 1 

rnamesı il r de ş 
.., 
ı. 

l.ondra cihan ikbsat konferansı 

geçen ayın sonlarına doğru tatil kararı
nı verirken, lngiliz Batvekili konferan• 
sın dağılmadığını reislik divanının ça
lışmakta devam edeceğini ve ehemmiyet· 
]j ikbsadi meselelerin müzakeresi için 
zaman zaman içtimaa davet edileceğini 
IÖylemitti. Tatil kararının verildiği 
gündenberi lafızda kalan bu söz, buğ
day konferan11nm toplanmuile filiyat 
ile de teyit edilmit bulunuyor. filhakika 
Londra cihan iktısat konferansı, daha 
doğrusu bu konferansın bir cüzü üç 
gündür içtima halindedir. 

Londrada tetkik edilen mesele buğ
day istihsali ile buğday iııtibliki ara11n
da bir muvazene temininden ibarettir. 
Konferanıın geçen devreki içtimaında 
bu mesele Tali encümenlerden birinin 
metğul olduiu itlerden biri idi. Bina· 
enaleyh ıimdi yalnız bu meıele yirmi 
•ekiz devletin ittirakiyle ayn bir konfe
rans mevzuunu teşkil ettiğine göre, ge
sen aylar zarfında açılan Londra cihan 
iktısat konferanıının ne derece . genit 
Ye şumüllü meselelerle meığul olduğu 
bu vesile ile de tebariiz etmiı oluyor. 

Londrada buğday meaeleıinin halli 
İçin her feyden ev..elı_ dört büyük buğ
day mü&tahsili olan l"anada, Amerika, . 
Avuıturalya ve Arjantin'in aralarında 
anlll§maları lazımdı. Bu devletlerin ba
zıları ve hilhaua Avusturalya istihııalin 
tahdidine razı değillerdi. Binaenaleyh 
dört devlet konferans haricinde arala
t'ında müzakereye devam etti. Ve bir 
neticeye varmadan Londra konfe .. 
ransı tatil karanru verdiğinden buğday 
meselesi hakkında da bir karara varıla
ınadı. 

Konferasnın tati]inden sonra da de
'Vatıı eden bu müzakerelerin nihayet ne
ticelendiği bildiriliyor. Amerika, Kana· 
da, Avuıturalya ve Arjantin ıu nokta
larda mutabık kalmışlardır: 

1 - Gelecek iki aene için kend'ileri 
buğday iıtibaalini yüzde on beş nisbe
tinde azaltmağı aralarrnda kararlaıtır• 
mıtlardır. 

2 - Tuna memleketlerinden buğ· 
day ihracatını gelecek sene için 54 mil· 
Yon butel'e ve ertesi sene için de 50 
tnilyon butel'e indirmelerini iıtemeğe 
karar vermitlerdir. 

3 - Müatehlik memleketlerden de 
buğday istihsalini arttırmama!annı, istih
like yardım etmelerini ve buğday fiati 
bir raddeye çıkar çıkmaz gümrük res· , 
mini indirmeği taahhüt etmelerini talep 
etmeği kararlaştırmıılardır. 

Ancak dört devlet ara11ndaki bu ka· ) 
•arın tatbiki için bir taraftan Tuna dev
letleri, diğer taraftan da buğday mÜs· 
tebliki olan memleketlerin bunları ka· , 
bul etmeleri li.zım geldiğinden timdi 
Londrada büyük iktısat ve maliye kon
f~nsmın bir ciizü teklinde toplanan iç
~ hedefi, bu kararların tatbikini 
teıninden ibarettir. 

Bu vaziyette l.ondrada toplanan 
buğday konferanaı bir konferans değil, 
dört büyük buğday. müstahsili tarafın· 
dan verilen kararı tebellüğ etmek için 
loplarunıt bir içtimadır. Dört büyük 
memleket ıunlan söyliyecekler: 

•Biz kendi iıtihsalimizi yüzde onbet 
tıiabetinde azaltmağa karar verdik. Tu
na memleketlerinden istediğimiz, ibra· 
catlarıru fU hudut içinde tutmalarıdır. 
Buğday müstehliki olan memleketler
den de İstediğimiz, istibıallerini arttır
~an ve fiatler bir raddeyi bulunca 
IUmriik tarifelerini indirmeleridir.» 

Dört büyük buğday müstahsili bu 
kararlarını nasıl infaz edecekler? Filha
kika konferansta mukavemet görmeği 
bekliyorlar ki, şimdiden müeyyideyi de 
hazıriamıı görünüyorlar. Amerika Zira
at nazırı Mr. Wallace Londradaki içti
ına bir netice vermediği takdirde Ame· 
!'ikanın büyük mikyasta bir buğday 
~!'lnping'i yapmağa karar verdiğini bil-
ırntİ§tİr. Binaenaleyh Londrada kon· 

•ana, baıında Damokliı'in kılıcı gibi a· 
•ılı bir damping tehdidi ile toplanmıı· 
tır. 

ı.._ Konferansa biz de davet edildik. Fa
"81 bizim bu meaelede alakamız az. 
~r. Biz ne büyük mikyuta bir buğday 
~racatçm. ne de buğday itbalatçısıyız. 
.o~ seneler zarfında al&P yukan istih· 
liınm;z niabetinde buğday istihsal edi
Yoruz. Türkiyenin normal iatih!Bki ıe-
11ede bir buçuk milyon tondur. Geçen 
~~ istihsal bir milyon 823 bin tona 
~I oldu. Bu seneki mahsulün daha 
:qıa olacağı tahmin ediliyor. Fakat e
ler yiyeceğimizden artar da azıcık ihra· 
~t. dahi yaparsak, bu, Suriye ve adalar 
~ıbı dünya piyasalarında yeri bile olmı• 
•n memleketlere gidecektir. 

t• Fakat Londradaki müzakerelerin ne
_'ceaini alaka ile beklemek lazımdır. E· 
~er bİ! neticeye vanna beynelmilel buğ 
'8 ~Y fiatlerinde bir yükselme beklenir. 
b.'r karara varılamaz da, fiat kırma har· 
d 1 batlarsa, Amerikanın dünyayı buğ· 
ihaya boğacağından korkulur. Buğday 
>ıı rkcatçıaı ve buğday ithalatçısı ohna
,.::,. l~ beraber, bir vaziyette rencberle· 
• lZı yeni bir iktıaadi harbin iikıbetle-
~wd~n korumak, diğer vaziyette de ken· 

et-ıne mümkün olan istifadeyi temin 
etmek • . L d ka ıçın on radaki müzakerelere 

l"fı uyanık buJunmalryız. 

Ahmet ŞUKRU 

6 .aylık kontenjan listesi 
ıle A ve M cetveJleri 

bugün 5 inci sahifede .. 
• 
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Takas U su 1 ü Niçin Kaldırıldı? 
Yeni kararname ile değiştirilen 

nelerdir? esas hükümler 
Vekaletlerle aktedilen takas mukaveleleri 

Yeni kararname ile takas usulüne 
nihayet verilmesi §ebrimiz it i.l_emin 
de derin bir memnuniyetle karıılan
mııtrr. Filhakika takaa iıinden istifa· 
de etmiı ve bu yüzden para kazanmıı 
müessese ve şahıslar sayılabilirse de, 
takas iti umumiyetle müsteblikler a· 
leyhine neticeler vermiı ve hayatın da 
ba da ucuzlamasına mani teıkil etmiı 
sebepler arasında yer almııtır. 

Zira kontenjan harici mil getir
mek iıtiyen bir çok tacirler takas uau 
!ünden istifade yolunu bulmu~lar ise
de bu usulden istifade için daima yüz 
de otuza kadar bir fedakarlığı gözö
nüne almıt oluyorlardı. Ve pek tabii
dir ki bu fark ta malın fiyatına bin
mek ııureti]e müsteblikin cebinden <?· 
deniyordu. 

Diğer ta:raftan verilen haberle
re göre, Avrupadaki ticaret miimes
silliklerimizden, ticaret odalarından 
gelen bazı raporlarda, taka~ın hariç 
piyasalarda Türk malı hakkında men 
fi tesirlerinden bahsedilmiıtir. 

Buna nazaran, herhangi bir ihra
cat taciri, ihracat vesikalannı prim 
mukabili herhangi bir ithaliltçı tacİ· 
re sattıktan aonra ma1ıru harice zara
nna satmakta beia görmüyor, ve bu 
zararını aldığı primlP kapatıvordu. 
Hariç piyasalarda ecnebi firmalannın 
biraz evvel aldıklan a?Di Türk malı· 
mn biraz sonra bu suretle ucuz fiyat
la arzedilmeaini görerek kuşkulanıyor 
)ardı. Bu yüzden hariç piyasalara sev 
kedilen bazı Türk mallan depolarda 
kahruştır. 

,ıııııııooıııımıııttııııııı ıı um 
Değiştirilen Esas 

Yeni neşredilen kontenjan 
sas hükümler pınlardır: 

kararnamesile değiştirilen e. 

1 - Reami müeşseselerle imtiyazlı ıirketlerin hariçten yapa· 
cakları mübayaat takasa tabi olmadan, yani memleket mahwlünü 
ihraca mecbur olmadan hususi ıahıs ve müesseseler gibi serbestçe 
yapılabilecektir. Takasın ilgasile beraber bıı gibi müesseselerin kon
tenjan harici yaptıkları ithalat ta kaldınlmııtır. 

Şu halde resmi müesseselerden imtiya2lı ıirket/erin evvelce ta· 
kas temin edilmİ§ olsun Ve yahut takastan utima edilmiı ouun kon
tenjan harici yaptıkları ithalat, timdi ancak icra Vekilleri heyeti 

· karariylc kabildir. 
2 - Bazı eıyaiarın tiftik, halı, kereste, gülyağı, kömür hariç ol· 

mak üzere biliimum madenler, eski tütünler, ihracı mukabilinde 
verilen hontenjan ... harici ith~l. hakkı "Hu$asİ taktı&,,, lôğved~r;ıiıtir. 

Yalnız, 20 agustos tarıhıne kadar vekaletlerle aktedıten mu· 

:=-

==- lıaveleler ile verilm~ takaş hakları mahfuulur. E 
Hususi takas i§lerile meıgul tetkik heyetlerinin va~feleri evvel- E 

ce ihraç edilmiş takas eşyası mukabiUnde yapılmakta olan k-ten· 1 
jan harici ithaltit muameleleri durdurulmulftur. 

3 - Sanayi ve maden ocaklannın ihtfyacı İçin hariçten getiri
~==_ lecek her neui tesisat, malzeme ve makineler badema, icra Velıil/e ... 

ri heyeti karariyle ithal edilebilecektir. Bu hükmün tatbikini temin ii=ğ 
için serbest giren bazı makineler, ve yol aksamı kontenjan listele- 15 
rine alınmıftır. 

4 - Memleket itibarile taksim edilen kontenjanlar, M nisbetı" § 
§ 14 kalem eıyadan 36 kaleme çıkanlmıştır. (•> listesinde yazılı ef- a 

=
!i!: yanın bir misli ve kontenjan liatelerinde ya ılı eıyanın iki mi&ll =: 

kredi ile getirilecektir. 
Kredi makanizması: ithalat yapılmadan evvel eıya bedelinin 

tamamı nakten Cümhuriyet Merkez Bankcuma yatırılmak ve bu 
_ paranın mukabili dövizi altı ay aonra talep etmekti.r. = 
"" ınmnııııımınıımnna, Buna mukabil ihracat vesikalarını 

alan ithalatçılar da, muttasd mal ithal 
ediyordu. Bu suretle ithalatımızın ih- )erinden bazı suiistimal rivayetleri de çen pazar günü vaki olan içtimaında 
racatımıza nİ•betle fazlala9makta ol· deveran etmekte, lzmirde tahkikat kabul edilen ve dünkü nüshamızda ay 
doğu nazan dikkati celbetiniştir. yapılmakta olduğu ve diğer bazı mın ne müQdefiç bulunan yeni altı aylık 

Takas usulünün kaldınlmasında tak lard" da tahkikat yapılacağı aöy. konıe.ı;an ararnamesinin ıs inci mad 
u halin bat)ıca amil olduğu tahmin lenmektedir. deıile kaldırılmıştır. Bu madde aynen 
dilmektedir. Bundan baıka takas İf· Takas usulü, heyeti vekilenin ge- (Devamı 5 inci sahifede) 

*'''' ·····························~······························· •••••••••••••••••••••••• 

M. Herrwt Fransız klübünde ıerdine verilen ziyafette.-

M. Herriot T ruvadan dön
dü, bugün Odesaya gidiyor 

Gelirken Yalovaya da uğradı 
Dün Fransız kolonisinin verdiği ziyafette Türkiye 

seyahatinden çok memnun olduğunu söyledi 
Truva harabelerini gezmek üzere Ça çaiae de verilen öğle y"""'ğinde hazır 

nakkaleye gitmit olan M. Edouard Her bulunn101tur. 
riot dün saat ı2,30 da Ertuğrul yatı ile Yemekte Union Françaiıe reisi ve 
ıebrimize avdet etmiştir. Stanboul refikimizin baJmuharriri M. 

Pazartesi günü ak§"tD saat 2ı,30 da (Devamı 2 inci ııalıifede) 
Çanakkaleye hareket eden muhterem 
misafirimiz evvelki sabah Çanakkaleye 
vaaıl olmuı ve yatta Çanakkale valisi 
Süreyya Bey, Belediye reisi, C. H. fır
kaaı erkanı tarafından karşılanmıştır. 

M. Herriot, oradan refakatindeki ze 
vat ile birlikte otomobillerle doğruca 
Truva harabelerine gİbnİf ve iki buçuk 
ıaat kadar orada kalarak uzun uzadıya 
tetkikatta bulunmuıtur. Bu sırada mü
zeden kendisine refakat eden bir zat ta 
rafından izahat verilmiştir. 

M. Herriot öğle üzeri Çanakkaleye 
dönmüt ve ,,..;ı; Süreyya Beyin fırka bi 
nasında şerefine verdiği öğle yemeğinde 
hazır bulunmuştur. 

M. Herriot Akşama doğru Ertuğrul 
yatına avdet etmiı ve hemen Marmara 
ya doğru açılmışlardır. 

M. Hetriot Yalova'da 
Muhterem misafirimiz dün sabah aa 

at 8,30 da y alovaya vasıl olmuştur. 
M. Heriot Y alovada Sadullah Beyle 

Yal ova Kaymakamı tarafından karşılan 
mııtır. Yalovada Gazi çiftliği ziyaret e 
dilmiş ve orada kahvaltı edilmişt!r. M. 
Herriot oradan Kaplıcalara gıtmıı ve 
Gazi Hazretlerinin köşklerinde biraz isti 
rahat ettikten sonra banyoları gezmi~tir. 
Ertuğrul yatı saat 11 de Yalovadan ha
reketle ı2,30 da Dolmabahçe önünde 
demirJcmıştir. 

ıMl.Jhterem misafir Perapa1as otelin
de bir müddet istirahat ettikten sonra 
Fransız h:alonisi tarafından Union Fran 

Pariı ve Brüksel 
Elçilerimiz de geldiler 

Brüksel maslahatgüzar: 
vapurdan çıkıyor 

Pariı büyük elçimiz Suat Bey dün 
lmerethie il. vapuru ile Marıilyadan 
ıehrimize gelmiştir. 

Brüksel maslahatgüzarımız Kamil 
Bey de dün Ankor vapuru ile ıehri
mize gelmiştir. 

! Bir Rus sanatka-
rının hediyesi 
Dün Reisicümhur Hz. ne 

takdim edildi 

Ruayaya. &iden aporcularmuza ri· 
yaıet eden Cüınhuriyet Halk Fırka· 
aı latanbul vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Beye bir Rua &an'atkar 
tarafından Gazi Hazretlerinin ıaya· 
ru dikkat bir portreleri büyük bir tab· 
lo halinde takdim edilmittir. Rua 
.an'atkan bu tabloyu zahire tanele· 
rinden vücuda getirmittir. Eser buğ· 
day, arpa, mısır, yulaf tanelerinin yan 
yana getirilmeıile vücuda gelen hat· 
!arla tersim edilmlıtir. 

San'atk&r bu tabloyu vücuda gelir· 
mek için senelerce uğraımıttır. Tab· 
lo Reiaicümhur hazretlerine takdim e-
dilmiıtir. 1 

--o-----~~ 

Mısırlı gazeteciler 
Mısırlı gazeteci ve doktorlardan 

mürekkep heyet bugün Burıadan ıeh· 
rimize döneceklerdir. Misafirlerimiz 
yarm Ankaraya hareket edecekler• 
dir. 

Tayyare postalan için pul 
Tayyare postaıile gönderilen mek· 

tup, gazete ve saireye yapıştırılmak 
üzere damga matbaasında basılmak ... 
ta olan pullar iknıal edilmek Üze
redir. Pullar sekiz çe~ittir. 

Iraktaki isyan 
Bastırıldı 
Milletler cemiyeti fraktan 

izahat mı isteyecek? 
Irak Sefirliği dün gazetemize fU teb 

Jiği göndermiştir: 

Irakta son " ünlerde vukubulan Asu 
rilerin isyanı, Irak hükılmetinin ittihaz 
ettiği seri ve kati !.edbirleri sayesinde 
bastınlmıJ ve asayiş tamam.iyle iade e-
dilmiştir. • 

Bazı ecnebi gazetelerinde neşredilen 
katliam katiyyen doğru olmadığı aibi 
hükümet kuvvetleri ile asiler arasında 
vukubulan müsademeler eanaımda, ço
cuklarla, kadm ve ihtiyarlara hiç bir te 
caVÜz vaki olmaıruıtır. 

Aaurilerin ekseriyeti aahikeai hüku
met canibindendir. Ve bunlar emniyet 
ve uayiıi muhafaza etmekle filen hükii
mete yardon etmitlerdir. 

Asılerin aileleri tarafından ibla edi· 
len bazı karyelerde busule ııelen ufak le 
fek hıraızlıklar iae ehemmiyetten ari o
lup airkat edilen qya sahiplerine iade 
'Veya taviz eılilmiıtir. Buna mümasil vu 
kuate bu gibi fevkalade ahvalde daima 
tesadüf edilebilir. Metriik bazı karyeler 
de görülen yanğınlar ela zikre değmiy.,.. 
cek kadar ehemmiyetaiz ve azdır. Bun 
dan husule gelen maddi zararlar, her 
köyde bir kaç Irak lireaini tecavüz et
memektedir. 

hayrun kamilen lıaıtınlması sebebi
le asayiş bilumum köylerde iade edilmit 
ve muhtelif noktalarda yeni yeni kara
kollar ibdaı edilmiıtir. Asilerin, lrakta 
kalan ailelerine muhtelif muavenette 
buunmak üzere bir lalam Yardım komi• 
yonları teşkil edilmiıtir. 

Asilerin sebebiyet Yermek iıtedikleri 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Maarif vekili 
Dün geldi 

Profesör muavinleride se
çildi, kadro tamamlandı 

BugÜn vekilin reisliği altında 
Toplanılacak 

Maarif vekil vekili Relik Bey 

Maarif vekil vekili doktor Refik 
Bey dün sabahki trenle Ankaradan 
fehrimize gelmiıtir. Vekil Bey doğ
ruca Dolmabahçe sarayına ııiderek bir 
müddet dairesinde istirahat etmiı ve 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Allah ta, kul da şaşirdı! 
Almanyada kar 

sıcaktan 
yağıyor, burada 

kavruluyoruz! 

lstanbulun tamnmlf bir simcuı 
•ıcaktan ancak kendisini au 

i~inde koruyabiliyor 

Dün lstanbulun yine boğucu bir .,. 
eak dalğaaı içinde yanıp kavrulduiu 
günlerden biri idi. Şehir içinde, hararet 
dereceai (35) e kadar yükselmiştir. On 
bet ııün evveline kadar adeta pardeaü 

• 

ile gezılecek kadar serin giden havalarrn 
ağuatoa •onlarında böyle birdenbire de 
ğiıerek boğueu sıcaklara yaklaşma11 bi 
raz da gayri tabii telikki edtlmekte
dir. 

Dün, plajlarda ancak Cuma günleri 
görülebılen bir kalabalık vardı. Halk 
aerinlemek için akın akın sahillere koı· 
maktadırlar. 

htanbulda bu müthiı aıcak salğıru 
devam ederken, Munibten gelen blr tel 
graf haberi, Almanyada kar yağdığını 
bildiriyor. 

Bilmeyiz bu tesadüfe ne demeli? Tel 
graf tudor: 

MUNIH, 23 CA.A.) - Hararet de
rece.inin birdenbire dütnıesi üzerine Al 
lgaeu dağlarına kar yağmııtır. 

ROMI\, 23 (A.A.) - Memleketin ti 
mal kısmında fena havalar devam etmek 
tedir. 

Bazı yerlerde fena havalar yilzünden 
bir takım hasarlar vukua ııeLniıtir. 

Istanbul iki bardak suyu 
beş kuruşa İçmekten 

ne zaman kurtulacaktır? 
Dünyanın hiç bir yerinde bizim sucular
dan başka o/0 100 kar edinen kalmadı 

Belediye yeni tedbirler almaya çalışıyor 
Bir bardak au •. , 

kırk paraya, fakat 

fİfe içinde bir bu· 
çuk bardak au, bet 

. kuruta 1 Açık ao, 
ile kapalı ıife au• 
yu araaındaki bu 
müthiı farkın ne• 
den ileri geldiği 

ni bir bilen ve hat
ta tahkika lüzum 
aören yoktur. ı •. 
tanbul halkı, aene• 
Jerden beri bu a· 
çık ihtikarın kurba 
ru olup gider •• An· 
kara belediyeai, bu 
itte de lataabul be-

/at,,,.lnılun bir bufuk bardağını beı !ıuruıa içtiğimi:& 
memba .Wan .,. Belediye reis muavini Nuri, lktısat 

müdürü Awn Beyler 

lediyeainden erken davrandı ve küçük 
tiıeler içinde utılan auyu bet kurut
tan yüz paraya indirdi. Taıdelen au· 
yu Ankarada yÜz paraya .atılrrken la 
tanbulda ihtikar devam ediyor. Dün 
olduiu ııibi bu gün de bir ıiıe au nere• 
ye gıdilae bet kuruıtan aıağı içilemi· 
yor. Acaba bir tite auyun maliyet fi. 
yatı, nedir, ve membamdan dolduru· 
lan bir Jite au, nakliyesi, bandrolü üze 
rine konduktan aonra kaç kuruta ka· 

dar satılmalıdır? 
Alakadarlardan yaptığımız tahki· 

kat neticesinde ıunu anladık: lıtan· 
bulda damacana; fıçı ve büyük küçük 
şı§eler ıçındc ,;atılan sular, beş altı ıu 

cunun inhisarı altındadır. Bunlar, me .. 
mbamdan doldurdukları suyu, araba 
ve kamyonlarla tehre naklederek ba
yiler vuıtaıile halkın iatihli.kine ar• 
zetmektedirler. ı 

(Devamı 5 inci Mhifede) 
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Eşekle saraya giden Şeyh Efendi 
3 

Tekke taraautta. - Sakallı Mehmet, jurnalini sunuyor! - Padi
palt, Zaim peyker (!) e muğber/. 

Abdülhamidin zaferi poyker ( 1) li 
aerukeri Rıza Paıa, ukerden fazla 
tekke müridanı idi. Ona, aaker aeraa
ker delil, tekke çömezleri seraakori 
demek daha doğru idi. 

Daha mektepte ikee takkeye gidi
yor, devrana siriyor, fOYhİn elini eto
tini öpüyor, türbede aantlukaya kafa
aını döye döYe aaatlerce afJ.ıyordu. 
M.,.,zuplara ancak yakıfbnlabilecek o 
lan bu hali, sörenler, bilenler, o semt• 
te bugün bile mevcuttur. 

\bdülhamit, kendisi tarikate men
aup, tekkelerden, şeyhlerden hazedor, 
hoı 'anır, fikren, hiuen tekke, derviı 
kafalı o!maaıoa rağmen, her cuma, her 
b vram arabada kar4ıuna oturttuğu 
aevgili ıeraakerinin denifliğine ta
hammül edememişti. Hele müıir olun
ca ayağınr tekkelerden keam.eaini em
rettı. 

Fakat huy canın altmdador. lnaan
lu, Allahın emrettiği neler yapoyor. 
hatta zıddına R'İdiyorlar da, dari dün
yada dört günlük sahte Allah gölge
liği yapan Abdülhamidin mi yaaağrnı 
dinlerler? 

Eaaıen tekkenin, derri,liğin, din i
e dindarlıkla, Allahla, peygamberle 
vıcdanla Ali.kası yoktur. Tekkecilik, 
decvitlik, müritlik, bir nevi kliip 11i
bidir. Bugün faraza Fenerhahçe Ca· 
latasaray yerine Sünbiillü dergi.hı, 
Rufai dergahı koyuverin. Zaferi pey
ker ( 1) de klüp menaupluğu gayreti 
var, naaıl bırakım. Hem doğma hÜyÜ
me Kocamustafapa,alı, Aralan! 

Lakabı da Emiroğlu imiı! Ne hik
m~ttir, o semtlerde -ve bilhassa sür ha 
rıcınde ve EyÜp taraflarmda Emiroğ
lu sülaleleri pek çoktur. Emir o i(!u 
Rıza Efendi ·ki sonra Abdülhamidin 
S.,.raa~er Zaferi peyker ( 1) i olmuş
t ur. • ın tekkeye ve der..iılik hikayeleri 
pek çoktur. Onlan da aıraaile yazaca
fız. ~ 

Yıldıza e4ek aüvar olarak giden 
Şeyh Rıza Efendinin, serulı.erin mü
ritlik gavretile •ehebiyet verdiği bir 
v k',.aından bahsedelim. 

af~ri peyker ( ! ) in menauplann• 
dar, pıyade dairesi reiai bir Ferik ~. 
mal Paıa vardı, oda mı derviıti, mÜ· 
ntti ! Artık Allah i.lemü biaaavap! 
Yalnız, ser ... ker, kendi tekkeye gi~e
meyinc.e piyade reisini kothu'uyordu. 

Günlttden bir gun, bu Cemal Pata, 
pıyade dairesi kitiplerindeıa Çerlı:H h· 
mail Efendi naımnda biri vautasile Rı
u Paıa tarafından but hediyeler gÖn· 
dermif Ye bir de hususi me4rtup yolla
mJftı. 

bdulhamiclin yneri hamsisi Çer
kes Mehmet Pap. Hazretlerinin ( !) 
yanı sizin anhyacağmrz hllfiyelerin ...: 
azılı v tenii maslup aabllı Mehme--

din siyil memurlarından Halepli Arif 
Efendi, Sünbül Efendi dergahının ka· 
rakolhane kap111 önündeki kahvede otu
rup gelenleri, ııireıalen tarauut ediyor
du. 

Piyade dairesi reisi 'Ferik Cemal Pa
f8.lllll, piyade dairesi ki.tiplerinden me
muren ( ! ) gönderdiii Çerkea lsmail 
l::fendinin de geldiğini ve koltuğunda· 
ki büyükçe bir paketi kahveciye bıra
lop Türbeye dolru sittiğini Halepli A· 
rif Efendi görmüıtü. Hafiyenin hafiye
si elbette cins hafiye olur. Hiç hraatı 
fevt eder mi?.. Esasen kaçın kur'ası? 

Bu yollann yabancısı mı? Hemen tah
kikata giritmit ve memur f :erkea hma· 
il Efendinin tekkede , Şeyh Efendinin 
hacemden çıkıp çıkmadığını türbedar e
fendiden sorduğunu anlamak ve Ferik 
Cemal Patanın öyle Şeyh Riza Efen
diye Sünbill efendi dergahı müritlerin
den serasker Rıza Patanın hediyelerini 
Ye mektubunu getirdiğini öğrenmişti. 

Sakallı Mehmedin adamı için bu ka· 
darı kafiydi; artık yılmadan, soluma
dan fırlayıp aaraya kotmllf ve jurna
lmı aakallı Mehmedin çalı sakalına ~ 
yanuştı. 

Sakallı Mehmet, Cemal Pqa tara
fından tekkeye gönderilen piyade dai· 
rea.i ki.tiplerinden lıımail Efeıiilinin der
hal hüviyetini tetkik ettirmiı ve dola
yııile Mııırh prenses Nazlı Hanuna 
münasebeti olduğunu öğrerunİ§tİ. Ma· 
lüm olduğu üzere prenses Nazlı Ha· 
mm, A vrupada bulunan Jön Türk par
tisinin pek ileri gelen bir kadın şefi 
idi._ Hu iti""':la jurnahn ~evzuu fe~
kalade ehemouyet keabetmıf, tabii sa
kallı Mehmet, münasip gördüğü ilave
lerle Sultan Hamide arzeylemitti. 

Abdulhamit, bunu haber alınca küp
lere bıruruş ve bemen serasker paşayi 
çajırarak ince~en inceye sorguya çek
mq Ye seraskerm aleyhtan olan ikin-
ci ki.tip ve mabeyiqı:i Arap izzet Pa
ta da ııe kanşarak s"raskerin aleyhin
de meaeleyi alevlemiıti. 

Arap izzet Pap., Hünkara: 
- Askeri suııfın relıban ve ruhani· 

lere teması ve onlann mesnevi teıiratr ... 
na kapılma11 tarihin kaydettiti veka
yie nazaran bizde ve A nupada pek 
çok fenalıklara ıebep olduğu ve seras
ker paşanın bulunduğu hal ve mevki 
her ıeye müaait bulundufu. ... 

ndan tutturarak dallandıra budak· 
landıra arz ve telkin etmesi üzerine pa· 
diıah, Rıza l'aıayı sece yansına ka· 
dar mabeyin daireainde bir odada bek
lettıkten aonra tekrar huzuruna çağı
~ bir ~ha J.erek o tekke ile gerek 
dıger rulıanileır ile temu ve müııaaebat
ta bulunmamak Üzere tablif ederek 
...-beat lxrakmıt ve bef alb gün hiç a· 
rayıp aormamıı, mufb« durmuıtu. 

( Arb.sı var) 

Yarın: , 
Serasker Rıza 

1 
Paşa 

. ~ 'Abdülh'!mi~in ·~vgili Seraskeri. -Mecliai Vükel&Ja bir 'liirül
tii. - Garıp bır ialilaname. - Esbabı micleviyeclen imif ! 

Macar sefiri 
Kaza geçirdi 

--~ 

Motoru bozulan kotrası ile 
bir gece denizde kaldı 

Macar sefiri M. Ta~ Aeroespreuo 
ınudürü M:. Simen ile birlikte motörli 
bir kotra ile Pazartesi gÜDi Floryaya 
g;tmişlerdir. 

Kotra nk;anı seç vakte kadar ve dün 
dönmediğinden madam Tabi merak e

r :. her tarafa müracat etmİf, liman i
aarcs; moto.-botlarla U8fbrma yaptır
mqtıT. Buna rağmen izleri bulu-. 

~tu·. 
!\1. T ahi ve Sim en diin aktmn seç va 

lcit onmıiJerdir. Evvelki akşam döner 

Matbuat komitesi 
Cümhuriyet bayramının çnuncu 

yıl dönümünde yapılacak netriyat 
ve propagandayi idare etmek üzere., 
belediyede müteıekkil merasim ko
misyonu, bir matbuat komitesi inti .. 
hap etmittir. Bu komite ayni zaman
da cümhuriyetin ili.mndan timdiye 
kadar geçen on lefte içinde latanbul
da vücuda getirilen eserlerin teıbiti 
ile metgul olacaklardır. 

Komite mi.yet melı.tupçuau Osman, 
cazetenıiz umumi Defrİyat müdürü 
Etem İzzet, muharrir Sadri Etem ve 
Ali Fuat Beylerden mürekkeptir. 

.!erk .. motör bozuld~ğundan açıklara 
aiiriildendilderi ve bütün geceyi Marma 
rada geçirdikleri anlatılnuftır. Dün mo
tcw lamir edil~ lstanbula gelebilmit
lerdir. 

Mülakattan sonra 
• 

İta ya Almanya nezdinde 
teşebbüste bulunacak mı? 

PARIS, 23 (A.A.) - Havu Ajan
sı bildiriyor: M. Mussol ini - Dolfuas 
mülakatı dolayuile diplomasi i.lemin
de görülmeye bqlanılmıı olan faali
yetten bahseden Petit Pariıien diyor 
ki: 

"İngiltere efki.rı umumiyesi Alman 
yanın hattı hareketi kartıaında pek 
ziyade asabiyet göstermektedir. Lon.. 

1 

dra mahafilinde, İtalya hükümetinin 
Londra ve Pariı kabineleri ile aıkı bir 
surette teşriki mesai ederek çalıtacağı 
ümit edilmetkedir. Bu hususta en Ön· 

1 de olmak Roma kabinesine düımek
tedir. Çünkü Alman hükümeti ona kar 
fi bir takım taahhütlere girmittir. 

PARIS, 23 (A.A.) - Fran81Z ayan 
azasından M. Charleı J)umont Agen· 
ce econoır~~que et financiere mecmua· 
aında çıkan yazı11nda diyor ki: 

"
4Dörtler misakını imzalayan dev

letler araaında ltalya, Avusturyanm iı 
tikliline halel gelmemesi hususunda 
batlıca alakadar bir devlet olduğu hal 
de Alman ırkcılarının ilr ''t leyhinde
ki tahriklerine kar§t protestoda bulun 
manın za~·Jret teklini aldığı bir vakit 
te niçin Fransa ve lngiltere namına 
Berlin hükumeti nezdinde tavaaautta 
bulunmak İşi ile mükellef tutulmadı. 

Almanlar ntuıl clüşünüyor? 
BERLIN, 23 (A.A.) - Correapon

dance Politique et diplomatique gaze
tesi Avusturya meselesine tahıia etti .. 
fi bi ryazısında diyor ki: 

Fransız ve lngiliz .gazetelerinin 
bu i,te aldıklan vaziyet biri!-i-ine tut 
muyor. Bir taraftan Avusturyaya ai .. 
vasi maksatlar gizliyen m'l.li yardım
lar mahivet\nde ödünç para vermek 
iltizam olunarak bu devletin iıtikli.!i
ni baltalamak düşüncelerine kapılanı
yor, diğer taraftan Avusturyanm iı
tikli.line halel getirilmemesi lüzumu
dan i rarla bahaolunuyor. 

- ~-----<>-

Rekor kıran tayyare 
PARIS, 23 (A.A.) - Havaı Ajan

" bildiriyor: Fransız tayyarecileri 
Roaai ile Cod.,.'un Anıerikadan Cebe· 
linaişa kadar bir yerde durmaksızın 
gitmek suretiyle hattı müstakim dün
ya rekorunu kırdıkları uçu• esnasında 
binmit oldukları Joseph Brix tayya
resi birkaç gÜn Tuileriea bahçesinde 
teşhir edilecektir. Ziyaretçilerdn alı
nacak paralarla ide edilecek hasılat 
tayyarciler yardnn sandıklarına vri
lecektir. 

Gandhi serbest bırakıldı 
POONA, 23 (A.A.) - Gandhi, 

kaydü ,artsız serbest bıralı.dmıttır. 

M. Herriot 
Odesaya gidiyor 

(Başi 1 inci sahifede) 
Pierre Le Golf bir nutuk irat ederek 
muhterem miaafire h°' geldiniz demiı· 
tır. 

M. Herriot bu nutka Ytrdiği cevapta 
T Ürkiyeye yapbfı seyahatten çok mem 
ııun olduğunu, ~ HUTetlerile viki 
olan mülilkatm Ü>:el"inde unutulmaz in· 
tibalar uyadırdığm.ı söylemit ve Türki
ye ile Fransa arasındaki münasebetin 
istikbalde daha aamimi Te dostaıae ola· 
cağı ümidini izah etmİftİr. 

Ziyafet saat 15,30 a kadar aiinnüt
tür. M. Herriot Union Françaiseden ~ık 
tıklan sonra Uaküdar ve Kadılı:öyiına 
giderek bir sezinti yapmıftır. 

Bu gezinti esnasında Modadaki Sa· 
int • Joseph Fransız mektebini ziyaret 
etmittir. 

Dün aktam Fransız maslahatgüzarı 
M. Basbia M. Herriot terefine 25 kiti 
lik bir ziyafet •emıiıtir. 

Ziyafette Hariciye Vekili Te-.fik 
Rüıtü, ıüti.bi umumi Numan Rifat, 
Vali Muhittin Beyler "" sefarethane er 
ünı hazır bultu1111uılardır. Ziyafetten 
sonra bir resmi kabul yapılınittir. 

~hterem misafirimiz bugün, Çiçe
rin vapuru ile Oıleaa'ya gidecektir. 

M. Herriot Truva harabeleriae ka· 
dar yaptıjl ziyaretten pek memnundur. 
Muhterem misafirimiz dün phrimize 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllttllll ~~ ~~taıni~~ 
DiL ANKETiMİZ ::t:.yade nıiiteloaaaia olduiuna söyle-

"Lyon Repablicain" gazetesinin 
T. D. T. C. goçe11 ,..1 bôitiia millete kartı bir anket açmıfb. ıos listede ata· 

iı yukan 1500 kadar söz ~".a atıl_dı. ~ a~a yaka gazetelerde bir çolı. co- bir bapnalıtıılesi 
va pi ar çıktı. Bu cfftlplar fllDdi .,_,ye tiD bu Iflo ufratan komisyonunda •ıra· Lyonda çıkan cLyon Repıalılieian• 
ya konularak Umumi Merkea Heyeti tarafmdae son tekli Yerilmelı.tedir. gazetesi H. Herriot'nan Tiirkiyeye se-

H!r ye~d~ gelen n bir lı.ımu gaH telerde çıkaıa lıartılılı.lar arasmda bir ta yahatinden bahseden son niishalarmdan 
kan. aoz.lerın ınce ma- aynlıklannı t aatamam kıartılayabilecek öz türkçe mu binnde cGazi'nin. Türkiyeainde• serleY 
kdabbıll~~ ortad yha ~ona•adıimı göriiyo rwı. Bunun için, kendimizce lıartılıi•nı hası altında bir bat makale neırelmİftir. 
~ a ıyı ve a a mc:oc'- İnceye aramak lüzumunu duydufumuz sözleri, ken• Makalede hüli.aaten deniliyor ki: 

dı ı_arafımızdaıa yonıdon. aekete koym uştulı.. ilk Jiateoıııizi de bir lı.aç giinden " M. Herriot'nun Şarkta seyahat et-
ben netred ı yorduk. Bu liateye gelen c eYaplardan bir takmıını n-retti" ı; · · tiği fU sıralarda, umumi harptenberi 

Bayrağa selam 
~--

Ecnebiler de Hitler bay
rağını selamlıyacaklar 
BERLIN, 23 (A.A.) - Nasyonalist 

fırkası lideri muavini bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannamede milli marş 
çalındığı, bayrağa seli.m verildiği ve
ya bunlara mümasil meraıİnl icra o
lunduğu esnada ecnebilerin de ayağa 
kalkmak veya şapkalarını çıkarmak 
suretile yerliler gibi hareket etmeleri 
nin bütün memleketlerde teamül oldu-

ğu beyan edilmekte ve ecnebilerin 
ayni hakkı Almanyada da göstrmeai 
istenilmektedir. Maamafib ecnebiler 
sağ ellerini kaldırmak suretile seli.m. 
vermek mecburiyetinden istisna delimek 
tdir. 

Almanyada iki casus 
KöNIGSBERG, 23 (A.A.) - Volf 

Ajansından: 

Almanya oturmakta olan iki ecnebi 
caıusluk suçundan sekizer sene idi .. 
rek cezasına çarpdırıJmış;lardır. 

Salgın . uyku hastalığı 
ST LOUlS, 23 (A.A.) - Salgın bir 

şekilde hüküm sürmekte olan uyku 
hastalığı on kitinin ölümüne sebep ol 
muıtur. 

İtalyada manevralar 
GARESSOI - ltalya 23 (A.A.) -

Dün ba,tamış olan aıkeri manevralar 
devam ediyor. Kral ve Mus.solini ma• 
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nevraları takip etme~tedirler. 

Japonya hak iddia edıyor 
TOKlO, 23 (A.A.) - Haric;ye 

nezaretinin Paristeki maslahatgüzarı 
vaaıtasile 19 Ağustosta Fran.aaya ver
miş olduğu protesto noktasında cenu· 
bi ':in denizindeki altı ada üzerinde 
hukuku hükümranisi ve menafi i bulun 
duğunu iddia etmiş olduğunu b ildir· 
mektedir. 

Yunanistanın Varşova sefiri 
VARŞOVA, 23 (A.A.) - Leh hü

kı'.'imeti nezdinde tayin edilen yeni Yu 
nan e.lçiai M. Jean Politis ile İspanyol 
elçisi M. Françiaco Serrat Bonaıane 
itimatnam.elerini reisicümhura takdim 
etmiılerdir. 

30 komünist tevkif edildi 
RECKLINCHAUSEN 23 (A.A.)

Coesfeld ziraat mıntakasmda polis 
tarafından yapılan araıtınnalar neti· 
ceıinde bir çok aili.h ve mühimmat 
meydana çıkarılmıttır.. Komünist fır 
kasma mensup otuz memur tevkif edil 
mittir. 

Maarif vekili geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

bilalıara Gazi Hazretleri tarafından 
kabul buyurularak arzı tazimat etmit
tir. 

_Refik Bey dün UniYeraiteye gelme
mıı, Dol.mabahçedeki bürosunda 
me~::uJ olmuıtur. Refik Beyiıa buııiin 
Univeraiteye selerek idare heyeti ve 
mütaYirlilı. heyetini toplamau muhte
meldir. Dün UniYenite idare heyeti 
ihale iılerile mqııuJ olmuıtur. Askeri 
tıbbiyenin lafınacağı, erkek liaeıi bina 
amm tadil Ye tamiratı dün ihale edil. 
mittir. 1 

Kadroda münhal bulunan prof...c>r 
muavin namzetleri için idare heyeti 
genç elemanlar araaında bir intihap 
yapmıt ve Oniversite kadrosu aıağı yu 
karı tamamlanmııtır. Vekil Bey bu 
kadroyu tetkik ve tasdik edecek, bili
hara bir liste halinde ili.o olunacak· 
tır .• 

Üniversite idare heyeti alınacak a 
siatanlara ait te yakmda bir lı.adro ya 
pacaktır. 

Telif ve tercüme heyetinde açık bu
lunan azalıklara kimlerin getirilece
ği, idare heyetinin hugünl...-de Vekil 
Beyin riyasetinde yapacağı bir içtinıa 
da taayyün edecektir. 

Eczacı YO ditçi mekteplerinde mün
hal bulunan muallim muaTİnlikleri i· 
çin eylı'.'il batında bir müaabaka İmti· 
hanı açılacaktır. lmtihae p.rtlan tes
blt edilmiıtir. idare heyeti diğer taraf 
tan fakülte den pro~amlarmm da 
hazırlı ima baılamııtır. 

ispirtosuz şıra! 
Yeşil Hili.l Cemiyeti hiilı.ıimete 

müracaat ederelı. balolarda kullanıl· 
mak, içilmek üzere iapirt...uz bir ne
•i ırranm tamônj için mlizaheret iate. 
mittir. Bu pra uzun zaman durdu
ğu halde do tahammar etmemekte
dir. 

ib. d h 1 nl · d b"rib" · -• .ımız T"· '-' ed --'- ı.L. g ı, a a se e on e ı ın ardınca baeacaiız. ur ... y e ,,_ 11 ....... t yapıldı. 
Busün ikinci bir liıte daha nriyoruıı. Bu listenin temeli fU sözlerdir· Bir gazetenin makale çerçevesi için zaman eksik olnuyan takip fikriyle ba-
l - HADiSE, 2 - VAK'A, 3 -VAKIA 4-HADISAT 5--VU- de o kadar büyiik bir eserin bütün saf- ta çıkarmııtır. 

KU AT, 6 - VAK/ AT. halaruıı sözden geçirmek iddiasında de- Bu meyanda aaltanat ve hilafetin il-
Bu sözlere kartılılı. dapinürken franıııaca fU sözleri do gözönünde tutma- filiz. Müverrihler ve siyasi adamlar gumı ilk aafa koymak li.zmıdn-. Yalnız 

lıdır: Türkiyenin artık bir iskelet halinde ol· bu, tek batına, Gazinin en süzel ,a&e-
I - ACCIDET; 2 - iNCiDEN T, 3 _ EVENEMENT, 4 _ PHE- ıtuğunu ve ba.kayasım taksim etmek ti.- serlerinden biridir. Zira bu, müteakip 

NOMENT, 5 _ F A.IT. • znn geldiğini hile söylediler. Türkiyeye ıslahatın hareket noktası olınuttur. 
B . 
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cHaıta adam• eliyorlardı. Fakat bu has Gazi, aaltana ve hili.fet ayakta dur· 

u soz erin anlattıjı fikirleri türkço - yolda ııöyliyebiliriz? itte burası ta adam aczinden ve uykusundan uyan· d·..._ 1 ha ah·'-'-·k 
ortaya konmalı. sorektir. d uaça ıs a hm t ..... u ettiremiyeco-

Bir ikı o-rnelı.le d"·"----' · · · ı •-ı_ ı. gını·· • pelı: iyı" anlamıtb. Bu iki' mu··~·-·~ __...enmıaı an auuua: Bu mubzam içtimai gençlepne, ik- ~-~-
. Mesela: buFi'~h~d~dı:!"'I~ falan adam aramıda bir hadise çılı:mq., dediği- tısadi ve ıiyasi genitlik, iı kabiliyeti, yi ortadan kaldınnadıkça memleketi 

mız z~~n .a a - nm franaızcatı "incident" dor. (lld otomobilin çarpıt· fıkri enerjisi Ye her sahada faaliyeti cid Anupalqtırmağa mümkün gönniyor-
~a~ ~adıaen~do yaralan~) doraelı. "hi.diae" aceiclent yerini tutar. (Tarihi den müstesna bir adamm eseridir. O ka du. Karar seri ve baskın yddırnn gibi 

bı~ had11~) un ~"'?ement lu•torique diye terclinie olunur. "Ay tutulma bir hadi dar az zamanda umumi efkan cilillandır oldu. Hilafet ve saltanat çok geçmeden 
•eı oemavıyedlr' dı~lı. olnraak bu, franaızcada pheaomene celene diye .öyle- maamı ve milli enerjileri tebarüz ettir· kati surette yıktldılar. Saha temizlenin-

nir. Bu aozlerdon bır takmımın yerine vak'a vakıa, vukuat sözlerini de kul- mesini ve bütün medeni dünyanın dik· ce, Gazi cepheden yürüdü, metotlu ve 
!andığımız v~rdır •.. Şim~i, _?kurlanmızd ~n dilediğimiz tudur: Bu sözlerin kul- katini celbetroesini bilen bu adam Mus- devamlı milli teceddüt i,ini başardı. 
lanılıt yerlerıne gore türlu manalarını ıfade edebilecek öz türkçe sözleri arat- tafa ~cmaldir. M. Herriot geçen hafta ıöyle söyle· 
tırmak ve bize bildirmek._ Mustafa Kemal meseleleri balletınek mitti: 

- ---

fabrikası Sıvasta 
Turhalda kurulacak 

Yeni şeker 
değil, 

ANKARA, 23 (Telelonla) - Sivas havalisinde kurulacak seker 
fabrikasının yerini tesbit için Recep Zühtü Beyin riyıuetincle Sivaaa 
giden heyet clöndü. Y ann ı, Bankaınnda iclare meclisi reisi Mahmut, 
umum müclür vekili Muammer ve Sivtu meb'asu Raaim Beylerin ifti
rakile toplanacak heyette raporlan okunacak ve verecekleri izahat 
clinlenecektir. Tetkikat neticesincle vanlan hüküm ve karar he
nüz belli cleğilse ele fabrikanın zirai ve fenni mahzurlar yüzünclen 
~iv.tu şehrincle kumlmayacağı fimdiden anla1ılmıftır.. En galip bir 
ıhtimale göre Turhal havalisincle kurulacaktır. Bir iki gün içinde lıa
rar anlaşılacaktır. 

Tosya pirinçlerinin ıslahı için 
KASTAMONU, 23 ( A.A.) - Ticaret oclası Toaya kaz4Sıncla eki

len pirinçlerin ıslahı ile temiz olar ak vilayet haricin~ ihracı için tali
matname tanzim etmif ve tasdik eclilmek üzere lktcaat vekiiletine gön
cl erilmiştir. 

T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti 
IST AN BUL, 23 ( A.A.) - T. D. T. Cemiyeti umumi kiitipliğintlen 

T. D. T. Cemiyeti umumi merkez heyeti bugün saat 14 te umumi lıii
tip Ruşen Efref Beyin reisliği altıncla Dolmabahçe sarayıncla toplancı
rak ankete konulmuf olan arapça ve farsça sözlere gelen karfdılılar 
üzerinde osmanlıcaclan türkçeye karplıklar klavuzu komisyonunun ha 
zırladığı karfılık listelerini müzakereye clevam etmiftir. Umumi merkez 
heyeti yarın saat 14 te tekrar toplanacaktır. 

Liman komisyonu toplandı 
Tatbikatı görüşmek üzere dün ilk defa 

toplanıldı, yolcular ne olacak?. 
Yeni Jstanbul limanı nizamnemeti· 

nin tatbikatım sörü,mek üzere tqekkül 
ettiğini yazdığımız komisyon, dün ilk iç 
timaını vilayette Vali muavini Ali Riza 
Beyin riyaaetinde yapmııtır. 

içtimada Deniz tic..-et müdürü Nec
det, gümrükler batmüdürü Seyfi, -.ha 
faza bapnüdürü Hasan Ye -..iyet mü
dürü Fehmi Beyler bulumnuflardır. iç
timada. ninmn•me okunmuı, bazı mad 
deler muhtacı tavzih görülmüıtür. Bu 
noktalan Aııkaradan ....ı- karar 
verilmııtir. Cevap gelince komisyon tek 
rar toplanacaktır. 

lçtımada, vapur yolcularnım nhtım
larda seli.mlanıp kartdanınası menedi· 

1 
lip edilmiyeceği de mevzuubahis obnut 
ve sa-ükler batınüdürü Seyfi Bey, yol 
culann karıılayıcılarla birlqmeleri güm 
rük aalonlan haricinde kalacağı eaaamı 
müdafaa etmi tir. 

Vali mua.J.u Ali Riza Bey, içtimu 
miiteakip bir mulıaririmize demittir ki: 

- « Nizwnneme aarihtir. Ça•kka.. 
ledms Ye Karad izden seleıa ,,...,...__ 
daki yolculann efyalanmn m•~ 
ve diğer kontröl itleri. Boiazlardaa va 
purlara girecek gÜınriik ve polis -
ları tarafından limana gelinceye kadar 
yapılacak veyolcular ..tautçe ç+aaılc 
tır. Bu huautab .at olduia ..-aı d e 
de arzettik.• 

Bayağı bir tecavüz! İstanbulun 
Abidin Daver Bey bir 
gece 1'ücumuna uğradı 

Cümhuriyet refikimizin yazı itleri. 
heyeti ve netriyat müdürü Abidin Da
ver Bey, seçen aktam aaat 9,30 da E· 
renköyündeki evine ııiderken iki meç• 
hul ıah•ın hücumuna uğraou,tır. Arka 
dafımız Etemefendi caddeainde elinde 
paketler olduğu halde yürürken karfı
dan gelen iki adam birdenbire üstüne &• 

tılıp bir iki yumruk indinnitler, Abidin 
Daver Beyin kendisini müdafaa etmesi 
üzerine Sahrayicedit istikametinde ka
çıp ııitmiılerdir. Telefonla hi.diaeden ha 
berdar edilen zabıta, derakap tahariya
ta baılamıı, o civarda bulduğu bir çok 
kimseleri arkadllJUWZB ııöstennittir. A· 
bidin Daver Bey §ahsan tanıımadıp a 
damlar olan mütecarizleri'tı eıkilinı po 
lise verdiği için faal zabıtanm bunlan 
ergeç yakalıyacağına fÜphe yoktur. 

Mütecavizlerin arkadaınmzı karan
lık basarken bir saat kadar yolda belde 
dikleri ve oralarda dolaftddarı zaı.ta 
tahkikatı neticeoinde taayyÜn etnıittir. 
Tarzı hareketlerinclal aiıdanndan ka
çn-dıldarı bazı söd...-dea bunlann kar
manyolacı olnıadıldarı ve sazeto netri
yabndan infial duyan bazı lı:imHler ta
rafından fili bir tebdil maktadiyle tu
ti mahsuaada gönderi)d;lıleri anlafdmak 
tadır. 

Muğla havalisinde bereket 
MUm.A, 23 (A.A.) -Vilayetimi

zin aahil kıammda harman iti bitmit 
ıi-1 Ye iç luonnlannda da bi-ı.. 
üzeredir. Feyzü bereket fOY!udi.dedir. 

Yeni tayyareleri 
Tanare cemiyetinin bu seae onla· 

muza yeniden 35 tayyare bediye ettitl 
maliimdür. Zafer bayramında ad talala-
cak olan bu yeni tayyarelerimizdon içu 
bir filo halinde evnlki soee aaat 2Z de 
tehrimiz semalarımda bir soce UÇUfU yap 
mıtlardır. 

Uçuı, ap.fıdan seyredenler için pelr 
zeykli olmuı, tayyerelerimizin ya1mıı: 
birer yıldız gibi kayan renkli zıyalan 
göriilmüıtür. 

Tayyarel41rimiz Esliitohlrden kalk
rnıılar, Y eıifköy tayyare meydaıu üze
rinde bir tur yaptıkta. sonra tekrar Ea 
kiıelıire avdet etaıİflerdir. 

Bu gidit gelit e.naaında lıırmm. yo
ıil ve beyaz ziyalar netrederelı: s la 
nmızda cidden seyre deieır bir -· 
ra arzetmitlerdir. 

Borsada bir tevkif 
Buraadan bildiriliycw: Burada _.... 

kuf buluaan komiiıüstleri görmeiı: üze
re lstaııbuldan gelen bir ıah•ın vaziyeti 
fÜpheli ıröriilmüıtiir. Taraosut Ye takip 

edilen be tabı• üzeri aruıdiiı nkit lıir 
takım nralda beyanııanıeleır bulaadu
iundan kendisi tevkif olumnuttur. 

Şehrimizdeki ı.. tevkif hi.dioeaiyla 
alakadar olmalı: üzere htanloulda da ba
zı tevlrifat yapılacaiı ai>l•tıl-k!adn-. 

( Düa bu meaele,.i alikadar m·k
lardaa sorduk. 8-aadaa ı..raya ı.. ha 
susta İf8.r vaki olmuıtur. Yalnız miisbet 
bir netice göriilmediiin.... Baraa.ıaı. 
tekrar aondmıaıtıar. ) 

Cevaplar, ıazetomizde anket memurluğu namına gönderilmelidir. için ayırmı,, m~külleri haklanndan gel « 8ir Cümhuriyetçi ve lılıyik Fran· 

l"lllllllllllllllllllllllllllllulullllll 
mek için sıraya koymuştur. DJ isi de sız .,fatiyle, Gazinin eserini alkıtlamak- Galatasaray izcileri dün P~te, Viyana ve Roma •e-

IWI dava.-ıılı mesai ile Ye kendiıinde hiÇ bir tan baika bir ıey yapamam.o yaluıtinclen Jöntlüler 
~~~~~~~~~~~~_:____:_~__:_____;:....:..,.:....;....~~~~~~~~~__:~~~~~~~~~~~-



Şehir dedikodusu 
Geçen gün yazdığını bilir, oku

duğunu anlar arkadqlarımızdan 
biri gazetesinde İstanbul belediye· 
sini koltuklayan bot bir fıkra net· 
retti. 

Bu akşam fıkrasının hülasası şu
dur: 

- "İstanbul Belediyesi büyük iş
ler yapmakta mazurdur. Çünkü ge· 
liri azdır. Belediye vergileri o ka· 
dar zayıftır ki bu irat ancak tabii 
ıııasrafları temin edebilir. Binaen· 
aleyh İstanbul halklDln tehir bele
diyesinden daha batka itler bekle
llleye hakkı yoktur.,, 

Oktruva da kalktıktan sonra be
lediye bütçesinin mühim bir sarsın· 
hya uğradığına tüphe yoktur. 

Zaten mevcut vergiler de hemen 
heınen muayyen sınıflar üzerinde 
loplanmıttır. Şehirde hiç belediye 
Vergisi vermiyenler pek çok oldu
ğu gibi pek ağır vergilere göğüs ge
renler de onlardan az değildir. 

Ve biz de itiraf ediyoruz ki fstan 
bu) Belediyesinin bütçesi fakirdir. 
Bütçenin en ağır fasıllarını memur 
ıııaaşları teşkil etmesine itiraz edi
lebilir. Fakat bunlardan yapılacak 
tasarruf ta ciddi bir fayda temin e
demez. 

Yalnız bir nokta var. 

lstanbul halkı kendi fakrini ve 
binnetice belediyesinin aczini müd
riktir. Fakat belediyenin halkı ko
rumak noktasından mesela su, süt, 
Yağ kontrolları gibi bazı vazifeleri 
vardır ki bunlar mevcut teşkilatın 
iyi dnzim edilmesi sayeıinde te
ıııin edilebilir. ilu noktadan beledi. 
Yenin ikinci ve üçüncü derecelerde
ki mmtaka memurlarını tenkit et
ınek doğru olur. 

Sonra belediyenin bazı menfi tet 
birleri ve kararları da var ki bu 
noktalardan da doğrudan doğruya 
belediye heyetine serzenİf etmek 
hakkımızdır. 

Mesela bir kaç yıl evvel evlere 
Ve dükkanlara 25 kuruş mukabilin
de verilen numaralar. Hemen he
lllen ayni sene içinde değiştirilmit, 
herkes iki defa numara almağa 
sevkedilmişti. 

Bu günlerde bir de otomobil 
Plakalarının deği,tirilmesi kararı 
verildi. Mevcut plakaların değitti
rilerek yerlerine ikişer lira mukabi
linde yeni plakaların alınacağı söy
leniyor. 

Mevcut plakaların ne mahzuru 
vardı. Yenileri ne fayda temin ede
cek. Sonra iki karışlık bir çinko par 
Çasınm iki lira değeri olur mu? 

Bu gibi ufak feyler ilk hamlede 
!!Öze batmaz. Fakat taksiye rağmen 
Şurada burada pazarlıkla ve masra· 
fını korumayacak bir ucuzlukla 
IDÜfteri arayıp ekmek parasını müş 
külatla çıkaran bir şoförün beledi
Yeye her ay on iki, qn üç lira numa
ra parası, ayrıca da kazanç vergisi 
verdikten sonra böyle ikide bir 
plaka değiştirmek vesilesile iki Ji. 
ra, üç lira da vermesi doğru olur. 
ınu? ve buna lüzum var mı? 

Bunu Muhittin Beyfendi de tak
dir ederler sanırım. 

Burhan CAHIT 
~~~~~---<,1-~~~~~~ 

Hariciye Vekilinin 
ziyaretleri 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
dün Tokailiyan otelinde istirahat et
"1İ§ ve Berlin sefiri Kemalettin Sami 
Pata ile Moskova sefiri Hüseyin Ra· 
ll'•p Beyi kabul etmiıtir. 

( BORSA J 
(it Bankasından alınan cetveldir) 

23 AGUSTOS 1933 
Akıam Fiatları 

istikrazlar Tahvilit 
1atikrat dahil~ 96,50 Elekh'ilı: 
1933 l•tikruı 95- Tramvay 
Şarlc D. yollan 2:00 Tünel g:. M\n'a.h.hidei 55..50 Rıhbrn 
S ı.unrüıkler 8.,25 AnadoJu J 

ll•ı:_d; mahl S,60 
•ıdat 10.25 • 111 

T, ••k«rj7a JO Mümeııil 
I ESHAM 
t Baüaıı Na- Telefon 

'-'• 9,50 Bom on ti 
•• n Hllnilino 9,5S T•rlroa 
f • Müoır;•İ• 11)2 Çimento 
ra.ı:nvay 48,50 fttilıaıt da7. 

Anarlolu Hi5ıe 27,55 Şark day. 
:eji '3,35 Balya 

it'. kriye 15,25 ~ark m. ecza 

ÇEK FIATLARI 
12,06 t Prağ 
6995 l Viyana 

P :-ı ri~ 
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Nii7ork 
Brükıel 
J\IH1an0 

Atina 

Cen.evre 
Sof ya, 

64,.20 M:ıdrit 
3,.385 Beı-lin 

8.97 Ztoti 
32,875 Peıt• 

24475 Bel1Tat 
67,12 Bükre, 

1,1698 Moııko"V& Arrııtercla;m 

N U K U T (Satı§) 

~O f. Franııs 
' ' . ... ) n 

l Dol:ır 
2; Lil"oet 
~o f . a. lçika 
2\•rab~i 
:l'..O f. l .. v:ı;re 
20 Le\•a 
21 Kur; ÇeL: 

1 Florin , 
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25 
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ec 
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l Pe:aeta 
1 M rk 
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20 Ley 
2J Di.nı:r 
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47,25 
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13,25 
20,25 
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18,25 
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2,71 
2,90 

15,9325 
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4,2325 

3,67 
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28.-
15.-
50.-
2•.-
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

İzmir 
Panayırı _ __., __ 

-

9 eylfıl panayırına büyük 
hazırlıklar yapılıyor 

9 Eylül panayirİ pavy~nlarının ~..,.. 
ahbitmiıtir. Şimdi panayır cepheaımn 

inşasına baılannuşhr. . . 
Panayirin açılışı seslı olarak fılme a-

lınacaktır. 
Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma-

lı'.imata göre F enerbahçe !akımı, bazı 
ıartlarla lzmire gelerek panayir esnaım 
da lzmirin kuvvetli takımlarile maç yap 
mayı kabul etmemiştir. Aynca tesbit e
dilecek üç gün spot' günü ilan edilerek 
gürek, boks ve saire müsabakaları yapıl 
ması muvafik görülmüştür. 

Methur güreşçiler ve boksörler ls
tanbuldan davet edilecektir. 

Dün gelen buğday 
Dün ,ehrimize 41 vagon buğday gel 

miştir. lstanbulda stok buğday miktan 
7961 tondur. 

Zirat Bankası, köylüden 5 - 5,50 ku 
ruıtan buğday sahn almaktadır. Dün 
ıehrimiz birsasında buğday üzerinde 

pek az muamele olmuştur. 
Tiftik üzerinde 42 kuruştan olduk

!? muamele olmuştur. 

Amerikalılar tütünümüzü 
tetkik edecekler 

Alakadarlara gelen malumata naza
ran Amerikadan şark tütünleri haklnn
da tetkikat yapmak Üzere bir heyet 
memleketimize gelecektir. Bu heyet, A 
merik.a zirat cnzareti mütehassısların
dan M. Ridin riyaseti altındadır. 

Böyle şey yok! 
lsmail Müştak B. bütün 

söylenenlerin 
yalan olduğunu bildiriyor 

Dünkü Son Posta gazetesinde gay
ri mübadiller kongrea.inin ekseriyet 
olmamak dolayısile leahhür ettiği ya
zılırken biri gayri mübadillerin bo· 
no tevziatındaki yolsuzluktan dolayı 
sabırsız1andık1arına ve diğeri idare 
heyeti reisinin topu topu 1800 liralık 
bir istihkakı olduğu halde her ay ce
miyetten reislik maafı olarak 250 li
ra ald ığına dair bir yazı vardı. 

Bu hususla mütaleasına müracaat 
ettiğimiz gayri mübadiller cemiyeti 
reisi lsmail Müttak Bey bize ıu &Öz· 
!eri söylemiştir' 
. - Son Posta gazetesinin o yazı-

sını ben de okudum. Şahsıma taaUuk 
eden fıkralar ilk harfinden son har
fine kadar baştan aşağıya yalandır. 
icap ettiği zaman beni her nerede ol
sa gelip bulan Son Posta muharriri
nin şahsıma taalluk eden bu kadar 
ehemmiyetli bir meseleyi bana sor
madan gazete sütunlarma geçirmesi, 
gazetecilik hesabına ve eski bir ga
zeteci sıfatLJe beni çok müteessif et· 
ti. 

Eylulün yedinci günü toplanacak 
olan kongrede bütün hakikatleri olan· 
ca çıplaklığile söyliyeceğim. Endite· 
ye düşenler o zaman hakikatin han

gi tarafta ve ne merkezde olduğunu 
anlarlar. Biraz sabretsinler.,, 

VllAyette 

Maliye kadrosu . 
Tam kadro bu ay ·~onunda 

belli olacak 
lslanbul yeni mali teşkilah ile meı· 

ğul komisyon dün de toplanmıftır. 
isimlerin i yazdığımız tahakkuk ~e 

tahsil müdürlerinin tayin emirleri dün 
gelmittir. 

Y enı olarak muhakemat müdürlüğü. 
ne Avukat Kemal Bey tayin edilmiıtir. 

Emlaki milliye müdürlüğüne Münir 
Bey tayin edilmiştir. 

Damğa müdürlüğünde Fuat Bey İp· 
ka edilmiştir. 

1 Eylülde memurların tam kodraıu 
belil olacaktır. 

Ziraat sergisi 
Ziraat sergisi hazırlıklarına devam e

ıclilmektedir. Dün Ziraat odası toplan
mış ve Ziraat Vekfiletinden tadilen ge
len talimatnameyi tetkik etmiştir. 

Yeni tadilatta sergiler jüri heyetinin 
Vekiılet tarafından seçilmesi kaydı var
dır. 

Maarifte 

Yüksek Baytar Mektebi 
Yüksek Baytar mektebinin Ankara

ya nakli için ihale yapılmuıtır. Mektep 
ay baıında Ankaraya taıınacak ve ted
risata, ders senesi başında Ankaradıı de 
vam edecektir. 

Maarif madalyası 
Cümburiyet bayramında Maarif Ve 

kfıleti bir nevi Maarif madalyeleri 
satılığa çıkarmağa karar venniştir. Darp 
hane ıimdilik <IOO) bin madalye basma 
ğa ba!lamışlır. Bu (100) bin basıldık
tan sonra bir bu katlar daha basılacak
tır. 

V ekiılet bu madalyeleri yalnız tale
be ve muallimleTe c!•ğil. isti:ven herke
se para ile satacaktır. 

Belediye 
Kooperatifi 
Kooperatif genişletiliyor, 

dün bir içtima yapıldı 
Belediye kooperatifi meclisi ida· 

resi dün vali ve belediye reisi Muhit
tin Beyin riyasetinde içtima etmiıtir. 
Dünkü içtim.aa muavin Himit, ikh· 
sat müdürü Asmı ve azadan Renızi 
ve Servet Beyler İştirak etmiılerdir. 

Dünkü içtimada belediye koope
ratifinin tevsii faaliyeti için bazı e
sa&lar görüıülınüştür. Yiyecek mad
delerinden maada diğer bütün ihti
yaçların da kooperatif tarafından a
zaya ucuzca temini kararlaştınlmtı· 
tır. Ecnebi memleketlerden veya di
ğer vilayetlerden gelen bazı madde
ler maliyet fiyatı itibarile ucuz oldu
ğu halde müstehliğin eline pahalı 
geçmektedir. Kooperatifin bu ciheti 
tetkik edecek, yiyecek maddelerinden 
baıka giyilecek maddeleri. ev eşyası 
ve sair levaznnın da ucuza temini hu
susuna derpif edecektir. 

Kooperatif Beyoğlu cihetinde de 
bir lokanta açmağa karar vermiştir. 
Bu hususta tetkikat yapılma-.• için a
za arasında taksimi vezaif yapılmıştır. 
tır. 

btanbul tarafındaki lokantanın Üst 
kat salonu cumartesi günü açılacak
tır. Kış münasebeti1e azaya odun kö .. 
mür tevzii için hazırlıklara başlana
caktır. Eski Maarif nezareti binası 
altında açılacak olan bir numaralı 
satış mağazasının telvinat ve tenvira
tı bugünlerde başlanacaktır. Mağa
zanın bir an evvel açılmasına gayret 
edilmektedir. 

Ali Rana Beyin teftişleri 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ra

na Bey, dün lstanbul gümrükleri baı
müdürlüğünde meıgul olmuı ve öğle
den sonra baı müdür Seyfi Beyle bir· 
likte Galata, Tophane, Beıiktaş ve Ku 
ruçetme ambarlannı teftiş etmiıtir. 
Vekil Bey, bu tefti§.İ müteakıp batmü 
dürlük binasına dönmüı ve geç vakte 
kadar meggul olmuıtur. 

Mahkemelerde 

Mukavele 
Dün imzalandı 
Fakat vapurların _kıymeti 
meselesinden ihtilaf çıkb 

Hususi vapurcular, dün hakemler ta 
rafından hazırlanan ıirket mukavelei 
esasiyesini üç nüsha olarak imza ebnit 
lerdir. Mukavelei esasiye, usulen lktı
sat veki.letinin taedikına arzedilm.ek 
Üzeredir •• 

Şirketin idare meclisini teşkil edecek 

en büyük sermayeli yedi fiqnanm han 
gileri olduğu anlaıılabilmesi için, tak 
diri bymet komisyonunun vapurlara 
biçtiği kıymetlerin tebliği bekleniyor· 
du .. Komisyon, mesaisini bitirmİ§ ve 
dün vapurculara biçtiği kıymetleri teb 
Jiğe hazırlanmııtır. Fakat son daki
kada, komisyondaki vapurcular mü
messilleri olan iki aza ile diğer üç a
za arasında hesaplarm tekli etrafın
da ihtilaf çıkmı1. uzun ve hararetli 
münaka§alar cereyan ebniştir. Netice 
de itilaf hasıl olamamıı ve azadan 
lngiliz Lolyd Mıstır Smith dün akfam 
Yamaya hareket edeceğini ve bet gÜn 
sonra döneceğini söylemiı ve bu su
retle ihtilafın halli ve biçilen kıymet
lerin tebliği beı gÜn sonraya kalmıı
tır. 

Bu suretle vapurculuk ıirketinin 1 
Ey!Ule kadar teıkili kabil olamayaca
ğı tahakkuk etmİ§ ve Devlet Deniz
yol.Jarı itletme idaresi, eylu\den itiha· 
ren bağlanacak hususi vapurlardan ye 
dis.ini muvakkaten kiralamak Üzere 
sahiplerile temasa girmiştir. 
-·--------0-----

Askerlikten sonra 
Hukuk Fakültesi ve Mülkiye mek

tebi mezunlarından Dahiliye vekale
tine müracaat ederek iı İstemiş genç
lere vekalet, askerlik hizmetlerini 
yaptıktan sonra müracaat ebne.lerini 
bildirmiıtir. 

Mezkur fakülte ve mektep mezu
nu gençler Batveki.lete müracaat e
derek askerlik hizmetinden evvel bir 
vazifeye tayinleri için tavassut edil
meaini rica edeceklerdir. 

• 

Hakaret var mı, yok mu? 
"Gece gelen telgraf,~ kifübından çıkan 

davada müdafaalar yapıldı 
Eski lstanbul meb'usu Süreyya Pa

şanın «Gece gelen telgraf» şairi Na
znn Hikmet Bey aleyhine açtığı dava
ya dün birinci ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. 

Dünkü celsede irfan Emin Bey mÜ• 
dafanamesini tahriren verecek, bunu 
şifahen de bülfısa edecekti. Fakat mah
kemeye tahriri müdafaanamesini izhar 
edemediğini ve yazılısını yarın takdim 
etmek üzere şimdi şitahi müdafaasını 
yapacağını bildirdi. 

l'ddia makamı müdafaa baflamadan 
.evvel 1 rfan Emin Beye müdafaasını yal· 
mz uti meaeleye hasredilmesinin, sadet 
haricine çıkılm.amasıru ihtar edilmesini 
istemiştir. 

Mahkeme reisi de irfan Emin Be
ye müdafaasını kısaca yapması ve ·he
yeti bir saatten fazla işgal etmemesi i
çin ihlaratta bulunmuştur. irfan Emin 
Bey bundan sonra müdafaasına başla
mış ve hülasaten §Unları söylemiştir: 

- Sanatkar şiirinde bir tipi teşkil 
tetrih etmiştir. Bu tqrih bir adamın 
hususi hayatına tevafuk ediyorsa bu sa
natkarı alakadar etmez. Şiirde baka· 
ret kasti yoktur. Şür Nazmı Hikmet B. 
in babası öldükten sonra yazılmıı de
ğildir. Kitap teşrinisani 932 de basıl
mışhr. Şiirin altındaki 933 tarihi müret
tip sehvidir. Müsahhihin de nazarı 
dikkatini celbetmemiştir. 

932 de basılan kitaba 933 te yazılan 
şiirin girmesine maddeten imkan yok
tur. 

Şürde ioim zikredilmeıniı, Süreyya 
Paşadan, Süreyya PaJ&nın babasından 
babsedilmemiıtir. Şiir istibdat dev
rinden. o devrin serasker tipinden bah
setmiştir. Abdülhamidin bir tane değil, 
onlarca ıeraskeri vardı. 

irfan Emin Beyin müdafaası 20 da
kika devam etmiş, müteakiben Nazım 

Hikmet Bey söz alnuıhr: 
- Davacı vekiline verilen söz ser

bestisi bana da verilmek ıartiyle ben 
de biraz söylemek istiyorum, diye sö
ze başlıyan Nazım Hikmet Beye reis 
sadet haricine çıkmamak şartiyle ser
best olduğunu söylemi§, Naznn Hikmet 
Bey de demiştir ki: 

- Bu şiir iki babanın çarpııması 
değil, iki zihniyetin, 1933 zihniyeti 
ile 1313 zihniyetinin çarpışmasıdır. 

Ben bu şiirde serasker Rıza Paşayi 
kastetmedim. Eğer kastim bu olsaydı 
onu İsmiyle hicvederdim. Ben istibdat 
devrinden bahsettim, Rıza Paşa tarihi 
bir hüviyettir. Tarihin malı olan bir 
hüviyetten şu veya bu tekilde bahset· 
mek cürüm olmıyacağı için ondan is
miyle bahsebnekte mahzur yoktu. Fa· 
kat kastim Rıza Paşayi hicvetmek de
ğildi. Ben Sezan da, Napolyonu da, 
Rıza Pqayi da hicvederim, hiç biri cü
rüm olmaz, hiç biri bir şey diyemez. 

Fakat benim kaıtim şunu veya bu
nu hicvetmek değil, istibdat devrini hic
vetmekti. istibdat metbedilmez, hicve
dilir. 

933 Türk.iyesinde istibdadı hicvet
mek cürüm sayılmaz. istibdadı hicvetti
iim i<:i.n beni onuncu yaıına basan cüm-
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huriyet .mahkemesi değil, 313 sene
sinde Yıldız sarayında kurulan divanı 

harbi örfi muhakeme edebilirdi. Eğer 

lıtibdat devrini ve onun bir seraskerini 
bicvettiğim için cümburiyet mahkemesi 
beni mahkfun ederse ikinci Abdülhami

din ruhu şadolur. 
Muhakeme irfan Emin Beyin tahri

ri müdafaasını vermesi ve karar tefhi
mi İçin bugüne bırakılmıştır. 

Muhtelis tahsildar 
Beyoğlu Belediye tahsildan iken 

mükelJeflerden tahsil ettiği paraları 
makbuzlara fa.zla, dip koçanlarına ise 
eksik yazmak suretile 98 lir;. 40 ku
ru§ ihtilas etmekten suçlu ve mevkuf 
Şekip Beyin muhakemesine dün ikin
ci ceza nıahkemesinde devam edilmİ§ 
tir. Cürüm sabit olduğu için iddia ma 
kamı ceza veriJmeai talebinde bulun
muştur. Müdafaa vekili ise suçlunun 
suçu işlediği zaman 18 yaıını bitirme
diğini, 18 yaımı bitirmiyen adamın 

memur olnııyacağını, bu adamı memur 
tayin etmekle hata iılenildiğini, bina
enaleyh ceza verilemiyeceğini söyle· 
mittir. Muhakeme Şekip Beyin sabı
kası olup olmadığınm soerulması için 
ba§ka gün bırakılmıştır. 

Bir hırsızlık davası 
Sabıkalı hırsızlardan Zülkifil oğlu 

Ahmedin yeni bir hırsızlıktan dolayı 
birinci cezada muhakeme edilmittir 
iddiaya nazaran Ahmet Kilyosta Ham 
di Efendiye ait gazinonun eıyalarını 
çalını§ ve Küçükpazarda satarken ya
kalanmııtır. Ahmet bunları satın alır· 
ken yakalandığım söylemitıir. Muha
keme ta.bit celbi için baıka güne bı
rakılmııhr .• 

Limon davası 
143 sandık limonu ırümrükten ka· 

çırdığmdan dolayı limon tüccan Di
yamandi Efendi aleyhine açılan dava 
ya dün dokuzuncu ihtisas mahkemesin 
de devam edilecekti •• 

Fakat bu işten dolayı gümrük me
murları hakkında yapılan tahkikata 
dair sorulan •uale cevap gelınediğin
den muhkeme bafka gÜne bırakılmış· 
tır. 

1 KUc;Uk haberler 1 -------* U skü'darda tesis ve teıkiline mü-
aaade edilen Ankara malUI gazileri ce
miyeti Uoküdar ıubesinin reımi küıa· 
dı 30 - Ağustos • 933 tanlıine mÜoa· 
elif (Zafer ve Tayyare bayramı) çar
ıamba günü saat 15 le icra edilecek
tir~ 

• Dokuzuncu ihtisas müddeiumumi
liği katiplerinden Sıtkı Bey Kars ihti
ıas mahkemesi ha§ katipliğine tayin eo 
dilmistir. 

l!leledlyede 

Ahşap sinemalar 
Kapatılıyor 
Belediye reis muavininin 

izahab 
Fenni teraiti haiz olmıyan ahfap 

ainemalarda her zaman için yanırm 
tehlikesi mevcut olduğu için beledi
ye hu gibi müesseseler hakkında, it
faiye mütebasaıamın ipreti üzerine 
tetkikat yapmağa batlamıştır. Önü
müzdeki ainema mevsimine kadar bu 
tetkikat ikmal edilecek, ah§ap aine
ma salonlarından fenni teraiti haiz 
olmıyanlar kapatılacaktır. 

Belediye rtj,o muavini Nuri Bey bu 
hususta demiıtir ki: 

- Belediye bu &İbi sinemalar hak
kında tetkikat yapmaktadır. Halkın 
hayatını tehlikeye )<oyan böyle mÜ· 
esseseler kapatılacaktır. İtfaiye mü
tehassısı bu hususta fikrini söyleme
den evvel de belediye bu gibi yer
lerin arzettikleri tehlikeyi nazarı 
dikkate alıyordu. Bir çok imkansızlık
lar dolayraile şimdiye kadar müsa
maha ediliyordu. itfaiye mütehasaıaı 
bu gibi sinemaların kapahlması için 
müstacel bir rapor vermiı değildir. 
Mukavelesi mucibince umumi rapo
runu iki ay sonra memleketinden lfÖn
derecektir. Ancak . mütahedelerini 
a.nlabrken ainemalann vaziyetine te
mas etmiş, bunlarm kapatılınası la· 
zım geldiğini söylemiıti. 

Mütehauıa, lstanbul itfaiye efra
dının vazifeperverliğini, cesaretini ve 
çevikliğini çok takdir etmiıtir. Yan
gın ihbarı vuku bulur bulmaz efra
dın derhal otomobillere atlıyarak ani 
olarak garajdan çıkmalarındaki sür'-
ati hayretle seyretmiı ve: . 

- Dünyanın hiç bir yerinde İtfa
iye bu kadar oür'atle çıkmaz. Bu sür'
at fazladır. Zarar yok, bir kaç sani
ye geç çıkılsın, çü:nı.ü bir kaza olabi
lir, demiıtir. 

Mütehassıs ayni zamanda itfaiye 
amirlerinin de fedakarlığını takdir 
ebniş~ yangınlarda bizzat amirlerin 
de atet içine girdiklerini hayretle gör
müştür. Mütehassıs i.mirlerin yangı
na pek soku1mamalarınr, hariçten i
dare etmelerini tavsiye ebniştir.,, 

Terkos fiatı indirilmiyor 
Şehrimizdeki sanayi müease.elerin 

terkos suyunun pabalılıRmdan §İki
yet ettiklerini dünkü nüshamızda yaz• 
mıştık. Bu hususta temas ettiğimiz 
belediye erkaru şimdilik terkosun zi
yatmın indirilemiyecei(ini söylemek
tedirler. BeJedjyc fen heyeti erkinm
dan bir zat diyor ki: 

- Bir çok fabrikalar evvelce de 
terkos suyu kullanıyorlardı. O za
man da ayni parayi verivorlardı. Ter
indirilmesini istiyorlar. Şirket zama· 
nmda nic.in böyle bir arzu izhar et
memişler?.. Belediye için timdilik 
buna imkan yoktur. Şehre bol su te
mini için yüz binlerce lira aarfedile
rek mütemadiyen yeni tesisat vücu
da getiriliyor. Yakında bütün su ih
tiyacı kamilen temin edilecektir. Böy
le masraflı bir zamanda fiyatlar 
indirilemez. Belki ileride !f.Inai müease .. 
seler icin böyle tenzilittlı bir tarife 
düıünülebilir.,, 

Macarların teklifi 
Macar Devlet fabrikaları mümes· 

aillerinden mürekkep bir gurup, Bu
dapeşteden tehrimize gelmiılerdir. 
Bu ırurup belediye reisi Muhittin Bey
le temas ederek Unkapanı köprüsü
nün in§aamı der'ubte etmeğe talip ol
duklarını bildirmiJlerdir. 

Macar fabrikaları mümessilleri, 
Gazi köprüsü İnşaatını deruhte etmek 
mukabilinde belediyeden para iste
mediklerini, yalnız para yerine ma
deiı kömürü alacaklarını söylemişler
dir. 

Teklif belediyece şayanı dikkat 
görülmÜ§lÜr. Gazi köprüsünün in§a
at projeleri Ankaradan geldikten 
sonra, teklif üzerinde görii§ülecek
tir. 

---o---
y olcu tarif esi 

Tarife komisyonu, bugün son iç
timamı Deniz ve Hava müıtqan Sa
dullah Beyin riyasetinde yapacak ve 
hazırlanan yolcu tarifeleri de aza tara
fından parafe edilecektir. Tarife, iktı
sat vekaletine tasdik edilmek üzere ve

)ılilet kabotaj ıubesi müdürü AyetuJ. 
lah Bey larafından Ankaraya götürü).,.. 
cektir. 
~~~~~~o-~~~~~ 

P'ollete 

Otomobil nerde? 
Tamir için · almış, bir daha 

geri getirmemiş 
Tophanede, Kireçkapıda sucuk fab

rikası ıahibi Nikoli, polise müracatla j. 
ki ay eni yanında çalıflln toför Ya~ 
tamir İçin Yerdiği otomobilin biJ.a Serİ 
dönmediğini söylemit- Bunun üzerine 
'!'Ü•bet cevap verıniyen Y af&I' yakalan· 
lnlfhr. 

Bomba ile balık avı 
Samatyada, Gazhane önünde deniz. 

de, memnu olduğu halde, bomba ile ba
hk tutan Sırrı yalralanıruştır. 

Alacak yüzünden .. 
Y enimahallede 31 numaralı düklüıı~ 

da manav Etem oğlu Riza Efendiye, a
lacak yüzünden Mustafa oğlu Ali Jır
çak çektiğinden yakalanmııtır. 

J 

"Bu bir seviye farkıdır.,, 
Oç gün oluyor. Bu sütunlarda 

genç kızlarımıza hitap eden bir an 
ket açmı~tım; habrlarsmız. Onla
ra sormu,tum: 

"Hintteki gibi iki kqınızın orta
sına bir "ben" koyarak mı dünya 
evine girmek istediğinizi göstere
ceksiniz, yoksa Belçikanın falan 
kasabaı.ındaki kızlar gibi bekir er
keklere ziyafet çekerek mi) 

Cevaplar gelmiye hafladı. Bun
ları ıırasile netredeceğim. Ve ken 
di düfündüklerimi de yazacağım. 
Tabii mektupların inızalarını ay
nen koyacak değilim. 

ilk aldığnn ve çok tayanı dik
kat bulduğum mektubun sahibine 
(Melihat) Hanım diyelim. Bakı
nız Melahat Hanım ne diyor: 

"Muhterem Felelı Bey 
Karalıteriniz gibi anketiniz de 

tuhaftır. ikisine de sevimli demeli
yiz. (Teveccühünüze tetekkür ede
rim!) Afk ve izdivar meseleleri e
bedidir. Y ıılnız fekil değİftİrir. Ser 
besi birl.,,me izdivaçtan ne larklı
dır? 

Anketinizin aslına gelince; bu 
bir seviye meselesidir. Köylüler 
panayır, kır danaları tertip eder
ler. Biz İse balo, briç, tenis ve bil
hassa plaj eğlenceleri tertip ederiz. 
Asrın ihtiyacı "sensationır lorteıl' 
dur. Onlar giyinip z;:ı Jetlerine gi 
derler, biz soyunup 'balo, ve plaj 
eğlencelerine gideriz. Maksat bu
lufmak, beğenmek, beğenilmektir. 
Orta seviyeliler beğenirler ve onun 
neticeaini izdivaç olarak kabul e
derler. Biz, beğeniriz ve beğendi
ğimiz gençler bizi muvakkat eğ
lence olarak kabul ederler. Fark 
bu! 

Yirminci asrın genç kızları koca 
sızlıktan pkayet etmezler. Frenkle 
rin "Manque de consideration" 
dedihleri itibarsız/ılıtan, hürmet
sizlikten mÜftekidirler. 

Bazan en zeki, fakat bekar mi
zah muharrirleri de bu sehve ka
pılırlar." .. 

Mon meilleur souvenir 
MELAHAT 

Bu mektubun en kuvvetli tarafı 
samimi ve riyasız oluyudur. Mela
hat Hanım bize okumut genç kız
lar arasında bu tarzda dütünenler 
olduğunu göstererek ilk ve entere
san bir mütalea ;;!'emini hazırlamıs
tır. Dedikleri gibi izdivaç bir sevi
ye farkı mıdır?. Bunu pek zannet
miyorum. Vakıa atağı tabakadan 
yukarıya doğru çıktıkça evlenme 
nisbeti makiisen mütenasip olarak 
azalır.. Fakat bu seviye !'iiksekli
ğinin içtinap edilmez bir vasfı de
ğildir. O bilgi ve istek seviyesile 
kudret ve zenginlik seviyesinin mü 
vazi gitmesinin ve insan yüksel
dikçe mü,külp~enl olutunun ne
ticesidir .. 

(Melahat Hanım) ın "biz,, di
ye ifade ettiği mahdut bir sınıf 
genç kız zümresinin izdivacı pek 
te zaruri bir hadise telakki etme
yişleri bize mahsus bir şey değil
dir. Bu fikir daha ziyade garp mah 
sulüdür. Garp edebiyatının, Garp 
fikir buğularının bizde vücude ge
tirdiği bir akistir. Samimi olarak 
temenni edelim ki; bu fikir taam
müm etmesin!. Çünkü "pek sevgi
li okuyucum Melahat Hanım" ın 
bu fikri evlenme niyetinde olan er 
keklere hiç te cesaret verecek ma· 
hiyette değildirler. 

"Melahat Hanım,, mektubunda 
dediği gibi vakıa "yirminci asrın 
genç kızları kocasızlıktan müştelıi 
değildirler" lakin yirminci asrın or 
ta yqlı ve ihtiyar kızları ne hal
dedirler? Acaba gençlik çiçeği üzı 
rinde henüz sarı tozunu ve tüveyç
lerinin bütün körpelik ve tazeliği
ni muhafaza ederken ciddi bir arı
ya bal verecek yerde havai meşrep 
kelebeklere iltifat ettiklerine na
dim değil midirler? .. 

Şayanı dikkat muhabirimin mek 
tubunun sonundaki "Manque de 
conaideration" hürmetsizlik suçu
nu kimin yapbğını anlayamadım. 
Ben bütün ahlaki, manevi hatta 
siyasi kanaatlerde geniflik ve mü
samaha taraftan bir adamım. Yük
sek seviyeli genç kızlarımızın izdi
vaç hakkındaki dütünütlerini be
ğenmesem bile fikirlerine Ye ken· 
dilerine hürmetsizlik etmeyi aklı. 
ma getirmem. Bunun içindir ki; 
mektubun son satırındaki (Zeki fa 
kat bekar mizah muharriri) sözü. 
nü kendime alınmadım .. 

(Zeki) ve (bekir) ufatlan ara· 
aına sinsi sinsi sıkıtan (fakat) eda 
b bu son cümleye garip bir eda 
veriyor. Sanki zeki ile bekarlık te 
lif edilemezmit gibi. .. Ben bu cüm
leyi, ıevimli muhabirimin fikrine 
kartı kadınlığın ilk gayri tuuri iti-

(Lütfen eahifeyi çeviriniz) 
FELEK 
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Bulgaristanda dahiliye teşkilatı 
ve belediyecilik 

s 
Belediyelerin mali itlerile, Dahiliye 

ve Milli Sıhhiye Vekaleti, mülki idare 
ve intihap daireleri müdürlüi\iniin 
birinci muavinliii metgul olur. 

Vekalet iaminden de anlatılacaiı 
veçhile Sıhhıye Vekaleti, ayn bir teı• 
irili.ta malik deiildir. Eakiden bizde 
olduiu gibi bütçeli umum müdürlük 
ıeklinde Dahiliye Ve~iletine ba~h~ır. 
Vekaletin bir de polıa umum mudur· 
lüğü vardır ki, Sofya poliı kumanda· 
nı bunun muavini olup, bütün Bulga• 
riataııııı dört emniyet mıntakuı bu 
Umum Müdürlüğe meri>uttur. 

Bu iki umum müdürlükten batka11 
sadece müdürlüktür. Mülki idare ve 
intihap iıleri müdürlüğü bizdeki Ma· 
halli ldarelerle Vilayetler idaresi va• 
zifelerini tevhiden idare etmektedir. 

Bu müdürlüğün baımda bulunan 
ut, Bulgariıtanm en çalıtkan Te be
cerikli sancak Beylerinden birisi olup 
sekiz ıenedenberi bu vazifeyi çevir .. 
mektedir. Kendi mesleğine ait genif 
mikyasta tetkikleri ve Bulgar Mahal
li idareleri ile intihap itleri hakkında 
matbu eserleri vardn-. Belediye mali İf 
terine bakan muavininden baıka, üç 
muavini daha var: Bunlardan biriai 
belediyeye ait mülki takeimat vazife
lerine bakar, üçüncüaü belediye reiı· 
terinin intihaplanru, tebeddüllerini ve 
intihap kanununun diier itlerini ve 
köy belediyeleri kanunu tatbikatını 
takip eder. Dördüncü muavin, •an
cak Beylerile, kaymakamlann ve ko
miserlerin tayin muamelelerile zatit
leri müdürü vazifeıini s:örür. Bütçe 
kontrol müdürlüğü bunlardan bqka· 
dır. 

Müste§Arlık makamı, Teftiı Reialiği 
ve Hukuk Mü§Avirliği ile dahiliye kad 
rosu tamamlarunıt oluyor. 

Dahiliye ve Milli Sıhhıye Vekaleti 
binası da Türkler zamanından kalma, 
tek katlı, aade ve mütevazi bir ya. 
pıdır. 

• • • 
Bütün ileri milletlerin yaptığı gibi 

belediyelerde vazifeler mecburi Te 
ihtiyari olarak ikiye aynbnıttır. 

Belediye memurlan, devlet memu• 
ru derecelerine göre idari bir taanife 
tabi tutulmuıtur. Maatları, muadil 
devlet memuru maatmı geçmez. De,.. 
let, belediyede geçen hizmet müdde. 
tini ve belediye de dftlette geçen hiz· 
met müddetini tanımaz, tekaütlük İ· 
çin Belediye memurlanrun ınaatların
dan % 10 keailir. Belediye de kendi 
bütçesinden her memurun maaıma gö
re % 10 ayırarak üç ayda bir teka· 
üt sandığına yabrır. Tekaüt müddeti 
devlet memurlıı.n müddetinin ayru. 
dır. 

Köy Belediye· mecliıleri Dahiliye 
Vekaletinin emrile ve tehir Belediye 
meclisleri irade ile fesholunabilir. Bu 
takdirde yeni intihaba kadar üç keti· 
lik bir komisyon vazife görür. 

Köy Belediyelerinde sarf ki.ğıtlan 
Belediye reisi ile tahsildar ki.tip ta· 
rafından müştereken imza edilir. Bun
ların aralarında ihtilii.f çıkarsa, me
seleyi sancaktaki Dıvaru Muhasebat 
mürakibi tetkik eder. Bunların kara· 
rmdan memnun kalmıyan taraf mer· 
kez Dıvanı Muhasebat& da itiraz ede· 
bilir. Belediye tahaildar ki.tiplerinin 
en az orta tahsili görmüı olmaıı ve 
bir imtihan geçirmesi ıarttır. 

Şehir Belediyelerinde zabıta iti dev· 
let polisine tevdi edilmif ise de köy 
belediyeleri kendi itleri için belediye 
zabıta11 teıkilii.h yapmqlardır. 

Belediyuıin GeL"rleri 
Belediye kanununun 67 • 68 inci 

maddeleri köy Belediyesi gelirlerini 

raz sesi telakki ediyorum. Bilmem 
yanlıf mı?. 

FELEK 
Hômif - Mecmuanın gönderdi. 

ğiniz mart nüshcuını aldım. Tefek 
kür ederim. Genç ruhlar için altı 
ay gecikme sayılır mı?. Tesekkür-
ler.. · 

F. 

,.. 88 • 89 uncu maddeleri ffthİr Bele· 
diyeai gelirlerini -yar. Bunlardan bir 
kısmı &§Ağıda arzedilmiıtir. 

Belediye gelirlerinden, Belediye İk· 
tiaadi t9f0bbüaleri hanlabndan sonra 
en çok irat getiren belediye mer'alan 
haaılab n icar bedelleridir. Bundan 
sonra belediye hududu içindeki bekçi• 
ler için alman tak .. gelir. 

A - Bağ ve meyva bahçelerini bek 
leme ücreti. Bu tak11 bahçelerin cinıi
ne ve nevine göre heaap edilir. Fakat 
her seneki mıktan, bütçede bekçi tet· 
kilih iç.in kopmu§ tahıi-h geçmez. 

B - Hayva!' -btından alman 3 3 
ihtiaap reami: 

1924 le yapılan bu kanun tadiline 
göre hayvanlar mübadele edilmit iae 
ihtiaap resmi aradaki fark Üzerinden 
abrur ve mıktan elli levayı geçmez. A. 
rada fark yokaa, yahut hediye mahi· 
yetinde iae belediye yalruz elli leTa 
resim ela. 

C - Kilo kantar resmi: 
Belediye amu-lan içinde her tarb 

ve ölçü iti için mecburidir. Her elli 
kiloda Te her hektolitrede birer leva 
alınır. Kantariye kelimeai, Türkler za .. 
manmdan kalma bir tabir olarak ay· 
nen muhafaza edilmiı, yalnız kanta· 
rina tekline konmuttur. 

D - Zephiye reımi: Kilo baıına 
bir leva. 

E - Telli.tiye reımi: Mü2ayedelıi 
her nevi ıahttan % 2 heaabile alınır, 

F - Oyun kağıttan üzerinden en 
az yüz leva olmak üzere alman Bele
diye resmi. 

G - ilk hizmetçi için yüz ve on• 
dan sonralan için bet yüz levadır. 

H - Su değirmenlerinin her taım· 
dan 1500 leva, fabrikalan her elek· 
ten 2000 leva, harman makinelerin· 
den 300 • 1000 leva, kereate biçen 
makinelerden 100 • 1000 leva senelik 
tak11. 

1 - Leva resmi: 
En küçüğü elli levadır. Hususi fir

malardan on bin, ıirketlerden yirmi 
bin leva alma, yabanCI dillerle yazdır 
aa aalmın üç mislidir. 

J - Yangın aigortalanrun pirimleri 
üzerinden % 10 itfaiye hissesi. 

K - Sanayiden devletçe alman 
yergiye Belediyeler en çok 3 60 zam 
yapabilirler. 

L -Kıymeti yirmi bin levadan yük. 
sek bot arsalardan metre murabbaı 
üzerinden muayyen bir resim alınır. 

M - Maden kömürlerinin beher to
nundan iki leva Belediye resmi. 
Yanım hissesi itfaiye masraflarına 

ve maden kömürü taksı belediye i· 
mar işlerine haıredibnek üzere bir· 
nevi tahsisi varidat uıulü kabul edil· 
mittir. 

N - Belediye smm içindeki kap· 
bcalann girme biletlerinden birer le· 
va. 

O - Y azhk gezme mahallerine ge
lenlerin büyüklerinden otuz ve küçük· 
!erinden on leva reaim alınır. 

Bunda da sayfiyenin güzellettiril· 
mesine tahsiı uaulü vardır. 

P - Belediye smırı içinde yapılan 
kumaılann beher metresinden bir le
va reıi.m. 

R - Kaldırun resmi, seyriiaefer 
biletleri Üzerinden Belediye takar, 
mezarlık ve eczahane taksileri. 

S - Belediye gayrimenkulleri geli. 
ri. 

T - Belediye emlakinin aatıı haaı· 
latı. 

U - Belediye iatikraz1arı. 
V - Muvakkat diğer gelirler. 
Belediye istikrazlan hasılahnın 

bütçenin i.di maaraflanna harcanma
aı yasakbr. Bu paralar ancak yeni İn· 
ıaat ve teliaat için fevkalade bütçe· 
!erdeki masraflara kertıhk oluııı. 

Gazino ve meyhanelerin camı yakı
nında bulunmamaaı için ahnan ted· 
birler gibi, Bulgarlar da içki sabtı 
yerlerinin kilise yal<mında olmaması 
içıin yerlerinin teıbitine Belediyeye aa
li.hiyet verilmi§tir. 

Bütün Bulgar Belediyelerinin 931 
932 senesi bütçeleri yekunu 2,552,578, 
274 levadır. Bunılan bir milyar dört yüz 

Milliyet'in edebi romanı: 49 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

tedavi eden doktor daha iki üç gün 
odadan çıkmamasını söyledi. 
Petek sılulıyordu. Frenkçe sinema 
mecmualarına, moda gazetelerine, 
kınk dökük tuvalet takımlarına 
baka baka uaanmıttı. Pencerenin 
önünde oturmUf, yağan karı, vıcık 
eokakları seyrediyordu. Arada bir: 

- Klübe kadar bir gitsem. 
Dedikçe Nihal ile odaya misafir 

gelen öbür kızlar bırakmıyorlardı. 
O ııece Nihal bardan gelince ya

tağına kapandı ve öğleye kadar 
ağladı. Petek, Nihalin yanına otur
mut, elini, küçük avuçlarına almıt 
eoruyordu: 

- Nen var abla? Çok ağlama 
gözlerin kızarır. Çok ağlama gü. 
zelliğin kaçar. 

Nihal yarım yamalak cevaplar 
veriyordu. Bar kızı Yayla kızma 
acırken, Yayla kızı bar kızını ok
tayarak teselli ediyordu. Nibalin 
İç duyguları ezilmifti. Bunca yıl
lık bar kızı böyle bir hak'.\rf'te uğ-

ramamıttı. Dün gece kibar kılıklı 
iki bey onu localarına çağırmıtlar
dı. Bara aarhot gelen bu beyler Ni. 
hali de sarhot etmek istiyorlardı, 
Nihal tatlı tatlı reddettikçe onlar 
ekti ekti ısrar ettiler. 

- Nazlanma iç! 
- Nazlanmıyorum. Siz biraz ke 

yifsiniz, ben de sarhot olursam biç 
eğlenemiyeceğiz de ••• 

- Pekala eğleniriz. 
- Ona eğlence denmez. Bir lo-

ca dolusu sarhot ancak barın pat
ronuna kazandırır. Eğlence değil 
o, ona boğuntu derler. 

- Biz o kadar enayi miyiz? 

- Hiç bir zaman. Y anlıt anla-
mayın rica ederim. İtte üçüncü tite 
açıldı. Arhğı artıkhr. 

- Kesemizin kahyası değilsin 
ya. 

- Evet. Ama.. Ne yapayım? Be· 
nim huyum böyle. Mütterilerimin 
yok yere para savurmalarını bir 
türlü i•temiyorum. 
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1:::. ÖGÜTLE81 
Gülmek nedir? 

Gülınek bayatın üzüntü ve sı:kmhb 
acdarına kartı müdafaa mekanizması
dır. Eğer Tabiat insan nesline bu gül
mek inaiyaki hareketini vermemiı olıay 
dı, onun yqamak kudreti imkinıız o
lurdu. Bir mahlôkun cümlei asabiyesi 
ne kadar yüksek ve tekii.mül etmiı olur
ıa, o niıbette muhitin her türlü hare
ket ve tesirlerine kartı ruhi ali.ka ve 
hauaaiyeti artar. Ara •ıra gülmek im
dadnnıza yetiımeıe hayatın acılarından 
daha tiddetle müteessir oluruz. Haki
katte hayatta devamlı mes'ut olmak yok 
tur. Fakat biz onu ıun'i vasıtalarla öm
rümüzün uzun merhalesinde mümkün 
mertebe mes'ut ktlrnağa çalıtırız. itte 
biz bazan gÜlmek, bazan da gÜnlük ha· 
yallerle kendimizi avutarak ruhumı;.,un 
ıstu-aplannı manen tadil etmeğe çalııır· 
ken diğer taraftan uyku sayesinde mad 
deten de bunu temine muvaffak oluruz. 
Kendimizi ve geçen hayahmlZI unut· 
mak demek olan bu hayallerle bir de di 
ğer arkadqlarunızın uğradıkları musi
betlere kartı duyduğumuz ekseri derin 
alakalarla selii.mete çıkar ve kurtuluruz. 
Y '*•a böyle emniyet supaplan olmaza 
kafamız dayanamaz, çatlar. 

Hayvanlann ıstırap ve elemleri pek 
basit bir halde olan cilmlei asabiyeleri 
üzerine böyle bir tesir göıtermediiin· 
den onlarda gülmek gibi bir aevl<i tabi· 
İye ihtiyaç yoktur. 

Gülmek muvakkat bir zaman için da· 
hi olsa yeiı ve kederlerimizi unutturdu 
ğu için faydahdır. Güldüğümüz zaman 
müşkül bir vaziyet haldanda ıidddetle 
toplannut ve birikmiı bulunan bütün 
dahil ve hariç. gerginlik ve enerjilerimiz 
bu sayede birdenbire süratle dağtlırl.:.r 
ve böylece sdunblı bir vaziyetten kur· 
tulmu, olmak neticesi duyduğumuz fe
rah, genit bir nefes alınanuza ve bu su· 
retle yeniden kuvvetimizi toplayıp ikin 
ci bir hamle almağa vesile olur. Bu iti
barla hayat mücadelesinde devam ede
bilınek için kuvvetli buluomağa ve ye
niden kuvvet tedarik etmeğe sebep o
lur. Iıte gülmek hareketinin ruhi kıy
meti böyle gerginlik ve sılunbdan kur· 
tulmamıza hizmet etmeailedir ki, ondan 
istifade ederiz. Bununla beraber gülmek 
ayni zamanda sinir eenrjimizin ziyade
letmesine de yardan eder ki, bu suretle 
yorgunluk ve dütkünlüğe kartı bizi em 
niyet altında bulundurur. Bunun fiziyo 
lojik kıymeti de büyüktür. Doğru ve ha 
kiki bir gülüı teneffüs hareketini artb· 
nr, kalp daha ıüratle vurur, kan daha 
çabuk vücudümüze dağılu-. Bat ve bey 
nimize daha çok kan gider, guddeler 
daha ziyade ifraz ederler, küçük damar. 
lann cidarlan gevter. Bununla temiz 
ve mugaddi bir mayi bütün enıiceye ya .. 
ydll'. Hasılı vücudün her tarah besleyi
ci bir mayiden tamamiyle nasibini alu
ve tagaddi fili mükemmel olur. Gülme
nin fayda11na if&l"et kabilinden haataSI· 
ru güldüren kimıe, ölümle istihza etmiı 
olur derler. Maamafih bu hal gülmenin 
bilvasıta sıhhat üzerine tesir ettiğini 
gösterir ki, tecrübe de bunu teyit eder. 
Filhakika gülınek nasıl oluyor? Her 
hangi bir münebbih teıir ile birdenbire 
dimağın kontrü altında bulunmaktan 
kurtulmak ve müteakıben kısa ve kesik 
bir sıra derin teneffüs hareketleri yap
mak gülmeği basil eder. Gülerken çıkan 
seı teneffüs borusundan gelir, oradaki 
ıada yapan yerden çıkar, gülmek esna .. 
sında bir çok adeleler harekete gelir. 
Bunlardan yüz adeleleri, göğüs adelele-

Kari şıkAyııtlerl 

Bir karakolda 
Dayak mı? 

Bir okuyucumuzdan fU mektubu al
dık: 

Efendim 
Ben yüksek ikhaat ve ticaret mek· 

tebi ikinci 11nıfmda okuyorum. Dün 
akıam aaat yedide Küçükpazar mer· 
kezinde üçüncü komiser Nedim Bey 
tarafmdan döğüldüm. Sebebi yolda 
sokakları sulayanlar tarafından öğle 
Üzeri ıslanddığunı söylemek üzere ken 
diaine müracaatım.dır. Bana: 

- Oğlum biz ona karıımayız. Se
nin bir ıikiyetin vana (Turuku kanu· 
niye mucibince müddeiumumiliğe bir 
iatida verir, hakkını talep ederıin .. 

Dedi. Ben de kendisine mevzuu ba· 
his Turuk'un ne olduğunu bilmediği· 
mi ve benim makaadun dava açmak 
değil yolculan rahatsız eden dükkan· 
czya bir tenbih yapılması olduğunu 

aöyledim. "Vay sen bana türkçe mi 
öiretecekain, beni mevkiimde tahkir 
mi ediyorsun?" diye Üzerime hücum 
ederek beni evveli. yumrukla kendi o
daımda, ondan sonra gene tekme ve 
yumrukla koridorda dövmeğe baıladı. 
Araya girmek iatiyen bir poliıi İterek 
clıterse müfettiıliğe, isterse müddei-

umumiliğe tiki.yet etsin. Şahidi yok
tur." diyordu. Ben polisleri ıahit gös
tereceğimi söy.leyince gene hiddetlen
di ve üzerime bücum ederek «polisler 
birbirlerini aöylemezlen dedi. Sağ 
kolumdan yaralandım. Unkapanı mer 
kezine müracaat ettim. Orada ifadem 
alındı Zabıta doktorundan da rapo
rum almdL Ben kendim müddeiumumili 
ğe de, daha yüksek makamlara da şiki.· 
yet edeceğim. Hakkıırun müdafaa edil
mesini bir Türk genci aıfatile rica ede
rim efendim. 

Yüksek lkhaat ve Ticaret 
mektebi ikinci amıfmda 

FAZIL 

Genç kariimizden aldığmuz bu mek 
tubu aynen koyuyoruz. Hadisenin na· 
aıl cereyan ettiği, genç efendinin 
karakolda muavin efendiye karp na
sıl bir eda ile hitap eylediğini, bir 
suç iıleyip iılemediğini bilmiyoruz. 
Bunu da araştıracak olan biz değiliz. 
Fakat, bir gencin auçlu bile olaa her 
hangi bir vatandaım emniyet ve ae
li.metini muhafaza ile mükellef olan 
bir polis karakolunda dayak yemesi 
doğru değildir. Bunu hem kanun, hem 
nizam, hem de poliı hizmetinin asa
leti meneder. Herhalde hadisenin ali.
kadarlarca tetkik edileceğinden emin 
bulunuyoruz. 

Tebrik telgraf kağıtlan 
Himayeietfal Cemiyetinden: Doat ve 

akrabanızın telgrafınızı itinalı ve za
rif bir kii.ğıt üzerinde alması için arzu. 
nuzu telgraf kife memuruna bildirme
niz veya telgraf müsveddenizin üzerine 
(lüks) kelimesini yazmanız kafidir. Bu 
telgrafların haatlab Himayeietfal Ce
miyetinin baktığı yetim ve kimaesiz 
çocuklar içindir. 

l
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Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
18.30 Fransızca derı, llerlemiı olanlara mab 

• •• 
19 Kemal Niyazi. bey ve arkadaılan. 
20 Nebil Oilu lımail Hakkı Bey. 
20,30 Kemani Reıat bey •• arkadaılarının 

refakatile Vedia Rh.a Hanım •e Mu· 
zaffer Bey. 

Sabık Osmanlı imparatorluğunun 
taksime uğrayan Düyunu Umumiyesi 

mec/Ui 

• 

17 ağustos 1933 

Osmanlı Borçları Hakkında ·ı·ebliğ 
Sabık Osmanlı iınperatorluğunun tak 

sime uğrayan Düyunu Umumiyesi Mec 
füıi,- aınortisma.nJan mübayaat suretile 
icra edilmekte ola.n Osmanlı istikrazla
.rmdan Fransız mandası altındaki şark 
devletlerine tıerettüp eden lıisseni.n mü· 
bayaasmı l Ey-illi 1933 tarihinden mu
kaddem ikmal zımnında muktazi tedabi
:ri.n mezkilr de'Vl~lıe bil'itilif ittihaz 

edilmiş bulıunduğunu, Osmanlı eshamı 

hamillerine ilan eder. 
İşbu amortismanlar haTİ<:inde olarak 

diğer istikrazlara (mütedahil ınatlllbat) 
mümes:si.l bonoları, ikramiyeli Demiryol 

laırı tahv.ilıleri, Konya Ovası i-ıva ve is • 
kası) ait olarak henüz hamiJJere karşı 

uhdelerine müterettLp bu.lıunan vecaibiın 

derhal ve toptan olarak ifası zımnında 

da mezkilr ~vLetlıe.r~ 19 kanunusani 
1929 tarihli mukavele çerçeve6i dahilin 

Beher (A) serisinden mütedahil mat-
Inbat bonosu için 
Booer (B) serisinden rnütedahil mat-
Jllbat bonosu için 
Beher (C) scniai.nden mütodahil matın-
bat bonosu için 
Beher ikramiyeli Demiryol.Jar <tıahvili 
için 

Hilaliahmer yazlık balosu 
Hilalihmerin yazlık balosu Büyük 

Millet Meclisi reiai muhteremi Kazım 
Pata Hazretlerinin riyaaet ve hima
yeleri altında 31 ağustos 1933 per• 
ıembe akıamı Büyükada Yat klübün· 
de verilecektir. 

Balonun her sene olduğu gibi bu 
sene de eıkiainden daha iyi ve mü
kemmel olma11 için lazım gelen bÜ· 
tün tertibat ahnmı§tır. Mevsimin bu 
en kibar ve en eğlenceli balosunun 
biletleri ıimdiden Beyoğlunda ipek ı, 
mağazasında ve Eminönünde Selinik 
Bonmarseainde satılmaktadır. 

Biletlerin fiyatları bir hanım için 
bir lira ve bir erkek için iki liradır. 

Adalar, Kadıköy ve latanbul.a dön· 
mek istiyenler için Büyükadadan tam 
ıaat iki buçukta bir vapur hareket 
ettirilecektir. 

Her gün akşama kadar hastıalarmı 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

da olmak üzere 29 temmuz 1933 tarihin 
de Beyrutta bir itilif aktıedilmiştir. 

Bu maksatla, mezkilr devletler, işbu 
istikrazlarm her biri için, 19 kô.nıuruıani 
1929 tarihli mukavelede muayyen olan 
müteakııp senelik taksitlerin yüzde 7 1-2 
hesabiJe isk<>ntosuna tekabül eden bir 
meblağı 1 Eyini 1933 tarihinde Meclise 
·tcaviye edeceklerdir. 

Bu suretle taahhütl..-ini kamilen ifa 
etmiş bulunacak olan Şark devletleri Os 

mantı Düyunundan uhdeleri?W: tıeırettüp 

eden hisse için hamillere karşı her tür· 
1ü veca~pten beri olacaklardır. 

Diğer taraftan İraka terettili> edeıı 
hisseden, mütcdahil matHlbata raci olan 
mobaliğin bakiyesi de kabili ietimal bu 
lunduğu cihetle, Meclis hSmilLere ait 
olan zirdeki takribi mebaliği yakında ta 
yin edilecek tarih ve şekl.ii surette ol
mak üzere tevzi edecektir. 

Şark devleti.eri İrak 
himıesi hissesi Yeklln 

Fr. F.r. F.r. F.r. F.r.F.r. 
29,50 7,70 37,20 

29,40 10,10 39,SO 

1,85 1,30 3,15 

5,25 S,25 

Heybeli plajda balo 
Bu akıam ve geceıi Heybellada plaj 

gazinoıunda büyük bir kır balosu ' 
lecektir. 

irtihal 
Beyoğlu Kaymakamı Sedat Aziz Be 

yin hemtire zadeai Turırut Bey uzun 
müddettenberi hasta idi. 20 yaımda ve 
kıymetli bir genç olan Turgut Bey bu 
hastalıktan kurtulanuyarak dün irtihal 
etmittir. 

Cenezeai bugün Haydarpatada Ça· 
yırbaımda Ahmet Bey sokağındaki e
vinden kaldırtlarak Karacaahmet mey· 
danlığındak.i metfeni mahsuıuna defne
dilecektir. 

Sedat Aziz Bey ve TLll'ırun Beyin ef. 
radı ailesine samimi taziyetlerimizi be
yan ederiz. 

DEVREDİLECEK iHTİRA BERATI 

Gemi demirleri örtüsü kama çivioinin 

ve buna mümasil mevaddm dökülmesi iİ

çin usu.!') hakkındaki ihtira için istihsal 

cdilıniş olan 2 Teşrinievvel 1929 tarih ve 

1008 numaralı ihtira beratı üzerindeki 
hukuk bu kere başkasına devir veya ica· 

ra verileceğinden bu bllSllsta faz.la ma

lfunat edinmek istiyen zıevatm lstanbul 
da Bahçeka,pıda Taş hanında 43-48 nıu 
ınaralarda vekili H. W. Stock efendiye 
müracaat etmeleri ilan olunur. (6667) 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Hariç içU. 

ri ile hica1>ıhaciz ve hatti. vücudümÜ· 
zün pek uzak kısım a·cfeleleri bile gül· 
mek itine karııabilirler. Tebessüm gül
mek gibi emniyet supapı hizmetini gör
mediği için ondan çok farklıdır. Te~· 
süm memnun olınak ve hoılanmak hiı
ıimizin bir ifadesi, tabii bir niıaneıidir: 
istediklerimizi, çahıtıklanmızı elde ettı 
ğim.iz, kavuştuğumuz ve muvaffak oldu 
ğumuz veya muvaffak olmak sıraımda 
tebessüm ederiz. Fakat muvaffak ola
madığmuz zamanda ahengi bozmamak 
ve dimağ muvazenesini korumak için 
güleriz. işte bizim için, sıhhatimız için 
çok faydalı olan gülmeğe çalışmalı ve 
bunun için daima vesile aramabyız. 

21,30 Gramofon 1 
22,00 Anadolu Ajanaı. Borıa haberi ıaat ayarı 

ANKARA, 1638 m... 
12,30 : Gramofon.. 

Tel. 2,4131 (6512) 5609 3 a7lıiı 

• " u 

Türkiye içia 
L. K. 
4-
7 50 

14-

L. K. 
8-

14-
za-

Dr. ŞUKRU 

on sekiz milyon köy belediyelerine a· 
ittir. 

Lağvolunmadan evvel husuıi idare 
bütçeleri 201,504,698 leva idi. 

K . NACI 

- Öyleyse bara gelme. 
Nihal dütüne düfüne cevap ver

di: 
-Peki. nereye gideyim? 

Bu acı sorguyu sarho,lar anlaya· 
madılar. Gülüttüler: 

- Bize gidelim. 
- Herkes böyle söyler. 
- Fena mı söyler? 

- Söyliyenler için fena değil a-
ma, dinleyenler için çekilir tey de
ğil. 

- Vay canımın içi vay! 

- Vay iki gözüm vay! 
- İçecek misin, içmiyecek mi· 

sin? 
- İçiyoruz ya. İçelim. 
Nihal bunu demekle beraber ge

ne ihtiyatlı davranıyordu. Böbrek
lerinden korkuyordu. Kimyevi fa• 
rapla uydurma tampanya çok do
kunuyordu. Fakat sarhotlar oralı 
değillerdi. Direktörü çağJrdılar. Bi· 
risi locanın dıtına çekti. Bir feyler 
söyledi. Direktör eğilerek çekildi. 
Uç bardak viski ile bir sepet yemif 
geldi. Nihal yarı faka yarı ciddi 
söylendi: 

- Ak~amdan gizli rakı içtini.z. 
Sonra bira. Sonra şarap. Sonra tanı 
panya. Şimdi de viski •• 

- Çeşit olsun diye. 
- İyi ama .. Ben neyse r..e. Bari 

18. : Salon orkeıtra•r. 
18,45 : Vi1olonsel konıerl 
19,45 ı Alaturka aaıı::. 
20,15 : Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 111. 

21,05: Tal'ann!li orkestra konıeri. 23: Danı 
mu.ikisi. 23,30: Haberler. 23,45: Dans muıİ· 
kiıinin devamı, 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: Harici ıiyaıeL 22,55: Çift pİJano ile 
konıer. 23,40: Trio konıeri. 

ViYANA, 518 m. 
20,20: 11M.aıırlr Helena,, Die aeaipliıche He
lena,, iıimll opera ... Salzbur2'tan naklen- 23: 
Müsababeler. 23.35: Plak konseri. 

siz canınıza acıyınız. 
Beyin biri kızdı: 
- Biz buraya ukalalık dinleme

ğe mi geldik, e\'lenmeğe mi? 
O sırada bir garson Nihali çağır

dı. Direktör bir 9ey aöyliyecekınif. 
Nihal direktörü hiddetli buldu. 

- Bana bak Nihal ! Ettiklerin 
bini aftı. 

- Gene ne oldu? 

- Ne olacak? Buraya gelen mÜf 
terilere söylemediğin kalmıyor. 
Ben İstanbulda öyle kızlar gördüm 
ki birisinin ayağına su dökemezain. 

- Ne demek istiyorsun? 
- Burada kalkınıtın hem kon-

aümasiyon yapıyorsun, hem de bu
rası boğuntu yeridir diye müfterile
ri kıfbrtıyorsun. 

- O beyler mi söyledi? 
- Kim söylerse söylesin. 
-Beğenmiyorsanız çekilir gi-

derim. 

- Zor gidersin. Mukavelename
deki imzam unutuyorsun. Hele bir 
borçlarını temizle, ondan sonra ka
fa tut! 

- Borç, borç, borç •• Bıktım bu 
borçtan. 

- Öyle ya, paraları biz verelim, 
sen ödemekten bık. 

- Hala ödenmedi mi canım? 
- Daha yüz otuz papel kaldı. 

SO Derecelik --mi! 
HARiKA RAKISI 

~ 
i • ... 

FıçtlaTd" d1-lendi dl mitti,.. 
5996 

5143 

- Ben bunu iki senede ödeye-
mem. 

- Öyleyse çalı,. 
- Çalıtıyorum ya. 
- Uzun lafın kısası. Bu müfte-

riler yağlı. Konsümasiyondan geri 
kalmıyacaksın. Ne derlerse yapa
caksın. 

- Bana bu bina içinde karıflraı
nız ama bina dıtında ben kendimin 
patronuyum. 

- Öyle misin değil misin onu biz 
biliriz. 1 

Nihal bu sözlerdeki mananın kor 

1 
kunçluğunu biliyordu. Bu binanın 
dıfında da ona hakimdiler. lsterler 
se nefes aldımuyabilirdi. Kibiri
ne yediremediği için: 

- Hiç bir tey yapamazsınız 1 
Dedi ama gene arkasından: 
- Ey, ne olacak? 

Diye sormaktan kendini alama
dı. Bu pes etmekti. Direktör emir 
verdi: 

- Bu beyler ne derlerse onu ya
pacaksın! Bu kadar badi locaya 1 
Nihal locaya döndü. 

Sarhof Beyler kolundan budun
dan yakalayıp oturttular. Gelsin ) 
viski gitsin viski! Eli kolu bağlı bar 
kızı bırslandl. 

- İçelim mi? Peki! !çelimi Gar. 
sun! Viski getir! 

Gelen ••ra.k seri •erilmez.- Müddeti 
se.ç•n nü.ahalar 10 kuruttur.- Caxet• •• 
matbaaya ait itler için müdiri,-ete nıÜ· 
racaat edilir. Gaz•lemis ilanlarm mea'u· 
liyetini kabul etmU". 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy aıkeri rasat merkezinaen aJ. 

dıiımız malU.mala •Öre bucün baya az bu· 
lutlu olac.alı:: Ye rüzaar Karayel istikamet· ' 
lerinden esecektir. 23.9.933 tarihinde haYa 
tazyila 752 milimetre, en fazla hararet 33, 

...... ·.1·7·d······<···:dii ................ .. 

- Ha fÖy)e. 

içtiler, içtiler. Nihal sarhotlukta 
onlara yetişti, geçti bile. Artık vur 
patlasın gidiyorlardı. Bann kapan• 
maaına yakın kalktılar. 

- Hadi pastacıya gidelim. 

- Benim ifim daha bitmedi. 
Patrondan izin alırız. 

Nihal iki yana baktı. Loca dop
dolu olmut ! 1.ki beye bet bey daha 
kabflJl.ıt ! Pastacıya ııitmek. Bu ka· 
dar içkiden sonra kolaydı ama bü
tün locadakiler de hep pastacıya 
gidiyorlardı. Pastacıdan eonr!l? 

Bqı dönen NibaJ biran için ayı-
hr gibi oldu. 

- Ben bu gece çok aarhotum. 
- Biz de sarhofUZ. 

- Doğruca odama ııideceğim. 
- Biz götürürüz. 
-Olmaz. 

Hırgür batladı. Salondaki müf

teriler ba,larını çevirmit seyredi
yorlardı. Direktör loca kaplsında 
ka,Iarı gözleri ile Nihale itaat emir 
!eri veriyordu. İt azıttı. Nibalin 
inadı tutmuftu, haykırdı: 

- Ne oluyorsunuz yahu!? Ka· 
sap çengelinde et olsam bu biçim 
satılmam yahu! 

- Ulan kaltak! Uzun etme ! 

(Arkası ı•ar) 
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• MiLLiYET PERŞEMBE 24 ACUSTOS 1933 

Altı aylık listeyi, A ve M cetvellerini neşredi)-oruz .. 
Biriru:ite'}'in 1933 tarihinden mart 

1934 tarihine kadar 6 aylık devreye ait 
Unıumi kon<be'njan listesini aşağıya der
ccdiyoıuz: Tari.fıe pozisyonları hiza.la
rın.daki rakamlar 1499 sayılı Gümrük 
Tarife lı:anı.muna bağlı umumi itlıalAt 
t;orifesindeki mikyaslar üzerinıd'en t
bit otunmuştur. 

Tarife No. 

24 b. 
54 a. z. 
73 a. 

linci 3 •y 

102 
141 

2inci 3 ay 

102 
120 

73 b. 
75 c. 
93 
99 

103 
105 a. 
105 b. 
106 c. 
107 a. 
107 c. 
ıo8 a. 
108 b. 
ııı 
133 a. 
139 a. 
139 b. 
144 
163 
164 b. 
177 
180 
188 
205 
212 
227 
230 
23! 
233 b. 
235 
236 a. 
246 
247 
263 b. 1 
267 
272 a. 

277 b. 
278 
28! c. 
285 a. 
286 a. 
286 b. 
296 a. 

~ 298 
306 a. 
306 b. 
307 d. 3 
307 d. 4. 
309 a. ı 
32! b. 1 
324 b. 
324 d. 
325 
326 
330 a. 
331 
335 a. 
335 b. 
336 a. 
337 
341 a. 
34! d. 
345 a. 
345 b. 
353 a. 
35: b. 
35~ a. 
361 a. 
36! " 
362 
363 a 
363 b 
369 a 
369 b. 
369 c. 
370 a. 
373 
374 
377 a 
379 b. 
380 a. 

106 A 
106 B 
107 B 
125 A2 
132 B 
178 
276 c 
324 c 
328 B 
371 A 
8'11 B 
8'17 B 
J77 c 
378 A 
378 B 
378 c 

51 
51 
21 
15 

102 
102 
594 
534 

1.500 
393 

1.116 
150 
69 
72 
15 
15 
15 
36 

936 
1.296 

7.242 
1.803 

300.000 
34.161 

102 
18.955 
11.502 

2.625 
636 

1.032 
13.002 

30 
30 

30 
381 

2.745 
4.500 

897 
102 

1.266 
20.064 
6.771 
1.260 .. 
1.326 
1.110 

51 
207 
561 
102 

51 
2.343 

4.953 
80.010 

420 
1.988 
9.102 

960 
4.665 

447 
.001 

30 
6.477 

95 
564 

30 
30 

2.991 
51 

267 
261 
684 
210 

3.819 
2.144 
2.631 
3.561 
9.702 

6.912 
876 

66 
42 

.. ... = 
" E 

< 
1 

1.050 
7.200 

300 
30 

1.800 

14.100 

95250 
2.100 

405 

381 B 750 
381 c 10.5()() 
381 D 66.000 
383 2.400 
414 A 150 
447 A (Y ılnız 3.450 
Şoson ve geloş) 

487 c 5.400 
494 111 
497 A2 
5()5 

51 
51 
21 
15 

102 
51 
99 

465 
420 
705 
27 

150 
245 

66 
15 
15 
ıs 

18 
621 
519 

4.026 
2.577 

300.000 
24177 

102 
12.261 
6.690 

9.30 
330 
15 

11.310 
30 
30 
30 
15 

3.339 
2.328 
2.784 

102 
1.158 

15 
6.468 

111 
2.150 
1.710 

15 
249 
545 
102 
525 

3.039 
1.345 

402 
765 

1.562 
3.813 
2.710 

720 
1.227 
2.001 

30 
8.118 

81 
435 

30 
30 

1.125 
51 

150 
198 

1.386 
267 

3,810 
2.130 
J.920 
4.500 
5.967 

11.523 

4 

531 
45 
81 

6 

900 
450 

225 

150 
J.050 

300 
30 

150 

300 
10.500 
13.500 

{;()() 

1.050 

150 

1.650 
21.000 

150 

25.500 
375000 

10.500 
45.000 

5.100 
600 

150 
900 

3.500 
11250 

45IJ 
75{) 

900 
48.000 

520 A 
529 B 
530 
531 B 

1.l{ı().100 1.200.000 
180 

3.000 
6.000 

533 (Yalnız 
539H 
5./.1 A 
552 B 
558 lll 
619 

230.100 6.000 

vido) 
7.500 

30.000 
.11.500 

40.400 
5.650 

375 
900 
150 

150 

75 

5.250 

Tarife No. linci 3 ay 

380 b. 
381 a. 
390 a. 
390 b. 
391 
396 
399 
413 
414 o. 
418 a. 
421 d. 1 
421 d. 2 
423 
446 a. 
446 b. 
446 c. 
448 
449 
450 
451 
452 a. 
452 b. 
452 c. 
453 
454 
455 a. 
455 b. 
461 c. 

469 
472 
477 d. 
483 a. 
483 b. 
484 
485 
487 a. 
487 b. 
488 a. 
488 b. 
494 a. 2 
496 
497 a. 1 
497 a. 3 
497 b. 
498 a. 1 
498 a. 2 
499 a. 
500 a. 
500 b. 
501 
502 
503 a. 
503 b. 
505 
510 a. 
511 c. 
511 d. 
520 b. 
523 b. l 
523 b. 2 
523 c. 
525 b. 
526 c. 
528 b. l 
529 c. 
531 a. 
532 a. 1 
532 b. 
532 c. 
532 b. 
534 
535 a. 
535 b. 1 
535 b. 2 
537 a. ı 

537 a. 2 
537 c. l 
537 c. 2 
538 c. 
539 d. 
539 v. 
541 b. 
541 c. 
543 
544 a. 
544 b. 
545 b. 
548 b. 
549 a. 
550 a. 2 
5S2 a. 

10 

3.!50 
5.550 

330 
150 

2.700 

.. 
"' = .. 
ô 
:ı:: 

11 

102 
444 

1.200 
21 

351 
84 
30 

1.014 
21.252 
2.133 

501 
114 
204 
60 

402 
2.010 

870 
30 

1.242 
3.010 
'5.010 
1.260 
5.ıoo 

30 
1.257 

192 
453 
15 

75.000 
22.500 

12.645 
600 

15 
15 

975 
19.620 
9.468 

186 
51 
51 

3.720 
14.232 

86.952 
77.991 
12.393 
5.202 

945 
36 
15 
15 

2.274 
53.976 
3.780 

654 
2.766 

102 
1.038 
14.403 

525 
18.510 

116.070 
10.200 
8.739 

19.020 
4.020 

22.146 
17.010 
27.510 
1.440 

13.33°2 
5.661 

12.522 
900 

38.463 
27.186 
1.350 

405 
210 
159 

!3.010 
15 
30 

10.542 
894 

3.783 
1.842 

186 
3.072 
6.051 

210 
3.540 
1.010 

12 
150. 

300 5.100 
2.250 

45 
1.50 300 

12.730 
7,500 

450 
/.030 

45.000 31.500 
159.000 3,600 

1.500 
2.550 

1,050 
300 

1.200 
15.000 
11.200 
2.400 

(ı(J() 

6.3(}() 

450 

533.l()(J 
6.700 

7.500 

1.050 
.J50 

4.~00 

3.300 900 
12.fıOO 

750 
5.100 7.500 
4.050 10.500 

- 35.100 
(ı(J() 26.100 

1.500 12.000 
- 4.500 

6.750 39.000 
13.500 12.WO 

430 
GOO 1.950 
450 7.500 

58.500 450 

1.050 
1.050 

13.çOO 10.500 
5.400 1,350 
1.500 430 

{;()() {ı(J() 

{;()() 

900 4.~0 
- 12000 

1.200 ..ı;o 

2inci 3 ay 

102 
S82 
771 
42 
54 
66 
30 

2.274 
18.852 

717 
582 
684 
96 
21 
sı 

300 
1.300 

30 
1.749 
3.000 
6.720 
2.400 
2.910 

30 
2.892 

72 
207 
ıs 

75.000 
ı2.5oo 

5.907 
2.010 

ıs 

15 
15 

18.510 
10.023 

144 
51 
51 

1.140 
5.490 
8.568 

24.393 
13.785 
6.000 
1.827 

24 
15 
ıs 

981 
S0526 
4.000 
1.047 
2.36'1 

102 
1.653 

18.342 
1.926 

28.785 
54.714 
22.623 
15.000 

42 
7.020 

17.863 
20.010 
36.858 
4.545 

15.897 
• 9.135 

8.382 
1.410 

12.771 
9.222 
1.506 
1.035 

288 
120 

37.050 
ıs 

30 
12.558 

765 
3.015 

483 
114 

2.442 
9.657 

210 
3.990 
1.010 

Tarife No. 

552 c. 
553 b. 
S56 b. 
557 a. 
S57 b. 
558 b. 
558 h. 2 
558 h. 3 
559 a. 3 
562 
563 
564 a. 
564 b. 
565 a. 
565 b. 
567 a. 
567 b. 
569 h. 1 
570 d. 
571 
573 a. 
573 b. 
576 a. 
582 a. 
582 b. 
585 b. 1 
587 b. 
593 a. 2 
593 b. 
593 c. 
594 a. ~ 

595 o. 
599 a. 
599 b. 
599 c. 
600 
601 a. 
601 b. 1 
601 b. 2 
601 b. 3 
601 b. 4 
601 b. 1 
601 c. 2 
601 d. 
601 h. 
601 v. 
606 
607 d. 1 
607 h. 1 
607 z. 
61S 
616 
617 a. 
617 a. 
617 b. 
618 
619 
632 b. 
632 d. 
632 h. 
633 
636 b. 
652 
653 b. 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
665 
666 
667 a. 2 
667 a. 3 
668 a. 
668 b. 
670 
674 
676 
679 a. 
679 b. 
679 c. 
688 b. 
794 c. 1 
695 d. 
700 b. 
703 b. 
703 d. 
703 v. 
704 b. 3 

"Mu Listesi 

14 

9.000 
900 

15 

1.200 

(ı(}() 

150 1.500 
3(J(J 

10.500 1.0.5{) 

150 

100 

1.410 150 
525 600 

300 
3.900 

16 

150 
900 
375 
450 

3.000 
100.500 

19.500 
13 .. 500 
9.000 
9.000 

150 
10.500 

205 

3.000 
300 

60.600 
105.000 

825 
.t,500 

150 
150 

450 
450 

1.500 
1.850 
1.650 

450 

23 

105 

3.450 6.000 
1.200 

linci 3 ay 

210 
810 
15 

3.297 
252 
366 
30 

3.40Z 
666 
300 
102 
375 

1.245 
525 

657 
342 
51 

1.503 
2.532 
1.062 

720 
684 

972 
30 
30 
3 
6 

30 
180 
570 
30 

1.185 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

318 
30 
324 
540 
15 
30 

102 
102 
366 
30 

300 
195 

4.552 
834 
21 
108 

12.000 
600 
310 

16.500 
15.000 

1.200 
12.000 
2.500 
2.000 
6.000 
12.000 
30.000 

900 
1.302 

3 
198 

3 
2.211 

21 
39 

3 
1.194 

21 
1.386 

ı.202.000 
15.513 

1.860 
15 

3.432 
1.302 

21 

2inci 3 ay 

210 
1.200 

57 
4.233 

285 
1.269 

30 
6.810 

348 
300 
102 
237 
636 
741 
576 
387 
60 

1.095 
1.971 

411 
753 
684 
354 

30 
30 
3 
6 

30 
168 
819 
30 

J.221 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

252 
30 

501 
900 

15 
30 

234 
234 
402 
30 

300 
195 

'.003 
399 

72 
21 

12.000 
600 
310 

l6.500 
15.000 
1.200 

12.000 
2.500 
2.000 
6.000 

l2.000 
30.000 

900 
1.302 

3 
165 

3 
1.596 

33 
15 
3 

933 
33 

3 
1.807.002 

4.788 
1.734 

15 

26 

105 

2.844 
2.262 

.. ... = o 
o. .. ..., 

33 

Tarife No. 

704 c. 1 
704 c. 2 
704 c. 3 
708 
709 a. 
709 b. 
756 ç. 
861 

linci: ay 

J.965 
660 

4.044 
1.290 

30 
2.394 

789 
3.333 

2inci 3 ay 

2.282 
2.001 
2.952 
1.326 

30 
1.101 

675 
6.000 

"A,, listesi 
Kontenjan kayJiyle mukayyet 

olmaksızın ithal olunacak 
qya listesidir. 

Tarife !io. Mülaha:&at 

17 
23 a. Şekersiz teksif edilmiı ıüt 

(Yalnız bu dahildir) 

23 b. Şekerli teksif edilmit süt 
(yalnız bu dahildir) 

23 c. Şekersiz toz ıüt (yalnız bu 
dahildir) 

25 
29 lıtearin (yalnız bu dahil-

30 
31 
32 
33 a 
43 
44 
45 
47 b. 
48 b. 

dir) 

51 a. Fildişi (yalnız bu dahildir) 
54 a. t , 
64 a. Kabulü muvakkat auretilel, 
64 c. 

65 a. Balınumu, yaprak halinde 
ve iatampalı olanlar (yalnız 
bunlar dahildir) 

65 b. Ditçi mumu, kundura cila 
mumu (yalnız bunlar dahil
dir) 

66 a. b. d. h. 
66 c. Şiıeler üzerine konan jela

tin kapıüller, edviye vaz'ı· 
na mahsMS jeli.tinden ma .. 
ınul kapsüller (yalnız bun
lar dahildir) 

67 
68 
69 
71 a. 
72 c. 1, 2, 
73 c. 1, 2 

79 Makinelerde müstamel sı.b-
tiyan (yalnız bu dahildir) 

89 
90 Sırım (yalnız bu dahildir) 

97 a.b. Şevyot (yalnız bu dahildir) 

98 
100 
102 
108 a. 

112 

• 
Merinoı (yalnız bu dahildir) 

ıı 

Nakliye ıirketleri için At 
kılından mensucat (yalnız 

ı bu dahildir) 

Yünden bant halinde taair 
bezleri vetorbalan, makine 
kolanları, kartlar, ( yıılnız 
bunlar dahildir) 

115 b. c. d. 
125 a. 1 
126 

129 b. 
130 
131 
132 a. 

u ,., 
'C 

" "' 
35 

Şapka taalağı (yalnız bu da 
bildir) · 

Büret ve !AP iplikleri (yal
nız bunlar dahildir) 

.. 
~ 
u 
e 
< 

38 

(Devamı var) 

o z 

4.6.50 J06A 
21.000 1068 

4.050 107/J 
810 125A2 

300.000 6.750 
10.425 132B 

407.250 178 
123.150 276C 
204.600 324C 
168.300 3288 

600 

14,100 7.00 
1.050 

1.500 
1.950 
4.500 
9.750 

150 

3/.500 

4JO 
7.(J50 31.000 

15.000 375.000 
1.050 

450 

600 3.000 

1.500 
750 

750 
1.200 

105 

61.050 
3.300 

450 

4.050 

16.050 
63.000 

225 

1.050 

11.250 

2.100 
375 

26.605 37/A 
900 3718 

114.600 150.000 
10.~oo 10.soo 

378.350 377B 
45.510 377C 
35.550 378A 
27.&55 378B 
24.150 378C 
10.200 38/B 

4.650 
33.000 

-
300. 
4fJO 

1.500 

39.000 
105.000 

450 

2.100 

203.700 381C 
481.500 38/D 

7.275 31}3 
8.475 414A 

(J5.550 447 A 

7fı50 487C 
193.050 494Aı 
765.000 497 A2 

2.4.JO 505 
97.500 3.006.450 520A. 

4.500 478.250 5298 
/ .350 11.850 530 

15.750 68.175 53/B 
8.500 53,1 
9.225 539 f[ 

600 .14.785 541 .1 
3.000 76.625 552B 

3 .. 100 558111 
3.900 618 

Gümüş para 
Şeklin tespiti için bugün 

toplanılıyor 
Güzel San'atlar Akademisinde bu

c\in, yeni basılacak gümüt paraların 
teklini tesbit için bir kqmiıyon top· 
lanacaktır. Komiıyonda akademi mu
allimleri, darphane müdürü Fuat, 
eski darphane müdürü Niyazi Aımı, 
Merkez Banka11 müdürü Sadettin ve 
Maliye vek&leti namına da bir zat 
hazır bulunacaklardır. Komiıyon ba
sılacak yedi çeıit paranın reıaam
lara yaptınlacak krokilerini teıbit e
decek, bili.hara bir müsabaka ilin e
dilecektir. 

Komiıyon tesbit edeceği tekilleri 
Maliye vekaletine bildirecektir. Ve
kalet kabul edince, müsabaka ilin e
dilecektir. 

Darphane yeni paralan basmak 
için hazırlıklar yapmaktadır • Mer
kez Bankası yeni paraların ba.admaıı 
İçin (500) bin lira sermaye ayrrmıf• 
tır. Yeni cümhuriyet madeni parala
nnın çok güzel olmasına çalıtılacak· 
tır. 

Yeni paralar için (150) ton gÜ· 
müt, (200) ton nikel, ve (70) ton 
bronz lazım gelınektedir. (150) ton 
gümüşten §İmdiye kadar (25) tonu 
hazırlanmııtır. Bir kmm gümÜ§ le 
fn .. ittereden külçe halinde getirile
cektir. 

T ~kas usu 1ü niçin 
Kaldırıldı? 

(Başr 1 inci sahifede) 
§pyledir:: 

" Takas ıiıtemi kaldrrılmı,tır. Şim 
diye kadar ne§redilmit olan kararna• 
melerin takasa ait hükümleri Ji.ğvedj,!-. 
mittir. Bu kararnamenin netri tarihi
ne kadar vekaletlerle yaoılmıt olan 
mukavele hükümleri mahfuzdur." 

Esasen yeni kontenjan kararname
ainin, eaki kararnameye nazaran en 
bariz farkı, takaılan kaldrrmıf olma· 
11dır. Y alruz husuıi takaılar, teker ve 
kahve gibi ıeyler için vekaleti"~ tara
fından eşhas ile akdolunan mukavele 
Jerin hükmü, yeni kararname ile de 
mahfuz tutulınuatur. 

Bunların da hükümleri, mukavele
lerinde muayyen müddet için meridir. 
Bundan aonra bu gibi hu•u•İ mukave
leler de yapılmıvacaktır. 1stanbul güm 
rükleri bat müdürü Seyfi Bey, kendi 
aile görüşen bir muharririm.ize henüz 
yeni konten.ian kararnameıi ve liate
lerinin ,..ümrüklere reamen tebliğ edil 
mediğini sövliyeı:.ek demiıtir ki: 

" - ?O ağustosa kadar ilÜmrükler
den mall11n gelmi! olanlar takasla 
n çekmittir. Bu tarihe kadar mallan· 
nı çekmem~ olanlann takas muame· 
leleri yürümüyor. 

Henüz gazetelerde okuduğumuz 
yf!ni kararnameye göre, kon ten ian İf
lerinde eski kararname hükümleri ay 
nn İpka edilmİ$tİr. 

Alt1 av zarfında döviz getirmek tar 
ti!e Merkez bankaama para yatırma 
5•\rctif,. yapılan k,.edi u~uH1 de b~]ô
dir. Yalnız umumiyetle takaı ıistemi 
kaı.lınlmış. hususi takasların hükmü 
mahfuz tutulmuştur.'' 

Ta1<-as sisteminin kaldmlmaıı Üze
rine. lstanbuldaki takas heyeti de kal· 
dınlmıftır. 

Takas sisteminin kaldmlma11 işle
rine ,,.elmiyen bttn tacirler. rlün r"i1~ 
temadiven gümrüklere ve ticaret mü .. 
dürlü~ne müracaat etmişlerdir. Run
lar. takas eıaıma müsteniden bazı ta .. 
ahhütlere glrittiklerini ileri ıünnekte 
dirler. Ticaret müdürü Muhsin Bey., 
!!'elen emrin aarih olduğunu, artık hiç 
bir takas muamelesi yapılamayacağı
nı esbabı müracaata tebliğ etmittir. 

Bunun Üzerine bazı tacir.Jer tarafın 
dan Başvekalet .. bir telgraf çekilmiş
tir. Bunda, 13774 numarıı.11 karama· 
mede takas sistemi vazedilirken, ta
kas mevzuuna dahil maddelerden her 
hangi biri dahi hu usulden iıtiına edi
lirse 3 l\V evvel 1khsat vekaletinin key 
fivPti ilan edeceği yazılı olduğu, buna 
müsteniden kendilerinin bazı taahl\üt-
1ere ıririami.ş bulunduklan ve takaa ıi• 
temi ki.milen k .. ldmhnca mutazarrır 
olduklan arzedilmektedir. 

-----"--O --
Memlekette 

Maskeli haydutlar 
AMASYA - Burada· bir ıoy

gunculuk vakası olmuf. Dört mü
sellah ve maskeli haydut tehre ya
kın bir yerde, iki otomobil ve bir 
kamyonu soyarak kaçmıtlardır." 

Hadise fÖyle olmııttur: 
Boğaz köyünde yüzlerine maıke 

geçiren silahlı haydutlar yolcu ta-
0 fıyan iki otomobille bir kamyonun 
önüne çıkarak, toförlere ve yolcu
lara "Dur!" emrini vermitlerdir. 
Haydutlar tehre çok yakın bir meY 
kide olduklarını bildikleri için çok 
acele çalıfJDltlar Ye yolcularla oto
mobilleri iyice aoyamamıtlardır. 
Buna rağmen yine 1000 liradan 
fazla para gaıpetmitlerdir. 
Şehrimiz ve havaliıinde harpten

beri böyle bir tekavet olmadığın
dan bu hadise muhitte halkın hay
retini mucip olmUJtu. 

. Bursa takımı lzmite geliyor 
1ZMIT, (Milliyet) -Bursa sanat 

karlar futbol takımının 30 ağustos 
Zafer Bayramında tehrimize gele
rek idman yurdu ile bir maç yapa· 
cağı yazılmıttı. Bursa takımı tinı
dilik gelemiyeceğini, ileride ilk fır
satta İzmit sporcularıyla temas ede 
ccklerini bildirmitlerdir. Söylendi
ğine göre Zafer bayramı günü 200 

s 

İstanbulda iki bar
dak su beş kuruş! 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bundan dört bet ay evveline kadar 

küçük §İteler içindeki ıular, bayilere 
60 tar para Üzerinden saWmakta idi. 
Sucular, aralarrndaki rekabet yüzün. 
den fiyatı kırdıkça kmnıflardı. Maa
mafih bayilerin kendileriae allmıf pa 
ray-:. ma! olan suyu halka ırene h"t ku 
ruf uzerınden satmakta devam ettiği
ni gö~'! suc;ular, rekabetten vaz&"eçe
rek birbirlerile anlatmaiı tercih et
m~ler Te noterden taıdikll bir muka 
vele ile tiıe suyunu, yüzer paradan a-
ıağı satmamağı taahhüt etmiılerdir. 
Bu mukavele mucı'bince, Tqdelen su
yunun titeıini yüz paradan afağr sa
tan •ucu, bin lira tazminat vermeğe 
mecbur tutulınuıtur. 

Şimdiki halde bayiler, Tatdelen 
ıuyunun titeaini yüz paradan alıp 
halka b"t kurut Üzerinden ıatm .. kta
dırlar, Yalnız Kocataf suyu 90 para 
Üzerinden tevzi edilmektedir. Dünya• 
nm hiç bir yerinde, hiç bir malrn yüz
de yüz kir getirdiği g.iirülmüı, İ§İtİI· 
mi§ fey değildir .. 

lıtanbulda, suyu membaından teh 
re nakleden belli batlı memba sucu
ları bet altı kifidir. Bunlan Galatada, 
Mehmet Ali Pata hanında bir de mer· 
kezleri vardır. 

Memba auculannm iddiaıına göre, 
suyun pahalı satılmasma sebep kendi 
l<'ri değildir. Çünkü bir tite Taşdelen 
suyu, bandrol 'Ye nakliye masrafları 
ile birlikte suculara iki kuru•a ha 1 lo. 
90 paraya mal olmaktadır .. B~nd"n ev 
ve! fİtesini yüz paraya satmaları da 
rekabet yüzünden olmuıtur. Sonradan 
ziyan ettiklerini anlaymca rekabetten 
vazgeçmiılerdir. 

Öğrendiğimizie ıröre, Tafdelen ıu· 
cuları bugünlerde arkalarında bir tir· 
ket teıia ederek suyu bir elden te,•zi 
etmek tasavvurundadırlar. Bu taltdiı·· 
de nakliyat, bir kat dahil intizama gi 
recek , tevziat qleri kolayt .. ,acaktır. 

Su bayilerine gelince: Bunlar yüz 
paralık bir tite suda yÜz para kazan• 
cı kendilerine hiç ta çok ırönnüyorlar. 
Mazeretleri fudur: 

- Bizde §İte ıulan çok az sarfolu
nuyor. Herkes daha ziyade bardakla
açık sulan arayor. 

BugÜn en fazla ıabf yapan bayiin 
dükkinmda, gÜnde otuz fite ya sar
folunur, ya aarfolunmaz.,, 

Bu iddialar, tabii yerinde değildir. 
Bazı küçük sucu dükkanlarında niıbe 
ten az tite suyu sarfedildiğini kabul 
etaek bile lokanta ve gazinolardaki 
kapalı tife ıu sarfiyatı mühim bir ve
inin tqkil etmekte olduğu muhako.kalı 
tır. 

Günde 100 • 200 • 300 ıi,e su sar
feden lokantalar vardır. Bunlardan 
her birinin asgari 100 ıiıe ıarfettiği be 
sap edilse, havadan, yahut ıudan ka
zançtan 250 kunıı eder . 

Belediyenin bu m ile çok yakın
dan meıgul olınası lazımdır. 

Dün bu hususta, belediye müdür 
muavini Nuri Beyle temas ederek tiıe 
ile satılan suların fiati indirilip indi
rihniyeceğini sorduk. 

Nuri Bey bize ıu teminatı verdi: 
- Şiıe ile sahlan sular, bahalıdır. 

Belediye makamr bu iti ehemmiyetle 
tetkik etmektedir. lktıaat müdiriyeti, 
Şiıe fularının daha ucuza aatılma11 
kabil olduğu kanaatindedir. Tetkika
tın neticesini ıu bir iki gÜn zarfında 
size aöyliyebilecek mevkide bulunaca· 
ğız. 

/);ier taraftan belediye iktısat mü
Jüru >sun Bey ele fU izahatı vennit· 
tır• 

Su iıi, Üze-inde durduğumuz mtı 
selelerm batmdıtdır. Tahkikat yaptırı 
Y"rum. Şiıe ile ve açık atılan aular 
için asgari bir fiyat konulacaktır. Yal 
nız timdilik müsbet bir ıey aöyliye
mem. Tetkikatımızın neticesini fU bir 
iki gün içinde öğreneceksiniz." 

Iraktaki • 
ıs yan 

(Başı 1 inci sahifede) 
çok kanlı hadiseler hükumeti kati ve ıe 
dit tedbirlerile bertaraf edilmiştir. 

Journal'e göre .. 
Hakkari Asurilere verilmeli imiş. 

Iraktaki son badiseleı münasebetiy
le Journal'in ıiyaıi mubariri ıunJarı ya 
zıyor: 

lngilterenin Irak ıefiri Sir Francis 
Hamphrys baıvekil M. Mac Donald ile 
uzun uzadıya ırörüttükten ıonra Bağda 
da hareket etti. 

Suriyeye &"elip le Fran11z manda11 
himayesi altında yerlefmek için aileleri 
ni almak üzere tekrar seri dönerken I
raklılar tarafından öldürülen bu Asuri 
• •ildani meseleıi, henüz biteceğe benze 
miyor. 

~ Faysal hükiimeti l'enç Patrik 
Mar Shimuna'u Kıbrisa ıünnekle bir 
hata daha itlemit oluyor. Asun1er pat 
riği ciımani ve ruhani reiıleri addeder
lerdi. O suretle ki, müdafaaıu: bir kü0 

çük zulmetmekle, Iralı, 'Milletler cemi
yetine kabulünden clalıa bir kaç ay ııon 
ra Yerdiği kabul beyannameıinin 2 ind 
ve m.isalıaa 28 inci maddeleri üzerine 
Milletler meclisi konıeyİnde cevap ver• 
meğe davet edilecektir.• 

Le Jounıal hu meyanda Lausanna 
muahedesine de çatıyor. Güya Aıun1e
re verilen Halılıin mıntalıa11 T ürlriye 
hudutlan dahiline almıp, hu zavaUılar 
datınık bir halde neli düımanlan ot .. 
Kürtlerin arasında bırııkılmıtlar. 

811 ırazeteye ıröre ikinci bata da ga 
çen sene lngilterenin'nktindea ene!(. 
ralı mandasmı terketınesi imiı. lrak 
Milletler Cemiyetine girecek kadar h~ 
nüz oliun değilmiş. 

ıporcu ile lzmit idman Yurdu ya. 
pılacak merasime ittirak edecek 
yıldönümü olan ayni günde büyük 
tezahurat yapacaktır. 
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Almanyaya gidecek seyyahlara 
Almanyada mütemekkin olma yan kimselerle orada muvakkaten 

ıakin olan talebe tarafından istimal edilebilecek: 
REICHSMARK Lık 

Seyyah Çeklerinin 
pek müsait teraitle mü bayaası mümkündür. 

Bu hususta mufas sal izahat alınmak üzere\ 

Osmanlı Bankasının 
Galata idare merkezindeki 

Havalat Kalemine müracaat edilmesi ilin olunur. 

Gayrimübadiller Cemiyetinden: 
Gayrimübadiller Jııoo,grcai nisalıı ekseriyet olmadığındaın Eyhilün beşinci sa

lı gününe talik edilmiftir. Mukayyet azarım o gün saat 2 de Halkevinc teşrifleri 
mcn:udur. (6650) 

Feyzlatl Liseleri Müdlrlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kıaımlan mezuniyet ve sınıf imtihanlarına 2 

!ylUI cumartesi günü batlanacak tır. 
Proğram mektepten öğrenilebi lir. 
2 - Derslere 11 Eylw pazarte •i günü başlanacaktır. (6641) 

---------~ 

lat. Mr. Kumandanlığı 
Satanalma kom. ilanları 

Gülhane Hastahanesi için 
600 adet Tavuk ve 100 adet 
Piliç 3-9-933 pazar gÜnÜ 
saat 15 ten 15,30 za kadar 
aleni münakasa ile alınacak 
tır. Taliplerin şeraitini öğren
mek üzere her gün ve münaka 
sa gününün muayyen saatin
de Merkez Sabo alma komis
yonuna gelmeleri. (152) 

(3~80) 5318 ,,. ,,. ,,. 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin yirmi bin kilo sığır eti ka
palı zarfla alınacaktır. ihale
si 10-9-933 pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasa günü 
belli saatten evvel teklif mek-

Lı• seler Alım Satım tuplarmı Tophanede Merkez 

F 
3 üncü kolordu 

ilanları 1 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Fırkanın Çorludaki kıt'at 
ihtiyacı için 30,000 ve Tekir 
dağdaki kıt'atmda 30,000 ki 
lo patates ayrı ayrı olarak a- j 
çık münakasaya konmuştur. 
lhaleıi 29 Ağustos 933 salı ı 
günü saat 16 dadır. İsteklile I 
rin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel teminat mektuplari 
le birlikte Corluda Askeri SA. 
AL. KOM.- nuna müracaatla 
rı. (3233) (3805) 5173 

Satın alına komisyonuna gel 

K d meleri. (202) (4151) Çorlu Askeri Satın Alma 

O ı•syonun an• 5540 Komisyonundan : m • ,,. ,,. ,,. Çorludaki kıt'at ihtiyacı i-
"Erenköy Kız lisesinde yapılacak tamirat 13-9-933 çartambn günü y 'Ik'' H Makin' t k çin 20,000 ve Tekirdağı Kıt'a 

11 k k ul eşı oy ava ıs me . • 20 OOO kil K -saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usu i e müna asaya on - b. . . 
2500 

kil -
4000 

tı ıçın , • o uru sogan 
muttur. Taliplerin şartnamesini ve yapılacak yerleri görmek üzere mek te 1 ıçın ° sıgır açık münakasa ile alınacaktır. 
tep müdürlüğüne ve İstanbul Erkek lisesinde komisyon katipliğine mü kilo koyun eti 27-8-933 pazar İhalesi 29 Ağustos 933 salı gü 
racaatları. · günü saat 14 ten 14,30 aka nü saat 14 tedir. İsteklilerin 

_D..:;E=V:;R::E::D::l..:;L:_E_C_E_K_t_H_T_İ_R_A_B_E_R_A_T_I ___ İ_st_an_bul __ D_o~.r-duru:-·· _ü_İ_c-ra-mem--ur-lu_guıı __ -_ dar pazarlıkla ~a!1° .. alına~ak şartnameyi görmek üzere her 

dan: tır. Sart.namesını .. gonnek ıs- gun" ve münakasaya gırm· eki-(Lokomotif kazam yahut mümasili me 1 h 
vat için iğnelenmiş kama çivi.!er imali• Tamamına 1800 lira kıymet takdir cdi- teyen ~~n er ~ ve ~ar- çin o gün ve vaktinden evvel 

. . . . tihsal ~'ı . len Kadıköyünde Hasan,paşa maha1leııi- lı.ga gırışec.eklerın belli saa- temın' atları·le Çorluda AskenA hakkındaki ihtıra ıçın ıs ew mı§ o- d h b 
. . nin Ulusuluk çıkmazı sokağında eski 16 tınde Koınısyon a azır u Satın Alına Komı'syonuna mu" lan 21 Tqrinıevvel 1929 tarih ve 1002 nu ) (4233) 

maralı ihtira beratı üzeriındeki hukuk bu ve yeni 50 numaralı dört buçuk dönüm lunmaları. (2l2 racaatları. (3235) (3853) 
loere başkasına devir veya icara vuilc- tıcrbiinde tarlanın tamamı açık arttırma- ' 5636 5178 ,,. ,,. . 
ceğinden bu buMlSta fazla malilmat edin ya vazedi.lıniş olup 4-9-933 tarihinde şart • ,,_ 'f ,,_ 

mck iırtiyen ze-..rtın tmnbuJ.da, Babçeka namesi <livaııhaneye talik edilerek 20-9- Y eşilköy Hava Makinist k S alın 
mektebi. ı'çin 29800 kilo ekmek Samsun As eri atın a pı<la, Taş Hanında 43-48 numara.Jarcla 933 tarihine müsadif çarşamba günü sa- K • d 

ı 27-8-933 pazar gu''nu·· saat omısyonun an : kam vekili H. W. Stock Efendiye mü- sat 14 ten 16 ya kadar stanbuJ dördüncü 1 kı • ih 
1 · il. ı (6668) 14,30 ..ı_n 15 e kadar pazar Samsunda bu unan t at racaat etme erı an o unur. icra daireııinde satılacaktır. Arttınnaya u.il • • • 360 000 kil U 

- lıkla satın alınacaktır. Şartna tiyacı ıçın • o n, iştirak içôn yüz.de yedi buçuk teminat ak k'I 15 000 kil 
Üsküdar 2inci Hukuk mıkimJiğinden: mesini görmek isteyenlerin 350,000 ı o arpa, , o 

çcai alınır, müterakim vergi, belediye ve K Et' 10 000 kilo Sa B ·" be ·-~- Abduııaha - ahall her gun" ve pazarlıg-a gı'n.•ecek oyun ı ve ' -e,.er yıuu" ga m e vakıf karesi müşteriye aittir , artrmıa " d y - k Jı fi •• aka 
sinde Çınar sokağında 27 numaralı ha lerı'n bellı' saatm• de Tophanede e akgı apatuzarU a m.I UDA ikincidi.r, birinci arttırmada beş yüz li-

k. · · M k K 1 - S im saya onmuş r. n ı e rpa nede aa ın 24-6-983 tarıhinde vefat e- raya talip çıkmrştır, bu kare muham- er .ez um"n ıgı atma a nm ihalesı· 
16 

E lu"l 933 ıaat den bahriye binbaşılrğmdan mü-tekait K d b bul Y 
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini buL- omısyonun a azır unma , • 

Mustafa Efendi kaptanın mahkemece duğu takdirde en çok arttrrana ihale ya.- ları ( 2 l 4) (4235) 15 ve 16 dadır. U~un te8mı53nali~ tahrir ve tesbit edilen emvali mcnkıuLc- • 
5637 

2156 arpanın temınah 
pılacaktır, aksi halde ihaleden sarfma- ~ v v radır. Koyun Eti' ve Sade ya si 2-9-933 cumartesi günü aaat 10 da mez T T T 

kfır 27 numaralı hanede açık artuma ile zar edilecektir. 929 tarihli icra kanunu- ğın ihalesi 18 Eylül 933 saat 
nun 119 W>OU ma.ddcsine tevfikan hak- Fındıklıda ,..,ya ve t-hizat d dır K E • • paraya çevril.,.,.,ğinden tal;,p olaııların lan tapu aicilleril.e aabit olınıyaıı ipotek ...,, -:r 15 ve 16 a . oyun tının 

ambarından Sirkecide Merkez • t 544 d - t yevrn ve saati mezkilrdıa mahallinde ha- li ahcak!ılar ile diğer aJa.kadarların ve temına ı sa e yagının e-
zır bulunmaları ""' müteveffadan alacak irtifak hakkı sahiplerinhı bu haklarını ve ambarına 23,500 kilo eşyanın minatı 638 liradır. İsteklile 
ve borç iddiasında bu1uınan1arın bir rnah hususiyle faiz ve masarife dair olan i<J,. nakli pazarlıkla yapılat:aktır • rin teklif ve teminat mektupla 
ve veraset iddiaeında bulunanların da üç di.alarıru evrakı müsbitelerile yinni gün Bu eşyanın 15 kamyon ile nak· rile tayin edilen gün ve saatler 
mah zarfın.da vesaik ve ııenedatı kanuni- içınde icra dairesine bildirmeleri lazım- li kabildir. Pazarlıkla nakle ta- de Samsunda Fırka Sabo alına 
yelıerile birlikte Üs. ikinci &u.lh hukuk dır. Aksi halde- hakları tapu sicillerilc lip olanların 27 -8-933 Pazar komİşyonuna müracaatları. 
hakimliğine müracaat eylaneleri ve ak- sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma günü saat 15 den 15,30 kadar (3254) (4208) 
si halde kanunu medeninin mevaddı mah smdaıı hariç kalmlar. Alakadarların işbu T h d M k S Al 
•ımMı ahkamı tatbil< olunacağı ilan oLu- maddei kanuniye ahkamına göre hare- op ane e er ez abo - • * • 5591 
nur. (6671) ket etmeLc.rıi ve daha fazıla malilmat al- ma komisyonuna gelmeleri. 

BcyoğJu Dördüncü Sulh Hukuk mah
kemeııindeın: Mahcure Matmazel El.bisin 
uhdesinde bulunan: 

• 1) Mabmutpapda Ha.cıköçek mahalle 
sinde Mahmutpaşa caddcsiode eııki 90 ye 
ni 171 numaralı dükkanın 1000 lira mu

hammen kıymetli 1-6 hi--.L 
2) Ga!atada Kemankeş mahallesinde 

Karaköy caddesinde eski 25 No. J.u dük 
kanın 300 lira muhammen kıymetli nısıf 
hissesinin 32 sehim itibariyle yedi sehi
mi ; açık arttırma suretiyle rüsumu del
la!iye ve ihale pulu müşterisine ait oı. 
mak üzere 24 ey!IH 933 pazar günü sa
at 15 te satılacaktrr. Tal~ olanların 

mezkur gün ve saatte muhammen kıymet 
lerin, yüzde yodi buçuğu nisbetinde pey 
akçesiyle Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesin.de hazır bulııomaları ve faz
la malilmat almak ve müzayede şartna
mesini görmek isteyenlerin 930~2 No. 

ile mahkeme kalemine müracaaHarı lü-

zumu ilan oJunur: (6660) 

Milliyet'in romanı: 26 

Y auın: G. de la FOUCHARDIERE 

Bouif Labriboiaiere haatalıaneaine 
ıirdiği günden beri Vislri'nin ne hazin 
lir hayat geçirdiğini, ne aiz sorun, ne 
ben aöyliyeyim ! 

Evveli bir müddet, bir ıeçit bul
"llak ümidile haatahanenin etrafında 
dolatmııtı. Haataları ıörmeğe ıelen· 
ferin arasına kanpp : 

- Ben de beraberim! der ıibi içeri 
aokulmıya da çalıştı. 

Bu yüzden, masum bir yalancıya 
reva ıörülecek miktardan çok fazla 
tekme yedi ... 

Sonra Bouif'in İzini kaybettiği yer
de kalmamıı olmaaı ihtimalini düşü
nerek efendiaini:-ı uğrağı olan bütün 
mcyhanelcı-i, bili.muvaffakıyet, birer 
birer dolaştı. 

malt isti yenlerin 931-341 dosya numarasi (232) ( 4328) 
le memuriyetimize müracaatları ilin o
lwıu'r. (6649) ------. --- .... 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

(Amonyak terkibi (Amoniaqu.e synt
hediquıe) istıihsaliıne mahsu.s cihaz) hak
kındaki ihtira için istihsal edilmiş olan 
14 eyhil 925 tarih ve 345-348 numaralı ih 
tira beratı üzerindrki hukuk ve bu kıcre 
başkasına devir veyahut icara verileceğin 
den bu buw.sta fazla malilmat edinmek 
isteyen zevatın İstanbul'da, Bahçekapı
da Taş Harunda 43-48 numaralarda kain 
vekili H. V. Stock Efendiye müracaat et 
mclcri ilan olunur. (6666) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt' at ve müeısesat ih
tiyacı için alınacak 1206 ton 
Lavamarin ve 300 ton Kriple 
kömürüne kapalı zarfında ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den 28-8-933 pazartesi gÜnÜ 
saat 14 den 14,30 kadar pazar
lıkla satın alınacağından istek
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve pazarlığa gire
ceklerin belli saatinde ~erkez 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Kumandanlığı Satınalma Ko-
(Müsa.drmeli tapalar) hakkındaki ih misyonunda hazır bulunınala

tira için istihsal edilmiş olan 6 Temmuz rı. (236) ( 4361) 
1931 tarih ve 1228 numaralı ihtira be- -·---------·----
ratı üzerindeki bulw.k bu kere başkası- 1 f 

d · h · •-•Dr. HSAN SAM•-• na evır veya ut ıcara verileceğinden 

1 
bu hususta fazla malilmat edinmek isti- Tıfo ve Paratifo Atıaı 

İ Tifo ve Paratilo hastal · klarına tutul yen zevatın stanbulda Babçekapıda 
mamak için tesiri çok kat'i muafııe:i 

Taş Hanında 43-48 numaralarda kain pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
vekili H. W. Stock Efendiye müracaat '1ulunur. - ' 5959_· ... --. 
etmeleri ilan olunur. (6669) 

Tercüme: Kamran Şerif 

Bu müddet zarfında sokakta yatı
yor, ötede beride bulduğu yiyecek in· 
nnbları ile nefaini körletiyordu. Polia
lerin gözüne ilitmemek busuaunda 
ıençliğinde edinmit olduğu tecrübe 
çok itine yarıyordu.. . Bouif'in cumar
teai akşamından pazar aabahma kı
dar, arasıra, geceyi geçirdiği LaRoche 
foucauld sokağındaki karakolun civa
nnda, görülmeden, dolaıabilmek için 
14yanihayret tabiye hünerleri göster
di ... Fakat La Roche foucauld aoka. 
ğı karakolundaki polisler de Alfred 
Bic«rd'ın ne olduğunu merak ediyor
lar, onu :r.adak&tsizlikle töhmetlendiri. 
yorlardı. 

Acaba Viski, Madam Bicard tara
fından takip edildifini hiaaetti de o-

5114 

na biraz muziplik mi etmek istedi? 
Yoksa sırf bir tesadüf eseri mi oldu? 
Burasını keatirmek kabil değil. . Mu· 
hakkak olan bir ıey varsa o da ıudur: 
Viski harummı, dite dokunur §eyler 
bulduğu Vilette mezbahası civarında 
bir müddet dolaştırdıktan sonra onu 
Seine rıhtımına doğru ıötürdü. Ora
dan nehrin kıyısrna inerek kadmı hay
retler içinde bırakb. 

Nehrin kıyısında Viski'nin aevgilisi
le randevuau vardı. Köpeklerin tüy
leri kırpılan bir müessese civannda 
genç bir diti köpek kendi.ini bekli
yordu. (insanlar biribirlerine kahve
de randevu verirler de köpekler ber• 
her dükkinı önünde randevu vermez. 
ler mi?) 

Madam Bican! hiddetlendi: 
- Tuh körolaııca köpek. . • İçi dııı 

çıkası! ... dedi. 
Viaki köpek olarak Te inaan bedü

yatı nokta.i nazarından cidden iğrenç
ti. Fakat dişi köpeklerin kadınlara 
nazarım şu faikiyeti vardır ki aık 
müsavatında, güzellik unsuru djti kö
pek nazannda pek cüz'i bir kemiyettir. 
En berbat bir sokak köpeği en aristok
rat bir ev köpeğile hembezm olabilir. 

Konya Askeri Satın alına 
Komisyonundan : 

Konyadaki Kıt'at için 13-
8-933 pazar gÜnÜ saat 15,16 
da kapalı zarfla münakasaya 
konulacağı ilan edilen 92,000 
kilo koyun eti ile 129,000 ki 
lo Sığır etinin görülen lüzum 
üzerine münakasaları 9 Eylül 
933 cumartesi gÜnüne tehir e
dilmiştir. Sığır etinin münaka 
sası saat 15 Koyun etininki 
16 da yapılacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenlerin İstan 
bulda Kol Ordu Sabo alma 
komisyonuna ve münakasaya 
girmek isteyenlerin tayin edi 
len vakitte teklif ve teminat 
mektuplarile Askeri Satın al
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (3253) (3498) 

5613 
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Niğde Askeri Satın Alına 

O §artla ki ev köpeği, taama kayıımın 
ucunda, kıskanç bir sahip veya bir ta
kım sun'i ve sakim fikirlerle zehirlen
mit aylıklı bir uşak taıonaaın ... 

Viaki keyifli bir tavırla gene yola 
düıtüğü zaman Madam Bicard kendi 
kendine: 

- Epeyi de geç oldu. . . dedi. 
lkinci merhalede Madam Bicard 

Batignollea'e kadar gitti. Viski Beri
daine aokağındak: meyhaneye uğrama 
sa bir türJü rahat edemiyonlu. 

O ıün o satte Honore Gradouille'la 
Auguste'ü tezgah batında gönnek ka
bildi. Fakat bunu romancılann icat 
ettikleri o akıl aır ermiyen teaadüfler
den zannetmeyin. . . Her hangi bir 
gÜnün her hangi bir saatinde Honore 
Gradouille'la Auıuate'ü Birdaine so
kağındaki meyhanede bulmak mÜJn
kündü. 

Auguste: 
- Ne oldu? Nereye gitti? Paria ıi

bi yerde vefat kaydına geçmeden in
san ortadan nasıl kaybolur? .. On beı 
gündenberi hangi mezarlığa miifteri 
götürdümıe, Bagneux olaun, diger me
zarlıklar olsun, hepaine kimler gömül
düğünü tahkik ettim. Hiç birinde Al-

. 

----• Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 
1STANB\JL 

GAZI LiSESİ 
Yalnız orta ve lise kısımları b;n-ldir. 

Müdiri; Ebulmuhıin Kemal 
Ankara'da bu namdaki lise ile olan iltibasın ref'i için lisemizin ismi 

'' Y E N i L 1 S E ,, ye 
tahvil edilmiştir, Lisemiz yeni kurları Üniversiteye bir ecnebi !:sa
nma tamamile sahip olarak talebe yetiştirmek maksadile açılmışbr. 
Ders proğramlan yeni ıekillere göre tertip edilmiştir. Tecrübeli 
ve seçilmiş bir talim heyetine ma~ktir. . • . ..•. 

Mektep: Cağaloğlunda Sıhhıye mildürlügll bıtişıgınde 
Hergün talebe kayıt ve kabul olunur. [63201 

1 İataabal hledl,.eat !lAaları 1 
Şişli, Büyükdere caddesinde bulunan tuğla ocaklar~ı~ 

resmi tediye etıneden ocaklarını açtıklarından dolayı daımı 
encümenin 24 - 6 - 933 tarih ve ( 1739) sayılı karanna tev
fikan müsadere edilen tahminen seksen bin adet çiğ tuğla 
mahallinde 13-9-933 Çarşamba günü saat onda aleni müza 
yede ile satılacağından talip olanların Şişli Nahiye Müdürlü
binaaındaki Şişli Belediye tahsil şubesine müracatleri ilan o
lunur. ( 4365) 

Fatih Belediye Şubesi Müdi riyetinden: Davutpaşada Be
yazıdı cedit mahallesinde Ça vuşzade camii sokağında 16 nu 
maralı hanenin temel taşları hariç olmak üzere ankazı bilmü 
zayede satılacağından talip o lanlarm yüzde yedi buçuk pey 
akçesini ayırmak üzere her gÜn daireye müzayedeye iştirak 
etmek için de 12 - 9 - 933 tarihine müsadif Salı gÜnÜ saat 14 
te Daire Encümenine müracaatleri ilan olunur. (4364) 

Komisyonundan : 
Niğdedeki Kıt'at ihtiyacı 

için 173,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 7 Eylül 933 per 
şembe günü saat 9 dadır. İs-

her gün ve pazarlığa girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satın Alma komisyonuna gel
meleri. (314) (4341) 

5745 

•.* teklilerin nümune ve şartname 1. F. Kıt'at ve müeıseseleri 
yi görmek üzere her gün ve mü ihtiyacı için pazarlıkla 150 
nakasaya girmek için o gün ve bin kilo odun satın alınacaktır. 
vaktinden evvel teklif ve temi İhalesi 26 ağustos 933 cumar-
nat mektuplarile Niğde de As lesi günü saat 15 tedir. lstel<li-
keri Satın alına komisyonuna lerin şartnameyi görmek üzere 
müracaatları. (3255) (4207) her gün ve pazarlığa girmek i-

• • • 
5616 

çin de o gün ve vaktinden ev-
.. • · vel Fındıklıda üçüncü Kolordu 

~?h~bere .a~ayları guvercın- ·satın alına komisyonuna gel-
Iı:rı ihtıya~ı ıçm ~zarlıkla 3 meleri. (313) 4342) 
hm 900 kilo mercıınek, 750 5746 
kilo pirinç, 450 kilo mısır, 900 ,,. ,,. • 
kilo darı ile 300 kilo buğday Aydın Askeri Sa. Al. Kom. 
satın alınacaktır. İhalesi 26 a- dan: 
ğustos 933 cumartesi günü sa Aydındaki askeri ihtiyacı 
at 11 dedir. İsteklilerin şartna- için 112,000 kilo ekmeklik un 
meyi görmek üzere her gÜn ve kapalı zarfla münakasaya kon 
pazarlığa girmek için o gün ve muştur. İhalesi 16 - Eylfil -
vaktinden evvel F mdıklıda 3 933 Cumartesi gÜnÜ sat 15 te
K.O. Sa. Al. Kom. na müraca- dir. Şartnamenin birer sureti 
atları. (316) (4339) Aydın alay, İzmir Mı T. Mv. 

• • • 
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1stanbulda K. O. Ankarada 
7, K. O. Hayvanatı ihtiyacı M. M. V., İıpartada fırka, De 

için pazarlıkla 1400 giyim nal nizlide Piyade Sa. Al. Kom. la 
satın alınacaktır. İhalesi 26 a- rile Burdur ve Dinar Askeı lilc 
ğustos 933 cumartesi gÜnÜ sa- şubelerinde mevcuttur. T"1.u
at 16 dadır. İsteklilerin nüınu- vakkat teminat 672 liradır. 
ne ve şartnamesini görmek ü- Taliplerin İhale saatinden ev-
zere her gÜn ve pazarlığa gir- vel Aydında Alay Sa. Al. 
mek için o gün ve vaktinden Komisyonuna müracaatları. 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol- (3270) (4338) 
ordu Saboalına komisyonuna 
müracaatları. (315) (4340) 

5744 

K. O. ya bağlı kıt'alar ihtiya
cı için pazarlıkla 150,000 kilo 
odun satın alınacaktır. İhalesi 
26 ağustos 933 cumartesi gÜ
nü saat 15,30 dadır. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 

fred ismine teaadüf edemedim. 
Augu&te Bouif'in olmamaundan bil

istifade mesleğine dair §eylerden ar
tık istediği ıibi bahsedebiliyordu. Ay
ni sebepten dolayı diaiplinden kurtul
duğu için meyhaneye de üniforma ile 
ıeliyordu. 

Honore Gradouille ağır aiır baımı 
salladı.: 

- Auguate. . . Benim aklıma bir 
l"Y geliyor. Eğer Bicard'ın kanu se· 
nin kardeıin olmasaydı ... 

- Eugenie hakkında ne diyebilir
sin? 

- Augulte, hiç aen mezarlıklarda 
Landru'nün el yiyenlerinden bahııedil
cliiini iıittin mi? Eniıtenin bir mutfak 
frrmında yanıp kul olmadığını nereden 
biliyorsun?! ... 

Bu nazariye Auguıte'ün havaalası
nm hudutlannı afıyordu. Dehtct ifade 
eden gözlerini fallatı gibi açtı, dudak
lanna ıötürmek Üzere olduğu dolu 
kadehi titriyen elile çinko tezgahının 
üzerine koydu ... 

Fakat bu aırada aklına gelen batka 
bir şey yÜreğine biraz su serpti. 

- Hayır, dedi, imkan yok. . Euıe
nie'nia fmnı çekmiyor. Bift~kle oa-

Yazan: 

Dr. BESİM ÔMER Pş. 
Ozum ve UzUmle tedavi 

Dördüncü defa adeta yrnidtn yazılmış 
ve büyütülmüştür. 

Kanaat ve ikbal kütüphanelerinde 
50 kuruşa satılmaktadır. 

._ ___ _. [6552] --
5724 

!atesi çiy yerler. . • Öyle bir fınnda 
Alfred'i l\a&ıl pitirir? ... 

- O halde ben aana aöyliyeyim ne 
olmu§tur .•. 

- Ne olmuttur? 
- Efendim, Eugenie eni,teni kö· 

mürlüğe kapatmıfbr. . . Muhakkak 
olan bir teY varaa adamcağızı Lariboi
aicre haatahanesinden alıp gôtürmiif
ler. Götürenler de cenaze ıirketi de
fi!. ... 

- Cenaze tirketlerinin bu işe dahli 
olmadığına ben fa.bidim ••• 

- O halde? .. 
- O halde ...• İtiraf et ki .. Hah! 

İtte kendiai' ! 
Auguate arkaıma dönüp Gradouille 

un baktığı iatikameti takip etti. Ma
dam Bicard'>n kaldmındu ıeçtiğini 
a-ördü. 

- Auguıte, git kızkardeıine sor, 
kocaıını ne yapb ••• 

- Haydi, sen sor ... 
Çocukluğundanberi Auıuate'ün kız 

kardeşinden ödü kopardı. 
- Arkaaından ı-itııek? .•. H linde 

bir tuhaflık olduğunu farkeı;n;yOI' 
musun? .. Bu mahallede ne yapıyor? 

(Devan:ı • ) 



• 
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istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: • 

Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni •ene mah•alil toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
izere her l•teyene •ablmaktadır. Flatlarımız e•ki•I gibidir. Yan( l•tanbul'da Sirkeci lsta•yonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!~:a Kristal Toz Şekerin ~ilosu 36,75 lan~ıkfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 luro~tnr. 
Ancak en a• bet vago• tekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. l•taabul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi petln ve tl•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren btltin maıraflar 
ve me•'ullyet mitterlye aittir. Gönderllecek mal tlrket tarafından müıterl he .. bına •igorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğa gibi en az beı vagon •lparlt ederek bedelinin temamını peıia ödeyenler vason batı•a bet lira 
tenzllAttan utlfade ederler. 

Adre• l.tanbal'da Bahçekapıda Dördinctl Vakıf Han. No.' 40-50 Telgr@f adresi: latanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
- -

--- ·---------- ----- ___ __ı__~-- ' - --

Devlet DemlryoUarı idaı-esi iiantar1 

Eıkişebir - Ankara araımd a Esekent istasyonu civarında 
536, 600 üncü kilometrede vaki ta§ ocağından çıkarılarak tea- l 
liın edilecek 6000 M• balastm kapalı zarfla münakasası 14 Ey 1 
lUJ. 933 perşembe giinü ıaat 15 de Ankara'da İdare Merkezin- 1 

de yapılacaktır. 1 
Tafsilat Ankara vezneıind e bqer liraya satılan ıartname-

lerde yazılıdır. ( 4303) 5751 

Sultansuyu Harası Müdürlüğünden 
MALATYA, AKÇAOAC. Hara ve ayğır d~po~u hayvana 

tının ihti.yacatı için mübayaa olunacak 60 • 80 hm kilo yulaf ve 
10. 20 bin kilo arpa 18-8-933 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların daha zi
l'ade izahat almak üzere Sultan suyu Harası Müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (4304) 5718 

Bursada: Sabnalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bursada bulunan lat'at ve müeasesat hayvanatı için sa 
hn alınacak 375,000 kilo kuru otun kapalı zarfla münakasa· 
&ı 27 Ağuıtos 933 perşembe günü aaat on beşte satın alma ko 
ll\İsyonunda yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için 
her gün ve münakasaya iştirak içinde vaktinden evvel temi
nat ve teklifnameleri ile ıatma ima komisyonuna müracatları. 
(3758) 5101 

llaydarpaşa Emrazı lstiliiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 

. Hastahanede Elyevm m evcut binanın üzerine yeniden 
bır kat mşaıı ve Çamaşırhanenin islahı kapalı zarf usulile 
~evkii münakasaya konulmuş tur. Münakasa 29-8-933 tari 
u:nt~e tesadif eden Salı günü saat 14 te Gala tada Kara Mus 
l~fa Paıa sokağında İstanbul Iınıanı sahil sıhhiye Merke 
zındeki komisyonda İcra edileceğinden taliplerin münakasa 
Ya ait §artnanıe ile projeyi almak üzere İstanbul sahil sıhhi 
Ye merkezi levazon memurluğu ile Ha11tahane ldareıine mü 
ra, .. •et eyleme.eri. (3929) 52&8 

Pertev Niyal 
Vakfından: 

-•Naim Vapur idaresi ~-.ı. 

İzmir Sürat Postası 
ADNAN Yapuru 

Her Perşembe glnii 

saat tam 18dedoğrufZMfR'e 
hareket eder. Tafailit için Gala 
ta Gllmrilk karşısında Site Fran-

Aksaray'da Valide Camii kartısmda muvakkıthane ittisalinde mü
ceddeden inta olunan üç bap dükkan üçer sene müddetle yirmi gün mü 
zayedeye vazolunmUftur. Taliplerin müzayide günü olan eylfilün dördü- ! 
ne müsadif pazartesi günü saat on be~te İstanbul Evkaf müdüriyetinde 
Pertev Niyal vakfı idaresine veya Ecümene müracaat etmeleri. (4059) 

aez Han No. 12 Tel: 41041 
(6530] 56.'.:.8 5442 

Afyon vilayetinden: Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTAURI: 

Afyon - Sandıklı yolunun 0+000 - 63-t 000 kilometrele
ri araımda mui:telif açıklıklarda (11181) lira bedeli keıifli 
sekiz adet köprünün beton arme olarak inşaları 13 Ağustos 
933 tarihinden itibaren 6 Ey ifil 933 tarihine müsadif çarşam 
ba günü saat 15,50 te kat'i ihalesi icra kılınmak üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konul muştur. Tali pi erin ı.e~<iz metre 
veya daha fazla açıklıkta ve Beton arme köprü yaptıklarına 
dair vesika ibraz etmeleri ve bu kabil işlerde bulunmuş bir 
fen memuru İstihdam edeceklerine dair teminat vermeleri 
meşruttur. Keşifnameyİ görmek ve izahat almak isteyen ıalip 
lerin encümeni Vilayete ve Nafia Baş Mühendisliğine müra 
caat etmeleri ilan olunur. (4190) C594 

Karaldly - Köprllba§ı Tel. 4236'. 
Sirlı:eci Mühürdar zade ban 

Telefon· 22740 

MERSlN POST ASI 

ÇANAKKALE 
vapuru 25-8-933 cuma günü 
saat onda İdare rıbbmından 
kalkar. Gelibolu ve Kuıada
sma yalnız dönütte uğrar. 

(4349J 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

• 
4 Cncü Vakıf H- fstanbu\ 

fhtiyat ve Sermayesi: (1 .000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

TUrldye ft Bankası tarafından tetkil olunm.uıtur. İdare mecllııl ve mildürler 
heyeti ve memurlan kio.nilen Tilrklerden mürekkep yegane Ttlrk Siıorta Şirke
tidir. Tlirkiyenin her tarafında (200) fi geçen aceatalar1D1D hepsi TfirktUr. TUr
k:iyenin en miihim müeaaeaelerinin vebankalanmn cgortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalannı en iyi şeraıtle ; ı par. Haaar nılruunda zarı rları ıJ:lr' at Ye kolaylıkla öder. 

Telgraf: İM'fiYAZ - Telefon: f~. ?0531 4906 

Amerikan Koleji 
KIZ KISMI 

Amerikan Kız Koleji, Arnavutköy 
Tel: 36.160 

ERKEK KISMI 
Robert Kol.cj. Bebek 

Tel. 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten blf.ınUCS9esedir. Alman.cıa veya Fratr 
$ızca ihtiyarı olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
nayatı yaşatılır. Te-rbiye sistemi Amerikan olmakla beraber miW tı:rbiye · 

ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. Mektıebin mük.emmel bir 
ticaret şı.ıbesi vardır. 

ÜNİVERSiTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Kütüphaneled mülı:cmmeldir ~talebenin vulouflatrna, filı:ri ~biyelerine 

hizmet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve crkclı: bed6n tıerbiyeai pncları 

ile gençleri bedene<ı ve ruhen yükıseltio:. 

Nehari ve leyli ücretlerinde tenzilat vardır. 
MOHENOlS KISMI : Ameli ve nazari elıelı:trik, makine ve 
--·- ve naf.i,a mühendisi yetiştirir. 
SANA Yl KURLARI: Elektrik ve tesviyeci ustabaşı,,.. makiniat 

-------·- yetİ!tiren iki acnc.tilı: ameli kurtardır. 

1 Ağustostan itibaren Salı ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 
Cuma günleri 9 - 12 ye kadar maada hergün 9 • 12 ye ka 

kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günü batlıyacakbr. 

•Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) 
5695 

Denizcilere ilan .. 
Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 
Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika Ye havuzlar 

tarifesinde 2(1 Ağnsto' 933 tarihinden itibaren mühim tadilat ya
pılmıştır. Tarife hakkında malumat almak arzu buyuran zevatın 
fabri'<a ve hrvuzlu . müdürlüğüne müracaatları. [4321) 5758 

-
Yüksek mühendis mektebi 

Rektörlüğünden: 
1 - Yükıek Mühendis mektebine lise mezunlan ,Jmır. 

2 - Kayıt muameleıi c unıarteıi, pazartesi ve çarşanı . 
ha gÜnlerine münhaıır olmak üzere 1 Eylül 933 tarihindeıı 
22 Eylül 933 aktamma kadar yapılır. 

3 - Taliplerin hüviyet c üzdaru, lise ve atı ~hadetoanıe 
leri ve altı adet fotoğrafilerini bir iıtidaya bağbyarak 22 f~y 
lül ak§amına kadar mektebe müracaatları lizundır. Sıhhi 
muayene mektep doktoru tarafmdan yapılır. 

4 - Meccani lt.yli olmak isteyenlerin mıktan mektep 
çe kabulü tekarrür edecek adedi geçerae aralarında müsabaka 
imtihanı İcra edilir. 

5 - Daha fazla malıiınat almak iıteyenlere muktazı poa 
ta pullu yollandığı: takdirde kaydü kabul ıartlarından bir a
dedi gönderilir. (4138) 5549 

Maarif Vekiletl Terzilik 
. mektebi müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muame leıine 20 Aiuıtoıtaa 1 E,tule 
kadar devam edecektir. 

2 - ikmal imtihanları 1 E ylfilden 11 Eylwe kadardır. 
3 - Mektep 11 Eylfil.de açılacaktır. 
4 - Mektep nihari, mecan ni, muhtelit ve resmidir. 
5 - Mektep ıipariı atelye leri; erkek ve kadm kostümleri 

gibi siparişleri 16 eylulden itibaren kabul edecektir. 
6 - Mektebe ai,rebilmek iç İn ilk mektep mezunu ve 17 ya

tından büyük olmamak, ıahade tname, nüfuz tezkeresi, ııhhat 
raporu ve çiçek qııı raporları v e dört vesika fotografı ibrazı 

• §arttır. 

lstanbul Emniyet müdürlüğünden: 
Otomobil ve molörler İçin satın alınacak (6) ton Benzi

nin aleni münakasası 4-9-933 tarihine müsadif pazar
tesi gunu saat 15 te Vilayet Defterdarlığı dairesin 
deki mübayaa komisyonunda yapılacaktır. isteyenlerin 
ıartnameaini gönnek üzere idare Hey'eti kalemine mura-
caatları. (3930) 5325 

ADRES: htaabul • Sultanahmet • Dizdariye mahalleıi. Tel:22480 C4264) 

5686 

lstanbul maarif müdürlüğünden: 
Ekalliyet ve Ecnebi mekteplerinde münhal muallimlik 

bulunmadığından beyhude yere idareye müracaat edilmeme 
si. (4215) !;Ş98 

• 



M. Herriot'nun seyahati dolayısile 

Yapıcı, yaratıcı gücümüz 
Bazı Istanbul gazeteleri, daha son beıibirlikteler takan bir esnaf gelinine 

yıllara gelene kadar Anadoludan bir Ti benzetirlerdi •• 
bellerden, bir Sahrayilcebirden babsey- lstanbulun manzarası, Boğazın ha-
lerler gibi bahsederlerdi. Bir Antalya.. vası ve minarelerimizin gruptaki ıiloeti 
dan bir Elazizden hattiı. bir Eskiıehir- güzclmiı; evet doğru! Fakat onl:ırdan 
den' bile ancak bir leylek yuvasından faıka, onlardan üstün, onlardan evvel 
yavruaunu attığı, bir köpek intihara_ le görülecek şey yok mudur? 
ıebbüs eder göründüğü, bır serseri ıki M.U.akkak güzel gördüğü mü inti"3 
kişiyi yaraladıktan sonra bir camı kafa dır; ruhun ıezdiği, ıuurun kavradığı 
ıile delerek kaçtığı, en temizi ve nadi... intiba değil midir ve asıl intiba, asıl de-
ri de bir büyüğümüz oradan geçtiği za ğerli ve lüzumlu o değil midir? Kcndi-
man bahsedilirdi(]); buna ancak böy- mizin yaratmadığı bir manzara ile öğün 
le zamanlarda bu şehirlerin bir iki kere memizde naııl bir yapıcılrk ve yaratıcı-
cik adı geçerdi demek daha doğru olur. lık gururu vardır? Oğünmck, ancak şa 

Daha geçen gün «Hi.kimiyet» te çı· heıerile olduğu zaman yapıcmın sarih 
kan bir mektup, CUmhuriyete bir top- ve makul hakkıdır? 
rak yığını ve bir kaç mahalle enkazı ha Manzara ancak reklamdır; o sütun 
tinde teslim edilmit Aydının tann- baılarını reklam olsun diye yapıyorduk 
Jaşmış bir millet tarafından naııl yara- derlerse, verilecek cevap §udur: Onun 
tıldığını bize .. daha _yeni, ancak. bir kaç h~men altında bir kari~t?r: M~ş.hur 
gün evvel gosterdi... Halbuki Buenuı bır htanbul zamanındaki bır krckısı ve 
Ayreııte on gün evveJ zelzeley6 uğnyan altında ressamın itizarı: «imzamı bu 
tar için yapılan on kulübenin, neredey- müzebrafat arasına atamadığım için ma 
se, kaç tahtadan yapıldığını gazeteleri- zur görünu:u .. Ah karikatörü yalnız ka 
mizde havadis olarak okuyacaktık... rikatör, nükteyi yalnız nükte, ıerlevha-

Bu defa da - yalız bu bakımdan söy yı yalnız serlevha diye koyan gazetele-
liyorum - güya memlekete duyulan rimiz •• 
sevgi belli olsun diye bu sütunları bir M. Heriot'ya da zorla böyle ıöylet-
baska bava ıardı: mek istediler; hatta lstanbulda iken ne 

dzmirin en yeıil köıes·. Amasyada redeyse bu büyük adam da bizi anlama 
bir elma bahçesi, Kastamonuda bir or- dı diye kendi haklo:;uzda değil, onun 
man .. ».. hakkında hayal inkisarına uğrıyacaktık. 

Biz, iklimin ve tabiatin lôtfü ve mü- Çok şükür, neyse, Herriot Ankaraya 
samahaaı ile öğünecek değiliz; babası- geldi; ona ne filan binanın ihti5amı, 
nın malıyla övünen görgüsüz çocuklara ne filin manzaranın füıununu sorduk 
benzemenin ne manası var? Biz iklimin ve söylettik •• 
ve tabiatin rağmına yapbklarnruzla ö
ğünmeliyiz •• 

Şimdiye kadar htanbula kaç ıeyyah 
gelmiıse; beyanat almağa değer bulduk 
tarı zaman muhabir veya muharrirlerin 
hemen her defasında sordukları sualle 
rin cevabı veya aldıktan intiba ıunlar
ılır: 

- « hlanbulun manzarasına bayıl
dnn •• HeJ.e Boğazın havası!. Ah o mina 
relerinizin gruptaki ıiJoeti.. • · 

Genç ve laik Cümhuriyetin inkılap
çı ve mücadeleci muharrirleri, bunu hiç 
değilse iki sütuna en iri harflerle serlev 
ha yaparak ı:azetelerini hala boynuna 

O, Türk milletinin ayakta duran e
serinin öyle bir kaç yüz melremurahba 
lık sabası üzerinde yükselen bir takım 
yapılar olmadığını; 800,000 kilometre 
murabbalık bir arazi üzerinde yükselen 
on yıldır inıasına devam edilen yekpa
re Cümhuriyet yapm olduğunu anladı 
ve ifade etti.. O yapmaya muhtelif cep
helerinden baktı ve mükemmel buldu .. 

Düşmanlarımızı nasıl yendikıe, ma
küs taliimizi nasıl tepeledikse, haşin ve 
asi tabiati de öyle yenmesini bildiğimi
zi; bütü müıkülleri, bütün bir cepheye 
gerilen telleri parçalayıp, çiğneyip 
geçtiğimizi hakkiyle görmek ve ifade et 

Ankarada yapılacak Polis ve Jandarma: 
Mektebi için plan müsabakası 

Ankara Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Ankarada yaptırılacak ol an polis ve jandarma mektebi 
İçin bir plan müsabakası açılmıştır. 

1 - Her iki mektep bir çatı altında, fakat ayrı kısım
larda bulunacaktır. 

2 - Polis mektebi 300 
ve aşağıda yazılı müştemilatı 

A - Dershane: Ellişer 
salon. 

kişilik leyli bir mektep olacak 
havi bulunacaktır. 
kişilik beş, yirmi beş kişilik iki 

B - Yatakhane: Ellişer kişilik beş, yirmi beşer kişilik sa 
lon, hala ve banyo daireleri. 

C - Sıhhi kısnn: Revir, eczahane, muayene odası, hasta 
bakıcılar ve doktor daireleri. 

D - Fenni kıs on: Daktiloskopi, ihbarı ikamet, mülaj, foto
grafhane "karanlık oda beraber" laboratuvar, seyrüsefer, tel 
li ve telsiz telgraf, kıyafet değiştirme daireleri. 

E-Yemek kısmı: Mutfak, kiler, bulaşık yeri, büfe ve ye 
meksalonu. 

F - Müdürlük: Mücliriye t bürosu, hususi daire "dört o
da, bir banyo, bir mutfak, ha la" 

G-Dahiliye Müdürlüğü: Büro ve hususi daire "üç oda, 
bir banyo, mutfak, hala". 

H - Kapı karakolu ve bekleme odası. 
1 - İdare: Dosya, yazı işleri ve yazı işleri amiri odaları. 
K - Muallimler odası. 
L - Kütüphane. 
M - Umumi salon "avlau 
N - Depolar: eşya, elbise, teçhizat, evrak. 
O - Hademeler odası "20 hademe için' ' 

2 - Jandarma mektebı aıağıda yazılı 
takaimatı havi olacaktır. 

Oda adedi 
Mektep şeref salonu "avla". - 1 
Mektep müzesi J 
Kumandanlık odası, hususi daire dort oda, I>an-
yo, mutfak, hala" '.i 
Kumandan muavinliği odaaı 2 
Mülhak odası 3 
Kalem odası 1 
Levaznn Hey' eti odası 1 
Levazun yazıcı neferi odası 1 
Hekim odası 1) Bu kısnnda 
Eczahane ve eczacı odası 1) hala ve mus 
Revir "biri zabitan bölüğü için" 3) luklar da o-
Sıhhiye efradı odasr 1) lacaktır. 
Muallimler odası 3 
Nöbetçi zabiti odası 1 
Kütüphane 1 
Mütalea salonıı 1 
Depo. 1 
K~ 1 
Mutfak 1 
Hamam 
Ot ve Samanlık 

1 
1 

Kabahatli efrarhn hapisleri için oda. 1 
_Kumandanlılı. kısmı icin lıala ·e ~ y~ yıkama 1 

An karada 
Su darlığı 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Şehir

de su darlığı devam etmekte olduğun
dan bugünden itibaren; Yenişchire 
&aat dörtten on beşe kadar ve eski 
şehire de yediden on ikiye kadar su 
ve rilecektir. Hanımpmarı abonelerine 
de saat 15 ten 17 ye kadar ıu verile
cektir. 

Erzurumdakİ çifte 
medrese 

ANKARA, 20 (Milliyet) - Maa
rif vekaleti abideleri koruma heyetin
de çalııan Mimar Macit Bey Erzuru
ma hareltet eylemiştir. Erzurumda 
çifte medreıe müze binaıı haline if
rağ olunarak muhafaza edilecektir. 
Bütün !ark vilayetlerimize ait ve yerler
de sürünen eserlerin buraya toplathnl .. 
masına başlanmıştır. 

mek ıerefini kazanan ıeyyah1ar baJın
da olan M. Herriot'ya minnettarız: 

Bizim meslektaşlara «memleketin ne 
sinden, neresinden bahsedilmek lazım

dır; nesini,, neresini öne sürmek fayd·a
lıdır.» Oğretmiş oldu(2). 

Bizim eışsiz ve şanh mazimizden, ta
bii ve güze] manzara1anmızdan bile bir 
an müstağni kalarak yaptığımız esorler
le öğünmeyi bile bir tarafa bırakarak 
yalnız yapıcı ve yaratıcı kuvvetimize g J 
vendiğimizi göstermemiz bile her ıeye 
bedeldir. 

Behçet KEMAL -------
(!) Bu misaller, muhayyilemin mah 

sulü değildir; sütunlarda yer tutmuş ya 
zılardır. 

(2) Vaktiyle edebiyat kutbülakt:ıbı 
iken şimdi de ideoloji allamesi olan ve 
bir defa görmediği Ankaranm bir tek 
defa inanmadığı fikriyatından mevhum 
bir saliihiyetle bahseden büyük ve meş
hur romancı da ondan edebiyatı telak
ki, edebiyatın cemiyete hizmeti bakı
mından alacağı çok büyük dersler var
dır. Kendi makalelerinden başka Türk
çe yazı okumağa tenezzül etmezse bir 
de frenkçe mehaz gösteriyoruz. 

yerı 

4 - Zabitler kısmı: 
Bölük Kumandanı odası 
Takun K. odası 
Zabitler kısmı: 

Kalem odası 
Emirber ve hademe odası 
Yemekhane "elli zabit için" 
Dershaneler (elli zabit için) 

Kızlara öğütler ---
Ankara Halkevi yeni 

bir kitap çıkardı 
ANAKRA 22 CMiliyet) - Terbi

ye Doktoru Hilmi A. Malik Beyın «An
nelerin kızlarına öğütleri» ismiyle yeni 
biı· eseri çıktı. B. Malik diye ikin
ci bir ımzayı taşıyan bu küçük kitap, 
cinsi terbiyenin küçük ya§ta buJunan 
kız!ara verilmesini ileri sürüyor. 

l"ututlan istatistiklerde; fahişelik e
den kadmlann yüzde 95 tinin ilk sukut 
yaşlan ı4 - 18 olduğuna, ve bunlardan 
ekserisinin de cinsiyet baklandaki bilgi
sizlikleri neticesi sukutlan kabul edildi 
ğinc göre, cinsi terbiyenin kızlara kij .. 
çük yaşta verilmesinin ehemmiyeti ken
diJiğinden tezahür eder. 

Bu kitap, baılangıcmda gösterildiği 
gibi, Hayat bilğisini bilmiyen analara 
çocuğa nereden ve ne suretle gekliğini 
yavrulanna nasıl öğreteceklerini ve böy 
lece çocuğun tecessüsünü ve merakını 
mucip bir çok cinsi meselelerin halline 
yardım edeceklerini gösterir. 

Kitap dört kısma aynlnuştır: (1) en 
küçük çocuklara; <2) annelerin hissesi
ne düıen, (3) erğenlikten evvel,(4) baba 
ların hissesine düşen. 

Her kısımda annenin küçük kızına 
cinsiyete dair vereceği öğütler ve söyli
yeceği hikayeler, en küçük bir çocuğun 
anlıyabileceği bir tarzda açık yazrlmıf
tır. 

Kitabın küçüklüğü ayrıca bir mezi
yettir. Çünkü annelerin bir iki ıaatten 
fazla zamanlarını almaz. 

Kitabın Ankara Halkevinin neıriya
lı araıında çıkması gibi ayrıca bir kıy
meti vardır. 

Eti eserleri aranıyor 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Anka

ranm altmıt kilometre §İmali garbi
sinde ve eski lstanhul - lzmit - Anka
ra yolu Üzerinde Karalar mevkiinde 
yapılacak hafriyatı idare etmek üze
re Maarif vekaleti müzeler Arkeolo
ğu Remzi Oğuz Bey bugÜn hareket 
eylemi~tir. Hafriyatın iki ay sürmesi 
muhtemeldir. Burada son Eti devrine 
ait bir mabetle kliıik devre ait eser .. 
lerin çıkması melhuzdur. 

ı 
1 

Oda adedi 
1 
1 
1 
1 

Yatak odası, "beheri on zabit için) 5 
Zabit halaları "12, el yüz yıkayacak yer, 6 küçük 
abdest bozacak yer, bunun yaı.-ısı üst katta 6 
Zabitler İçin tıraş salonu. 1 
Gazino 1 
Mutfak 1 
5- Küçük zabitler kısmı: 
Küçük zabit bölük kumandanları odası 4 
Küçük zabit takım kumandanları odası 4 
Kalem odası 4 
Küçük zabitler mmtakasına birer hala ile el yüz 
yıkanacak yer 4 
Hademe ve emirber odası 4 
Dershaneler "her bölüğe ellişerden sekiz 
dershane" 8 
Yemekhaneler "her biri yüz talebeye malısus" 4 
Koğuş "her biri elli talebe için, karyolalar iki kat 
lı, birisi kumandanlık kadro ve efradı için 9 
Küçük zabit talebeleri için hala "yarısı üst katta 
koğuşlara yakın olacaktır. 32 
120 beygir istiap eder ahır 1 
100 neferlik bir koğuş 1 
Kapalı manej yeri "12 hayvana göre" 1 

6 - Aşağıdaki kısımlar polis ve jandarma mekteplerinde 
müşterek olup binanın ortasın da ve her iki cihetle irtibatı bu
lunmak üzere yapılacaktır. 

A - Konferans salonu. "Talebe alacak kadar büyük ve 
projeksiyon tertibatını havi" 

B - İdman ve İslerim salonu. 
C-Kantin. 

D- Umumi gazino. 
E - Çamaşır yıkama ve kurutma yerleri. 
F - Otomobil ve araba konacak sundurma. 
G - Şufaj tesisatı: Kalorifer dairesi, kömür deposu, kalo 

riferci odası. 
H - Elektrik dairesi. 
1 - Telefon santral dairesi. 
7 - Müşterek iki bina için en çok "600,000" lira sarf edile 

cektir. 
8- Binanın 1/100 mikyasında her kata ait pilanlarile u 

mumi maktaı ana cephelere nazaran ufak mikyasta manazın 
nihayet 933 senesi eylfilünün on beşine kadar "Ankarada Da 
biliye vekaletinde İnşaat komisyonuna" bir rumuzla gönderi 
lecek ve rumuza ait İzahat mu vazzah adres kapalı zarf içinde 
bildirilecektir. 

9 - Planlar mütehassıs bir heyet tarafından tetkik oluna 
cak ve birinci gelene 3000 lira ikinciye 500 lira mükafat verile 

cektir. · ,,..- • 
1 O - Arsanın planı ve faz la malfunat için "Ankarada Da 

biliye Vekaletinde İnşaat komisyonuna "müracab \ olunabilir" 
(4356) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
r.,.zcter.ilik ve Maf1.aacı1ıh T. A. 'i 

• 

Yüksek Ziraat Mektebi stajiyerleri 

ANKARA, 22 (Milliyet) - Yüksek Ziraat Mektebine girecek tale• 
beler mektebe girebilmek için bir sene Gazi Orman çiftliğinde staj 
görmek mecburiyetindedirler. Bir senedenberi çiftlikte sitajda bulu 
nan ve içlerinde bet hanım olan ata jiyerler bir kaç gün evvel stajları· 
nı bitirmitlerdir. 

Yüksek Ziraat Mektebinin yeni talebelerinin stajlarını bitirirmele
ri ve çiftlikten bu suretle ayrılmaları münasebetiyle sitajiyerler 'erefi
ne Çiftlik Müdürü ve Kastamonu Mebusu Tahsin Bey tarafından bir 
ziyafet verilmiştir. 

Çok samiymi geçen bu ziyafett e Ziraat Vekili Muhlis Bey de bu• 
lunmut ve Yüksek Ziraat Mektebinin yeni talebelerine önlerindeki tah· 
sil senelerinde '.ltaj müddetinde göa terdikleri gayreti göstermeleri lüzll 
mundan bahsetmiş ve Tahsin Bey de kendilerine muvaffakiyetler te
menni etmittir. 

__;~~~~~~~--~~~~~~-

20 kuruşa domates 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Dün sa 

bah halde smk domatesinin okka11 pe 
rakende olarak yirmi kuruta aablmıt 
ve akşama doğnı on bete inmittir. Va 
kıa bu bahalılığa halk, layik olduğu 
fiili cevabı vererek hale uğramamak
tadır. Ancak etin okkası :J.5 e sabldığı 
ıu bol mevsimde yirmiye do

mates satılmasına belediye naaıl mü
saade ediyor? Muhterem belediyemi
zin hal ile biraz daha yakından ala
kadar olmaımı rica ederiz. 

Vim ayarında bir toz 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Hayma 

na civarında evlerde kullandığımız 

Vim ayarrnda bir toz madeni bulun
muıtur. Bu tozlardan Ayaı'ta da mev· 

cut olup halk bunu kullanmakta ve İs• 

mine altın tozu demektedir. Gerek 

Haymana ve gerek Aya§taki bu toz• 

lar ıeklen tamamen vime benzemek• 

le ve parlatmak için kullanıldığı va

kit eıyayi hiç çizmemektedir Bu toz

lardan Ankaraya getirilmektedir. 

i LAN 
Ellibin şeker çuvalı alınacakbr. Talip olanların 

4 üncü Vakıf Handa Şeker Şirketi merkezine 
müracaatları ilan olunur . 

1 
Lira 
Şehri 

Evkar müdlriyeti iliiaları 

' 
6 Mahmutpaşada Nuruosmaniyede Çarşı kapısına 

muttasıl 24 No. dükkan. 
Balada muharrer dükkan 934 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiralık olup hizasında gösterilen bedelle talibi uhde
sindedir. Bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Fazlasile ta 
lip olanlar 28 - 8 - 933 Pazartesi günü saat on beşe kadar 
Evkaf Müdüriyetinde Vakıf akarlar kaleminemüracatleri. 

(4353) 

Sılıhl Mtleueaeler Mubayaat 
Komisyo11u Riyaaetlnde11: 

Heybeliada sanatoryom unda yapılacak memurin pavi
yonun birinci kısnn İnşaatı kapalı zarfla münakasaya konul 
muştur. ihale 12 - 9 - 1933 Salı gÜnÜ saat 14 te Cağaloğlun
da Sıhhi müesseseler mübaya a komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek ve tafsili t almak için Heybeli sanatoryo 
mu müdüriyetine müracaat edilmesi. (4250) 

Üzüm Sahlıyor 
lataa.bul Ziraat Mektebi Satım 

Komisyonundan: 
Halkalıda kain İstanbul Ziraat mektebi bağlarının müza 

yedeye çıkarılan üzümlerine verilen bedel haddi layik l{Örül
mediğinden ihalesi işbu Ağustosun yirmi dokuzuncu Salı gü
nüne talik edilmiştir. Taliplerin bağları ve şartları görmek i
çin Halkalıdaki mezkiir mektebe ve pey sürmek için de yev
mü mezkiirde Maarif müdüriyeti binasında İstanbul Liseler 
muhasebeciliği nezdindeki komisyona müracaatleri (4355) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

-.~ 'Ankara Nümune hastahanesi yeni pavyonu, eczahane 
ve ıubelerine ait olup evvelce ilan edilmit olan 125 kalem a
lat ve edevat ve malzemenin 10 - 8 - 933 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle yapılan miinaka sasmda talibi tarafından kayit 
ve şarta bağlı teklifte bulunduğundan reddedilerek müzaye 
de, münakasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin C. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla mübayaasına karar verildiğin 
den istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekalet 
içtimai Muavenet Umum müdürlüğünden ve İstanbulda Sıh 
hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden beş lira mukabi
linde almaları ve ihale tarihi o lan 31 - Ağustos - 933 P erşem 
be günü saat on bette Anlcarada Vekalet binasındaki mahsus 
komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4~r.") 


