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Baş·:ekil İsmet Pş. Hz. 
hu ıabah gelerek YaJovaya 
gidecek ve bir hafta sonra 
dönecel-:tir. 

• 

Macar hariciye nazırı Mer
kc~i Avrupa meselesinde 
kendi memleketinin • 

vazı ye-

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
tini tasrih etti. 

FlATI 5 KURUŞTUR 

Orta Avrupa 
Muamması 

Arhk göz ile görülen ve e.l ile tu
tulan bir hakikattir ki Almanyada 
Hitler'in iktidara geçmesile Avrupa 
tarihi yeni bir dönüm noktasına gel
mq bulunuyor. Büyük harpten evvel 
Avruparun en müstakar bir nokta.eı 
olan orta Avrupa Veraailles, St. Ger
tnain ve Trianon muahedelerinden 
ıonra Avrupanın en az istikrarlı mınta
kası haline girmişti. Fakat bu zaaf Al
manyada Milli Sosyalist fırkaa1 ikti
dara geçinceye kadar bütün vuzuhile 
a.nJaıı.lamaını§b. Bir taraftan Ruaya
nın Garbi Avrupaya ve cenuba doğru 
uzanmaıına, diğer taraftan da Avru
Parun bir Cermen hekemonyaaı alt.
na girmesine mini bir set teıkil eden 
Hapsburg imperatorluğu parçalandık· 
tan sonra Avnıpanın müvazenesi alt· 
Üst oldu. Lehistan yeni ve kuvvetli bir 
devlet teklinde belirdikten ve Çarlık 
Ruayau da parçalandlktan aonra Av
rupa için, herhalde timdilik,lr.!av teh
likesi bertaraf edilmiı oldu. Fakat bu
nun yerine Pan Cermen tehlikesi her 
zamankinden ziyade artınııtır. Avuı<
turya ile Almanya arasında gerek doğ 
rudan doğruya bir ittihat ıeklinde ve
yahut fırka beraberliği neliceainde ta
hakkuk edecek ",ir birlik, Avrupayı 
tehdit, bir ihtimal halinde belirmiıtir. 

Bu Pan Cermen hareketine mini 
olmak noktaaında bütün devletler 
ittihat ebniılerdir. Avrupa kıt'aaında 
herhangi bir devletin hekemonya te
sis etmeai lngilterenin an'anevi siya
setine aala uymaz. Ve İngiltere için 
bi.Jhaaaa Alman hekemonya11 tehlike
lidir. Bugün Avusturya, yarm Belçika, 
erteıi gün Felemenk ve Danimarka ... 
lngiltere Şimal denizi ve Manş deni
zi sahillerinin kuvvetli bir devlet eli
ne 'geçmeaine mani olmak için uırlar-
ca harp yapm11tır. . 

Franaa için Pan Cermen tehlikeıl 
daha yakındır. Çünkü Avrupa kıt'a· 
ıında Almanya Franaaıun en kuvvetli 
ı.elkl de yegane rakibidir. Almanya 
kuvvetlendikçe Fransa zayıflar. 

ltalyaya gelince; Avuaturya • Al
manya ittihadı, ftalya için daha ya• 
kın bir tehlikedir. Çünkü Brenner 
geçidinin arkasında zayıf ve yardıına 
nriihtaç bir Avuaturya yerine, mütta
hit, mütecania ve mütecaviz büyük !tir 
Alman kütlesi kaim olacaktır. 

O halde Alman· Avusturya ittiha
Clma mani olmak için almacak tedbir
lerin mahiyeti ne olacak? lıte ali.b

""dar de~.lıctlel" bu nolı.t.... atamı· 
Jorlar. Mu~olini'nin düıündüğü ça
re bir Avusturya - Macariatan °'.tiha
dıdır. Eğer Avuaturya Macaristan ile 
birle,ecek olursa, küçük mikyao~a es
ki Avusturya • Macariıtan imperator
luiu ihya edilmiı olacak, iktıaadi im
kiinaızllk içinde bulunan Avuaturya
nm vaziyeti kurtanlacak ve ltalya da 
Alınan tehlikesinden lrurtubmq ola
cakbr.. Binaenaleyh Avuaturyarun 
Almanyaya iltihakına mani olmak ba 
hasma ltalya Fransadan bu projenin 
tahakkuku için yardım <İstiyor. 

Ancak Fransa, bir Avuaturya • Ma
caristan kombinezonunun İtalya he
kemonyaaı altına gireceğini düş~dü
ğünden buna muvafakat I etmıyor. 
Franaa, orta ve ıark Avrupasmdaki 
müttefiklerini, yani küçük itilafı da 
bu kombinezonun içine alarak eski 
Avusturya - Macaristan imperatorlu
ğundan daha büyük ve daha ıümullü 
bir konfederasyon meydana getirmek 
istiyor. Fransanm küçük itilaf devlet
~erile olan yakın münaaebetleri dola
Yısile bu kombinezonun da Fransız nü 
fuzu altına gireceğinden, herhalde 1-
talyan nüfuzundan ayn ve müatakil 
hareket edeceğinden ltalya da buna 
muvafakat etmiyor. Binaenaleyh 
Fransa ile ltaJya arasındaki rekabet 
Jiizünden Orta Avrupa meaelesi bir 
türlü halledilemiyor. 

Diğer taraftan Avusturya· Alman
ya ittihadı her gün daha ziyade ya
kınla"'° bir tehlike halini almı§br• 
Fransa, lta.Jya, lngiltere ve küçük i~
laf devletleri, ittihada mani olmak I• 

çin ahnacak tedbirler etrahnda mÜ· 
llakaıada devam ederken, Hiller'in an
&lzın bütün dünya}'I bir emri vaki kar 
§ısmda bulunduracağından korkulu
Yor. Avu!'• ,rya, Hitler.izmin tedricen 
Yiikaelen dalgaları kaqısmda istikla
lini muhafaza edemez bir hale geldi. 
Ve Baıvekil Dollfus bu vaziyeti iza~ 
et.nek içindir ki Riccone'de Mussolını 
ile, görüımüttür. Muaaolini il~. ~~1-
fus arasındaki mülakatta ne goruşul
düğü kat'i surette malUın olmamakla 
beraber, bu görijımelerden sonra A· 
ıruoturya ile Macariatan arasında bir 
ikt.oadi anlaıma meaeleai tekrar mev
zuu bahaolduğuna göre, eski'ltalyan 
Projesinin tekrar ve bu defa daha bü
Yiik kuvvetle ileri sürüleceği anlaı.Jı
)'or. Proje, ber mutat Franaız matbu
lllının itirazlanna hedef olmaktadır. 
Fakat Fransa Anschluas'u yani A vuı
turya • ~manya ittihadı ile Avuatur
Ja • Macariatan ittihadı ııklarmdan 
birini tercih etmek mecburiyetinde
dir. Ve belki de Fransa her ikisinin 
de tahakkukunu arzu etmediği bu 
§ıklardan Avusturya - Macaristan 
ittihadını tercih ederdi. Fakat 
Fransanm düşündüğü şudur: E-
ğer Avusturya - Almanya ittihadı ta
hakkuk edecek olursa, ltalya ile Al
ınanyanın arası açılacak ve ltalya 
Franaaya yaklaımak mecburiyetinde 
kalacakbr. Diğer taraftan Macaris
tan - Avusturya ittihadının tahakku
ku, Fl"ansaya kartı ıimdiki ltalya - Al 
ılnanya kombinezonunun devam etnıe 
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Takasın birçok hiyl 1 r~ y 1 açbğı t k e tı 

M. Herriot Galata rıhtımında vapura gidiyor ve ••• vapurda. 

M. Herriot dün alkışlar 
arasında hareket etti 

Teşkilatı esasiye kanunumuzu istediğin 
den tercümesi kendisine takdim edildi 

Türkiyede az kaldığına müteessirdir 
M. Edouard Heniot, Sovyet Ruaya- ı hur umumi katibi Hikmet Beyler, Fran 

ııım davetine icabet etmek üzere öğle sız masJahatgüzan M. Barbier ve re-
den sonra Çiçerin vap. rile Odeaaya fikası, Fransız jeneral konsolosu M. 
hareket etıniıtir. Dubos ve refika .. , Ruaya maslahatgü-

.M. 
0

Herriot, dün öğleye kadar met· zarı M. Astahoff, BuJga.r sefi"!_ "'.1·. An-
gul olmut ve bazı ziyaretleri kabul et tonof~, Fransız •.efaretı baık.:ı-t.ıbı ~· 
mittir. Oile üzeri Perapalaa otelinde de Sa1nt Hardonm, sefaret katıplerm 
bir ziyafet venniıtir. Ziyafette Harici den M. Oatrorog,. Fr:'nsa. ayan azasın 
ye Vekili Tevfik Rüıtü, Riyaaeticüm- (Devamı 2 ıncı eahifede) 

Hiç kimseye hiç bir hususi 
.muamele yapılmayacak 

Ellerinde takas vesikası olanlara 
Vekalet cevabını verdi 

--

Gümrük başmüdürü Seyfi Bey 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Elle 
rinde ithalat vesikası olan bir çok a
damlar ve müesseseler takasın kaldı-

rılması haklı.ındalı.i yeni karanıame ü
zerine lktısat vekaletine müracaat ııe 
şikayet etmektedirler. Kararnamenin 
müktesep haklara veya makabline §O· 

mil olmıyacağmı iddia ediYorlar. Hal
buki hükumet tetkikleri neticesinde ta 
kastan beklenen faydalarla husul bul
madığı ihracatımızın bu yüz.den art
madığı, bfrç"k hileli tariklerle gönde
rilen maUarımızın dövizleri memleke
te gelmediği anlaşılmıştır. 

Bundan başka bu usulün türlü tür
lü suüstimale yol açması da ayrı bir 
amil olmugtur. Hükumet mahafilinde 
ki kanaat bu merke.. .. dedir. 

'): :j: * 
Yeni kontenjan karamameaile ta

kas sisteminin kaldırı.lmaSI Üzerine ha 
aıl olan vaziyette değişiklik yoktur. 
Bazı tacirler, ellerinde takas vesikala 
rı bulunduğundan bahisle haklannda 
ne gibi muamele yapılacnğmı sormU§ 
!ardır. Bu hususta vekaletten vaki o-

(De·1amı 2 inci sahifede) 

Gümüş liraların şekli nasıl 
olacak? Dün toplanıldı 
Her çeşit para için ayrı ayrı müsa

bakalar yapılacak 
Namık İsmail Beyin izahati 

GüJ:el aanatlar akademisinde para lıomiayaııu toplanlfl 

Dün Güzel San'atlar akademisi • meclisi yeni basılacak gÜmüt lira ve 
bronz, nikel ufaklık paraların şekille

rinin tesbiti için fevkaiide bir içtima 

sine mani değildir. Binaenaleyh Fran
sa, hem Avusturya meselesinin ltal
yan emeline uygun bir tekilde halle
dilmesinden, hem de beynelmilel mü
vazenede U · ,- 1 talya A 1"1'Jlanva mu .. 

yapmıttır. 
içtimada Maliye vekaleti namına 

darphane müdürü Fuat, •Merkez Ban
(Devamı 2 inci sahifede) 

kareneti ile kartı kar§ı:ya gelmekten 
korkmaktadır. Bunun içindir ki Orta 
Avrupa muamması bir türlü halledile 
miycr. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Ay sonu~a ·Hadımlık kanununun biz-· 
Kadar bıtecek! d . . 
R . .ı.·k B . e de tatbıkı mı ıstendi? 
e1 ı . ın gaze-

temize beyanatı Akıl -Hıfzıssıhhası cemiyetinde bu me
sele münakaşa edildi!. Dünkü toplantıda neler 

görüşüldü? 
Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey 

dün sabah Universiteye gelerek öğle-

ye kadar meıgul o! 
muıtur. Refik Bey 
öğleden aonra tek
rarÜniversiteye gel 
miş ve bazı ziyaret 
ler kabul etmiş, ida 
re hıt:yeti ile müşa~ 
virlik heyeti içtima 
ına riyaset etmiştir. 
Vekil Bey dün Fen 
fakü~teai profesörle 
rindcn Ali Yar Be
yi çağırarak kendi
ailc bir müddet gö
rü,n1 ·~tür. Vekil B. 
dün bir muharriri .. 
ınize demittir ki : 

-.- Bcgünkü içti
mada eylUl devresi 

REFiK BEY 

ikmal imtihanlan için bir talimatna
me hazırlandı. lslalıat işleri proğram 
mucibince devam etmektedir. Kadro
da noksan olan yerler ve telif tercüme 
heyetindeki münhal azalıklar mesele
n ile /ıenü:ı: meıgul olmadım. Yakın
da bu işleri de tetkik ve intaç edece
ğiz." 

Fakültelerde ikmal imtihanlan ey
liHün on altıaında başlıyacak ve bir ay 
devam edecektir .. Tedrisata yirmi teı-

1 Devamı 2 inci sahifede) 

Balkan konferansı 
Hasan B. dün geç vakte 

kadar bununla meşgul oldu 
Balkan konferanıınm önümüzdeki 

tetrini~vv'"I a}'I içinde Seli.nikte top
.. anm.aaı takarrür et 
tıriff,\J ~t.Jieıı.üz 
murabhalllanmız ey 
IW. a}'I içinde aeçi
lecektir. Trabzon 
mebusu Hasan Bey, 
<!ün Galatasarayda 
\alkan cemiyeti bir 
· ğine tahsis edilen 
1 airede geç vakte 
adar mqgul olmu§ 
ır: Selanik Balkan 
onferansına gide • 
•k heyetin1İze ge
• Haaan Beyin ri
aset edeceği anla-

• 1SAN BEY ~ı.lmaktadır. Yddız 
saraymm merasim 

köşküniin beynelmilel konferanalann 
toplanmasına müsait bir hale ifrağl i
çin köşkte yapı.lacak tadilat ve tamir 
itlerinin teabiti için, dün de Dolmabah 
çe milli saraylar müdiriyetinde Trab
zon mebusu Ha8an Beyin riyasetinde 
bir içtima yapılmıştır. 

Karakoldaki 
Dayak 

~----Fehmi Bey bizzat tah-
kikat yapb 

Yüksek iktisat mektebi talebesin
den Fazd efendiye Küçükpazar mevlıi-

inde komiaer Ne
dim B. tarafmdan 
dayak abldığmı ga 
zetemize gönderdi 
ği bir mektup üzeri 
ne nqretınittik. 
Memnuniyetle öğ • 
rendiğim.ize göre 
Emniyet müdürü 
F elnni Bey hadiae 
ile bizzat me§iul 
olmuf, tahkikat 
yapmıya batlamıı· 
tir. Fehmi Bey dün 
bir muharririmi -
ze: 

-Hadiae ile meı 
FEHMi BEY gulüm. Tahkikat 

Bu mesele için neye karar verildi? 
Akd hıfzıuiliha-

aı merkez heyeti 
son içtimamda ga .. 

rp memleketlerini 
bu zamanlarda çok 
me§iul eden mü • 
~ bir noktaya da te 

mas etmiıtir. Akıl
ca za}'lf olanlann 
evlenmelerine mü • 
saade etmeli mi ve 
bunlann bir kanun 
la kısırlaıtırılmala-

n muvaflk olur mu? 
Bu mevzu etrafın

da merkez heyeti 
azası arasında mü
nakaıalı bir müza

kere Yı;..'.>ı.lırutbr. 
Neticede memle

ketimizde kısırlat -
hnna kanununu d! 

l~e zama~ı."'n he Fahrettin Kerim ve Mazhar Osman Beyler 
nuz fı.•lmedigıne, fakat bu husua.ta Juı_J· \ raamda evlenmeni~ fenahğı ve aoy ka 
kım1zı aydı";'atm~ya devam eddmeoı- 1 nunlarınm ehemmıyeti hakkında Ce-
ne karar verılmışlir. Yalan akraba a- (Devamı 2 inci sahifede) 

Vergi kaçakçılığının ço
ğaldığı tespit edildi 

Baş mürakıp yok, mürakıplar var, 
.Cl..i:Uııı. c.:ıı.L-i) f2v~.t.zuh...etti _. 

.llfürakipler içtimaına riyaset edecek 
olan Mustafa Bey 

lar1 çok ilerlemi§tir. 
Teıkilit ile me,gul olan komisyon 

dün defterdar Mustafa Beyin riyaae
tinde toplanımı, yeni memurların ta
yinlerinin tetkiklerile n>e§gul olmuıtur. 

Yeni teşkilat ve mürakipler hakkm
cla aon, mevsuk olarak aWığmuz malu
mat tudur: 

Son mülki t"§kilata göre kurulan 
bugünkü malmüdürlülden tqkilib ge
rek tahakkuk ve gerek tabııi18tta mat
lup neticeyi vennemiıtir. Bununla be
raber tatbikatta dağınıklığı mucip ol
muı, birlikten uzaklaıdmıtbr. Vergi ka
çakçıbğı da fazlaca görülmeğe batla
mışbr. 

Bu jılerin esaılı surette ulahı için 
bu vaziyet karııunda Maliye vekaleti 
müdürleri tarafından tetkikat yapıl

nuş ve bu tetkilatm değittirilmesine 
kat'i ıekilde karar verilmit ve tetkika
ta batlanmışll. 

Bu tetkikat neticesi olarak latanbul 
mali teşkilat. ıçin bir kanun liyibası vü
cuda getirilmiş ve Büyük Millet Mec
lisinin bu seferki içtimamda kanun ha
lini alınış lir. 

Şimdi, 1 eyliilden itibaren tatbik o
lunacak yeni mali teşkilat budur. 

r eşkiliitta defterdar ilk ve malmü
dürl.ükleri ilga edilmektedir. DefterdBl'" 

(Devamı 2 inci sahife<k) 

neticeaine göre i .. 
cap eden ıeyi yapacağıma emin olabi 
lirainiz •. demiıtir. Suçlu bile olsa de
ğil bir yükaek mektep talebeaine her 
hangi bir valandll§a bile polis karako
lunda dayak atdmaamdan Fehmi Be- · 
Jİn de bizim kadar müteeııair olacağı· Ruayaya gönderilen ıtajiyer tal~be ııapurun güııerteainde 
na kaniiz. Geç vakit öğrendiğimize 

~~rlü~mi=~~:::ı.~:y ::::t:ı!: Rusyada sta1· ·go·· recekler 
mııbr. Hakkında dayak meaelesinden 
dola}'I da aynca takibat yapllacak-

l
tır.. • .-

1
46 genç Çiçerin vapuru ile yola çıktılar 

6 aylık kontenjan lıste- m ı Yeni kurulacak fabrikalarla Kay- de Çiçerin vapurile Odesaya hareket 
• • A tv l" 5 • • ~ aeri fabrikas1nda çalı§mak için uata ebnişlerdir. Rusyaya gidecek gençler 

sının ce e ı ıncı 1 ve uata muavini olmak Üzere ataj gör dün temiz kıyafetlerile vapura vak· 

1 sahifemizdedir. 1 mek üzere Rusyaya gidecek talebe tin~e gelmişlerdi. G~ı:ıçlerin gidecek'-
d .. b 1 d Feıhane fabrika., mü lerı yerde memleket ıçın muvaffak ol-

"d&E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o•: un aş arın a f ah. f . . . . ) 
• dürü Şevket Turgut Bey olduğu hal- (Lüt en s ı eyı çevırınur: 
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Serasker Rıza Paşa 
1 

'AbdiilhamiJin sevgili sertukeri. - Meclisi Vükelada gürültü. -
Garip bir iatilaname. - E•babı m ideviyeden İmİf! 

Senoker Rıza Pap, Kocıunuıtafa - Bu yüzden devlet ve memleket· 
.,.... .k- mahallelerinde doğmuıtu. çe görüleceği muhakkak olan zayiatın 
Babau Maıtafa Şükrü U-di namın- •ve mubazmn gÜnab ve vebali size ait-
da bir :ııattı. Raa Efendi, Usküdar askto- tir! 
ri idadioine girmitti, orada arkadaşları, Diyip meclisi terk ile avdet etmit 
kendisine «Benli Aralan• likabını tak- ve aqam konağından Sultan Hamide, 
tılar. bir arizei hususiye takdim ederek Babı-

Rua Efendi, idadiden Harbiyeye iilinin bu ihmali yüzünden Şarki Rume-
Jeçli n Harbiyeyi de bitirip kıhç ku- li badisei elimesinin yeni bir örneği dıı-
tanarak Erkanı Harbiyeye aynldı. ha hazırlandığını ve Bulgarların hiç 

Harbiyede ilk kıhı; kntandıiı pn, hakları olmadığı halde oralaNla işle-
mektepten Koca Mustafa Paıaya gel• mek ve yerleşmek için fırsat bulduk-
mit ve doğruca Sünbül Efendi derıi· larmı bildirmit ve makamdan affını İ•· 
hına ıirip şeyhin ellerini Öpmüttü. tirhama kadar gitmişti. 
Şeyh Efendinin emrile lobçmı o cwna Vükeli.mn, vüzeranın, ricalin, biri-
gecesi türbenin bat ucuna asarak dua birlerini çekemiyerek her hangi fırsat 
ve niyazda bulunmuştu. ve bahaneden istifade biribirlerinin a-

Cuma giinü iiyin bittikten sonra yaklarına karpuz kabuğu koymaları 
nezir ve şükra.; kurbam keo Hık tü"" ve biribirlerini jurnal ederek padişaha 
beden alınan kıhç Şeyh Efendinin eli· yaranmak kaygusu, o devrin baılıca 
le Harbiyeli Rıza Efendinin beline ku- siyaseti olduğundan Serasker Pt. nm 
ıatılmıştl. .. . bu celi.delini tefsirde, insan biraz tee .. 

Rıza Paşa v~ ~esi bu su~Je S~~- ni ile hareket lüzumunu hissediyor. 
bül Efendi dergahile .üabdar olup cum- Diğer bir istifan daha vardır ki cid-
lesi tarikata intisap etmİflerıli. den görülmeğe değer. 

istifaname sureti: 
Vatanın müdafaası için genç zabite d Şevketlü paıfi?hım, başkuman anı 

ordunun teslim ettiği kılıç, türbe san- azam ve akdesim efendimiz hazretleri! 
dukası üzerine asılıyor Ye Sünbül Si-
nan !ilendi rahmetlinin ruhaniyetine Ferikisani Nuri Paşa kulları vasıta-
oığımlıyor! .. Sandukalardaa, hürafeler- sile vaki olan tebligatı seniym hililfet-

bedbah penahileri üzerine bir takım casusların 
den, ölülerden medet uman t isnadı ilem yeğen kabilinden olarak 
kıhç! hakkı abidanemde tezviratta bulun-

Suitan Hamit, Rızayi çok severdi. duklannı anladım. Bu bapta her ıeyle 
Ona, şahsan çok emniyet ve itimadı beraber iıtirahati kalbi humayunlan 
vardı. ikinci Fırkai Hüma)'Ün ki Yıldız da ibliil olunmaktadır. Bu edani o ka-
sarayınm ba!lıca ve hassaten m~hafa- dar ileri varıyorlar ki dairei aske\·iye-
zası vazifesile mükellef olup padişahın nin otuz senedenberi mukarrer ve ıa-
maiyet hassa askerini tetkil edİJ'Ol'ıha b · 
ve sarayı-n içinde ve dışıod-a siliihı e- bit ~J olan haftalıklar.' dahi ~e ayı

rin şu giliisı zamanmda bır pu ~le art-
linde, gece gündüz, emre baztr ve mun- iıia .. •ğı halde Bahıiiliye ve 'M\>lıye ko-
taztr bulunuyordu. 1, misyonuna müracaatında her zaman o o;aU 

Hu hrkamn ıenelerce kumandanı ğu gibi «para yok ki verilsin» diye ce-
bulunan Rıza Paşa, gÜniin birinde fe- ırap vermeği her şeye kafi addediyor-
rik »iitbesinde olduğu 1307 senesi •· lar. Asakiri !&hanelerine «bugün mu-
ğ-ustosunda, müstesna surette serasker ayyenatınız yok! » demek zarureti hasıl 
olmu,tu . oluyor. Ahval son derecede fecidir. 

Rıza Pa!B, daha ikinci fırkaya gel- Her halde keyfiyet tayanı tetkik ve 
mezden evvel de padiphm gözii.ode, müli.haz:adır. Bu vahamet içinde ma-
gözdesi idi. Edirnede liva riitbesile ya- kam ve memuriyet değil! üç dört gün-
veritehriyari olmut ve kendisine ma- lük hayabmm dahi hiç bir kıymet ve 
beyin muhabere tıfreıı verilmitti ki değeri yoktur. Ahiren geçinni! oldu-
büyük bir teveccühe ve itimat nipneıi· ium hastalıktan sonra bugüne kadar 
dir. iki yüz dirhem ekmek bile eldedeme-

Seraıker ve yaveri ela-. olduktan dim. Meriıameti seniyeti cenabı melıi-
sonra, meırutiyetin iıa- kader ber kinelerine dehaletle affımı istirham' ey-
euma günü Sultan Hamitle bir araba· 
da kartı karııya oturup ııeliımlık alayı
na çıkarlar, ~e sid• ,..ı;.terdl 

lemn ferman. 
Seraııker ve yaveriekrem 

hazreti !ebriyarileri kullan 
Mehmet Raa 

Bu meselede Serasker Pata. haklı 
veya haksız olabilir. Milletin, memle
ketin menafüni dü,ünmekte olduğunda 
amitnidir. bunı<. '.l....kt~l..cda1iıuoJ!Sr
stzlığa ne diyelim! 

Serasker pafallln en çok uirafbiı 
meselelerden biri ye bathcaaı: Para i
di. MecHsi Vükelida, ...ır.z- .,..a
lara, huıuoile Salt •• Halil Paplant 
kartı cok sert ve ağır bir lisuı kulla
nu·A• \Jr~ı~....-- -·--1---r-~J:ulcuı. 

Serasker Rıza P- · ·, yani 
sadarete müteaddit tedtenıler yazın.ıt
tı: 

Bulgari.tan imtiyaz hattı üzerinde 
vaki olup hükumeti seniye ile miinaziün 
fih bulanan bazı mühim mahallerin ta
yin ve tahdidi için tetelddil eden as
keri muhtelit komisyonun vazifesini 
intaç ve ikmal etmesi lizım geldiği hal
de Babıi.lice liyiki veçhile icabına ba
kılmadqından ve hususile en nazik nok
ta olan Tatarlar kariyesi hakkında 
Bulgariotandan isteııılen izahatın henüz 
almmam1ş olmasmdan; şikiyet etmit· 
ti. 

Milletin, memleketin menafii mev
zuu bahıolurken hasta.J.ıiım ileri sürü
yor. Filhakika ötedenberi siyui istifa
ların zahiri sebeplerinden biri «esbabı 
sıhhiye• dir. Fakat dünyanın biç bir> 
tanıfında, hiç bir nazır veya kuma'.n
dao, hükümdarına, kendisinden mafevk 1 
makama verdiii istifada «kaç gündür . 
yam.1 okka ekmek bile yiyemedim!,. 
diye yazar mı? 

Seraskerin sadarete gönderdiği bu 
tezkereleri mecliste okunarak ehemmi
yet .-erllmemit ve Sadruam Pap. Amet
çi Beye ve iimedj bülefaımdan tvleclioi 
Vükelii müzakereleri zabbna metnur o
lan arkada,ımıza: 

- Şimdilik bir fey yapdnuuına ha· 
cet yoktur. Bulgaristandan cevap ge
linceye kadar evrakının lu&ı münasip 
olur!. . ,.. 

Diye emir vermeli üzerine Rıza Pa4 
~ hiddetlenerek: 

Seraıker, siyasi meselelerde bile gö-
beğini ileri siirüyor. Halbuki daha cid
di bir lisanla da ifadei hal edebilirdi. 

Bir kere basta olan ekmek yiye
mez çorba filan içer. «Yarım okka ek
mek' bile yiyemedim!» diye şikayeti 
ı. :ilünç olduğu kadar da mea:!.eket he
sabına hazindir. 

Bir asker, bir iki gün değil, günler
ce ekmekaa kalabilir; ve bu açlığa da 
biç tikiyet etmeden, kemali metanetle 
talıaınmül eder. Eğer serasker paia, 
bir muhasarada rünlerce aç 'Ve susuz 
kalsa imit, ne yapacakmış? Tekkede, 
f81hİ, ona biç riyazet te mi öğre «ne
mit? 

(Arku1 var. / 

Yann: 1 Serasker Rızr 
2 

1 

Sera•kerin istilanndan Abd ülhamit kUfkulanmlf! - Miiliye il 
komüyonuntla. - Arap izzet P a,a, Zihni P(JffJmn •abrını, ta- ·ı . 
hammülünü taprtmql - Arap I zzetin bir tez11iri! 

!rlliiiB ............. miı ................................ ,~ , 

mak azmi yüzlerinde okunuyordu. Bu 

gen;ler eıasen Sumer Bank fabrikala 
rında çalıımalrta bulunayorlardı. 

Gençlerden bir laıımı da "'"'nice bü
kıimet heaabına Almanyada fabrika· 
larda ıtaj görmiif olanlardan intihap 

edibniftir. Ruıyada ıençlerin çall§llla 
ıi!e Şevket Turcut Bey yalandan meı 
gul olacaktır. Şevket Turııut Bey dün 
vapurda kendiaile aörİİfen bir muhar 
ririmise bu hususta fU -'Umatı ••r· 
mittir: 

- Rasyaya 46 ıtajiyer cençle cidi
yorum. Baar aebeplerdea dolayı bu 
kafile ile cid.ai)'- dört s-ç ~ 
ıe!eeeklerdir. Gençlerin bepei Mo.ko
va fabrikal-da çalqacaklardır. 
Stajlan dokuz ay devam edecek ve 
avdetlerinde Kayseri fabrikaatnda u ... 
ta ve uata mua•ini olarak .çalıtacak
lardır. 8en, a,..ıca Rıuyaılıı. :reni fab
rikalara ait makinelerin leaellümii •• 
air teknik hususatla metsul olaca
iım· Bu •azlfem mubt.Hf fuılala.rla 
bir sene kadar devanı edecektir." 

Dün Çiçerin yapuruaa M. Herriot'yu 
uiurlanıak için aelan ffarici,. vekili 
Tevfik Rüttü Be)'l talebt hararetle 
alkıtlamıt ve Tevfik RİôftÜ Bey tale
beye iltifat et.m.W-. 

Gümüş liralann 
Şekli 

(Bqı 1 inci sahifede) 

kalı lstanbul tubesi müdürii Sait, sa
bık darphane müdürü Niyazi Beyler, 
akademi müdürii Namık hmail ve aka· 
demi muallimleri hazır bulunmutlardır. 

Alqam saat 17 ye kl!-dar devam e
den içtimada basılacak yeni paraların 
ıelailleri teıbit edilmek üzere müsaba
ka programı ve ıartnameleri ihzar ve 
teobit edilmittir. 

Akademi müdürü Namık lımail B. 
ıliin lıir mulıarririmiae içtima hakkında 
ta izahab vermiıtir: 

- Maliye vekileti, basılacak yeni 
paraların ~ileri akademinin nezareti 
altında tlibit edilmesini muvafık gÖr· 
müıtür. Aldığunız emir üzerine bugün 
Maliye vekileti namına 2elen zevatın 
huzariyle akademi mecliıini topladık. 
Ve paraların tekli tayin edilmek üze
re bir müsabaka açılmasına karar ver
dik. 

Gümii, lira ve bronz, nikel ufaklık· 
lar için ayrı ayrı müsabakalar yapıla· 
cak ve müsabaka neticesinde en çok 
beieııilen şekil kabul ed"ılecektir. 

Her cina paranı• Üzerinde ayrı ayn 
metin ve remizler bulunacaktır .. 

Onümüzdeki pa:z:artesi ciini ikinci 
1tir ittima yapacafu.,. 

,. . _,,. .. ~ . . :. ... "' 

ı:: ... ..- ~ •• • ..~. 

··~· Merkezi 
Avrupa meselesi 

Maliye polisi 
Y unanistanda yeni bir 

teşkilat yapılıyor 

Şeker fabrikası Turhalda kuruluyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Siuas ha11alisinde kurulması düşünıij. 

len feker fabrilıuının Tur halda te sisi talıarr~r •etmiştir. Zira~t s~hala
rında yapılan tecrübelere nazaran alınan netıcede maattees.uf Swasta 
iyi pancar yetişmediği anlaşılmalı tadır. Sivas havalisinde ki/ayet ede 
cek kadar pancar yetiştirilemiyor, hem de yetiştirilecek pancarda iste. 
nilen evsal bulunamıyor. Fabrikan rn T urhalda kurulmasındaki fenni 
sebep ve amiller pek mühimdir.Turhal bu İf için en müsait şeraiti olan 
bir mevkidir. Mütehassısların rapo randa Sivasta niçin fabrika kurula
madığı; T urhalın tercih edilme.in deki sebepler fenni mülahazalara 
istinaden izah edilmiştir. 

Macar hariciye nazın 
Macaristanın 

vaziyetini anlath 
BUDAPEŞTE, 24 (~.A.) - Hari

ciye nazın dün yaptığı beyanatta de-
mittir k i : ı 

' 'Macar hüküm.eti Alman - Avustur 
ya meselesi hakkında M. Mussolininin 
tuttuğu siyaset yolunu emniyetli bir a 
laka ile taki petmektedir .. Çünkü Ma 
caristan, Almanya, Avusturya ve ltal
ya ile iihenkıi bir surette el birliği i
le çalışmak ıfıaksadını gö zeden b ir ha 
reket tarzi:ı t;dinmi ştir. 

M. Dolfuss ir.-ıhat verdi 
ViYANA, 24 (A.A. ) - - M . Dol

fuss rejsicümhunın yazlık evine g it 
miş, ltalyaya yaptığı seyahatin netice 
lerini kendisine bildirmiıtir . 

ATINA, 24. A. A, - Gazetele
rin öğrendiklerine göre Yunanis
tanda bir maliye polisi tetkili dü
fünülmektedir. Bu polis batka 
memleketlerden gelecek olan etya 
irsalatım mürakabe edecek ve va
purların boşaltılmasına ve para 
muamelelerine nezaret eyleyecek-

tir. 

Gandhi niçin serbest 
bırakıldı -SIMLA, 24. A. A. - Gandhi'in 

serbest bırakılmasının sebebi sih
hi vaziyetinin birdenbire ağırlat· 
masına hamledilmektedir. 

--o---
T emps ne diyor? f 

PARIS, 24 (A.A.) - Temps gaze Müthiş ırtına 
tesi bugünkü yazısında diyor ki: Norfolk _ Virjinyada, 24. A. A. 

"Avrupaya ait umumi mahiyette Burada çıkan bir fırtına Virjinya-
hir it olan merkezi Avrupa meselesini b' 
halletmek için tinıdiki zaman çok mü Beach'deki banyo tesisabnda ar 
sait gibi görünmektedir. Romadan ge nilyon dolarlık zarara sebep ol-
len bazı haberler bu meselenin hal ça muştur. 
resinin Avrupanm Tuna boyunca olan V ASINGTON, 24. A. A. - Vir-
kumında müvazene temini noktasında jiniya ·• Beach'da çıkan fırtına 
bulunduğunu göotermektedir. Gene bu f yıl 
haberlerde kayıt edildiğine göre bu mu- sark sahilinin her tara ına ya • 
vazenenin teessüıü Almanyanın cenu ~ıştır. Bir _kasırga halini alan bu 
bunda Avuoturyanın bir takım mah- fırtınanın sarsıntı ve serpintileri 
reçler elde etmesini ve istiklilini te- Vasingtonda bile duyulmuştur. Bu 
min edecek bazı dootluldar kazanına rada reisicürnhur sarayının yakı-
sını mümkün kılacaktır. Bu tarzda i- nmda bulunan ağaçlardan bir ço-
leri sürülen hal şekli muvafıktır. Fran 
sa böyle bir formülü tavsiye ve ilti- ğu kökleriyle birlikte oynayip dev 
zam etmekten bir an geri durmamış- rilmi~tir. Bazı sokaklar su altında 
tır. kalmıştır. 

Ancak öğrenmesi lazım olan bir nok Simali Virjiniya ve Karolinde de 
ta vardır. ltalya hükumeti bu mü va- bu' yolda zarar ve hasarlar olduğu 
zene İ§İni ne yolda derpiş etmekte· k k 
dir? Avusturva ile Macaristan arasm bildirilmi~tir. Fırtınanın asıp a· 
da iktuad; bir yaklaşmadan, bu iki vurduğu yerlerde vuku bulan zarar 
hükıimetin ltalya ile olan iktısadi bağ ların miktarı milyonlarca dolar 
(arının kuvvetlendirilmesinden bahse i tutmaktadır. 
dilip duruyor. Bu rivayetler AV\lotur- •••••1111mı:mmm111•--
ya ile Macaristan arasında İtalyanın 1 h • k • A 

yardı.ını ile ve ltalya?'~ ~on.t"'.'lü al~ ' ıç ımseye hususı 
da bır anlaşma temını fıkrimn .Y'lOI• 

!:ı:.t~~fr.gösterdiiine mi d&ıa.ıet et- Muamele yok 
Her şeyden önce Avusturyaya iktı

sadi yardımda bulunmak zaruri bir ha 
le gelmittir. ltalya planı hiç bir husu 
si maksada kapılmaksızın ve en müsa ... 
it bir mesai itliraki xihniyeti dairesin 
de tetkik edilecelı:tir. Bununla bera-
ber ltalyan plii.nı • eğer mevcubı~ • 
doğnı ve etraf1ı bir surette öğrentnek 
lazım gelir .• 

Avusturya ve Macariıtanı lta.lyanın 
aç_ık. y;~'!A .KİM; J1l'"il.it;çıltesi'9ı~maz. 
Çünkü siyasi istiklalleri hususundİçok 
kr•kanç bulunan küçük itilaf de..tet
'leri böyle bir kombinezona kolay .ko
lay giremez. Halbuki küçüle itilafın 
fili ve tesirli bir surette i~tiraki o!
makaızın merkezi ~v'l'"upada yapıla
cak her han"'i bir iktisadi te~kilit ya. 8 

~amak k~biliyetini haiz olamaz.,. --Hadımlık kanunu 
(Başı l inci sahifede) 

miyet halka ufak bir kitap bastınp da 
ğıtacaktır. Amerikada beynelmilel 
akıl hıfzıssıhhası cemiyetinden gelen 
tahriratta beynelmilel akıl hıfzıssıh
hası ct.nı.İyeti idare heyeti riya,et ve
kfiletine ve iki sene sonra Paı·.iste top
lanacak beynelmilel ,Akıl hıfzıssıhha 
sı konvesi için program haZJr!a..-na ko
misyonuna Fahrettin Kerim Beyin &e· 

çildiği ve bu kongrede müzakere e
dilmegi iatenilen rapor mevzulan için 
tahsa.n ve cemiyet namına teJ.clifat ya· 
pılma&1 hildiri.Jmektedir. Merkez he
yeti bu beynelmilel kongre için şu 
mevzulan bildi.rm.eğe karar vermiştir: 

1 - Mekteplerde akıl hıfzıssıtha
aı, 

2 - Mekteplerde cinai terbiye, 
3 - Türkiyede olduğu gibi intihar 

vak'alarıntn bütün dünya matbuatın
da yazılmaması, 

4 - Keyif veren z"hirlere ka<!ı 
dünya mücadelesi, 

5 - Delilerin evlenm.,Jeri meoele
ai. 

Bu mühim mevzular hakkında ra· 
por hazırlamak üzere lanınmıı Ye ae
lihiyettar dünya alimleri namzet ola
rak gösterilmİ§tİr. 

Bu •ene eylıllün 27 - 28 inde Roma
da toplanacak olan ikinci Akıl hıfzıs
sıhhaoı ittihadı kongresinde mektep 
ve akıl hıfzısaıhhası, ha.stine haricinde 
akıl haııtalıklarına müstait olanlara ya 
pılacak içtimai yardım teşkilab, aile
de akıl hıfzıssıhha11 meıeleleri müza
kere edilecektir. Bu kongreye memle
ketimizden de gidilecek ve F abrettin Ke 
rim Bey tarafından Türkiyede inti
hara kartı mücadele üzerine tebligat 
yapılacaktır. 

Akıl hıfzı ... blıası cemiyetinin 25 in 
ci tesis senesi dolayısile Amerikada 
netredilecek büyiilı: esere memlelrti
mizdeki akıl hıfzı11ıhhası faaliyetleri 
hakkında verilen rapor gönderilmit
tir. 

Bu senenin ikinci tetrininde Lon
drada toplanacak Akıl l:ufzıuılıhası 
konferanslanna memleketimiz de da
vet edilm~tir. 

Memleketimiz akıl hıfzıHıhlıaııı ce
miyeti yıllık toplanb&1 ikinci te,rinde 
yapılacaktır. Bu kongrede cürümlerin 
menıei üzerine F ahrettin Keri.nı, Ce. 
vat Zekai, lbrahim Zati Beyler ve aile 
buhranları baklanda Nevzat Ayaz, 
cinsi teı·biyenin mentei üzerinde Hilmi 
Ziya, cinıi terbiyenin tarihi üzerinde 
de Kaz.ı.ırn Berter ratM>rlarnıı hazırla· 
maktadırlar 

(Başı l inci sahif~de) 

lan istizana alınan cevapla, takasın 
kaldırılmıt olduğu ve bu gibiler hak· 
kında huıusi hiç bir muamele yapıla
mıyacağı bildirilnıiıtir. 

Takas ısiıteminin kaldu'llmaaında 
müeasir olan sebepler meyanında ba
zı yolouzluklardan da bahoedildiği ya· 
;ı;;ılıw-tcrhh~Vf~~\\taı\':1'· 

ihracat tacirleri tarafından devra
lınan ithalat vesikalarına mukabil 300 
bin lira raddesinde prim Yerilmi§ oldu 
ğu da iddia olunmaktadır .. 

Akşam gazeteerinden biri, lktısat 
vekiiletile yapılmış mukavelelerin hü
kümleri yeni kararname ile mahfuz 
tutulduğu halde, güınrüklercı: bunla· 
rın takas muameleleri de yapılmadığın
dan alikadarlannm tikiiyet ettiklerini 
yazmıştır. 

lstanbul gÜmrükleri bapnüdürü Sey 
fi Bey, dün kendiıile görüşen muhar
ririmize, veki.letJerle yapılan mukave 
le hükümlerinin mahfuz tutulduğunu 
ve bunlara ait takas muamelelerinin de
vrolmadığmı, sadece, kontenjan ha· 
ricinde ithaline müsaade edilen muka 
vele haricinde hususi emirlerin taal· ı 

hik. ettiği e§yanın takas muameleleri. 
yapı1madığıru söylemiştir. ~ 

Dünkü nüshamızda, yeni },onten· 
jan kararn.:ımesin-c merbut listenin bir 
kısmını neşretmiştik. Bu liste, tetrini
eVYel, teŞrinisani ve ki.nunuevvel ay
larına mahsus kontenjan listeleridir. 
Ey lıil kontenjan listeleri aynca Reıımi 
gezetedc çıkmış, gümrüklere tebliğ 

edilmiştir. Eylül ayma mahşuo konten 
jan tevziatı da yapılmış ve lstanhul 
gümrüklerine aynlan his$e)eri göste
ren listeler, ııümrük başmüdürlüğü 

koridoruna uılmıştır. Yeni kararname 
n in yaptığı tadilit, eyliil kontenjanın
da değildir. Teırinievvel ve müteakıp 
aylar kontenjanında tadilat vardır. 

Yeni kararnamenin meri olacağı ikin
ci üç ay için de ikinci bir liste yapıla .. 
caktır. 

Henüz yent kontenjan kararnamesi 
ve lioteleri gümrüklere reomen tebliğ 
edilmemi!tir. Bugün yarın tebliği bek
lenmektedır. 

Mahmut Esat Bey 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Sabık Ad· 

liye vekili Mahmut Eoat Bey lstanbu
Ia hareket etmiıtir. Mahmut Esat Bey 
muhtelit mahkemedeki ajanoımızla mü
dafaa edeceği dava hakkında görü,ecek 
ve ayni gün Ankaraya hareket edecek
tir. 

T. D. Tetkik çemiyetinde 
ıs lANBUL, 24 (A.A.) - Tmk 

dili tetkik cemiyeti amuıni katipliğin

den: 
T ... D .. T. cemiyeti umum1 merkez: 

heyeti bugün saat on dörtte umumi ka
tip Ru,en Eıref Beyin reiıliii altın· 
da Dolmabahçe saraymda toplanarak 
anbte konulmuı olan arııpça ve faro
ça sözlere gelen kartılıklar üzerine 
oımanlıcadan türkçeye kartdıklar kla
vuzu komisyonunun hazırladıfı kar,ı· 

!ıklar listelerini müzakereye devam et
mi,tir. 

Umumi merk~z beyet.i cumartesi &'Ü
nü S"'l:tt on dörtte tekrar toplanacak· 
tır. 

Başvekil Y alovaya geliyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - ismet Paşa bu akşam hareket etti. 

Vekiller, mebuslar askeri rical, memurlar 11e hallı tarafından teşyi edil 
di. Müdalaai Milliye vekili de Başvekil ile beraberdir. Adliy~ 11e Na
fia vekilleri Gazi çiftliğine kadar Baş11elıile refakat etmişlerdir. Baş
vekil doğru Y alovaya gidecek ve bir halta kaldıktan sonra Anlıaraya 
dönecektir. 

Vasıf Bey Romaga dönüyor 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Roma elçisi Vasıl Bey pazar günü 

Romaya hareket edecektir. 

Ankarada bir kuyucu boğuldu 
ANKARA, 24 (Telefonla) - 'Ankaralı Tevlik Efendinin kuyma

nti •oğutulmak üzere sarlntdan et kuyuya düştüğünden kokmtuına 
meydan 11erilmemek üzere çıkarılmtUı için kuyuya inen Kulıinli ku
yucu Mustafa üzerine laflar çökerek boğulmuş ile ölmüştür. Cesedi 
çıkarılamamıştır. 

İ zmirde Mason locası tekrar 
taşlandı, camlar kırıldı 

IZMIR, 24 (Milliyet) -Bugün Yelfas•n ordu, yaşasın milliyetçilik" 
diye bağıran meçhul şahıslar taralından ikinci kordondaki yeni Ma
son locası binası ta,lanmış 11e camlar kırılmıştır .. 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 24. A. A. - Ağustosun üçüncü haftasında cenup hu

dutlarımızda dokuzu çarpışmalı 62 kaçakçı 11alı'ası olmUf bu vak'alar 
da dördü ölü biri yaralı olmak üzere 68 kaçakçı yakalanm1fltr. 68 ka
çakçı hayvanı ile 2.000 kilo gümrük, 3000, kilo inhiaar kaçağı, 13,(JOO 
delter sigara kağıdı, 500 parça kereste, bir tülek, bir bomba tutulmuf
tur. 

Zelzele bir şehiri harap etti 
MEKSIKO, 24. A. A. - Nanagua'Jan gelen bir telgralta o ımn

takada siJdetli bir zelzele Juyulduğunu 11e bu fehrin kısmen harap ol
duğu bildirilmektedir. 

M. Herriot gitti 
(Ba,ı ı inci eahifedc) 

dan iM. Serlin, mebaslat-dan M. 
• • - '1- C- - D.-..ı.:-• , ----=--.., 

Ray, 

tisi erkanından M. Revillon ve M. Me-

-· 
,, 

- , 

M. Herriot Tevfik Rüıtü Beyle berabe · 

ndln t ·rance Union trança.is reisi. M.. 
Pierre Le Goff bulunmu;ı!ardır. M. 
Herriot z:jyafetten sonra Çiçerin vapu 
runa gitmit ve rıhtundan ıeçerken 
birçok halk tarafmdan alkışlanınııtır. 

Veda ve tetyi pek samimi olmut· 
tur. 

Riyaseticiimhur wnurni kitibi Hik 
met, Hariciye vekili Tevfik Rüıtü. M. 
Barbier, M. Antonoff, M. Aataboff, 
hep vapurda idiler. M. Herriot, Tevfik 
Rü~tü Beye veda ederken gördüğü hüs 
nü kabule teıekkür etmiş ve "Güzel 
memleketinizden ayrılll'ken hissetti
ğim teessürii ifade edecek kelime bu
Jamıyorum.11 demiıtir. 

Çiı;erin kaptanı tarafından ikram e 
dilen birer bardak ıampanya içilirken 
M. Herriot tekrar teeasürlerini ve Tür 
kiyeyi ziyaretinden mütevellit mem
nuniyetlerini anlatıyordu. 

Hareket vakti gelince, M. Herriot, 
uğurlamağa gelenleri teıyi etmİf ve bu 
defa Tvfik Rüıtü Bey ve diğer zevat 
vapurun hareketine kadar rıhtımda 

bek:lemiılerdir •. Çiı;erin vapuru nat 
16, 15 te alktflar araımda lıareket et
mi!tir. M. Herriot güvertede: "Gene 
görüıürüz, dostlarım" diyordu. 

M. Herriot'nun ihtiaıulan 
M. Herriot vapurda kendi.ini teıJl 

eden bir mubarririmize t• beyanatta 
bulunmuıtur: 
~ Güzel memleketinizde çok: za-

man kalamadığmıa- müteeuifim. Bu
radan ayrılırken bir ı;ok kıymetli ha· 
tıralan da beraber cötürüyorum. Bu
rada gördüğüm hüonii kabul, Gazi 
Hz., ismet Pata ve Tevfik Rüttii Be
yin bana g&terdikleri samimiyet, Tür 
kiye ile Fı·anııa arasında Slkı bir teşri
ki mesai iınkin1annı bazırlamı,br. 
Türkiye Fransa araoındaki dostluk 
münasebatının daha iyi bir tekle koy
mak için her teY'i yapacaiız. Türkiye. 
maarifte çok ••nffak •l•n1ttw. C:•· 

Ay sonuna 
Kadar bitirilecek 

(Bctır:-1. i•ı~'i. ...tıil..ı.) 

rinie....-elde bqlanacaklzr. O vakite 
kadar fakültelerin nakil itleri iltmal 
edilmit olacakbr. 

V "101 Bey önümüzdeki a)' batma 
kadar felırim.izde kalacak "" ı&!alaat 
İ§lerile metıruJ olacaktır. Sabık ıola
hat komiteai azaamdan Rüıtii Bey 
Ankaraya dönerek vekaletteki vazi
feıine batlamııtır. 

Müateıar vekili Avni Bey de ya
rm Ankaraya dönecektir. 

Profesör M. Malche dün Vekil S.. 
yi ziyaret ederek yeni getiriJ.ecelı: ec
nebi profesörlere dair izahat venniıı
tir. Onümüzdki ay başmda bir lı:umı 
daha ecnebi profesör lotaabula cole
celrtir. 

Vergi kaçakçılığı 
(Başı 1 inci sahifede) 

!ık yerine mürakabe ile me,pl Üf 
mürakip konmaktadır. Bu mürakiphr, 
kat'i olarak aldığımız malümata ıöre, 
müstakil müsavi ııalihlyetleri haizdir
ler. Aynca bir batmürakip yoktur. 

Mürakipler tıpkı yüksek müfettiı ıri· 
bidirler ve mürakabe ile mukellef olap 
idari mı<ameliit ile alilkıııdar değildir
ler. 

Mliırakiplere içtima halinde en lı>
demlioi olan zat riyaset etmesi liz:ım 
ıelmektedir ki, bu zatın ela tetkilittıı 
kıdemli olan defterdar Mustafa ~ 
olması taı.iidir. 

Defterdarlıklar yerine Beynğlu, O• 
küdar, htanbulda birer tabakkuK, lıi

rer tahsil memurlarından müreldı:ep al
tı müdürlük tqkil edilmiftir. Bu mü
durlüklere tecrübeli ve defterdarlıldant 
bulunmuı zevat ıetirilmiftir. 

Miirakipliğe tayin edılen 1 nbisarlıır 
Mübayaat komiıyonu reisi Rafit Bey 
dün defterdarlığa gelerek 1 eylülden 
itibaren miirakip olan defterdar Mustafa 
Beyi ziyaret etmİftİr. 

lıtkan ve ceasur Türk gençliği bu ma
arif teıkilatından ve §eflerinin ıöster 
diği yoldan yürümekle çok istifade e
decektir. Türkiye cümhuriyetiniıı Fran 
sa gibi gençlifin yetiıtirilmeai için ıı.ar
fettiği ıayreti takdir ederim; iki ciitn 
huriyet, ayni gayeye doğru gidiyor
lar." 

M. Herriot ve teıkilah esasi:-:e 
kanun 

M. Herriot T etkiliıtı esasiye kanu
numuzu istediğinden dün tercümesi 
vapurda kendisine takdim edilıniıtir. 

Alet H. ın tarih kongre.lnJehi 
nadnı 

Muallim Afet Hanımın iki sene ev
velki tarih koftll'esinde Türk tarihi
nin ana hatlan hakkında irat ettiği nu
tuk tercüme edilerek M. Herriot'ya ve
rilmiıtir. M. Herriot, Sorbonne Darül
fünununda bir Türk medeniyeti kür· 
süsü tesisi için te,ebbi.iate bulunacağı .. 
nı söylemittir. 

Afet Hanımın nutku.nun M. Her
riot tarafıııdan tetkiki ı.u tatebbiia İçİll 
atılacak adımlarn:ı birincisi olmaoı pek 
ıaulıtemel.ıu-. 



MİLLiYET CUMA 25 ACUSTOS 1933 3 
-

• fF,Kô§J 
Tekirdağdan İstanbul'a 

ŞEHiR 
Bir yolc:unun c:cp defteri: 

Anlrarada Marmara; Marmarada 
llaydr, 

Aıı .. arada Karadeniz; Karadenizde 
p)lj 

buıuıunuma rağmen: · 
Be ... deniz yolcıuluğunu unutmutUDJ• 
Eier unutmmnıı obaydım, fimdİ böy-

le bir kötede, boqnn gözüm, kolum dizim 
..... ı. otura kaJmazdım. 

Skajerak deniz muhuebeıinden kur
tulabiJmit torpido telmetıine döndüm. 

Çiinkii: 
T ekirdağmdan deniz yolile geldim. 

Ve en lükı bir kamarada. 
Vapurun dört türlü yeri var: Uçün

cü ikinci, birinci.. Bir ele lüks. 
Fakat bu dört yerde de insanlarla hay

vanlar Jan Jak Rusonun müsavilik id di
a11ndan çok daha müsavidirler. Yalnız 
bir tek ayırt ile: insanlar kapalıda, hay
vanlar açıkta ediyorlar. Bir de tavuklarla 
horozlar, hindilerle ördekler kafes için
dedirler. Kimbilir niçin? Bunca boş lü
ks kamara varken ... 

1 skeleden vapura bindim. Koyunlann 
ve kazların bindikleri merdivenden. 

Lüks kamarama giderken geçilir yol 
vermemek için boynuzlannı ceketimin 
cebine geçirdiler. Y ırtayazdılar. Koyun
lar bir ıey yapmadılar, sadece pantalo
numun paçasına çiş ettiler. Tavuklar 
(bir yol arkadatı daha geldi) diye sevinç 
le ırork gork diye seslendiler. Oküzlerin 
ınuzipliği olacak, cark! diye bastım, a
Yağım kaydı, o.ağırım anbarın köıesine 
çarpıp zedelendi. 

Be adam! &Jmı azıcık eysene, lüks 
kamaraya giriyorsun itte! Oyle dim dik 
ginlir mi? Bak, trak! diye kafanı çarp
hn. 

Dalğınhkla doğrusuna yürümÜ§Üm. 
Ancak yan yan yürüne bileceğini ne bile
yim? Kulağım üst yat<.::'ln, dizim altta' 
kinin keıkiiı kornişine çarptı. Zarar yok, 
acemiliktir bu, İspirto ile masaj yapar sa
rarmı, bir şeycikleri kalmaz. 

Duvara çivili açılır kapanır koltuklu 
iskemleye oturaynn dedim. Sırtı sJrtıma 
kütedek çarptı. Meğer dap daracık oldu
ğunun farkında değilmi§im. 

Yatağa girişim ömürdü alimallah. Ona 
Yatak denmez. Yatak kın, ben bıçak.Yol 
arkada§ım Mehmet Ali Bey bendaı gÖT
deli olduğu için kınına girerken bir iki 
inledi. Ben neyıene, deniz yolculuğunu 
unutmuşum, meğer zavallı arkada§mı. 
Varna yolculuğu bir bu ilci İmi§. Büıbü
tiin acemi. 

Gece yansı laılktım. Bereket versin ki 
ınevsim yaz. Ya kış olsaydı. SaWcandan 
ölürdüm. Kalk kapıyı aç, göverteye çık, 
Jiirü, sağa saP, kapıdan gir, merdiven. 
lerden in. Geriye dön. Yürü oabam yürü, 
lıufeyi sağında bırak, soluna gelen ıon 
kapıyı aç. sonra bu yollarla dön. Göver
teye geç. Lüks kamarana gir, kafam bir 
daha çarp, kolunu gene incit ve ağız tadı
ile kmma sokul. Kendimi tütünü içilmez 
reji paketlerinin kcmulduğu tahta san
dıkta sanıyorum. Başkalan buna lüks 
kamara diyorlar. Belki de öyledir. 

Mehmet Ali Bey sağ kalçasından, sol 
böğründen başka elinin üç pumağım da 
sıyırttı. Acemilik, biraz hava almak için 
kamaranın penceresini ,açmak iıtemiş. 
Neyne lizundı serin hava? Zıbar yat! 

Çok mu yemek yemişiz ne, bir türlü 
Yalamadık, bir türlü uyuyamadık. Fır
ladık. Yanlış söyledim, fırlamadık, yara
dana sığınıp aile büzüle, yanlaya bükü
le çıktık. Bizim gibi lüks yolculara ayni• 
nuş üıt güverteyi boyladık. Oh! Burası 
gerçekten cennet. Püfür püfür esiyor. 
Birer kibrit çaktık. ışığı altında bir tah
ta lüb kanape bulduk. Yan geldik otur
duk. Hay babana rahmet kerte karayel ! 
Sen esmeseydin halimiz nice olurdu? Çok 
tillriir gü'\l'ertenin tentesi de yok. Baca
nın dumanlan tepemizden geçiyor ama 
irimin nesine? Sonra fırçalanırız, lstan
bulda da iki üç defa sırh sıraya hamama 
gittin mi gül gibi oluruz. 

Ekonomi 

Almanya ile 
Ticaretimiz 
İtilafname metni alaka

darlara tebliğ edildi 
Almanya ile yapılan ve 20 ağustos 

tan itibaren meriyete giren yeni tica 
ret itilafı, alakadar şehrimiz makama 
tına tebliğ edilmiştr. itlafa merbut bir 
listeye göre, Almanyadan memleketi
mize, listede yekUnları yazılı mikdar
larda demir civata, kauçuk mamulatı, 
tulumba, yeldeğirmeni, elektrik soba
aı, tra§ makinesi, moto.si.klet, motör 
radyo ve sair bazı maddeler, konten
jan harici ithal edilebilecek; lktısat 
vekaleti bu maddeleri kontrol edecek
tir. 

Almanlar, Fransa, Ameril{a ile mü 
nakit mukavelelere m erbut listede ya 
zı]ı eşyanın kontenja n harici ithali 
hakkından da istifade edebilecekler
dir. 

On. beş günde gelen buğday 
Bu ayın ilk nısfı zarfmıfa şehrip>i

ze 274 vagon 2615 çuval buğday, 32 
vagon 2125 çuval arpa gelmiı, arpala 
nn çoğu harice gönderilmiştir. Ayni 
müddet içinde borsada 6400 küsur ton 
buğday, 40385 çuval un üzerinde mu
amele olmuştur. Uun fiyatları, ekstra 
ekstra 63 kiloluk çuvalı 270 - 600, 
ekstra 63 - 72 kiloluk çuvalı 450 • 500 
birinci 450 - 510 ikinci 300 - 350, ü
çüncü 160 • 270 kuruştan satılmakta
dır. 

Daimi sergi 
Gaiataısaray lisesinde birkaç sene 

den beri açılan yerli mallar sergisine 
halkın gösterdiği büyük rağbet naza
rı dikkate alınarak birçok taraflardan 
İslanbulda daimi bir sergi binasına 
tiddetle ihtiyaç görülmektedir.. Bu 
mesele, birkaç sene evvel ticaret oda
smca uzun boylu tetkik edilmi§, teşek 
küJ eden bir komisyonca esas itibarile 
buna ihtiyaç görülerek bir de proje 
hazırlanmış, fakat iş, oldukça yük
sek sermayeye mütevakkif görüldüğün-
den bu iş kuvveden fiile çıkamamıştı. 
Hatta o zamanlar, belediyenin de da
imi bir sergi binası vücuda getiril
mesine muavenet ve müzahereti mev
zuu bahsoJmuştu. Sem yerli mallar ser 
giai kapandıktan sonra sanayi birliği
nin bu ihtiyacı tekrar hissederek-bu 
hususta teşebbüslerde bulunacağı ya
zılmı,ıır. Dün bu ~esele etrafında sa
nayi birliği umumi katibi Nazmi Nu
ri Beye müracaat ettik. Nazmi Nuri 
Bey, bize aynen ,unları söyledi: 

" - Diğer aJikadarların aksi mü
taleada bulunup bulunmadıklarını bil 
mem. Fakat ben ııahsen. lstanbulda 
daimi bir sergiye taraftar değilim~ 
Çünkü beş senelik tecrübe, yerli mal
lar sergisine rağbetin. onlann muvak .. 
kat bir zamana münhasır bulunmasın 
dan ileri geldijfini bize göstermistir. 
Daimi bir sergi rağbet ve tehalükü 
de zayıflatacakbr. Birliğimiz bu hu
susta böyle dÜ§Ünmektedir." 

Altı ayda sattıijımız tutun 
Bu senenin ilk altı ayında memle

ketimizden 13 buçuk milyon kiloyu 
mütecaviz tütün ihraç eclilmif, bunun 
bedeli 10 buçuk milyon liraya yakın 
para tutmuştur. Bu seneki vasati fi
yat 105 buruştur. Geçen sene ihraç e
dilen tütünlerin fiyatı vasati 150 ku
ruş tutmu~tur. 

Maamafih. son anlaşmalar, sayesin 
de Almanlar 1,5 - 2, Avusturya 1 , İs
veç bir milyon kilo, Fransızlar üç mil 
yon franaız frangı kıymetinde ve Ma
carlar 25 vagon memleketi~izden tü
tün alacaklardır. Bu seneki mahsulün 
kamilen satılacağı kuvvetle ümit e:li1 
mektedir. 

Pamuk ihracatımız 

Bir tentesiz, tahta ve lüks güverte 
bankosunda yan gelmek iyi oluyor. Koyu 
lıaranıık ta ba§ka bir keyif. Arkamızda 
Türkçeyi iyi ve lôgatli konuşan bir va
tand&§ nazik bir vatandaşla hemen ah
bap ol~u. Karanlığın içinde dinliyoruz. 
htanbulda, Balatta <Şarkın sesi) 2ıhnda 
.bir macmua çıkmağa başlamış. ilerde 
fürkçe çıkacakmış. Türkçeyi iyi konu
şan ve karanlıkta biçimi görünmiyen va
tan dq o mecmuanın seyyar muhabiri ve Bu senenin 6 ayında memleketimiz 
abone toplayıcısı imiş. Tekirdağ, Çorlu, den 1,950,000 küsur kilo pamuk ih
Kırklareli, Mestanlı, Edirne, Alpullu, Lü- raç edilmiş, bunun kıymeti 600 küsur 
1~.burgaz, Uzunköprü. falan dememiş bü- bin lira tutmt>ştur. Vasati (iyal, geçen 
tun Trakyayı dolaşmıı. Millettaşlannı sene 50 kuruşken bu sene 35 • 40 ku
"~ne etmek istenıiş. Etmemiş değil, et- ruşu geçmemektedir. 
.... , ama olduğu kadar edememiş. 0rta- Bo d · f ı·rı·k lıkta kriz olduğu için. 'M~uanın bin a- rsa a a YOP., 1 1 
"?nesi varmış. TanlllDll! filozof ve bil- Bu ay zahire borsasına, geçen ay-
gınlerden l:ı:ak Alkavi Efendi de yardım lardan fazla. afyon gelmiştir. Ağusto
~iyormuş. Muhabir efendi hoşuma git• sun ilk 15 gününde borsaya gelen af. 
ti. Umuıni Harpte dördüncü Suriye or• yon mikdan 89 sandıktır. Borsaya 
~usunda bulunmu§. ismet Beyin (Paıa) tiftik ve yapağı da fazlaca gelmekte
uçüncü kolordusunda tercümanlık etmiş. dir. Son 15 günde gelen tiftik mikda
~ir büyük harpte de yaıarlığı dokunmuş. n 23 vagon ( 1730 bal ye), 37 vagon 
eırnıan Paıanm mühim bir emrini ileri (1560 balye) yapağıdır. Bazı eenehi-

hattaki ağır bataryanın kumandanına ve ler borsadan tiftik ve yapağı almak
ate! albda götürmü§. O kadar cüze!, öy- tadırlaı-. Tiftik fiyatları 38 kuruştan 
le ateşli anlatıyordu ki elini sıkmak için 62, yapağı 32 den 52 kuruşa kadar 
kalktım. Semnisin kalkan! Baca duma- çıkmıştır. · 

n~_ndan püskürme bir kurum parça .. gö- Oldt·ıru··ıen domuzların derı·ıerı· 
~'ine kaçtı. Avucumu gözüme ,kapadım 
ve tek el ile sırat merdivenini ' inip lüks Nazilli kaymakamlığından ticaret 
kamarama girdim. Açılır kapanır JllDdern oadsma gelen bir tezkerede, mahsulü 
111~·~~ çektim. Güvet çıktı meydana.. muhafaza için o mmtakada avlanan 
Go:ıumu·· ayıkladım, yıkadıın, .n;v~ı· ka-e - ~ domuz derilerinin sablmaıma iavas-
Payıp yattım. • 

sut edilmesi temenni edilrnittir. Oda-
V akta ki ıabah oldu. ca, bu hususta tetkikat yapıJmaktadır. 

• Büyük bir denizin içinde küçük bir ''"""'""'""'""'""'""'"""''"""""'""'""'""'""'""'""""' &ole raıt geldim! Şa§maymız. Bu, ak- 1' 

1-Bnı cOzümü yıkadığım sular dipten n
~lı Yapmıı ta ondan olmuş. Bir :relken• 
1 kayığı eksikti. 
Rıhtmıa yanatıp bekledik. 

d l?'.ce koyunlar Çtktı. Sonra üçüncü
l ~ki msan)ar. Onların ar'kaım dan Ordek· 
;' ÖrrlE.klerden sonra kamara yolculan, 

nlann ardından koyunlar keçiler kıvır
c~~ar, sonra sıra bizde. Biz de yola dü
zıddük. Ama yüriiyemedik. Yerler dört 
Pannak falan filan. Gene bekledik. Son 
~yvan çıktıkta., ve yerler palaspandras 
1~PrüMiikten sonra.. Biz mi çıktık der
sıniz? Hayır, ortaya bir kabzımal kati
bi gibi bir şey çıktı. Soğanları mı var-

mıı, hJ:rarlan mı, kavunıan mı? ber nesi 
varsa. Kayıkçılarla çeki§meie tutu§tu. 
Orada bulunmıyan bir adam için ağız 
dolusu, bangır bangır küfür ediyordu. 
Bütün vapuru kendi malı ve bulunduğu 
yeri V ildorya Niyan:ı:a gölü sanıyordu. 
Dört çuval mendebur getirdi diye küf
ründen, kurumundan, kumanda.smdan 
geçilmiyordu. Neyimize lazım? Biz lüks 
kameramızın kapısı önünde bekledik. Li.
hn kısası ; bir de baktık ki sağ saüm nb
tıma çılonışız ! 1 ki gözüm Allahnn neye 
kadir değil, ne mucizeler yaratmaz yarat 
trnnaz ki. ... · 

Aka Gündüz 

Maarifte 

Yeni ders senesi 
Sekiz yeni ilkmektep 

daha açılacak 
Bu sene ilk mekteplerde tedrisata 

bir teırinievvdde baılanacaklır. Maa
rif müdürlüğü keyfiyeti vekalete bildir
miftir. Bu sene 1926 doğumlular ilk 
mekteplerin birinci sınıflarına kayıt ve 
kabul edileceklerdir. Maamafih kadro 
imkanı nispetinde 1927 doğumlulardan 
göateriıli olanlar da alınacaklardır. 

Ge~en sene İstanbul ilk mektepleri
nin birinci sınıflarına 00523) talebe -
kayt ve kabul edilmişti. Bu sene bu ra
kamın daha fazla olacağı kuvvetle üınit 
edil..;ektedir. Maarif Müdürlüğü yeni
den sekiz ilk mektep daha açacağı için 
mektepsiz hiç bir çocuk kalnuyacak
br. 

Kız lisesi tasındı , 
Şehzarlebaşmdaki lstanbı.ıl kız lise

sı, Çağaloğlundaki Erkek muallim mek
tebi binasına ta~ınmıştır. Liseye, yeni 
hinada kayıt ve kabul başlamıştır. 

Vekalet müsteşarlığı 
Maarif müsteşarlığına Avni Beyin 

asaleten tayini, tasdiki aliye iktiran etti
ği yazılmıştı. Oğrendiğimize göre, bu 
haber asılsızdır. Avni Bey daha bir 
müddet müsteşarlığı vekiılelen idare 
edecektir. Yeni müsteşar Maarif veki
Jinin tayininden sonra taayyün edecek
tir. 

---<>--

Celal B. in avdetine intizar 
lktısat vekili Celal Beyefendinin 

eylulün ilk hafta11 sonunda geleceği 
yazılmı§b Vekil Bey avdet ettikten 
sonra lkbsat vekaletince hazırlanan 
müleaddıt projel eriıı tatbikatına baş-

lanacağı ve vekilet memurlan arasın 
da bazı değişiklikler olacağı rivayet 
edilmektedir. 

Bir macar gazetecrsi geldi 
Budapettede çıkan siyasi gazet.,.. 

ler muharrirlerinden Dr. Vasarhelyi 
F erence dün tayyare ile §ehrimize gel ... 
miştir. 

Baler" 'rıde ---- , 
Memba suları 

Ucu":laşbrılmas1 için bir 
tarife yapılacak 

Belediye kapalı ~İşeler icin ı!e satılan 
memba sulanrun fiyatlarını ·indirmek ;.. 
çin tetkikat yapmaktadır. Belediye bu 
tetkik!!tmı yalnız lokantalara hasretmi
yecek, umumi ~ekilde sulann fiyatlanr. ı 
tenzil edecektir. 

Belediye reis muavini Nuri Bey bu 
hususta diyor ki: 

- Suların ucuzlaması için yakında 
karar verilecektir. Ancak lstanbul hu
stısiyeti olan bir şehirdir. Şehir dağı
nıktır. 'Membadan itibaren sulara inzi. 
mam eden nakil masrafı da vardır. Bü
tün bu noktaları göz önünde bulundu
rarak bir tarife yapacağız. Memba su
larının nerelerde kaç kuruşa sablacağı 
teshit edilecektir.,, 

Sinemaların makina daireleri 
Sinemalarda mevcut yangın tehlike

sinin önüne geçmc!k için belediye yeni 
bazı karaı·lar venni}tir. Yalanda sine
malara bir tamim yapJarak makine dai
relerinde fenni tadilat yapılması bildi
rilecektir. Bu buscsta bir mühlet veri
lecek, bu zaman zarfında tehlike jhti
maJlerini bertaraf etmiyen sinemalar L:a
patılacoktır. 

Beledıye sinemalan daha sıkı bir 
teftiş altında bulunduracaktır. 

Tramvayların arasında 
50 metre 

l~ramvay kazalarının Önüne geçmek 
için, sefer esnasında her arabanın ara- · 
sında elli metre mesafe bulunması ka· 
rarlaşlmlmış, ve keyfiyet §irkete hil
dirilmiştir. 

Edirnekapı - Eyip yolu 
Belediye Edirnekapı - Eyüp yolu

nun inşasına yakında başlıyacaktır. Bu 
sahada yapılan tetkikat ikmal edilmek 
üzeredir. Bu yol asfalt olacaktır. 

Hacı Osman bayınnıfan Büyükde
re hangarına giden asfalt yol bitmek ü
zeredir. Yüz metre bir saba kalmıt-
tır. 

Hamal ücretleri indirilecek 
Belediye hamallar için yeni bir ta

limatname hazırlamaktadır. Bu talimat
namede hamalların iskelelerle olan a
lakalan, inzıbat meseleleri ve ücretleri 
bir takım kayrtlaı a t'-'na alınmaktadır. 
Son şeraiti hayatiye göz önüne a1ma
rak hamal ücretlerinin tenzili tekarrür 
etmiıtir. --------
Sıhhiyede 

Sıhhat vekili Sıhhat 
müdürlüğünde 

Sıhhiye vekili ve Maarif vekil vekili 
doktor Refik Bey dün öğleden s.,..... 
Sıhhiye müdüriyetine giderek bil' müd
det me§gul olmu§ ve Sıhhiye müdürü 
Ali Rıza Beyle görüşmÜ§lÜr. 

Gizli ilAç verenler 
Gizli ili\~ vermek meseleoinclen dola

yı lstanbulda ve Kadıköyünde olmak 
ü~ere üç: ecza deposunda zabıta ve sıb
hLye meınurJarı tarafından cürmü meı• 
butlar yapılmıştır. 

Bu ecza depolan hakkındaki tahki
kat neticesini sıhhiye müdüriyeti Sıiı
hi.ye vf!r~J~tine bildirmiştir. 

-· .. 

~lfELE~ 
Mahkemelerde 

Kupa davası 
Sultanahmet sulh mahke
mesinde devam edilecek 

Vehbi Sait Beyin Turing ve Otomo
bil Klöp ile ga:ıelemiz ve otomobil ya 
rışlarmda birinci gelen Samiye Bürhan 
Cahil Hanım aleyhine açtığı davaya 
yann öğleden sonra Sultanahmet bi
rinci $Ulh malakemesinde devam edi ... 
leeektir. .., 

Çocuğu \gtcl 
6 ;ra§mda Angeliki ve 8 yaıında 

Bedri isminde iki yavrucuğu çukulata 
vererek iğfalden suçlu 76 yaımda 
berber Petnmun muhakemesine dün 
birinci ceza mahkemesinde gizli ola-
rak devam edilm.iıtir. 

Komünistlik davası 
Besim, Edip, lbi§, Hulusi, Mustafa, 

Dede Ramazan İlJOİmli komünistlik 
ntıaznunlarırun muhakemelerine dün 
ikinci cezada gizli olarak devam edil
miştir. 

Neşriyat davaları 
lstanbul mebusu Süreyya Paııanm 

Nazım Hikmet Bey aleyhine açtığı ha 
karet dava:;ma dün birinci ceza mah .. 
hemesinde bakılacaktı . .Fak.rt Nazım 
Hikmet Beyin vekili lrfan Emin Bey 
yazılı müdafaasını henüz vermemi§ 
olduğundan muhakemenin devamı pa 
zar gilnüne hırakıbnışbr • ...,. 

GUmrUklardlı 

Her şeyden 
• 

istifade ediyorlar 
"Girer, çıkar,, kağıtlarını 

tekra.- kullanıyorlardı 
GünUük muhafaza ba.ımiidürJüiü 

limanda kaçakçılık iUerinde çok mü-
him rol oyruyan bil' meseleyi keıfet
mİ§ ve itin önüne geçilmiıt:ir. Lİmllll· 
da §ehirden vapurlara giren e§yanm 
üzerine ''çıkarn ve vapurlardan şeTıre 
gelen e§yanın üzerine de (girer) keli 
mesini tapyan ki.ğıtlar yapı§tırı:hnak
tadır. Bu kağıtlar o eşyanın salonda 
muayenesinden sonra üzerine yapıflı 
nlnıalrtadır. Bu J.ağı-dı tafıyaıı efYa 
da tabiatile muayene edihnit telalii 
edilmektedir. Şimdiye kadar l.ıu kağıt 
lar yapqtınldığr effanm üzerinde lıı
rakıbnakta idi. Halbuki son zamanlar 
ola bu Jıağıtlarm kaçakçılıkta en 
mühim rol oynıyan bir amil olduğu 
anlaıılmıttır. Teshil edildiğine göre, 
bir takın> e.IJer bu girer ve çıkar kağıt 
larnu qyalann üzerinden toplamakta 

* Maarif vekaleti aleyhinde haka
reti ınutazammın neıriyat yapmaktan 
auçlu "Muallim Sesi" gazetesi sahibi 
Salim Siret Beyin muhakemesine dün 
ikinci ceza mahkemesinde baılanılınq 
tır. Salim Siret Bey davanın reddini •' 
istemiş, muhakeme evrakın tetkiki ve 
mütaleası için 10 eylule bırakıl.mııtır. 

ve sonra kaçırılacak bir efyaıu::n ar~ 
balajı ve:ra bir valjzin üzerine yapqtı
nlarak kemali emniyetle gümrükten 
geçirilmeJ.tedir. Giiııınılı: muhafaza 
baş müdürfüğÜ bu iti büyük bir me
lıaretJe meydana çıkannıt ve önüne ge 
çiıleeek tetbirleri derhal alııuıtır. Şim
di bu kağıtlar vapurlarda ye salon 
kapılarındaki memurlar tıırafmdan 
koparılarak imha edilmektedir. Fa
kat kaçar.Çllık yapmak isteyenler lru 
l'ır:ağıtlarm taklitlerini beceremezfer 
mi? 

Eski bir limon kaçakçıltjı 
A!<ıam refiklerimizden biri, 20 bin 

sandık bir limon kaçakçılığı tahkika
tına ba§landığmı yazmıştır. Gümrük 
bapnüdiirii Seyfi Bey bu meselenin 
çok eski bir it olduğunu, ahiren ittili 
hi.pl edilerek tahkikine başlanıldığını 
söylemiıtir. Bu limon kaçakçılığırun 
lıir kımunm da müruru zamana uğra
dığı anlaıılmaktadır. 

Esrar kaçakçısı 
Esrar kaçakçılığı ile maznun Nihat 

isminde biri 8 inci ihtisas mahkeme
since f)ir sene bet gÜn hapse ve 200 
lirıi -para cezauna mahküm edilınit-
tir. ~~ 

Bayrak 
Siparişi çok 

-----~ 

Bütün memleket büyük 
bayrama hazırlanıyor 

Son gi'-:ılerde lstanbulda bayrak 
kıthğı vardır. Cümhuriyelin onuncu 
yıl . ~nümü münasebeti le yapılacalı: 
m.uazzam merasioı için memleketin~~ 

tarafından lstanbula bayrak siparit e
dilmesi, lstanbulun ihtiyacınm da geni§ 
olması bu vaziyeti doğurmuştur. Bay
rakçılar bu fınatıan istifade ederek fi
yatları derhal yükseltmişlerdir. 

Sümer Banlı meYcut vaziyeti na
zarı dıkkate alarak Feshane fabrikası
ıla bayrak imal&ttnm çoğaltılması için 
emir vermi§tir. 

F •hane fabrikası bir müddettenbe
ri yekpare olarak çok güzel bayraklar 
imal etmek['edir. Cümhuriyel bayr.i
nuna kadar fabrikanın iki yüz binden 
fa- ]a ba.y~ak imal etmesi lazım "gelmek-
.__ ıeır. 

Banka halkın ucuz bayrak tedarik 
etmesi için fiallara zam yapımyacak
tır. 

Yeni üç tayyare 
30 Ağustos Zafer ve tayyare bay

ramı hazırlı ki arına devam edilmek-
tedir. Tayyare cemiyeti o gÜn şehrin 
muhtelif yerlerinde eğlenceler tertip 
edeeektir. Yeni alınan üç tayyareye de 
Bakırköy, Be§iktaı, Küçükpazar isim 
leri konacakbr. lıim koyma merasimi 
Yeıilköyde yapılacaktır. Merasimde 
Şehir meclisi azasından Galip Bahti
yar, Abdülkadir Beyle;le Tayyare ce
miyeti namına Nakiye Hanım nutuk
lar söyliyeceklerdir. Ta:ryareleriıniz 
uçuşlar yapacaklardır. 

Doktorlar arasında 
Etıbba oda•• bay&İyet divanı dok

tor Netet Osman Beyin riyasetinde 
toplanmış, oıla aidatını vermedikleri 
için divana verilen aza ile aralarmda 
çıkan niza ve ihtilaftan dolayı diva
na müracaat eden aza hakkında gö
rütülmiq ve a.yni zamanda teşrinievvel 
iptidasında müddeti hitam bulacak 
olan oda idare heyeti ile haysiyet diTam 
azasının intihaplarmm yeni binada ya 
pılmasııia karar verilınifiir. 

Sıcaklar devam ediyor 
Sıcaklar dün de bütün şiddetile 

devam etmİ§tir. E-.velki gÜn hararet 
dereces.i 29- iken dün derece otuza 
bulmu§tur. B;rço., kimseler plaja . gi
derek sıcağın teairinden kurtulmak is
temiılerdir. Sıcalı.lf.rın bu sene son ba 
harda da devam edeceii söylenmekte
dir • 

Şarkta tapu işleri 
Tapu ve kadastro umum müdürü 

Cemal Bey §ehrimİze gelmiıtir. Şark 
vili;retleriıull>ki bıpu ve kadasrto ,,ıe-

rini tetkik ""' teftit etmek üzere cu
martai gÜnÜ Mardin ve Diyanbekire 
hareket edecektir. 

Mısırlı misafirler yarın 
. Ankaraya gidiyorlar 

YaJovaya ve Borsaya gihniş olan 
Mı~n·lı ~axeteci ve bek.imler dün ak~m 
avdet etmis.!erdir. Mi~afirler bugiin 
Ankaraya f!İdec "/J lı1F.r"1İI"' 

floll•f9 

Kuzguncuk yangını . 
Polis tahkikahna göre 

kast kokusu var 
Bundan bir hafta evvel ıwz.-. 

cukta, Münirpaşa mahallesinde Reı
neli Osman Beyin kötkünden bir ya.n
gm çılımqtı. 

Bu kötkle :rangm çıktığı giin kim
senin b11hınmamaaı, ve kötlôin milli 
sigorta prketine 15 bin lir&:Ja aigorta 
it n Emniyet sandığına da 11 bin ıı.. 
raya merhun bulunman zabıtanm 
y-gmda kasıt olup olmadığı hakkm
dalri tahkikatının tamikını İcap ettir
mifti. Haber aldığımıza güre, zabıta 
yangında lıaut giirmektedir. Bazı kim 
seler nezaret altıııa •lınmışlardır. 

Zavallı çocuk 
Rumeli kavağmda bİıJ,ıçevan Ki.zı. 

mm bil' ~ ya§mdaki lozı Yaıar 
kaynatılmakta olan süt tenceresinin 
içir l dütmiiıtür. Çocuk bir çok yerle
rinden yanmış, tedavi edilmiı ise de 
ölmÜ§lÜr. 

Tehdit 
Dünltii akııam gazetesi, Osküdaı-da 

yanm kalan hir~soyııunculuk hadise
sinden bahsediyordtL Bu hususta yap.. 
tığımız tahkikatta böyle bir soygun
cnluk hadiseıri olmadığı, yalnız ;, ir ,iJri 
kişinin lbrabim Bey namın\fa bir zatı 

1 tehdit ettik.Jeri anlatılmıştır •• --Diş tabipleri cuma günü 
iş yapabilir mi? 

Cu günleri kabinelerini açık 'hu
lunduran bazı diı tabipleri hakkı:rrd& 

zabrtai belediye memurları tarafın
dan birtr zabıt tutulmuştur, bunlar 
mahkemeye verileceklerdiı-. Bazı dok 
tor ve di, tabipleri etibba odasına mil 
racal't ederek diş tabiplerinin cuma 
gÜnÜ kabinelerini açıp açamıyacakla
rmı sormuıtardır. Aynca sıhhiye m• 
diriyeti de lıu. mesele hakkında Sıhhi
ye vek8.1etine müracaat edecektir. 

Yolcu tarifesi de bitirildi 
Tarife kon:ıisyonu, dün Deniz Y• 

Hava miinetarı Sadullah Beyin riya
.etinde soa toplantıorru yapnnf ve aza 
tal'afından haurlanan yolcu tarifele
ri de imzalanarak merasimi bitirmit
tir. 

Yolcu tarifeleri, bugÜn lktısat ve
kaletinin tasvibine arzedilmek üzere 
V eki.let lı:abofaj §Desİ müdürii Aye
tullah Bey tarafmclan Ankaraya ri
türülecektir. 

Mimar Sinan türbesi 
tamir edildi 

EYkaf müdüriyeti tarafından .. 
evkaf miııuWan tanfından yeniden. 
tamir ve tevsi edilmekte olan Siileyma-
niyedeki Mimar Sinanm türt.eamin ta
·miratı niba:ret hulmUflur. 

Japon maslahatgüzan 
gidiyor 

Türkiye hiikı'.imeti ne:ı:dindeki Japon 
maslahatgüzarı M. Murakami Japon
yanm Peru erta elçiliğine tayin edil
miştir. 

M. Murakami'nin vazifesi başına 

ne zaman gideceği henüz belli değit-
..J!_ 

Ahf&p sinemalar 
{Ji ki; şu itfaiye mütehaaıu pi. 

di de 1atanbuluıı abtaP e-.rlerinin 
yanar feyler oldui- ...ı..ddr._ 

Yahu! Nedir bu telif! Bis ı.a... 
bulun ahfap malıalleJeriırin atet 
tehlikesine manız olduğunu ldlmi. 
yonm.. Ne oluyonm? Bia abıf ..,._ 
likı . .. . . 1 ..1-"-!1" en .. ,, ... ,.,,, •nwn u ~ız 
ki; böyle sözlerden mütehuaia o
lalım.. Sinema }"llllgllll yalım:. biz. 
de mi olur? Hem hamdoLıun blzdo 
d..Jıa öyle bir feY cılmıı.ch a•ım. 
Kanadada mı ne.idi, bir yerde Wr. 
çoculı:: sinemaar içindekilede lıera• 
ber yammşb. Alemi teli.ta -.rem.iye 
mahal yok!. Bu mütehaaııu efendi 
elbette: 

- lstanbul itfaiyeainde clü:zek
cek bir fey yoktur. diyecek değil 
ya! ••• 

Buraya kadar gelmit, harcırah, 
para, masraf beyhude mi gitsin •• 
Ya projeleıd?. Onun için abp tutu
yor.~ Şimdi sinemaları düzelte
lim,'Yarm evleri kargir yapalım •• 
Öbür gün, yolların itfaiye hareke 
tine müsait olmadığım söyler ! Bir 
adam latanbulda eluik bulmak İa· 
ters,; zahmet çeker mi?. 

Miitehassıa efendi! Bunları •Öy
lemeden evvel föyle etrafına bak
saydı daha. bizim belediye liinası
mn bile ..ı..ap olduğunu görürdü. 
Dur bakalım efendim! Bi-z mahal
le tulumbaları devrini de görmüş
töll:, o zaman da rahmetli Ziçni 
Pqa proj,eler, raporlar veı-ir du
nırdu. Şimdi de ba.pa bir ınütebaa 
sıs ayni teraneyi telmubyor •. Yal
mz lıenim anlayamadığnn şey şu
dur: Bir tahta binanın yanmak teb 
likesİDe maruz olduğunu bilmek i
çin Avrupadan mütehassıı; getir. 
miye lüzum var mI? 

Su.. Su .• 
lstanbulun doymayacağı, doya. 

mıyacağı: fey nedir? derlerse: Korl 
madan söyleyin! Sudur .•• Akar su, 
ÇC1IDe suyu ve İçme suyu. •• Bu ne
den böyledir?. Oruım kimse bil
mez.Yalnız muhakkak bir fey var· 
sa vaktile .. Abuhaırasile meybur" 
olan bu şehirde içecek su yoktur. 
Yani pahalıdır, elmıe.ğin kilosu 7 
ku.ut iken içecek suyun kilosu on 
bef lınıruftur. Bırakırsak yirmiye 
otuza kadar çıkar... Çünkü bu i.-. 
ler sudan itleı-dir.. Kimse üstüne 
maletmez... Bard~ bey kuruta 
içeriz. Onun ela aslı faslı meçhul
dür. Bu mesele kas defa yazılmq
hr r? Bilseniz... Likin ne fayda.. 
Nakfi 'ber ap! •• 

Dayak! .•• 
Allah cümleyi kol'USUD, Abidin 

DaveJ' Bey Ağabeyimize Erenkö
yünde dayak atmak istemişler .• 
Pek gülmeye gelmez. Çünlü da.
yak denilen şey istenerek yenmez. 
Kashahannek yenir •• Maahaıa ga
zeteci olanlara: 

1 - Karanlıkta gezmek, 
2 --;, Elinde paketle dolaşmak; 
3 - Ötekine berikine çatmak •• 

Gerekmez •.• 

Umuyorum ki; polis mütecaviı
leri hıbnuftur. Yoksa bütün muhaı 
mfer;'elinde paket olup karanlık
ta giderlerken birer muhafız tut
maya mecbur olacaklardu-. 

FELEK. 

Paris sefirimiz 
J'dezunen §elırimize selmiş olan 

Paris sefirimiz Suat Bey bv!JÜD Yala- ' 
vaya gidecektir. Suat Bey dün Tevfik 
RÜ§liİ Beyi ziyaret etmiştir. 

1 BORSA 1 
(İı Bankaamdan alman cetnldir) 

24 AGUSTOS 1933 
Aktam Fiatları 
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( Haftalık Siyasi İcmal .) Erciş Askeri satın alma 
Komisyonundan: 1 Evkaf midlrlyetl llA.aları 1 

Avusturya • Almanya _ihtil~f! hey· 
nelmilel münasebetlerin mihverını teş

kil etmekte devam ediyor. Almanya 
ve bu memlekette iktidarda bulunan 
Milli Sosyalist Fll'kaaı, Avusturyada 
da ayni fırkanın iktidara geçmesi için 
mesai sarfetmekte devam ediyor. Hit· 
ler, bu Avusturya ıiyaaetine o kadar 
bağlanmııtır ki mukadderatı da bun~ 
bağlanmı§ gibi görünüyor. Her ıeyı. 
Avusturya siyasetinin muvaffakıyeti 
namına ihmal etmektedir. Sili.hlanma 
huauıundaki müsavat meselesinde tim• 
dilik pek o kadar bahis yoktur. Ya· 
hudiler aleyhine a,!ınan tedbirler de 
normal yolu takip ederek neticesine 
varını§ bulunuyor. Şimdi Alman siya· 
seti, Avusturya Üzerine teksif edilmit
tir. 

Ancak bu, bir Alman • Avusturya 
meselesi değil, Avrupa meselesidir. 
Büyük küçük, bütün devletler, bir Al
man .. Avusturya ittihadı manasını ta .. 
2am.mun edecek olan bir neticenin 
tahakkuk etmesine mani olmağa ka· 
rar vermi§ bulunuyorlar. Geçen haf· 
ta fngiltere ile Fransa ayrı ayrı fakat 
ayni mealde teıebbüslerde bulunarak 
Almanyayı Avusturya HükUnıeti aley
hinde propaganda yapmaktan vazge· 
çirmiye çeh§mıılardı. ltalya da ayrı 
olarak ve dostane bir teıebbüsle gidi
len yolun vahametine Almanyanın 
nazarıdikkatini celbetınitti. Almanya, 
Fransa ve lngiltereye baıtan savma 
cevaplar veımekle beraber, ltalyaya 
sarih vaatle bulunmu~tu . Verilen va· 
ade göre, Avusturya Hüküıneti a.ley· 
hindeki propagandalara nihayet \•eri• 
Iecek ve Avusturya üzerinden Alman 
tayyareleri uçmıyacaktt. Ancak bu 
vaatlere rağmen, Alman radyo jataa-
yonları Avusturya HükUıneti aleyhin
de propaganda ya~ma"'ta devam et
mektedirler. Ve Hıtler'ın Avusturya 
hakkındaki siyaseµnin değiıtiğine de
lalet edecek bir emare yoktur. Esa
sen Almanyanm dahili vaziyetini bi
lenler bu siyasetin değiıebileceğine de 
ihtimal vermiyorlar. 

Hafta arası Almanyanın Avusturya 
hakkında takip etmekte olduğu bu 
siyaset meselesi, Avusturya Batvekiıli 
Do!lfus ile ltalya Baıveküi Mussolini 
arasında bir müli.kat mevzuu oldu. 
Dollfus lta.lyaya giderek ltalyan Ba§• 
vekili ile görüştü. Mülakatta nelere 
karar verildiği malUnı olmamakla be
raber, bugünkü vaziyette Almanya 
üzerine tazyik yapabilecek yegane 
devlet ftalya olduğu kabul ediliyor. 

Filhakika bu noktada ltalyanın si
yaseti Fransa ve Küçük İtilafın siJl'.a• 
setlerine uygundur. Yani Almanya de 
Avusturya arasında bir ittihada m8.ni 
olmayı İtalya da istiyor. Fakat Al
manyayı gücendirmek te İtalyanın iti· 
ne elvermiyor. Çünkü Almanya Avru
pada lıalyanın dayandığı büyÜk bir 
devlettir. Bugünkü Avrupada bir ta· 
raftan lta.!ya ve Almanya, diger la· 
raftan da Fransa ve Küçük itilaf aşa· 
ğı yukan eaki muvazeneye yakın bir 
vaziyet meydana getirmi§lerdir. Fran· 
sa kombinezonu olduğu gibi durur
ken ve bu kombinezon arasındaki 
tesanüt artmakta iken, lıalya l<endi 
kombinezonunu zayıflatmak istemez. 
işte bu Almanya • Avusturya ihtila
fında ltalyanın vaziyet ve rolü budur. 

Avıısturva me~elesıinin halli için 
Milletler Cemiyetine müracaat mese
lesi ileri sürülmektedir. ihtilafın Mil
letler Cemiyetine intikali, meseleyi 
halledeceği yerde alakadar devletler 
arasındaki noktainazar farklarını da
ha ziya -le tebarüz ettirecektir. Hü
lasa bu A ımsttırya meselesi büyÜmek 
ve dallanıp budaklanmak istidadını 
gösteren bir mesele halini aldı. 

• • * 
Amerika Reisicümhuru Roosevelt, 

A f"'erikanın ktısadi kalkınma progra
mını tatbikta geldi duvara dayandı. 
Bir taraftan Am.,rikanm yüksek sana
yi erbabı diger taraftan da İfçİler ara
sındaki menfaatler bir türlü telif edi
lemiyor. Sanayi erbabı kalkınma prog· 
rammın bazı ehemmiyetli noktalarına 
itiraz etmişlerdir. Bilhassa ameleye 
söz hakkı veren formülleri kabul etmi
yor! ar. Diger taraftan iıçiler de bu 
buhrandan bilistifade vaziyetlerini 
takviye etmek İstiyorlar. Binaenaleyh 
Roosevelt geldi, say ile aermaye ara· 
sındaki münasebetlerin tanzimi nokta
sında duvara dayandı. 

Bathca ihtilaf çelik, petrol ve oto
mobil sanayii etrafındadır ki Ameri
kanın en ehemmiyetli aaııayii de bun .. 
!ardır. Bunlara bütün sanayi hayab· 
nın anahtarı diyorlar. Ancak Roose• 
velı timdiye kadar bu meseleleri uy· 
ıa.llıkla halletmeğe çalıtmııtır. Kanu
ni salahiyetlerinden istifade etmeğe 
teıebbüı etmemiıtir. ihtilaf hat bir 
safhaya girdikçe, "Kanuni çareler., 
den bahsedilmeğe başlandı. Ve Cüm
hurreisinin aali.hiyetlerİe ne derece 
yüklü olduğunu bilenler neticede iste
diğini yapbracağında tereddüt ede
mezler. Ancak her istediği yapıldığı 
zaman iktısadi ka.lkınma programı 
muvaffak olacak mı? Bu ayrı bir me• 
seledir. Ve henüz muvaffak olup ol

Çaldıran hudut 933 senesi ihtiyacı olan yetmiş bir bin 
sekiz yüz kilo fabrika ununun kapalı zarf usulile münakasası 
yapılacağından talip olanların yüzde yedi buçuk teminatla
riyle birlikte 13-9-933 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat 9 da Erciş Askeri satın alma komisyonu binasında içti
mada bulunacak olan komisyonumuza müracaatları. (4370). 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti celilesinden: 

Ankarada Y enişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıf 
zıssıhha Enstitüsü binaları kirli suları için İnşa ettirilecek ve 

mıyacağı hakkmd:'. kimse. tah".':ind'.: bedeli keşfi 6789 liradan ibaret tasfiye çukurları İnşaatı kapalı 
~~!~nmak cesaretını kendınde gormu· 'zarfla ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Teklif 

1 mektupları eylülün 12 ci salı günü saat 15 te Sıhhat ve İçtimai . * * * Küba ihtilili Cümhurreisi Maça· Muavenet Vekaleti münakasa komisyonunda açılacaktır. Ta-
do'nun çekilmesile neticelendi. Küba ı· l • lA k f" • •• k lA im k V 
Meclisi Cümhurreisine müddetsiz me- ıp enn P an ve eş ını gorme ve ma umat a a üzere . e 
zuniyet verdi. Maçado da bir tayyare- kalet mürakip mühendisliğine müracaat eylemeleri ve teklif 
ye binerek Küba adasından ayrıldı.Bu mektuplarını yevmi ve saati mezkurdan evvel Vekalet kale 
suret!" adnnlarmı Amerikanın maliye • ah d l 
,merkezi olan Wallstreet'e uydurmayan mı m sus Mü Ür üğüne tevdi etmeleri ilan olunur. ( 4369) 
bir devlet rei•i daha kendisinden ev
vel ayni yolu takip edip te ayni akl· 
bete maruz kalanların yanma gitıniı· 
tir. 

Küba ihtilali ıeker sanayii ile yakın
dan aliıkadar olan Amerika milyoner· 
lerinin eseri olduğu daha höyük bir 
vuzuhla anla§ılmııtır. Maçado'nun ye· 
rine Amerikalıların arzularına uygun 
hareket edeceği zannedilen Carlos 
Manuel de Cespetes muvakkat Cüm
hurreisi oldu. Amerikalılarm bu kı· 
yamda askeri veya bahri müdahalele
ri olmaım§tır. Gerçi iki harp gemisi 
Havana limanına gİbnİ§tİr. Fakat mü
dahaleden evvel Maçado çekilmiştir. 
Cümhurreisinin bir müdaha.leye mahal 
bırakmadan çekilmesi Amerikahlan 
memnun etmiştir. Şimdi fili surette 
müdahale etmek akıllarından geçme
diğini Küba'hlann kendi mukadde
ratlarına hakim olduklarını söyleyip 
duruyorlar. 

*** Asuri meselesi Irak Hükumeti aley-
hine lngilterede büyük bir propagan· 
da vesilesi olmuıtur. Osmanlı lmpa· 
ratorluğu zamanındaki Ermeni nıeae .. 
lesi gibi, bir takım lngilizler bu Asu· 
ri meselesini parmaklarına dolamıtlar 
ve dünkü müttefikleri olan Iraklılar 
aleyhinde propagandaya baıJamıılar
dır. Geçen ay Londrayı ziyaret edip 
te lngiliz Kralı tarafından istikbal 
edilen ve hakkında oldukça nümayiş· 
kar tezahürat yapılan Irak Kralı 
Faysal da bu propagandanın hedefi 
olmaktan kurtulamamııtır. "Irak bil
mezse öğrenmelidir,, «Irak Kralına 
haddi bildirilmelidir>>, "Irak Hükfune
tıinden hesap istenilmelidir'', gibi cüm
leler en ağırbaşb gazetelerin sayıfala· 
rında yer buluyor. 

lngiliz gazetelerinin ve bu işle ala
kadar fngilizlerin fngiliz efkarıumu· 
miyesini tahrik etmek İçin kullandık
Jarı tabiye Osmanlı İmparatorluğu za· 
manmda kullanılan tabiyenin aynidir: 
Halkın dini hissiyatını tahrik etmek. 
A~uriler iki sebeple lngilterenin hima-
yesine muhtaç imiş: ~ 

1 - Hı~istiyan olduklarından. 
2 - lngiltereye BüyÜk Harp içinde 

yardon ettiklerinden. 
Bundan çıkan netice şudur ki eğer 

Asuriler Hıristiyan olmasa veyahut 
lngiltereye yardım etmeselerdi, mu
kadderatları ile kimse alakadar olnu
yacaktı. Dünyada her şey değiıti. 
Fakat lngilterenin ehli salip ruhu hala 
değişmemi~tir. 

* * * 
Japonya Mançuryadan sonra Jehol 

Eyaletinde vaziyetini takviye ettikten 
sonra garbe doğru uzanmaya başladı. 
Mongolistanda bazı yerler İşgal edil· 
dikten sonra Çabar Eyaleti istila edi
liyor. 

Jehol iıgal edilirken, Mançuryanın 
bir cüz'ü olduğu söylenmişti. Bu de
fa Cahar Eyaletinin Mançuryaya ait 
olduğu ;ddiası ileri sürülmüyor. Bir 
taraftan askeri, diger taraftan da da
hili asavisin muhafazası İ§gale sebep 
olarak ~örülüvor. 

Milletler Cemiyeti, Mıl.nçuryayı tah· 
liye ettiremedikten sonra Japonya u .. 

- Eskişehir Hava mektebi 
Kı· m Etndanlığıiıdaiı: 

Hava mektebine kaydı t< abule talip olupta evrakını te
kemmül ettirmiş olarak mekte '>e gönderenlerin müsabaka im 
tihanları 9 Eylul 933 tarihinde icra edileceğinden taliplerin 
mezkur günde Eskişehir Hava Mektebi binasında bulunma
ları ilan olunur. (4382) 

Akşam Erkek Sanat Mektebi 
Kayıt muamelesine başlanmıştn-. 8 Eylule kadar devam e

dilecektir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayıtlarının ye
nilenmesi ve 932 - 933 mezunlarının şahadetnamelerini alabil-
meleri için 4 vesika fotografı getirmeleri lazımdır. (4310) 

TEŞEKKÜR 
Biraderim Osman Beyin vefutı dola

yisile ailemiz efradını minnettar eden 
zevatı kiramın pek kıyİnetli ve ~vaziş 
kar fütıuflaTina karşı tıeşekkürat ve tazi 
matımızm iblJlğına muhrerem gazeteni
zin delaletlerini .-ica edeırim efendim. 

Sahip MoHa Bey zade İsmail 
(6687) 

HARP MALULLERİ 
Temsil heyetinden : 

Bazı mühim ıhuwsatın görüşülme.si 

için Vilayet makammda·n alınan müsaa 
de üzerine bugün saat 14 te Ünivepite 
kıoın.ferans salmıunda içtima edileceğin 
den bilumwn malfil gazi a.rka.daşlarr

mızın teşrifleri ehemmiyetle riça o1u• 
ınur. (6694) 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 
5936 4917 

zak Şarkta istikliıl ilan etmi§ vaziye
tindedir. Esasen Milletler Cemiyetin· 
den çekilmiıtir. imzaladığı muahede
lerle de kendisini mukayyet addetmi· 
yor. Bu ~artlar albnda Japonyanın 1 

Asya kıtasında kendisi için tesı:ıit etti· 1 

ği hudut kuvvet ve kabiliyetinin tayin 
edeçeği huduttan ibarettir. Japonya 
yalnız Asya kıtasında teves!!Ü etmek
le kalmıyor. Çin denizinde bazı küçük 
adalara hak iddia etmkle Fransa ile 
ihtilafa düşmüştür. Sonra Vaşington 
silahsızlanma mukavelesinin müddeti 1 

bittikten sonra lngiltere ve Amerika· ı 
nın bet nispetine karşı üç nispetini ka
bul etmiyeceğini şimdiden bildiriyor. 
Velhasıl devletlerin her biri, bir me· 
selede Japonya ile kartı karşıya geli· 
yor. Japonya gittikçe yakm istik· 
baLin bir meselesi 1•alinde beii:rmekte· 
dir. 

Ahmet ŞUKRU 

5752 - --- -
ı __ R_AD_Y_o_f 

tiugünkü proğram 
ISTANBUL : 

12,30 T.ürkçe gramofon 
18 Graınofon 
19 Üstüdyo aaz heyeti refaktile Nezihe Hanım 
20 Osman Pehlivan 
20,30 Hanımlar heyeti 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Ajansı, Bor•a haberi saat ayarı 

ANKARA. 1538 m. 
12,30 ~ Cra.mo!on. 
18, : Piyono konseri. 
18,45 : Fransızca ders, 
l S,20 : Gramofon. 
20115 : Ajanşh.Qberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21:Senfonik konser. 23: Dana mu•ikiai. 23,30: 
Spor. 23,45: Caz:. 
BUDAPEŞTE, 20~35: 5 aletli Zimbal kon· 

seri. 21,25: Muhtelif. 23,35: Opera orkestrası 
tara!xndan konser. 
VİYANA, 518 m. 

21,05: Orkc,atra konseri. 22,30; Haberler ve• 
saire. 22.SO: Hafif musiki, 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
21,20~ Hafif musiki. 21,35: Varyete. 

PRAG, 488 m. 
21,15: Milli ibtiJi.I zamanına a.it ıarkrlar. 21,30: 
vals ve marşlar. 22: Orke•tra. 23,20: Ru•ça 
ne,riyat. 

r~ıııty~t' 
Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. -
A BONE ÜCRETLERİ : 

Türkiye için. Hariç için. 
L. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak (leri verilmez.- Müddeti 
geçen nü•halar 10 L:uruıtur.- Gazete ve 
m;ıtbaaya ait İfler için müdiriyete mÜ· 
racaat edilir. Gazetemiz ilin1arın me•'u· 
liyetini kabul etmez. 

BÜGUNKU HAVA 
Askeri rasat merkezinden verilen ma

Ümata göre bu&'ÜD bava açık ve sakin o
ac:akbr. 

24·8-933 tarihinde hava tazyiki 755 mi- ' 
İnıe-tre en fazla sıcaklık 30, en az 16 de

l"(;CO idi. 
:.R .................. ... 

Kıymeti 
Muhammenesi 

Lira K. 
1258 00 

87 50 

16 67 

75 00 

400 00 

2441 00 

Çenberlitaş'ta Atikalipaşa mahallesinde Ta
vukpazarı caddesinde eski 3 yeni 3-5 No.lu 
üstünde odaları müştemil kagir dükkanın 
69-192 hissesi. 
Rüstem paşa mahallesinde Balkapanı hanı 
üst katta 60,61 No. lu maa kamara odanın 
14-120 hissesi. 
Tavukpazarın'da Hüseyin ağa mahalle
sinde Çilinğirler sokağında eski 61 yeni 57 
No. lu dükkanın 1-6 hissesi. 
Mahmutpaşa'da Dayahatun mahallesinde 
Kürkçü hanı 2 ci katta 6 No. lu odanın 1-6 
hissesi. 
Çarşıkapısm'da Kaliçesihasan mahallesin
de Makascılar caddesinde eski 29 yeni 27 
No. lu dükkanın 1-2 hissesi. 
Ortaköyde Uncu sokağında yeni 38 ila 44 
No. lu iki kağir hane ve altında bir fırın ve 
bir dükkanın 1-6 hissesi. 

260 42 Unkapanm'da Yavuersinan mahallesinde 
Ahır sokağında eski 12 yeni 16,18 No. lu üs 
tünde odaları bulunan kağir dükkanın 
80-384 hissesi. 

Y ukardaki mahlfil e~laki n hisseleri satılmak üzere dört 
hafta müddetle llana konmuş tur.İhalesi eylülün 18 ci pazarte 
si günü saat 15 te dir. Taliplerin pey akçelerile beraber Çenber 
litaşta İstanbul Evkaf müdüriyetinde mahlulat kalemine mü
racaatları. (4170) 

rı 

1 - Mahmut Paşa ve Rıza paşa caddelerinin birleştiği dött 
yol ağzında altında büyük mağazayı ve fevkinde anjesol katla
rım müştemil Küçük İzmirli oğlu hanı namiyle maruf 254 ve 
258 cedit No. lu Valof akar. 

2 - Ankara caddesi üzerinde Milliyet matbaası ittisalinde 
96 No. lu tahtında bir dükkan ve fevkinde altı oda vesaire mÜ§ 
temilatı havi her türlü ticaretgah olabilecek Vakıf akar. 

3 - Sirkeci civarında Tramvay caddesi üzerinde Köprülü 
han kapısı hizasında 42 ve 44 No. lu dükkan. 

4- Beyoğlunda Ağahamammda maruf Üçüncü Valof ha
nın maa müştemilat altı oda ve banyo ve saire müştemilatı ha 
vi 9 No. lu dairesi. 

5 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Telgr 
af sokağında 2 - 4 No. lu apartımanm dört oda bir mutfak ve 
saireyi müstemil altıncı dairesi. 

6 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Zanbak soka
ğında 5 No. lu hane. 

7 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Ab
dullah sokağında 16 No. lu hane. 

8 -- Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Çakmak soka 
ğmda 19 No. lu hane. 

9 -Yeni Bahçede cadde üzerinde 16 - 38 No. lu han ve 
kahvehane. 

Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 
kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuş~ur. İhaleleri Ağus 
tosun yirmi sekizinci pazartesi günü saat on beşte yapılacak
tır. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müra 
caatları. (3872) 5220 

l•tanbul Sıhhi Müe~ıeıeler Satınalma 
Komisyonu Rel•llğlnden: 

Tıp Talebe yurduna mayıs 934 sonuna kadar lüzumu o
lan Süt ile Silivri yoğurdu 12 Eylfil 933 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa suretiyle ihale edilecektir. İsteklilerin müraca 
atları. (4265) 5681 

--ı -----..,, 
. lstaabal Beledl7e•l ~..Aalan _ 

İstanbul Belediyesinden : Belediye Z. talimatnamesi-
nin, kullarulmrş elbise ve eşya satışma dair ahkamı muhtevi 
bulunan 304 üncü maddesine Daimi encümence ilave edilen 
fıkra aşağıya yazılmrştır. ilan olunur. 

FIKRA: "Müstamel elbise ve dokuma ev eşy~sı ve bu
na mümasil şeylerin tephir edilmeden satılması yasaktır." 

(4405) 

Milliyet'in edebi romanı: 50 mak ... Bu çok acı bir yatayıştı. Da
va edemezdi. Her dava bir kitaba 
bağlı idi ve her kitap ta tahitler İs
terdi. Bar orospusunun tahidi ise 
yoktu. Olsa bile gökte idi. Hiç bir 
gün gökten inmiyordu ki tahitsiz 
davalara şahitlik etsin de yarattığı 
insanları birazcık olsun korusun. 
Hırsından titriyordu. Petek bu tit
reyişi ütüdüğüne verdi. Sobaya bir 
iki odun atarken Nihal: 

Bundan başka iki gündelik de ce· medi mi? 
za verilirdi. Fakat onun dayak yedi -Annem öyleler bilmezdi. Hem 

masalına batladı: . 
- Bir vardı, bir yoktu. Bir mini 

mini Hacer vardı. Senin timdiki 
yatının yarısı kadar bir Hacer kız. 

-Annesi var mıydı? YA.YL A KIZI~ 
- Y A1AN: Aka Gündüz. -

- Babanın evinde benim gibi 
kaç tane var? 

Ortalık karıttı. Nihalin aol kula
ğı çınladı, sol gözünden kıvılcım
lar fıtkırdı. Yediği tokat ciğerleri
ne itlemitti. Bira titeaini kapınca 
fırlatb Şite locanın yan direğinde 
farçalandı. 

- Seni orospu ıeni ! 
Bir tekme, kıçmm ortasına bir 

tekme daha •• Sarhot kız localann 
arkasındaki dar geçide boylu bo
yunca uzandı. Yere çarpan burnun
dan kan akmağa batladı. Oracıkta 
bayılıverdi. 

Cazbant gürültüyü örbnek için 
ıert bir çarlstona batladı. Kızı ar
tistlerin soyunma odasına ıürükle
öiler. Ve beyler bir fey yokmuf, bir 
feY olmamıt gibi ellerini kollarını 
ıalhyarak, marifetlerinin kurumu
nu satarak, homurdana homurdana 
çıktılar, gittiler. 
Nihal bir saat sonra bir sivil ile bir 
kapıcının arasında pansiyonundaki 
odasına geldi. Odadan girince ka-

pıyı kilitledi ve yatağına kapana
rak öğleye kadar için için, hüngür 
hüngür, derin derin ağladı. Yayla 
kızı Petek yatağın kenarına otur
muş, Nihalin elini küçük avuçları· 
na almıt aöyliyordu: · 

- -Ağlama abla. Sonra gözlerin 
kızarır. Sonra güzelliğin kaçar. Ağ
lama. Ağlama ablam! 

Bar kızı baygın bir halde ikindi
ye kadar uyudu. Yayla kızı ba,u
cundan ayrılmadı. Arada sırada 
yoklamağa gelen ihtiyar kadın da 
ses çıkarmıyordu. Petek, Nihal U• 

yanıncaya kadar ağzına lokma koy 
madı. 

Nihal kalktığı vakit gece olanı 
biteni hatırlamağa çalışıyordu. Hiç 
hali yoktu. Tekmelerle kapı dışarı 
edilmesi pek gücüne gitmişti. Müt
terilerine kartı fazilet gösteren Ni
hal o müşteriler tarafından tekme
lenmişti. Kimsesizliğini bir kere 
daha duydu. Hakaret edene, döğe
ne, söğene, tekmeleyene, zorla borç 
lu çıkarana kar~ı bir 'ey yapama-

- Ellerin kirlenir kızım, dedi. 
Bırak ben yakarım. 

Sonra Petek'i dü,ündü. Hastalık
tan yeni kurtulan kızcağızı üzme
mek için gülümsedi. Çenesini ok
pdı: 

- Sen bir tey yedin mi? 
- Sen yemedin ki. 
- Akşama yeriz. Sen timdilik 

kahvaltı et. 
Gardiroptan biraz ekmek, pey

nir, konserve reçel çıkardı. Masa
ya bir gazete serdi. Kızı oturttu. Ye 
direbilmek için kendisi de bir iki 
lokma aldı. Nihal'in yalandan key
fi Petek'e göç oldu. Karnının acık
tığını ancak ,imdi duydu. İftahla 
yemeğe b~ladı. Hem yiyor, hem 
konuşuyordu: 

- Bu gece oraya gidecek misin? 
-Gitmiyeceğim. -

Bunu birdenbire aöylemİfti.Gitme 
diği akşamlar gündeliği kesilirdi. 

ğini, bayıldığını, burnundan tar o timdi yok. 
şar kanlar akbğmı hepsi görmüt- - .••..• • • • • • • • • • • • • • • 
!erdi. Gündeliğini kesseler bile ce- - ölmüt dediler. Annem ölün- ı 
za yazmıyacaklardı. insanlık bu i- ce ben itte kaldım. Masal olaydı 
di, hak bu... Derken gülümsedi. 

1 

bellerdim. Ama annem ölünce ... 
Hangi insaniyet? Hangi hak? Han· - Kim söyledi? Annen. 
gi hukuk? Hangi guguk? Sinirli bir ' - Ben geçende konUfurlarken 
kahkaha salıverdi. Sonra gene bat- itittim. Baha Bey ağamla adamlar 
ladı: konuftular. Artık paralarımı köye 

- Gitmiyeceğim. Telefonla ha- · yollamıyacaklarmıt.ta feye yatıra-
ber vereceğim. Biraz rahatsızım. caklarmıf. 

- Sonra para vermezler. -Annene acıdın mı? 
- Zarar yok. insana can lazım. - Kimseye söylemedim. 
Telefon etti. Öte taraftan homur - Ne yaptın? 

tular geldi. Yirmi dakika sonra ka- - Senin gibi. 
pı vuruldu: - Ben ne yaparım. 

- Direktör diyor ki, bu akf&lll - Batımı yorganın albna çek-
gelmezse bir haftalık gündeliğini tim, gizli gizli ağladım. 
keserim. - Ben öyle mi yaparım? 

- Zarar yok, hastayım. -Beni uyandırmamak ıçın.. 
- Masrafı sana doktor gönde- Ben de seni uyandırmamak için ' 

recek. öyle yaptım. 
- İstemem. - Ben senin annen olsam.. 
Nihal o gece gitmedi. Odasını ka Petek sustu. 

padı. Petek'le h<qbaşa kaldılar. Ye - Sana masallar söylerim. 
mekten sonra komtu apartımanın - Söyle bakalım. 
gramofonunu dinlediler. Uyku- - İyi masallar söylersem annen 
!arı gelmiyor, canları sıkılıyordu. olayım mı? 
Bir aralık Nihal sordu: Petek sustu. 

- Sen masal bilir misin? Petek' in bu doğru özlülüğü Niha-
- Masal ne ki? lin içine dokundu. Sobanın önün-
- Annen sana hiç masal söyle- 1 de kartı karşıya oturdular. Bar k171 

-Vardı ya. Hem senin annen 
gibi çok iyi bir annesi vardı. Bir de 
babası vardı. Babası orta halli bir 
memurdu. Ne kazanırsa Hacerle 
annesine getirirdi. Kaannpllfllda o
tururlardı. 

- Kasımpllfll onların neıiydi? 
Nihal güldü. Masala devam etti. 

••• Hacerin babası Nazmi Efendi 1 

muhasebede yevmiye katibi olmaz
dan bir ay önce 10 temmuz hürriye
ti olmuttu. Hacer o.zaman alb ye
di yatında idi. Kaaımpafada anne
babaamdan kalma üç odalı, tahta, 
viranca bir evde oturuyorlardı. 
Nazmi Efendi tam bir eski memur 
tipi idi. Sabahleyin erkenden kal
kar Kasımpafa iskelesinden dolmu
ta biner, Yemite geçer. Oradan ya
ya olarak Maliyeye gider, akf&lll 
üstü yazma mendili dolu olarak e
vine dönerdi. Kimleri kimseleri 
yoktu. 10 temmuz hürriyeti ona yüz 
göstermitti. Yoksa iltimassız ada
mı kim tutar da evraktan yevmiye 
katipliğine geçiriverir? 

(Devamı var) 
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Öğretici filmler 
En tembel bir talebeyi alıp sinemaya 

g~tiirüniiz ve ona en karışık bir film 
gosterımz. Size ertesi günü onu bütün 
teferrüetiie anlatır. Fakat Amerika hak
~da öğrenmesini istediğiniz ıeyJeri 
bütün gayretlerinize rağmen bilmez. 
, Git gide insanlar tembelle§mekte oldu
gu için talebein çalışmasına ürnit bağla
hlak artık doğru telakki edilmiyor ve ta
lebeye ister istemez öğreten usfiller a• 
raştıniıyor. Sinema bunların baıın
dadır. Neron hakkında göstereceğiniz 
lıir film çocuğa bu Romalı hükümdar 
hakkında verilecek malumatı bir saat için 
de öğretir.. ı 

Sinema filmlerini Öğreticilik kıymeti 
lllünakaşa götürür şey değildir •• 

Bir çok memleketler bundan istifade 
•diyor. Hele Rusyada bütün filmler ya 
sıyasi ya ilmi bir şey öğretmek için yapı
lıyor. 

Hep yeni usilller aramakta olduğumuz 
§U sıralarda acaba bizde de yavaş yavaş 
(Oğretici filmler) yapılamaz mı? Getir
tileınez mi? •. 

. Fen bilgisi, coğrafya, tarih gibi ilimle
~ı.n tedrisatında bu filmlerden istifade e-
"'ılenıez mi?. 

Bu iş için şimdilik yeniden bir müesse
se kurınıya lüzum yoktur. Memlekette 
~vcut ses]i sinema yapıcılarına, istenen 
ılınlerin mevzuları ve boyu verilir. Mem

k' -timizde yapılabilecekleri böylelikle 
onlar yaparlar. Burada yapılması kabil ol 
~1Yan ve daha fenni tesisata ihtiyaç göı
eren filmler de Avrupadan alınır. Böy· 

lece mekteplerimizde çok kuvvetli ve 
§aırnaz yeni bir tedris unsuru yaraWmıt 
olur. 

Eminiz ki bu ite sarfedilecek para he
der edilmi§ olmıyacaktır. 

Charlot kendini bile 
taklit edemeyor 

Hollyvood' da sinemalardan birinde 
Program gösterilmeden evvel bir numa
ra konmuı. Artistlerden biri Charlie 
C!ıaplin'i taklit edecek. Sinema sahibi bu 
111tıııaranın bizzat Şarlo tarafından ya
l>ılınası daha muvafık olacağını dü§Ün
ıııŞ İiş ve artiste de müracaatte bulunmuş. 

arto da kabul etmiş. Ertesi gün gazete
lerde ıu satırlar: 

'Bu nevi numaralar hakikaten manasız 
01ııyor. Bilhassa bu kadar muvaffakıyet
•ıı. olursa .. , 

' f Şarlonun hakikaten talihi yok. Bir de-
a da Meksikada Şarloya benziyenler mü
sabakası yapılmıştı. Bu müsabakaya biz
zat Şarlo da girmişti. Bilir misiniz, ka
sıncı geldi? Yedinci. 

Meşhur sinema artistlerinden 
altısının şimdiki ve eski halle
rini gösterir resimlerini ko
yuyoruz. Bakınız eski halleri 

ne benziyorlar mı? 

Joan Craoford oe Marlene Dietrich 
(madcılyon içindeki resimler ~ki hal

lerini gösterir.) 

Jean Harloıı ııe Carole Lombard (ma
dalyon içindeki resimler eski 

halleridir) 

C/aundette Colbert oe Adrienne Ames 
(madalyon içindeki r~simler eski • 

hcılleridir) 

6 aylık kontenjana merbut A cetvelinin 
neşrine devam ediyoruz 

'l'.~ 
... le No. 

133 b.c. 
144 

159 b. 
152 

164 a. 
165 
166 
157 
169 
170 b. 
173 
197 c. 
208 b. 

210 
21i a.b. 
228 
234 b. 

234 c. 
228 a. 
239a.b. 

240 a.b, 
241 
242 
244 
245 
247 

248 
24g 
25Q 
ısı 

261 

262 
263 a. 
254 

Müli.hazat 

Varis Ç<>ra,pları, sıhht lroıısa
lar, süııpanruvarlar suıva.rlar 
(yalnız bunlar dahildir). 

Patates uıııu (yalnız bu da 
Tapyoka (yaLnız bu dahiıl 
dir) 
(Nişuta müstesna) 

Kefainl alınmış kahve (yal
mz bu dahildir.) 

Tababetıe müMaınel ve ko
dck..e uygun tıbbi toz sabun 
(yalnız bu dahildir.) 

Tarçm, karanfil (yaılnız" 
bunlar dahildir.) 

(Anason müstesna) 

Galan~a (yalnız bu dahil 
dir) 

(Yalnız sanayide kıuJ.laMJan,. .. __ , 

256 a.ı.1 
26g 

259 
271 
272 h.c. Kırmızı nebatt ve kök boy~-· 

la.- (yalnız bunlar dahilıdi:r). 
273 
274 
275 
276 od. h. Debagat hüliisaları ve deba- " 

277 a. 

gat müstaıl>silleııi (yahuz 
bunlar dihiLdir) 
Zamkı arabi(Yalnız bu da
hildir) 

277 c 

~;; ıı: Jalaıpa (yalnız bu dahi1dir) 

2 
v.z,h. 

77 t. Gom !copa!, gom styrax, ele
mi (yalnız buaılar dahildir) 

279 
2So 
281 a. 
281 c. Pomat va~larının ka,pakları 

284 
(yalnız bunlar dahildir) 

c.l,2,3 4 
288 .. ' 8 a. Re-nde talaşı (yalnız y.umur 

Tarie No. Mülahazat 

ta ambalajı için) 
289 
290 
294 a.h. 
295 

296 b. 
299 a.b. 

300 

301 
302 
304 
305 a..b. 
305 c.d. 

305 h. 
307 a.3 
307 b. 
307 c. 
307 d.3,4 

308 
311 
312 
313 
315 
316 

320 a. 
323 b. 
324 a. 
327 a!lı. 

328 a. 
331 

332 
333 
334 

336 b. 

337 

341 c. 

342 
346 c. 
348 
349 
350 
351 
354 lı. 

355 
357 a. 

Ağaçtan hernevi &kuma tıez 
galu ve aksamı (yalnız bwı
lar &hi.1dir) 

Ağaçtan VI! ağaç cevizlerin
den mamuıl düğme(yalnız 
bu dahildir) 
Şaıpka kalıbı ve kunllura fab
r.ik.a:laırı için yaylı şa:blon!ar 
(yalmız bunlar dahildir) 

Her nevı tapa, müret>tqp \'e 
gayrimürettcıp ocan kut'taraaı
lar(yalınız bunlar dahildir) 

Diş fırçaları, cerrahlığa "•İt 
tırnak fırı;aları (yaJnız bWl
laro ch;hJi ldir) 

Küfe, zembil (yalnız kabuılü 
muıvakkat sureti le) 

Selloiaıı kağ•ru vıe ıınamooa
tı.(yalnız bunlar dahildir) 

.Süzgeç kiiğtdı (yalnız bu da
hildir.) 

Pa,rafinli kağıt vıesaire, mat
bu olanlar da dahildir.(ya:I
nız bu dahildir) 
Heıııdese kiiğLdı(yaLnız bu 
dahildir) 
Bir yüzü boyalı, ve.mıikli ve
yaldızlı kağıtlar ve mücellit 
kağıtları. (yalnız bun.Jar da
hilıdir) 
Ciliisız adi mukavva, oLukJ.u 
veya düz (yalnız bunılar da
hildir) 

(Yalnız masurllar dahildir). 

Ma~bu nMa (yalnız bu >dahil 
dir) 

Kağıttan çimento tru'bal.arı 
ve meyv.o.lcrin ağaçta iken 
kurttan rnıuhafaz.ı>sı için kese 

Tarie No . 

358 
359 b. 
350 
361 b. 

366 
36'.[ 
368 

Mülaba:ıat 

kiiğhl.m (ya1ı1ız buınlar da
hildir) 

fic.aret ve sanayi eşya.sını 

marka,lamak için çıkartma 
usulile iımal olunmuş fabrika 
alameti farikası (yalnız bu•:ı· ı 
J.ar c ahildir) 

370 b.c. 
372 Parr.u ktan ağ imaline mah

sus i plikle.r ve sicimler (yal
nız;bunlar dahitdır) 

375 

376 
387 

389 

392 
393 a. 

398 

403 
412 
415 

417 
421 a.l 
424 

425 

440 
441 
442 
443 
444 
445 
448 

Pamuk i,p,ıh.alat (ya1nız bııın
~an dalıili:lir) 

Yazı malı:ineJe ri şiridi imali-
ın-e mahs.:.ıs ıban·t haıinıd.e şirit 

(yalnız bu dahllıdir) 
Pamuktan hortum, makine 
ko.lanr, ta-sir t<>rba.La.rı ve 
baoı:ıt h3'linde tasır bezleri ve 
kartlaı (yalnız lı<L-ıiar dahil
dir) 

Ameııikan bezinden dikilmiş 
patronları (yalnız bu dahil

dir) 
Sıhhi ba1dırlık (yalnız bu 
dahildir.) 

Hernevi balık ağları (yaılnız 
bu dahildir) 

Hoo-tum, makıne lrola.n1arr, 
kartlar, bant halinde ta.siır 
bezleri, tasir torbaıl.arı ve k-0-
valar(yalnız bunlar dahil
dir) 
\ , 'C:gon ve mavına örtiiı1eri 

(ya"ıız banlar dahildir.) 

Elıdiven, ıı:asııı:Dagı, idrar tor 
baları, buz keıSeleri, her nevi 
ıp·reuxvatü .emzik, püveriza-

tiir .liistiloları, şırınga 1Puara
Jar, sünge.r, yastık, yatak ve 
tababette müstamel al.it, mü
vollidülbı.ımuza laıstık bal.on
dan ve hasta yataklannın al
bna konacak ua,;trkler, ir~ga
t<>r kanülleri (eboni<tten) şı
nnga uçları, liistık parmak
lık sıcak su muhafaza'!ı, son 
dalar, ameliyat önlükleri, Jas 
tıK ,bı:_be.ron SUJ>a.Pları, eneıma 
şırıngası, tahab.,tte ve bay
tarlıkta müstamel saiır ede-

r 

.:°' · JEAN HARLOW , 

Müşir Fevzi Pş. Hz.nin 
ziyaretleri 

Büyük Erkanı Harbiye reisi Müşir 
Fevzi Paıa Hazretleri refakatlerinde 
Harp akademisi müdürü Ferik Ali Fu
at Pata ve harp akademisine mensup 
zabitan beyler olduğu halde dün Bü
yük~. ; reden geçerlerken Kocatat fab 
rikasmı ziyaret etmişlerdir. Müşir Pa 
şa Hazretleri fabrikanın her cihetini 
ve son sisteın makineler vaaıtasile kay 
nar sular içinde yıkanan şiıelerin Ko
cata§ memba suyile el değmeksizin 
nııoıl dolup tıpalandığım mütahede ve 
tetkik etmişler ve fenni tesi&at hak
kında memnuniyetlerini izhar etmiı
lerdir. 

--o---

Debbağlar cemiyetinin 
adı değişti 

Deri Sepicileri Birliğinden dün §U 

mektubu aldık: 
"1927 sene&inde tasdikı aliye ikti

ran eden ve idarei merkeziyesi Yedi ... 
kule l'..azlıçeşmede bulunan Türk Dele
bağlar cemiyetinin ünvanının öz türk
çeye tahvili hususunda karşılığı bu
lunntak için h<ıycti idare kararile Re
isicünıhur Hazretlerine bir tel ile yal
vardı. Vaki olan müracaat Ankarada 
Dil encümenin'ce tetkik edilerek mez .. 
kUr encümenin büyÜk reisinin bir tez 
kere•İle ( Debağ) isminin öz türkçesi 
(Sepiciler) olduğuna dair Riyaseti 
cümhur katibi umumiliği tarafından 
iliştirilmiş vesaikle beraber cemiyeti
mize bildirildi ve derhal idare heyeti 
karan heyeti umumiyenin tasvibine 
iktiran ederek (Türk de~i Sepiciler 
birliği) ne tahvil ve birbirJlğirnizin is
tikbaldeki yürünecek sava§lanınıza 
gidilmesi için nizamnamei esaa.iyesi
ne dört maddenin dahi ilavesi hakkın
da cemiyet riyaseti tarafından heyeti 
idareye verıilen takrir heyeti umumiye 
ce de müttefikan kabul cdilmittir: 

-o--

Sünnet düğünleri 
Hili.liahmer Cemiyeti ıubeleri ve 

diğer hayır müeıaeıeleri tarafından 
&Ünnet düğünleri yapı.Jmağa baılan
mııtır. 

Bu meyanra Üsküdar Hilal~abmer 
şubeıi tarafından ln§İrah sineması 
bahçeoinde iki gün devam etmek üze
re 100, ve Aksaray şube&İ tarafın
dan da Aksarayda Pertevniyal lisesi 
bahçesinde ao fakir çocuğun mecca
ni sünnetleri dün akp.m yapılını~ ve 
çocuklar ve aileleri sabaha kadar hoş 
vakit geçinni~lerdir. Üsküdarın mü
sameresi bu akşam da devam edecek
tir. 

T•rie No. 

449 

Müli.haı::at 

vat .,,, contalık !astık ve haJ
kalar (yalmz bunlar dahil

dir) 
Tenis topl;ırı, .futbol Uistik
tıpalar (ya1nız bunlar dahil
dir) 

( Deııamı var) 

Benzemek 
Zarar veriyor 

Bütün kadııılarm yegane gayeleri gü
zel olmak ve ıı;üzel görünmek değil mi-

• <lir? Hepsinin bir güzellik ideali vardır 
ve bu ideale yaklaşmıya çalışırlar. Bil
hassa sinemada kadınlar ve kızlar bu ide
ellerini şu veya bu yıldızda görür ve bu
lurlar. Mesela Greta Garbo veya Suzy 
Vernon'a kendilerini mümkün olduğu ka 
dar benzetebilenler bunda gurur duyar
lar. 

Fakat işte yeni başlıyan ve çok meşhur 
bir yıldıza az çok benzeyişi olan müptedi 
artistler, bu benzeyişten crurur duysalar 
bile, ekserıya zarannı görüyorlar. 

Amerikada Mary !';ıınton sanki -lrenne 
Dunne'ün nüshaisaiyesidir. Hatta büyük 
artistin hayranlarını!an biri yanlışlıkla 
Mary IMjton'un çaya davet etmi§tir. 

Zavallı kız bu gibi karışıklıklardan kur 
tulmak için ki.lı saçını boyamış, kah baş
ka türlü makiyajlar yapmış, muvaffak o
lamamıştır. 

Bunun üzerine Mary Minton bir güzel 
lik cerrahına müracaat etmeğe karar ver 
miştir. Cerrah burnunun şeklini tebdil e
decektir. 

Çünkü hiç bir sinema prodöseri maruf 
artistlerini ona benziyen bir müptedi yü
zünden tehlikeye koymak istemez. 

fo'rasada da Helene Lara maruf artist ... 
terden Gaby MC\l'lay'e benzediği için, 
kendisine bir çok roller verilmek isten
memiştir. Bu kız stüdyoya geldiği zaman 
hatta operatörler bile aldanarak: 'Bon
jur, Matmazel Morlay,, derlermiş. 

Gerçi Helene Lara bundan memıtUn
dur, fakat bu yüzden rol alamayışların
dan hiç te memnun değildir. 

Patricia Farley ile Gloria Swanson'un 
biribirlerine çok benzediklerini söylerler. 

Bizde de maruf sinema artistlerine ben 
ziyen kim bilir ne çoklarımız vardır. Fa
kat oıılar stüdy<>l"larda çalışmadıktan için 
rol alamamak korkusu içinde değillerdir. 

Filminde öğrendiği ha
yatta işine yaradı 

Geçenlerde maruf yıldızlardan biri na
sılsa ölümden kurtuldu: 

Fay Wray sahilden uzakça bir yerde 
yüzüyormuş. Birden ayağı tutulınu§. 

Plaj da çok tenha irniş. Hareketsiz kalan 
genç kadın bağırmıı, bereket venin genç 
rejisörlerden George Hill sesini iıitmiı 
ve kadını kurtannı§. 

Fay Wray son f"ılınlerinin çoğunda bir 
çok müthi§ tehlikelerle karı§ıyOI" ve fil
min jön - prömiyesini imdada çağırıyor
du,. 

Filındeki bu safhalar, hazan hakiki ha
yatta da kendini gösteriyor. 

Sevilmek için 
JOAN CRAWFOQ.D: \ 
- Kendinize karıı emniyet ve itima

dınız olsun. Şahsınıza çok dikkat ediniz. 
Ve daima şöyle dünüıünüz: 'Ben güze
lim,,. l::ğer ıiz keneli güzclliğinizden emin 
bulunursanız, erkekler de öyle olacaklar
dır. 

LILIAN HARVEY: 
- Hissiyatınızı açık göstenneyiniL 

Bütün ıçinizi belli etmediğiniz zehabını 
bırakınız. Erkekler biraz da sırrını SÖy• 
lememİ§ ıribi davranan kadınlan daha çolr 
.severler. 

CONSTANCE BENNET: 
- Ne§eli olunuz. Suratı a&ık ve malı. 

zun göriinen bir kadın, hatta güzel de o(. 
sa, bir erkeği cezbedemez, Daima canlı, 
ornak, neıeli bir ~dm her vakit hoşa 
gıder. 

CAROLE LOMBRAD: 
- Sevimli davranınız. Eğer bir erk .. 

onunla bulunu§unuzdan memnun kaldığı 
nızı hissederse, o da sizinle beraber bu
lunmaktan derin bir haz duyacaktır. 

LORETIA YOUNG: 
- En cazip delikanlılar kadar ihtiyar

lara veya hiç te cazip olmıyan erkeklere 
~§ı hoş göriinmeğe çalı§ınız. Bu, siziııô 
ıçın erkekler arasında bir sempati cere- · 
yanı hasıl eder. 

DOROTHY JOKDAN: 
- Buklimun gibi renk, karakter ve 

çe!it değiştiriniz. Oyle bir stile bağlı kal· 
ınayıııız. Bu değişikliklerinizle her mi- · 
zaçta erkeğin ho§una gidecek bir taraf 
ihtas etmif oh1rsunuz. 

İki Douglas İngilterede 
. Douglas Fairbanks ile oğlu timdi in· . 

gilterede bulunmaktadırlar. Ve ikisi ilk 
defa olarak bir film çevireceklerdir. Bu 
ı.Alll eski sessiz sinema zamanında büyük 
muvaffakıyet kazanını§ olan ( Zoronun 
maymunu) dur. 

Malumdur ki büyük Doug geçenlerde 
Mary Pickford'dan, oğlu Joan Crawfard' 
dan ayrılmıt bulunuyorlar. Bu aynlı§lar 
baba ve oğulu biribirlerine çok yaklaştın 
mı,tır. 

Hu filmi bitirdikten sonra artık HoUy. 
vood'a dönmiyecekleri ve lngilterede yeı 
leşecekleri söyleniyor. 

Pola Negri dansöz 
<Pola Negri), Fransada çevireceği il~ 

filminde bütün hünerlerini gösterecek
tir. Sırasile1 ~s, şatnöz ve dansöz ola
caktır. Çünırii bıı filmde üstüne aldığı 

Savclli rolü bunu icap ettinnektedir. Fil. 
min provaları yapılırken Pola Negriyi ga 
renler bu meşhur Polonyalı kadının mü
kemmel bir dansöz olduğunu teslim et
miılerdir. 

Bugünkü at yarışları 
Bugün Veliefendide yapılacak beşinci 

at yarışlarına 28 at girecek 
Beşinci at yarıılan bugün de Veli 

Efendi kotu mahallinde yapılacaktır. 
Bu haftaki at yarışlarına 28 at it

tirak edecektir. Yapılacak beş yanıın 
programı şudur: 

BllUNCI KOŞU: <Satı§ koşuıu) 
Uç ve daha yukari yaştaki haliskan ı~ 
giliz at ve kısraklara mahsustur. 4 at 
iıtirak edecektir. 

ikramiyesi: 300 liradır. 
Hirinciye: 225 lira, ikinciye 56 li-

ra, üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 3 liradır. 
Siklet: Üç yaıındakiler 55 kilo, dört 

ve daha yukarı yaştakiler 60 kilo taşı
yacaklardır. 

1933 senesi zarfında 1,000 lira ka
zananlara 5 kilo, 1,500 lira ve daha 
fazlasını kazananlara 8 kilo iliive edi-

lir. 
Satıı fiatı 1,000 lira ve daha aıaiı 

olaıılardan üçer kilo, tenzil edilir. 
IKINCL KOŞU: Uç yaımdaki yer

li, yanmkan arap ve haliskan arap er
kek diti taylara mahsustur: 12 at it
tirak edecektir. 

ikramiyesi: 300 liradır. 
Birınciye: 225 lira, ikinciye 55 li-

ra, üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 3 liradır. 
Siklet: 56 kilodur. 
Mesafesi: 1,400 metredir. 

Fatih 
Malm6diirUi.ğ6aden ı 
Emlaki metrukeden Eyüp 

de korucu Mehmet Çelebi ma 

hallesinde 42 No. lu dükkan 
960 lira ve 125 ve 127 No. lu 
dükkanlara da 
radan 1200 lira 

li-600er 
kıymettedir. 

MezkUr Emlakin müzayedesi 
17 Ağustos 933 tarihmden 

10 Eylül 933 tarihine kadar 
25 gündür. Taliplerin 1 O Ey 
lül 933 tarihine müsadif pazar 
günü saat 10 da Fatih Malmü 
dürlüğünde müteşekkil müze
dat komisyonuna müracaatla· 
rı. (4217) 

1 
UÇUNCU KOŞU: {Handikaji) 

Dört ve daha yukan ya§takı yerli, ya
nmkan arap ve haliskan arap at ve k11-
raklara mahsustur. 5 at iıtirak edecek-
tir. 

ikramiyesi: 300 liradır. 
Birinciye: 225 lira, ikinciye 55 li-

ra, üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 3 liradır. 
Mlesafesi: 2,600 metredir. 

DORDUNCU KOŞU: (Handikap) 
Uç ve daha yukarı yaıtaki haliskan in· 
giliz at ve kısraklara mahsustur: 3 at 
ittirak edecektir. 

ikramiyesi: 375 liradıt. 
Birinciye: 300 lira, ikinciye 55 lirıı. 

üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 3, 75 liradır. 
Mesafesi: 1,600 metredir. 
BEŞiNCi KOŞU: Dört ve daha yu. 

kan yaştaki haliskan arap at ve kn
raklara mahsustur. 4 at ittirak edecek
tir. 

ikramiyesi: 375 liradır. 
Birinciye: 300 lira, ikinci,., 55 li. 

ra, üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 3,75 iradır. 
Sildet: Dört ya§mdakiler 56 kilo, -

beş ve daha yukarı yaıtakiler 58 kilo 
ta§ıyacaklardır. 

Mesafesi: 3,500 metredir. 

DOKTOR 

HORHORUNI 
Her gün alqama kadar hastalarını 

Eminönü Validıe kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 
Tel. 2,4131 (6512) 5609 

1
- Askeri fabrika

lar il&nlan 

Bakırköy Barut Fabrikala 
rı için münakasaya konulan 
Pamuklara tüccar tarafından 
verilen fiat gali görüldüğün
den 31 Ağustos 933 per§em
be günü tekrar münakasa yapı 
lacaktır. Talip olanların o gün 
Barut fabrikalarında Satına!-
ma Komisyonuna 
eylemeleri. (306) 

müracaat 
(4383) 
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lst. Mr. K........_bjı 

Sah•••- kom. Hlnl•rı 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeueaat ih 
tiyacı için 40 adet yemek tevzi 
kepçesi, altı ackt et bıçağı iki 
tıdet et baltası iki adet et ma· 
kinesi elli adet çinko IU koiuı 
17 -9-933 pen• aünii aaat 16 
da ..... mÜDaPP MU'etİyle 
satın almacaimdan prtnaıne
lini a(iıııı:wek iateyenlerin her 
8ÜJ1 ve mün•bM.,a girecekle 
rin belli saatinde Merkez Satın 
alma komisyonunda hazır bu
JunmalarL (238) (4387) 

,,. .... 
Merkez Kumanclanhğma 

merbut kıt'at ve müesseaat ih 
tiyacı için 600 adet yüz havlu 
su ile 262 adet mendil 17-9-
933 pazar gÜnÜ saat 15 te ale 
ni münakasa ile satın almacak 
lır. Şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gÜn ve münakasa 
ya girişeceklerin belli saatinde 
P.1erkez Kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (237) ( 4386) 

Kuleli Askeri Lisesi için mü 
nakasa ile alınacak 1700 adet 
yasbk yüzü ile 1700 adet ya 
tak çarşafına verilen fiat paha 
lı görüldüğünden 6-9-933 çar 
şamba günü saat 15 ten 15,30 
kadar pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini gÖreceklerin 
her gÜn ve pazarlığa girecek 
lerin belli saatinde Tophanede 
Merkez K. Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(228) (4297) 

• * * 
Levaznn işleri dairesi İs

tanbul Deniz Y otlama Müdür 
lüğü emrindeki " Sarim "ro
morkörünün tamirinin kapalı 
zarfındaki fiatlar pahalı gö
rüldüğünden 4-9-933 pazar
tesi günü saat 15,30 dan 16 
ya kadar pazarlıkla tamir et
tirileceğinden isteklilerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa gireceklerin bel 
li saatinde teminatlarile Top 
hanede Merkez Satmalma Ko 
misyonuna gelmeleri. (235) 
(4362) 

Maltepe Piyade Atış mekte 
bi için 80,000 kilo ekmek 
18-9-933 pazartesi günü saat 
14 te kapalı zarfla satın alı
nacaktır. isteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek 
tuplarmı komisyon riyasetine 
vermeleri. (245) (4393) ...... 

Dikim Evi için dört Milyon 
yediyüz altmış iki bin beş yüz 
aaet madeni düğme kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 3-9-933 

• pazar g ·inü saat on dörtte ya 
pılacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümunesini görmek ü
zere her gün ve ihale günün
de belli saatinde teklif mek
tuplarile Merkez Satın alma 
komisyonuna gelıneleri. 

(153) (3981) . 5341 .. .. ... 
Kuleli Askeri liaeai talebele

rinin ihtiyacı için 250 adet ye
mek tabağı 40 adet sürahi 195 
adet çatal ve 243 adet de kaşık 
29-8-933 salı günü saat 1 1 den 
12 ye kadar pazarlıkla satına
lmacaktır. Şartnamesini gör
mek İsteyenlerin her gün ve 
pazarLğa gİr~lderin de bel
li saatinde Merkez Kumuıdan
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmalarL (221) 

4272 5672 
• * ~ 

Maltepe Aakeri Lisesi için 
Diimuneleri mevcut sekiz ka
lem tabak, sürahi, tuzluk, mu
pmba aibi mal:r,eme 27 -8-933 
puarteai giinü saat 15 de pa
zarlılda alınacaktır. Taliplerin 
ıeraitini öğrenmek üzere her 
gün ve belli saatte teminatla
rile Tophanede Merkez Satın 
ALna k0m4yonuna gelmeleri. 

(231) (4295) 5733 
• • • 

' Harbiye ve T opcu Nakliye 
mektepleri için alınacak 203 

MJLLlYET CUMA 25 ACUSTOS 1933 

Halüki, sal, bti tesirli ASPİRİN, EB INlf'ka
@Dt taıır. AOrıları çabuk ve emniyetle gider• 
melı için baJvuraca!)ınız deva, dünyada 
ıınejhur •• ~ ,, muslahurı olmalıdır. 

tsrarl9: tJlSPİR • 
2 ve 20 Momprıme~mbıtajıardı bulunur 

Ambalajlmrda ve kompri· 
melerin Ü•erinde EB 
markas:nırı mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

6040 

Ortaköy F eriye Saraylarında 

· Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: 
Yeniden talebe kaydile eski talebe kayıtlarının tecdidi 

muamelesi 20 Ağustostan 1 Eylüle kadar devam edecektir. 
lkmal imtihanları Eyliilün bitinden onuna kadardır. T edri
aal:ı 11 Eylülde başlanacaktır. Eski talebe yeni kayt be
yannamelerini almak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere 
mektebe velilerile birlikte geleceklerdir. Bu muameleyi ilanal 
etmiyenlerin devamına müsaade edilmiyecektir • Leyli üc 
ret üç taksitte 225 liradır. Memur Çocuklarına yüzde on ten 
zilit yapılır. Eaki leyli talebenin yerlerini muhafaza için bi
rinci taksitlerini ıimdiden gön dermeleri limndır. (3876) 

5245 

liiiiiil Haberiniz var mı? 

Asri mobilya meşheri 
Blitnn mallan Ozerinde azami tenıilit yapllllfbr. 

Fırsattan i.tifade ediniz, İstanbul Rızapqa yokuıu 66 No. h 
Asri Mobilya Me,heri, Ahmet Fevzi, Telefo., 23407 [5939] 

Beyoğlu - Tünelbaşı - y eniyol 

ALMAN LiSESı ve Ticaret 
mektebi 

Tam devreli lise - Orta Ticaret mektebi - Lisan 6ğrenmek 
için ilazari ıınıflar 

ÜNiVERSİTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Deralere: 11 Eylül pazartesi başlanacaktır. 
Kayıt : 4 Eylül 1933 pazartesiden itibaren her glln 8 den 

12 ye kadar müracaat edilmelidir. 
• Telefon: 44941 - 44942 ..... [6701] 

Husuai yaz fiyatları11dan 
lıtifade ederek kok kömürünüzü şimdiden tedarik ediniz 

Kadıköy ve Y edikule gazhanelerindea 
daiına birinci neviden kok kömürü vardır. 

Evde Teslim - Vezin Teminatlıdır. 
Slparlı ve maUlmat için 

Tünel, Metro Han birinci kat Telefon 
Y edlkule iazhanetri ,, 
Beyazıt Elektrik Evi ,. 
Knrbağabdere gazhaneııi ,, 
Kadıköy, Muvakkithane ., 
Üsküdar vapur ıskelesi 

1 UevJ.eı: i>emiryouar1 ıc.~res ı iıa~ 
İdaremiz İçin pazarlıkla satın alınacak olan (37) kalem 

madeni katran, santral fit kor don teli, kristal su bardağı, ta
baklı kahve fincaru, sürahi, ba ttaniye, yumuşak çelik kaynak 
teli, kontr-plake, Adi asma kil it, stor perde, oksijen aleti tam, 
parafinli zil teli ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pa
zarlığı 31-8-33 tarihine müsadif perşembe günü mağazada 
İcra kılınacağından taliplerin yevmi mezkôrda saat 9 dan 1 1 
e kadar iıbati vücut ederek tab riren fiat vermeleri, bu baptaki 
malzemenin müfredat l:steai mağaza dahilinde asılmış olup 
nilinune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nü 
munelerinin beraber getirilme ı~, nümuneıiz tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilin olunur. ( 4399) 

ton kok kömürüne verilen fiat J 

pahalı .. ül' d"" - .. d 26 8 gor ugun en - -
933· cumartesi günü saat 15,30 
dan 16 ya kadar pazarlıkla sa
tın alınacaktır. isteklilerin 
f&rlnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gİri§eceklerin 
belli saatinde teminatlariyle 
T ophanec!e Merkez satın Alma 
komisyonuna ge!n·.eleri. 1 

(224) (4275) 5732 

Ordu ihtiyacı için pazarlıkla 
500 adet Su fıçısı alınacakbr. 
Pazarlığı 27-8-933 pazar giinü 
saat on beşten on beş buçuğa 
kadar yapılacaktır, Taliplerin 
şeraitini ve nümunesini gör
mek üzere her gün ve belli sa
atte teminatlariyle Merkez Sa
tın Alına Komittyonuna gelme-
leri. (233) (4327) 

5735 

1 3 iincii Kolonlu ilhları 1 J 

Kol Ordu Kıt'atlarile Has-1 at 16 dadır. isteklilerin nümu
tahaneler ihtiyacı için 50,000 ne ve şartnamesini ~örmek ü
kilo sade yağı kapalı zarOa zere her gün ve pazarlığa gir
münakasaya konmuştur. İha mek için o gün ve vaktinden 
lesi 2 E.ylM 933 cumartesi gÜ evvel Fmclıklıda Üçüncü Kol
nü saat 15 tedir. lıteklilerin ordu Satmalma k.omiayonuna 
tartnameyi ııörmek üzere her müracaatları. (315) (4340) 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

İzmir Sürat Po•ta•ı 
SAKARYA vapuru 

Her Cumarteal ıüaü 
aut tam 18 de doğru lzmir'e 
hareket eder. 

gun.. ve münakasaya girmek i- 5744 • • • KARADENiZ POSTASI 
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma Komisyonuna mü-
racaatları. (286) (3951) 

5312 
••• 

Kol Orduya Merbut Kıt'a
ıarile 1. F. ve hastahaneler ih 
tiyacı için açık münakasaya 
ile 500 kilo çay satın alınacak 
tır. İhalesi 2 Eylül 933 cumar 
tesi günü saat 16 dadır. İstek 
lilerin şartnameyi nümunesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teminatla 
rile üçüncü kol Ordu Satın al 
ma komisyonuna müracaatla-

n. (287) (3952) 5313 

Kol Orduya Merbut kıt'a
larile Hastahaneler ihtiyacı i
çin 22,000 kilo Beyaz Peynir 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 2 Eylül 933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Fındıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu satın alma ko 
misyonuna müracaatlan. 
(288) (3953) 5314 

Çorlu Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 
Fırkanın Çorludaki kıt' at ve 

müeaııesatı hayvanatı ihtiyacı 
için ayrı ayrı şartnamelerle üç 
parça halinde ve beher parça-
11 112,000 kilo olınak üzere üç 
parça halindeki saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 6 eylfil 933 çarşam 
ba günü saat 14 te dir. Talil>'" 
lerin münakasaya girmek için 
tayin edilen gün ve ıaata tek

i lif ve teminat mektuplarile 
Çorluda Askeri Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(3247) (4092) 5462 

* * * Haydarpaşa ve Gümüş suyu 
hastaneleri ihtiyacı için 60 bin 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
6 Eylôl 933 çarşamba giinü 
saat 14 tedir. İsteklilerin ev-

ı saf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vaktin

i den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna müraca-

1 atlan. (292) (4093) 
5463 .... " 

İzmit Fırka Satın alma ko 
misyonundan : 

Merkez ve Tuzladaki Kıt'at 
ihtiyacı için 13,242 kilo Şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon 

ı nıuştur. İhalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 15 te
dir. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakaıaya iştirak edeceklerin 
tayin edilen günde İzmitte Fır 
ka satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3258) (4241) 

5641 
*** 

Muhabere alayları güvercin
leri ihtiyacı için pazarlıkla 3 
bin 900 kilo mercimek, 750 
kilo pirinç, 450 kilo mısır, 900 
kilo dan ile 300 kilo buğday 
satın alınacaktır. İhalesi 26 a
ğustos 933 cumartesi günü sa 
at 11 dedir;. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3 

' K.O. Sa. Al. Kom. na müraca-
atları. (316) (4339) 

5743 
• • • 

7, K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
için pazarlıkla 1400 giyim nal 
satın alınacaktır. İhalesi 26 a
ğustos 933 cumartesi günü sa-

K. O. ya bağlı kıt'alar ihtiya• 
cı için paurlıkla 150,000 kilo 
odun satın almacaktır. lhaleai 
26 ağustos 933 cumartesi gü
nü saat 15,30 dadır. lateldile
rin prtnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satın Alına komisyonuna gel
meleri. (314) (4341) 

5745 
• *. 

1. F. Kıt'at ve müesseseleri 
ihtiyacı için pazarlıkla 150 
bin kilo odun satın alınacaktır. 
İhalesi 26 ağustos 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. istekli
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek i
çin de o gün ve vaktinden ev
vel Fındıklıda üçüncü Kolordu 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (313) 4342) 

5746 

••• 
Eskişehir askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
K. O. ve Hava Kıt'aları ih 

tiyacı için açık münakua ile 
45,000 kilo Kok kömürü satın 
alınacaktır. İhalesi 20 Eylül 
933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır. lsteklilerin tartna 
meyi görmek üzere her gün la 
tanbulda 3 üncü Kol Ordu Sa 
tın alına Komisyonuna ve mü 
nakaaaya girmek için tayin e
dilen gün ve saatte Eakitehir 
de 4 üncü K. O. SA. AL. 
KOM. nuna ve latanbuldan 
müracaat.edeceklerin de ayni 
günde teklif edecekleri fiatla 
teminatlarını 3. K. O, SA. AL. 
KOM. nuna verebilecekleri i 
lan olunur. (3276) (4401) 

••• 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı ih 

tiyacı için pazarhkla 2,000 ki 
lo Gaz yağı satın alınacaktır. 
İhalesi 28 Ağustos 933 pazar 
tesi günü saat 11 dedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için de o gün ve vaktinden 
evvel .Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma Komisyonu 
na müracaatları. (317) 
(4402) 

K. O. 1. F. ve Hastahaneler 
ihtiyacı için açık münakasa i 
le 6,000 kilo Gaz yağı satın 
alınacaktır. İhalesi 16 Eylül 
933 cumartesi günü saat 1 1 
dedir. İsteklilerin §artnameyi 
görmek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda O 
çüncü Kol Ordu Satın alma ko 
misyonınıa müracaatları. 
(318) (4403) ...... 

Çatalca Müstahkem Mev 
kii için açık münakasa ile 
110,000 kilo lavamarin satın 
alınacaktır. İhalesi 16 Eylül 
933 cumartesi günü saat 14 le 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 
(319) ,(4404) ..... 

Eskiıehir Askeri SA. AL . 
KOM.dan: 

Sadıkzade 
27 a~ pazar cünü mat 18 de 
Sirkeci rıhtımı.nelen hareatie Zon
guldak. lneholu, Aymw:.ılr, S--uı, 
Or.du, Gi.reoıun, Tralız<ın, ve Rize li
manlarına azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafıili.t için Sirkeci Mey
menet Ham albnda acentalıia mü· 
racaat. Telefon: 22134. 6576 

5694 

.!!111-- İstanbul, Galata 111!11-11111!1 
LEYLi VE NEHARi 

SEN JORJ 
ERKEK 

Lise ve Ticaret mektebi 
12 ve 13 Eylnlde ikmal imtihanı 
14 Eylülde derslere başlaaacak
tır· 21 Ağuıtoıtan itibaren 
cuma -..e pazardan maada her 
gan Webe kaydına başlınmıttır. 

(6582]-

ilan 
Alacaklılarına karşı konkurdato tek· 

!ifi talebinde bulunan Konyada beşind 

sınrf manilatura tüccarmdan Silleli Ce· 
ran zade Hacı Mehmet Efendi mahdum~ 

Abdullah Zühtü Efendin.in mezkilr tale

binin kabulüne ve 10-8-933 tarihinderı 

mutebec olmak üz.ere kıendisine iki a'f 
mehil itasına ve Konya avukatlarından 

Ali Haydar Beyin konln...ıato muame• 

:leısinin ifasına komfaer tayinine Konya 

lcra riya9C'tince karar '1U"ilmcsine meb

ıııi icra ve tfln kanununun bıhşettiği aa· 

Wıiyet dairesıine koııniseri mumaileyh 

tarafından işe mübaşeret edilmiş olmağ· 

la: Borçlu mumaileylr .... bdullah Zühtll 

Efendide alacağı olanıal!n la
tanbulda yapılacak ilan tarihinden itiba

~en yirmi gün içinde Konya.da başaralı 

çarş111ında 20,21 numaralı yazıhanesinde 

mukim komiser avukat Ali Haydar ~· 

ye müracaat!A alac:akl6rı müstenidatııu 

ibraz ve alacaklarını defteri mahsusuna 

' kaydettirerek gününde müracaat eyle· 

diklerine ve konkurdato müzakeresine il 

tirik edebileceklerine dair vesikalarını 

almalarını ve mezkiir müddetin hitaııuıY 

dan sonra vukulıulacak müracaatlarırı 

konku.rdatıo mü.zalc«esine kabul edilmi• 

yecekleri ve konlnırdato teklifinin mü· 

zakeresi için de 28 Eylül 933 tarihine 

müsadif perşenbe günü aaat ( 1 O) da ko

miseri mumaileyhin yezıhaneainde topla 

nılacağı ve toıplanmaya tekaddüm ederı 

on gün içinde alacaklıların bu baptaki 

vesikaları tetkik edebilecekleri ve koll" 

kurdatıo müzake.resinin alacaklılar tara .. 

fmdan kabul ve imzasından sonra on gütı 

içinde vukubulacalı: iltihakların da ka· 

kabul o1ıınacağı ilan olunur. 
.Komiser: Avukat Ali Haydar 
. (6711) 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve paraya çe1 

rilmf11i mukarrer muhtelifülcins kwnaş 

!ar 31-S.933 tarilıine müsadif persembe 

günü saat 12 ten itibaren Tahta kalede 

Bal kapan harun.de 51 numarada açık 

arttımıa ile satılacağından talip olanla· 

rm yevmü mezkürda mahallinde hazır 

bulunmaları ilan olunur. (6703) 

İstanbul üçüncü icra ımmurluğun· 

dan : Bir lıortçan dolayi mahcuz ve pa 

raya eçvrilıneıi mukarrer muhtelif şa· 

rap konserve ve saire 29-8·933 tarihin

de saat 10 dan 11 kadar Beyoğlu Mis 

ııokağında 1-18 numaralı dükkanda pa· 

raya çevrileceği illin olunur. (6697) 

lSVlÇREDEN DlPLOMALl 
Emrazı akliye mütehassısı, dahili ve 

teşrihi hastalıklarında derin maliımatı 
bulunan 

ECNEBi BiR DOKTOR 
.bir emrazı akliye lrlinifinde müştere· 
ken çalı§Ulak arz:usundadır. İyi idareai 
ve birinci 11ınıf referans ve serti fi kal arı 
vardır. Tek.liflerin z. E. 2260 rumuzile 
111tarıbu.l 176 numerolu pogta kutu&u ad 
resine gönderilmeei. (6626) 

Eskişehirdeki hava kıt' atı 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
80,000 kilo Kriple maden kö 
mürü aatm alınacaktır. lhale 
si 20 Eyliil 933 çarşamba gü 
nü saat 14,30 dadır. latekli 
lerin şartnameyi görmek her 
gün 1stanb1;1l'da 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nu ve münakasa
ya girmek İçin tayin edilen 
gün ve saatte Eskişehirde 4. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ve lstanbuldan müracaat ede 

ceklerin de ayni günde teklif 
edecekleri fiatla teminatlarını 

3. K. O. SA. AL.KOM.nuna ve 
rebilecekleri ilin olunur. 
(3275) (4400) 
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İstanbul ve Trakya Ş~ker Fabrikaları Türk Aiıoiıim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•uHi toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

6zere her l•t~yene aablmaktadır. Fiatlarımız eakial gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

ç~:~ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luruıtur. 
A·ncak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira lndirillr. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparİtler be. 
delin yüzde yirmisi petin ve tl•t tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderilir. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal tirket tarafından müıterl hesabına •igorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduta gibi en az beı vaıo11 slparlı ederek bedelinin temamını pefİD ödeyenler vagon batına bet Ura 
tenzilattan latlfade ederler. 

Adreaı fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
- • ı ," - - ' - ... , • o ,. ' ' - 1 ~ • ' -. \ • ..-

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt HülAsası Kullanınız sütünüzü ar ttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (6004ı 

İstanbul Yüksek İkhsat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1 .-- Kayıt ve kabul işi 1 Eylül 933 de başlıyacak ve 30 
Eylül 933 akşamına kadar sürecektir. 

2.- Kayıt iŞi için pazartesi, perşembe günleri sabahları 
saat ondan akşamları saat 1 7 ye kadar Mektep Müdürlüğü 
ne müracaat olunacaktır. 

3.- Mektebin (Yüksek Iktisat ve Ticaret) kısmına : 
A.- Bakaloryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu 

derecede olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakalqryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden şahadetnameli olanlar ve 
T icaret Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mazunla 
rı (Galatasaray) Ticaret kısmı mezunlarının hükiinıetçe · 
l11ali müesseselerde bir sene staj gönnüş olmaları şarttır. 

B.- Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mek 
teplerden mezun olanlar ile Türk Üniversitesi ve Yüksek 
mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanla 
rın evvelce girdikleri mekteple re her halde lise mezunu olarak 
kayıt edilmiş olmaları. şarttır 

4.- Mektebin, (Ticaret Lisesi) lasnuna : 
A.- Bakaloryaya tabi Orta mektep mezunlarile Anka

ra İzmir Adana Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri me-, . ' 
zuO:arı alınacaktır. 

B.- Bu lasma gireceklerin Ya§ları on beşten aşağı ve 
yirmi birden yukarı ohmyacaktır. 

5.- Mektebin (Küçük Ticaret) kısmına : 
İlk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü 

ıımıflarmdan tasdikname ile gelecek olanlar. Bunlarm yaş
ları da 13 den aşağı 18 den yukarı olmıyacaktır. 

6.- Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaları Müdür 
lüğe hitaben yazılacak bir isti daya baffelanmaları.icap eder: 

7 ~. Mektebin her üç kıs mı neharı ve muhtelıt olup ted
risat öğleye kadardır. Yüksek İktisat ve Ticaret kısmı ile Tica 
ret Lisesi talebesinden üç sene zarfında tedris ücreti ve imti· 
han harcı namile dört lira yetmiş beş kuruş almır. 

1.-. - Mektep şahadetname veya tasdiknam~s!, 2.- Sağ
lık ve aşı raporları, 3.- Hükumetçe musad~ak ıyı hal varaka 
ıu, 4.- Hüviyet cüzdanı, 5.- Üç a~et fot~graf, 6.- Mektep 
idaresinden alınacak matbu beyannamedeki sorgularm cevap 
ları yazdacaktır. (3772) 5162 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Barut ve m evaddı infilakiye fişek ve 
av malzemesi ve av saçması İnhisarları 

1 İşletme Muvakkat İdaresinden: j 

Avcılara ilan 
tlk av mevııimine mahsus dolu fişeklerinden bu kere kara 

barutlu olarak imal ve ihzar edi len fisekler sahşa çıkarılmıştır. 
Bu fitekler, onar adetlik kutular derununa konulmuş olup 

bir kutunun fiah 50 kuruştur. 
T opanedeki satış mağazam ızdan ve sair belli başlı bayileri -

mizden arayınız. Bu fişekleri ku llanmca memnun kalacaksınız 
ve kovan barut ve saire alı!> fişek ihzarı için beyhude uğraşmıya 
rak bundan sonra şüphesiz hep bu yeni dolu fişeklerimizi ala
caksınız. 

Bu fişekleri..n evsafı aşağıda gösterilmiştir. 
Bıldırcın ve emsali avlara mahsus dolu av fişeği 
12 Kalibre siyah av kov aru 
Birinci nevi siyah kara av barutu 4,700 gram 
Av saçması 31,00 ,, 
Av saçması numarası ve kutu 11 numara "I,50 m / m" 
Fişek içindeki saçmanın tane adedi vasati 1350 
12 Kalibre "namlu tulü 70 s/ m" tam şok tüfek ile 

75 s / m kutrunda bir hedefe 30 metı e mesafeden 
İsabet adedi 810 
İsabet nisbeti % 60 
15 metre saçmaların haiz olduğu .... sür'ati vasati 

. 330,3 
Hedefte •.•••• Nufuz 
DİKKAT: 

metre 
Azami 

Akyazı Askeri kereste fabrikası ambarlarından takriben Gerek kara ve gerek duman sız barutlu ve muhtelif saçma i· 
(2000) metro mikap muhtelif cins mamfil kerestenin Adapa· Je veya canavar kurşunile doldu rulmuı muhtelif cins ve fiatta 
zan Şimendifer istasyonuna ve fabrikanın Kürtkırığı orınamn-1 fişeklerimizde yakında satışa çı karılacak ve ayrıca ilin edilecek 
dan (2000) metro mikap çam ve küknar tomruğunun dokur- tir. 
Çunda fabrika şubesine ve bu fabrika şubesinden mamfil ve 500 addetten aşağı olmama k üzere doğruca sipariş dahi ka
gayri mamfil kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika ambarı· bul olunur. Kutuların garanti etiketlerini ihtiva etmiş olmasına 
na nakilleri 14 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gün müd- dikkat ediniz. ( 4253) 5676 
detle ve kapalı zarf usulile ayn ayrı münakasaya vazedilmiştir. 
4 eylfil 933 pazartesi gÜnÜ saat 14 de Adapazarı Maliye daire· 
sinde ihaleleri icra lalmacaktır. Talip olanlar yüzde yedi buçuk 
Pey akçelerile veyahut muteber banka mektuplarile komisyon 
mahsusuna ve şartnamesini görmek isteyenlerin de Fabrika 
Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (4085) 

5460 

SS KURUŞA K~OSU -~UŞT0Y0 ... ı 
l ><•nlıu lda Çakmakçılarda kuştüyü fabrık~sında kuşıuyu .y~stık 75 kuruştu r. :;>ii. '\l 

10 !ıra. Yor~•n 12 liradır. Salon 'astıkl a rı . ktı~tuyn kum ışı ucuzdt.r. i 'f! 
1 

(6471) 5604 1111111111' ' 

Ankara Numune Hastanesi 
_.Baş Tabip!iğinden: 

Hastahanemize Muktazi 296 kalem Eczayi Tibbiye, 
sarğılık bez, Pansmanlık Tülbent Bezi, 37 kalem Laboratu
"Var Eczası, ve 28 kalem Laboratuvar malzemesi bir kalem 
de olarak kapalı zarf usulile, 12 kalem Rontgen Alalı ve 10 
kalem Rontğen Flim ve ilacı keıa bir kalemde olmak üzere 
kapalı zarfla 67 kalem Kulak, Göz, Turku Bevliye ve Dişçi a
latı ve Dişçi Eczası aleni sureti le 7 Ağustos 933 tarihinden 
21 Ağustos 933 pazar gününe kadar Yirmi gün müddetle 
nıünakasaya konulmuştur. Mevaddı MezkUrenin kaffesi 
takaııa tabidir. Taliplerin yab ancı maUarm ithali hakkındaki 
kararname ahkamına tevfikan hareket edilmek şartile yev· 
rnii mezkô.rda Yüzde Yedi bu çuk teminatlarile birlikte saat 
On dörtte Hastahanede müte şekki! komisyona ve şartname 
Ve Listelerini görmek için de İstanbulda Sdıhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada Hastahane İdare Me 
ınurl ~ ·· ~ ··-

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahla;.t 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçeaiı 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) utar . 
Liret, frank, İngiliz lirası veya dolan frank olarak sahlan bu 

çekler sayesinde nereye gibeniı: paranızı kemali emniyetle taıır ve 
her zc man isteneniz dllnyanın her tarafında, fehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde lıu çek:eri en küçllk tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiııiz. Travellera çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir tekilde tertip ve 
i h· r ~ e -'• "nı i t'.r 4910 

Maarif Vekaleti Terzilik 
mektebi müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muamelesine 20 Ağustostan 1 Eylule 
kadar devam edecektir. 

2 - ikmal imtihanları . l Eylfilden 11 Eylfile kadardır. 
3 - Mektep 11 Eylfilde açılacaktır. 
4 - Mektep nihari, mecanni, muhtelit ve resmidir. 
5 - Mektep sipariı atelyeleri; erkek ve kadın kostümleri 

gibi siparişleri 16 eyluldeiı itibaren kabul edecektir. 
6 - Mektebe girebilmek iç in ilk mektep mezunu ve 17 ya

şından büyük olmamak, ıahade tname, nüfuz tezkeresi, sıhhat 
raporu ve çiçek aşısı raporları ve dört vesika fotografı ibrazı 
prthr. · 

ADRES: hta,.ı.uı • Sultanahmet • Dizdat;ye rmJ.alle>i. Tel:22480 (4264) 

• 
Istanbul Erkek Muallim 

Mektebinden: 
1 - Mezuniyet ve sınıf İmt ihanları 1 eylulden 1 O eylule ka 

dar devam edecektir. 
2 - Meslek sınıflarına alınacak leyli ve meccani talebe için 

talimatnamede muharrer şerait dahilinde 7 eylul 933 akşamı
na kadar namzet kayit olunacaktır. Yalnız ikmali olanlar ka
bul olunınıyacaklardır. 

3 - İstanbul Erkek Muallim Mektebi meccani talebe mm 
takası, Bolu, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, ve Sinoo ve İs· 
tanbul Vilayetleri olarak tayin edilmiştir. Binaenalevh-bu Vila 
yetler çocuklarından olanların en yakın muallim, lise, ortamek 
tep müdürlüklerine ve olmayan yerlerde Maarif Müdürlükleri
ne müracaatla namzet kaydolu omaları. 

4 - Müsabaka imtihanları 9 Eylul 933 cumartesi ırünü sa 
at tam sekiz buçukta her viLaye tin yukarda tadat olunan mek
teplerinde teşekkül edecek imtihan komisyonları marifetile ic
ra olunacaktır. imtihanda muvaffak olanların mutlaka kabulü 
şart değildir. Münhal vuku bul dukca derece sirasile yerle.ştirilı 
cektir. (4279) 5682 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif Velı:!letince tam devreli Use olauk tasdik edilmlfttr. 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şubeleri vardır. 
Kolec ingilizce ve f ransızcaı1 en iyi ögreten bir mle1111edır 

Öniverslte bakaloryaaına haZU'lar. 
Kayıt muamelesi 16 eylülde başhyacak ve 30 eylale kadar denm 
edecektir. İkmal ve hususi imtihanlar 26 Eylülde baılıyacaktır. 
Ücretler: Leyli 350, nısıf !eyi! 140, nehari 90 ve bışlan gıç ingillzce sınıfı 

için nehırl ücret 70 liradır. 

Daha fazla malümat almak iıtiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 
müracaatları rica olunur. 

Adre•ı lzmir posta kutusu No. 2S8 -Telgrafı Kolec, lzm ir 
[6533) .... 5689 ... 

Kütahya lisesi için inşa edilecek 
pavyon münakasası 

Kütahya lisesi mübayaa komisyonu 
Reisliğinden: 

Madde 1 - Kütahyada Muvazenei Umumiyeden mşa edi. 
lecek Liseye mülhak pavyon yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

Madde 2 - Bedeli muhammeni (27951) yirmi yedi bin do 
kuz yüz elli bir lira (80) seksen kuruş olup talipler yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate gösterıneğe mecburdur 
lar. 

Madde 3 - İhale (7) Eylu l 933 perşembe günü saat (16) 
da Kütahya Lisesinde komisyonu mahsus huzurunda yapıla
caktır. 

Madde 4 - Talipler ( 661) numaralı kanunun tarifatr dai
resinde teklif mektuplarını Kütahya Lisesi mübayaa komisyo
nu reisliğine vermeleri veya tea hhütlü olarak Posta ile vaktin
den evvel göndenneleri lizmıdı r. 

Madde 5 - Talipler plan, şartname ve teferruatını Kütah 
ya Lisesi mübayaa komisyonu reisliğinden ve Ankara İstanbul 
Maarif Müdürlüklerinden ( 1 O) on lira mukabilinde alabilirler. 
Daha fazla tafsilat için komisyon reiııliğine müracaat edilebilir. 

4261 5678 

Haydarpaşa Emrazı Istiliiye 
Hastahanesi Bqtabipliğinden: 
Hastahanemiz için almaca k süt ve yoğurt baklanda yapı· 

lan açık münakasada verilen fia tlar fazla görüldüğ\iııden bir 
hafta müddetle tekrar münakasaya konulmuştur. Münakasa 29 
Ağustos 933 ııalı günü ııaat 14 t e Galatada Kara Mustafapaşa 
sokağında İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde yapılaca
ğından taliplerin hastane idare si)".le mu:kUr merkez Levazım 
memurluğuna müracaatları. (4258) 5713 

Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
20 Ağustosta yeni ve eski kayda bqlanmııbr. Eylfil 2 den 

itibaren ikmal imtihanlarına devam edilecek ve 11 Eylfilde ders 
lere bqlanacaktır. Lise ve orta lasmılarmm her sınıfına leyli ve 
nehari talebe kabul edilmektedir. Vaktinde müracaat etmiyen
lerin yerlerine başka talebe almacakbr. Leyli ücret 225 liradır. 
Memur çocuklarına % 10, kar det talebenin ikinciaine o/o 15, 
üçüncüsüne % 20 tenzilat yapılır. ( 4282) 

'>71& 
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M P ı 
Bu: 

Kurukahveci Mehmet 
Mahtumlarının Efen • 

1 

Bre .... tlya kahve şirketi ile yaptıkları mukavele mucibince badema Brezilyadan sureti mahsusada 
ticarethaneleri için getirecekleri en birinci nevi kahvenin i~k partisini taşıyan vapurun ismidir. 

Bugün limanımıza C A M P 1 D Ü G L f gelerek İstanbul vapurile 

muvaffak 

piyasasına Y ALNJZ 
Kurukahveci Mehmet 

büyük harpten beri 
arzına Efendi Mahtumlarının 

Brezilyadan ihraç edilen kahvelerin 
oldukları 

en nefis, 
AN os· kahvesi 

en harikulade ve ~şsizidir. 

Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumlarının sadece ken dilerinin bildiği çekiliş ve kavruluşun 
inzimamile hazırlıyacağı hu har 1kulade kahvenin Satı~ yeri yalnız: 

Mısırçarşısı Kapısı Karşısı 

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ Mahtumları 

• a Yo • 
1 u 

rmoı 

. \ . I . • 

Müdürlüğünden: 
Muhasebeci aranıy 

1- lık- orta ve lise kııımlarına kız Ye erkek leyli ye nehari talebe kaydına başlanmıştır. 
2- Müdiriyet müracaatları Cumadan batka hergün kabul eder. 
3- Leyli •e nehari bütün ücretlerde mllhim nisbette tenzilat yapılmışbr. 

!fil ·s ~111aUIT S.4L'I"· 
+O Susama, yazın ~eriyete / 

• olan cezasıdır. Ta~il hava~ı 

Muhaaebe i~ çok teıcrllbe g 
müt ve mWıim bir tiırketin Anadolu 

ki tubeoıiııde muhaeebe muame~uu 
vire llyalıatlı, ımıtııaka fnıtvıızca bi 

bir Türk mnh•eebecl ıı.ranıyor. Frans 

caodan başka almanca dahi bilcn1M t 

cih olunu:r. AJakadarJ.arnı (S.S.) 

4- A•zn edenlere tarifname gönderilir. 

Sın 

No : 

1-

2-

3-

4-
5-

6-

7-

8-

9-

10 -
11 -

12 -

13-

14-

Adrc-s: Şehzadebaıı Polis Merkezi arkası - Tel. 22534 (6462) 

Müflis Aruısta§ Karo ve P. Çivi.dis şirketinin tahakkuk etmiş borçlan hakkmdaki sira defteridlı: 
Talep Kabul Sırası Ret E ı b a b ı Re t 

Alecalclmm isim ve Hüviyeti ıılıı.ınan olunan olaman 

Eogen Keller: vekili Hikmet Ziya B. 
Tiryaooc!a Fi.lo9 Ei. Galata Voyvoda cad-
desi Nazlı Han No. 1-2 
Yanlro Eftikıi.dis ef. Galata Mehmet Ali 
paşa han No. 53 
Sellin Bey, Beşiktaş Köy içi No. 30 
Riga MiıtakLdis ef. Zından kaptı boğ-

.daycı 90kak No. 41 
Y OI'gi Teofanidiıı ef. Beyoğlu İ<ıtiklfil cad-
desi N.o. 273 
Çituri ef. Vekili Yani Bali ef. 

ifa.dam Fofo Assani: Beyoğlu alzav eo
ka.k Ha.-ı pa§a han 2 inoci kat 

Foti ÇaV'jlar oğlu: G!..lata Kapı iç.i 
No. 227. 
Madam Arşafos : Vekil< Yeşua efoııdi 
Koetanodin ~ Dubha eıf. Vekili Mil-
tiyadi Mayidis ef. 
Lamboqlu ef. Galata Yükaek kaldırım 
57 No. hı İzmirli oğlu hanında No. 4 
Vahan Sivac:iyan. ef. GeJata Nazlı ben 
No 1. 
Agop Karak.oç e.fcnodi: Büyük ada cami 
M>hl No. 28. 

480 00 480 00 

120 00 o 00 

1600 00 1600 00 
658 50 378 50 

300 00 300 00 

600 00 300 00 
546 17 546 17 

6510 00 5000 00 

95 95 
2000 00 

57 67 

82 00 

117 50 

95 95 
o 00 

57 67 

82 00 

117 ;o 

10555 32 9262 32 

-----
13723 11 18220 11 

-6- o 00 

-6- 120 00 

-6- o 00 
-6- 280 00 

-6- o 00 

-6- 300 00 
-6- o 00 

- 6 - 1510 00 

-6- o 00 
-0- 200000 

-6- o 00 

-6- o 00 

-6- o 00 

- 6 - 1293 00 

- - . 
5503 00 

Müflimn deftıcrlerimle görüle-
mecliği.nden, 

Müstenidatı olmadığın.dan. 

Müsteni.datı olmadığın.dan. 

Müflisin dekeriaı.deki borç mik-
1arma nazaran fazlası ret edil
miştir. 

Mıukavelede göriilen. mubayeru:
te binaen ret edilmiştir. 

Cirantaya protesto edilmemig 
ve müflis şirket tarafından te
diye .ioddiaııı dermeyan edilmit 
ohasm.dan. 

Biriflci İfJ.Bs Memurluğundan : 

Memuriyetimize bırakıJan yuka.rıda yazılı sıra defteri aynen ilan ve tebliğ olunur. (6709) 

' rnLlı san· 
•• • Eao'" 
ktmbaile 
etikcUcrl 

•brilı:••ıt ....... -

hazmiyeye malık Eno s 
"Fruit Salt" gazOzlil toza. 
bir mıkdu limon sıkıldıkda 
susamayı gideren lUif. 
sihhl ve mükemmel bir 
11aiiıtahzır teıkil eder 

Sabah "' •k~ı11n bir bar-
dak "' derummda bir 
lullıve MfıQı '""'1dennd• 
klfidir. 

.. ~ı:ır:.~ 
~nua.r 

Denizcilere ilan .,. 

' • 

Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 

~ u. 

'° °' '° -

Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar 
tarifesinde 2G Ağustos 933 tarihinden itibaren mühim tadilat ya· 
pı'mıştır. Tarife hakkında malümat almak arzu buyuran zevabn 
fabrika ve hP.vuzlar müdürlü~üne müracaatları. [4321] 5758 

Ziraat Vekaİetinden: 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 

zile İıtaııbııl 176 N.o. pogta lıutuau a 1 
sin e yazmaları. (65 

56 

~--KADKIÔY--ııııııı 
" SAlNT - JOSEPH, 
F rımınz Lisesi M6diirlüğünden 

1 - Bu aene eylulün 1 lnci paza 
teıi &'ÜDÜ tedrisata baılanacaktır. 

2 - Kayıt muaıneleıi pazarteı 

&'ününden maada her ııün sabah sa 
at dokuzdan 11 buçuia ve akı 
14 ten 18 e kadar icra edilecektir 

3 - hk tah&ili bitirip f&)ıadet 
nam• alan telebe orta ımıfma &'I 
mek için evveli ihzari amıfma ka 
bul edilecektir. 

[6519) - 5687 

Askeri Matbaa Müdürlüğünde 
Askeri matbaaya iki lira günd 

Jile ile bir Kartoğraf ve bir Çink 
graf ve birer lira yevmiye ile 
bir çinkograf bir ciltci müaab 
ile alınacaktır. Bunlardan daktil 
ve kaligrafi bilenler tercih olun 
Ağustosun 28 nci pazartesi gün 
imtihan yapılacaktır. Şeraiti ani 
mak ve icap eden veaailci ihzar e 
lemek üzere timdiden Süleyman 
yede Askeri Matbaa Müdür Mu 
vinliğine müracaat edilmelidir. 

(4325) 5762 

Hereke fabrikaıında 
Fahilmmızda çaü§IDRk: üzere 

caya bi.lıakkın vakıf, Darü.lfümm.da.n 

zun klmyag«e ihtiyaç va.tdır. Talip 
Jan.Lann Ağııstıo& gayesine kaodu t.erc . 

mei halJeri ile şimdiye kadar çalıttık 
rı mahallerden aldıkılan vesaik ve şe 

detname auretılerini Hereke'de Herek 
fabrikası mü.diriyetinoe bir mektaı{Na g .. 
de.rmcoloeri ilAn o.Jı.ınur. 

(6615) 5771 


