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Gireaunda cotkun tezaiÇi 

Avusturya ordusunun ye
niden 10 bin kişi fazlalaşb
rılması muvakkat mahiyette 
olacaktır. 

hürat araıında 
lendi. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

T~r_kiyede 
Şeker fabrikaları 

Şeker sanayii, hem ziraatimizi, 
hem de ıanayiirİıizi alakadar eden 
faydalı bir ittir. Pancar ziraatinin 
yapıldığı ıahalarda halk refah bu
luyor, emeğinin kartıhiimı alıyor. 
Bu sebepledir ki, hük\imet, teker 
fabrikalarını yalnız bir mıntakada 
teksif etmeyi değil, onları memle
ketin muhte lif mıntakalarına da
ğıtmayı dütünüyor. Bu dütiincede 
ki isabet meydandadır. 

Hükumet, orta Anadoludan 
batlıyarak ,arka doğru ııiden vili. 
yetlerimize bu noktai nazardan bir 
az hayat ve refah vermek kararın
dadır. Bunun için de dördüncü te
ker fabrikasının Sivasta kurulma-
11 dütünüldü. Daha geçen seneden 
beri ekim tecrübeleri yapılmağa 
batlandı. 

Öteden beri Sivasta iyi teker 
pancarı yetiteceği hakkında umu
mi bir kanaat vardı. Bu kanaat, büs 
bütün bot deıiildi. Sulak arazide, 
ıebze bahçelerinde tecrübe için e
kilen pancarlar, ilk zamanlarda ü
mit verici bir manza gösteriyor. 
Halbuki pancarların bu müsbet 
manzarası nihayete kadar devam 
etmiyor. Kemale geldiği zaman a
ranan bütün hassr;ları kaybediyor. 
Son günlerde Sivas ve havalisinde 
en son tetkik ve tecrübeleri yapmıf 
olan fenni heyetin verdiği rapor, 
tamamen menfidir. 

1260 rakımlı olan Sivasta ha
raret az, rutubet dütüktür. Sonba· 
harın ikinci tetrininde batlıyan 
don, mart nihayetine kadar devam 
ediyôr. Demek pancarın itlenme
den evvel donması tehlikesi dai
ma mevcuttur. Toprağın da pancar 
ziraatine müsait olmadığı anlqıl
mıflır· Sulanmıt ve bet defa çapa 
lanmış tecrübe tarlalarındaki neti 
ce de menfi çıktı. Toprakta rutu 
bet olmadığı gibi fazla olarak ta 
tuz vardır. Bundan bqka, merkezi 
Sivasta olacak olan bin tonliık bir 
teker fabrikası için yüz kilometre 
dahilinde ki.fi arazi bulunmamıt
br. Tabiatin fazla hırçınlığı yüzün 
den burada nüfus keeafeti olmama 
11 da ayrı bir meseledir. 

Yağmuru en ziyade "çok ol~ bu 
sene içinde, bahçelerde, teknisyen 
bir ziraat memurunun nezareti al 
tında yapılan ekim tecrübelerinin 
menfi çıkması, bu havalide verim 
li, memleket ve muhit için faydalı 
bir teker fabrikasının kurulamıya
cağını göstermittir. 

Hemen ili.ve edelim ki, Sivaı 
tecrübesinin menfi çıkması, dör
düncü fabrikamızı yapmağa mini 
olacak değildir. Fabrikanın kurul
ması için her 9ey hazırdır. Yapılan 
tetkiklere nazaran Tokat, Amas
ya ve Turhal havaliainde aranan 
bütün tartları haiz mmtaka)ar mev 
cuttur. Tecrübe neticesinin menfi 
çıkmasında tee11üriimiizün sebebi, 
Sivas ve civarının - bir teker fab
rikasının ziraat ve it sahalarında 
temin edeceği çalıtma ve dolayııi
le kazanma imkanından mahrum 
kalıtıdır. Fakat tee11ürümüzü ta
'dil eden bir cihet var: HükQmet, 
Sivaslıların bo mahrumiyetini te
li.fi edecek bazı imki.nlar arayıp 
bulabilir. Hükfunetin bu havali ve 
umumiyetle Şark vilayetlerimiz 
halkına buna benzer yollardan yar 
lbm etmek iıtediğinl bildiğimiz i
~in bu ümidimiz kuvvetlidir. 

Siirt Meb'rua 
MAHMUT 

" Acı patlıcan " tefrikamız 
pek yakında bitiyor. Hemen 

arkasından 

ESRARSIZ 
HAYAT 

Hollywood' .da ılnema yıldızla-
rının romanı ••• 

Zamanımızın en maruf kadın 
romancılarından Avuıturyah 
VICKI BAUM'm 

en ıüzel eserlerinden biri. 
" G r a n d H o t e l " müelli

finin bu eserinde 
EN SEVDICINIZ SiNEMA 

ARTiSTLERiNi 
batka isimler altında bulacak

sımz... Bakalım kendile
rini tanıyabilecek 

• • . ? 
mısınız •.• 

vapura yük-
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ıViliyetler ususi i 
rini nasıl alacaklar. 
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'Takas prüzle~ini düzelte- !üniversite kadrosu Yeni mali teşkilat başladı 
k t ı• t b ki • . Bir çok muavinler maaş ce a ıma e enıyor azlığından çekiliyorlar 

Elde 2,5 milyon liralık vesika var 
Bazı safhalar-e~-ıki karışıklıklar da bu 

talimat ile ortadan kalkacak 
Takat itinin yeni bir ..,ı.le girdiii 

görülmektedir. Aldlfımız malıimata na
zaran bu itin alacaiı yeni ıekil ve ian• 
zimi için bir talimatname lıazırlaıunıt
tır. Talimatnamenin yann lktıaat veki· 
Jetinden alllidarlara tebliğ edileceği 
ve bu ıekilde faaliyete geçilmeai muhte
meldir. 

Takaa iıi buııün için hakikaten pek 
müıevveştir. 21 ağuatoı sabahından i. 
tibaren vilayete gelen bir emirle takaa 
durdurulmuı ve ihracatı tetkik heyet. 
!eri muamele yapmamışlardır. Bundan 
ıonra neıredilen kararname vekaletlerle 
yapılan takas mukavelelerinin bükümleri 
ni ipka ediyo~. Fakat umumi takas İ· 
çin biç bir hükmü ihtiva etmiyordu. 
Şimdi böylece ortada bir çok müphem 
noktalar bulunmaktadır. Evvela bu ka
rarnamenin neırinden evvel yapılan ih
racata mukabil lcazanılan ithal hakkı var 
dır ki bu malların yekiinu 2,5 milyon 
liralıktır Bunlar ne olacaktır henüz 
mah'lm değildir 

Saniyen ihracatı tetkik komiıyoııla
nrun vaziyetinin ne alacaiı malum de
fildir. Bu komiıyonlann ilpıma uhtele
rine verilmiı takastan gayri vazifeler 
bulunma11 itibarile pek te ihtimal ve
rilmemektedir. 

ihracatı tetkik heyetinden çıkımı fa
kat ticaret odası tarafından yalnız güm
rüğe ha..aleleri kalmıı bir takım takaa 
lıiğrtları vardrr. lktııat vekaleti dün 
bir telıırafla bunlann da muameleıinin 

Dünden itibaren limanda 

lktısat Vekil velıili MuhlUı B. 

durdurulmaıını bildirmittir. 
Diğer taraftan vekiletin emri bazı 

vilayetlerde yanlıt anlaıılınq ve bu vi
layetler İhracatı durdunnuılardrr. Bu
nun üzerine vekalet ikinci bir tamim
le bu yanlıılığı tashih etmiştir. 

Vaziyet, yann gelıneıi muhtemel <>
lan talimatname ile tavazzuh edecek
tir. 

bağlanan hususi vapurlar •• 

Bugünden itibaren posta 
nakliyah devlete geçti 
Hususi vapurlara kıymet biçildi 

Şirket vapurlan ne zaman çalışmaya başlıyacak
lar? - Takdir edilen kıy-

metler? - Deniz ticaret müdürünün beyanab .. 

Denİ:J< ticaret müdürü Müfit B. 

Denizyollan itletme kanunu bugün 1 
den itıl>aren meriyete girmiıtir. Ayni 
auretle tarife komiayonunca hazırla
nan yeni yolcu ve yük tarifelerile Ji. 
manlanınız araaında tatbik edilecek 
seyriisefer programı da bugünden iti 
baren tatbika baılanınııtır. Bugün li· 
man idareaince cuma olduğu halde, 
kanunun tatbikatına nezaret için ça
lıtılacaktır. Tarife komisyonunun iş
leri tamamen bitmiıtir. Bu itibarla lk 
tıaat vekalyeti kaputaj itleri müdürü 
Ayetullah Bey yarın Ankaraya avdet 
edecektir. Deniz ve Hava müsteşarı 
Sadullah Bey de Y lllovaya gitmitıir. 

Müsteıar Bey, yeni tarifelerin tatbika 
tını yakından takip için cumartesi gÜ 
nü Y alovadan dönecek ve lktıaat ve
kili Celil Beyefendi Avrupadan ııelin 
ce birlikte Ankaraya gidecektir. Ye
ni kanun mucibince te§ekkülü lizon 
gelen vapurculuk tirketi, henüz rea• 
men teessüs edemediğinden busuıi va 
purlar bugünden itibaren aeyriisefer
den menedilmitlerdir. Şirktin teıek· 
külüne kadar limanlarnruz arasındaki 
posta nakliyatı, devlet denizyollan it 
!etme idareaince yalnız batma temin 
edecktir. idare, bu makıat buaıui va 
purlardan evvelce isimlerini yazdığı
mız on vapuru kiralamııtır. Bunlar 
mezk\ır idare hesabına seyrÜaeferleri 
ne devam edeceklerdir: 

Vapurculuk şirketinin mukavelei e 
aaaiyesi, dün lktısat vekaletine re•· 
men takdim edilmiıtir. Vekalet, ıürat 
le bunun tetkik ve taadiki muameleai 
ni İntaç edecektir. Bu ay bitmeden 
yeni tirketin resmen faaliyete ııeçıne 
ai ümit edilmektedir. 

Mülit Necdet Beyin beyanatı 
Yeni kanunun merlyete girmesi mü 

naaebetile deniz ticaret müdürü Mü
fi t Necdet Bey, bir mubarririmize &
tideki beyanatta buluııınu§tur: 

«- Yeni kanuna nazaran, aahil
lerden muntazam poata nakliyatı de 
niz yollan işletmeaile Türk armatör
leri araaında tetkil edilecek bir ano
nim şirket tarafından yapılacaktır. A
nonim şirket henüz te§ekkül edemedi 
ği cihetle muntazam posta umu.mi mü 
nakalatı ,imdilik denizyollan if]etme 
ai tarafından yarmdan itibaren temin 
edilecek•fr. Kanunun t;ııtl,.~t ...... dolayıai 

(Devamı 2 İnci sahil ede) 

Maarf Vekili Dr. Refik Bey bu aa
bah Y alovadan §ehrimize dönecl'l<tİr. 
Refik Beyin bu ak 
fAJDkİ trenle An
raya gitmeai çok 
muhtemeldir. Üni
versite kadro işle
ri tetkikatı henüz 
ikmal edilemem§
tir. Münhaller için 
hilzırlanan küçük 
kadro ile Hukuk, 
Edebiyat, ve Tıp 
fakültelerinden ia 
tif,. etmek iatiyen 
bazı profesör mu
avinlerinin vaziye 
tine dair Y.eni bir 
lı:adro yakında i
lan edilecektir Hu Nizamettin Ali 8. 
kuk fakülteai Ro-
nta hukuku profeiör mua~liğine Ro

(Devatnı S İnci . sahifede) 

Romanya harciye 
Nazırının seyahati 

-<>--

Bu seyahate Bulgaristanda 
büyük ehemmiyet veriyor 

Sofya, 29 (Huıuıi) - Gazi Hz. 
ile ve Türkiye ricali ile görütnıek 

üzere Romen Ha 
riciye Nazırı M. 
Titulesco, eylu • 
)ün ortalarında 

Sofyadan geçe • 
cektir Bulgar kra 
lı cenapları da M 
Titulesco ile gö • 
rütmeğe ehem • 
miyet verdiğin • 
den eylulün on 
betine doğru Av 
rupadan Sofya • 

Bori. Cenapları ya dönecektir. 

Doğru değil! 

İtalya ile Arnavutluk ara
sında gerginlik 

olduğu tekzip ediliyor 
PARIS, 3ı (A.A.) - Romadan Te

mpa gazetesine bildiriliyor: Bir müd
dettir bazı ecnebi 
ııazeteler ltaJya i· 
le Arnavutluk ara 
ıında bir gergin
lik olduğunu, R<>
ma hükUınetinin 
Tirana'ya muhte
lif metalibatta bu 
lunan bir ültima
tom ııönderdii"ini 
yazmaktadırlar. 

Kral ZOGO 

Salahiyettar !dm 
seler iiltimatom 
gönderildiğini tek 
zip, fakat iki mem 
leket arasında me. 
cut ihtiliflan hal• 
!etmek Üzere mü
zakerata batlan • 
mış olduğunu taadik etm~ktedirler. 

(Devamı 5 inci sahiftıde) 

Kardinal şerefine 
Dün ziyafetler verildi, 

ayinler yapıldı 
Şehrimizde bulunmakta olan Pa • 

palık erki.nıııdan Kardinal Luigi La
vitrano dün Vienna vapuru ile Brin-

diziye hareket et
mittir Kardinal La 
vitrano evvelki gün 
§t'hrimizde gazin • 
tiler yapmı§tır. Öğ 
le üzeri Tarabya
da ltalyan aefare
tinde ıerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 
Saat l 7 de Papa· 
lığın lstanbul mü
me11illiğinde bir 
reami kabul yapıl
mııtır. Reami ka • 
bulde ıehrimizde • 
ki sefirler ve kon
soloslar hazır bu
lunmuştur Saat ıs 
de Saint-Eaprit kli 
sesinde Kardina • 
lin huzurile bir i
yin vapılmı,, bir 

çok rahip ve rahibeler Kardinalin eli
ni önmüşlerdir. Saat 19 d11. Bevoi:lun
da ltalyan sefaretinde bir reami ka
bul yapılmrthr. 

Değişen çok memur var, fakat hepsine 
açık maaşı verilecek 

Açıkta kalanlar Ankaraya ve civar vilayetlere tayin 
"edilecekler - Tamamlanan kadroları yazıyoruz .• 

lstanbul defterdarlık teıkilih dün 
akf&ID ilga edilmiıtir. Bugünden iti
baren yeni mali tetkilat kanununa 
tevfikan mürakipler idareai kurulmuı 
tur. K.ıamen ikmal edilen kadrolar 
dün öğleden sonra memurlara bildi
rilmiıtir. Muamelatta bir kanşıklık 
olmamaaı için bütün tertibat alınmq
br. Komiı_yon dün meaaiaine devam 
etmiştir. . . 

Açıkta kalacak ınemurlarm mikda 
rmın mühim olduğu anlaşılmakta ise 
de bunlara ıimdilik açık maatı verile
cektir. 

Dün bir m battirim.İz komisyon· 
dan §U reami mallloıatı almıtbr: 

- lstanbul mıntakası tahakkuk 
kad.-oları kıamen yapılmış ve bir ey
lulde şubelerin faaliyetine halel gel 
memek üzere §Ubelere tebliğ edimiı 
tir. 

lkmalen tayini icap eden 60 kadar 
tahakkuk memuru ile o kadar muavin 
lik 35 baı memurluk henüz münbal
dir. 

Tahakkuk memurluklan ile mua
vinliklerine hukuk ve yüksek iktıaat 
ve ticaret mektebinden mezun olanla 
rm salı .,.ününe kadar tayinleri yapıla 

(Devamı S iacJ sahifede) 

lıtanbul teılrilôtını ha:ıHrlayan MaCiye 
V•lrôleti ıxnid«t umum müdürü 

Ce:ıımi Bey 

Orta tedrisat kadroları 
mekteplere tebliğ edildi 
En çok değişiklik İstanbul lisesinde 

ve müd ürJüklerde .. 
IMaarif vekaleti orta tedrisat kadre>

ıu alakadar mekteplere tebliğ edilmit· 
tir. 

lıtanbul lise ve orta mekteplerinde 
ııerek müdürlükler, gerek muallimlik
ler arasında epice değişildik vardır. Ey
IUlün on birinden itibaren muallimler 
yeni vazifelerine baıhyacaklardır. 

Muallimler arasındaki değifiklikler 
Evvelce orta mektep olan Vefa liae

ye tahvil olurunuı ve müdürlüğüne An· 
kara liaeıi müdürü Osman Bey tayin 
edilmiştir. Oıman Beyden inhilill eden 
Ankara lisesi müdürlüğüne Adanadan 
edebiyat muallimi Necmettin Halil Bey 
getirilmittir. Vefa orta mektebi müdil· 
rü Hidayet Bey Uluköyde yeni açılan 
orta mektep müdürlüğüne tayin oluıı
muttur. lıtanbul kız liıeıi müdürü Ze
ki Bey ayni mektepte fran11zca mualli· 
mi olarak kalmıt, bu liaenin müdürlü
ğüne eaki Sıvaı maarif emini Sabri Bey 
tayin edilmittir. latanbul erkek lisesi
ne ilhak edilen Erkek Muallim mektebi 
müdürü Saffet Bey muallim olarak la
tanbul kız lisesine tayin edilmittir. 

Maamafih Saffet Bey Maarif veka
letine müracaat ederek umumi müfet-

(Devatnı 5 inci sahifedtı) Fıı«t Bey 

Daimi sergi mallarımıza 
rağbeti arttırmaz mı? 

Ecnebiler için, yerliler için sergi/ 
Ticaret odası, sanayi birliği, Tasarruf 

cemiyeti bu işe ne diyor? 
- "Bizde de 

bir daimi sergi 
yapılabilir mi?" 

A vrupanın bir 
çok memleketle
rinde son sene
lerde daimi ser
gilere daha faz. 
la bir ehemıniyet 
atfedilmesi, ya
kın kom9ulan
mızda, mesela Yu 
nanistanda yeni 
tekilde daimi ser
giler kurulmaıı 
bizi de bu suali 
sormağa ıevket
ti. Türk mamulat 
ve mensucatını 

hatti. iptidai ve H. Nezihi, N. Nuri, Danif Beyler 
ihraç maddelerini içine alacak mem- §ındakilere bir fikir verecek daimi bir 
leket dahilindeki halka ve tüc- aerginin kurulması kabil midir? Her 
cara bu yolda bir merkez va- sene yerli maLlar sergileri için m9< 
zifeıini görecek, memleket dı- (Devamı S İnci sahiftıdtı) 
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Hidive yazılan ferman 
3 

.:>adrısabık Sait PQfllnın miitaleası. - Sultan HamiJin hiddet ve 
gaazbı. - Padifahın dediği dedik! 

ru Mısır Hidivi Abbaa Hilmi Pa
ya yazılacak fermandaki bazı teıı

ı t elkapları - Rıza Patanın '."erdı
gı bır curnal Üzerine - padıtahm 

t m na dokunmuştu. 
Zaten en hafif rüzgarla par. par a

lev cnmiye muheyya olan Sultan Ha
ımdin ateşi evhamı; güya fikir aor-

' akıl danıpnak için çağırdığı Şey 
h; !.ım Efendi, Mühacirin Komiayonu 
keıoı Rıza Pa{a, Mabeyinci Ragıp ve 
Beaım Beyi rin körüklemelerile bütün 
butün kızı mış, tutuşmuştu. 

l;'adişahm hiddetli, heyecanlı z~.
manlarmda, tabii saray da tela§, endı· 
t<' merak içindeydi. Sadrısabık ,Sa_it 
Paşa itte bu sırada saraya gelmııtı. 
Sadnsabıkm geldiğini tabii hünkar 

duymuştu; çok geçme~e~ huzuruna 
davet etmiş ve hıdıve yazılan 
hıdıvıyet fermanını ve buna mütefer-. 
•: evrakı Sait Paıaya Yererek: 

- Al, bu evrakı, timdi okul Bana, 
fıkır ve mütalearu aöyle! 

Demiş! 

Sadrıaabık, müsaade alarak bir sa -
at kadar başka bir odada evrakı mÜ· 
talea ve tetkik ederek fikrini, müta
leasını yazı ile paditaha arzetmiıti. 
Sait Patanın fikri, mütaleası menfl 
şekılde idi, yani padişahın "dilhi,hı., 
vechile değildi. 

Bu cevap, Sultan H&1J1idi çıldırtmış
tı. Bu, doğrudan doğruya hünkarın 
zıddına gitmek, damarına baamak 
demekti. 

bdülhamit, eğer o evrakı, kendi 
fıkrine, reyine muvafık ve mütabık 
bu saydı, baıkaamm reyini a1mıya, 
snrmıya lüzum mu görürdü? Bilhassa 
m z.ül, menkıio sadrazamından mı a
kıl danııırdı? Paditahm. sağa sola 
baıvurmaaı, bu iıte bir kutkulandığı 
nolı:ta olduğunu açık açık göateru:.iyor 
muydu? Sultan Hamidin huyunu, su
yunu, nabzına göre şerbet vermeyi 
hilen Sait Pa'8nın, böyle menfi şekil
de cevar venn.eai, zeklvetine yakıştı
rılabilir bir hareket miydi? Belki de 
sadrısabık kasten böyle yapmıştı? 

Zaten hic!-Jetten asabı bozulınuş O• 

lan Sultan Hamit, Salt Pll§alllD ceva
bmı alıp ta okuyunca hemen sadnsa
bıkı huzuruna çağırmı~h: 

- Ben, aenin yazdıklarından bir 
ıey anlamıyorum, sen, adeta beni :.. 
ham ediyorsun? Hilafeti hldiYe devir 
ve ferağ etmeği iltizam ediyorsun? 

Dedikten aonra seıinl yük~eltmiı-
ı: 

- Bu ne ihanettir? Bu ne cinayet
tir? Ben, şimdi;e kadar yaphklarıru
za tahammül ettim. Lakin artık buna 
dayanamam! Bakın, cümlenin birisi 
açıktan hilafetime dokunuyor! Obürü 
mukaddes namuı""1uza taalluk edi
yor! Mükemmil, tekmil edici, tamam
layıcı demek değil midir? Şu halde 
bizim mukaddeı namusumuzda noksan 
mı vannıt ta ikmal olunuyor? Bu ne 
hezeyandır? Bu ne bühtandır? 

Paditah, aöyledikçe coşuyor, coı• 
tukça hiddeti artıyor, gözünü yumup 
ağzını açıyor, bir demediğini bırakmı
yor, bütün birikmiş hiddetini, öfkesi
ni sadrıaabıktan çıkarıyordu. 

Sait Pata, hünkarın hiddet ve ıid
deti ka,..ısmda hiç temkinini bozma
mış, itidalini muhafaza etmiıti. Yal
nız, son söz olarak: 

"O ibareler yeni uydurulmuı şeyler 
olınayıp cskidenberi kullaruldığını ve 
bu yiizden öyle mahzur ve mazarrat
lar çıkmadığını ve çıkmıyacağmı Te 
timdi değiştirilirae ortaya bir takım 
siyasi hadiseler çıkabileceğini., beyan 
eylemiş ve elde mevcut eski ferman 
ıureUeri ve evamir kayıtlarile İspata 
çalıımııtı. 

"O ibarelerin yeni uydurulmuş ıey
ler olmayıp eskidenberi kullanıldığı
nı,, elbette Sultan Hamit te biliyordu. 
"Ve bu yüzden öyle mahz•·rlar ve ma• 
zarratlar çıkmadığını,, vekayi, hadi
sat sarahaten l'Öateri:;.ordu. Buna rağ• 
men sinirlenmiı, hiddetlenmitti. Ab
dülhamit, "ı;ıkınadığıru,, biliyor, li· 
kin "çıkmıyacağını,, kabul ebniyor .. 
du. Hünkar, kendi noktainazarmda 
haklıydı; biJJ.,fsa bir insan müvesviı 
olursa her 'eyi imkan, ihtimal dahi
linde görebilirdi. Çıkmaz, çıkmazdı 
da, gÜnÜn birinde çıkıverirdi. Sonra, 
aadrısabıkın "ıimdi değiıtirilirse orta
ya bir takrm şiyaıi hadiseler çıkabi
leceği,, ihtimalini padiıah varit gör
müyordu. Fermanda, eaki ibareler 
değiıti diye, hidiv mi mesele çıkara
caktı? 

Sait Paşanın temkin ve itidali, hüıı
ki.n teskin edememlı, getirdiği miaal
ler, deliller büsbütün gazabını, hiddetini 
artırmıştı. Paditah, iti o kadar ısrara 
bindinnitti ki biraz evvel rey ve mü
taleıilmı aorduğu sadrısabıkı, timdi 
tarihi vakaları iatidlal tarikile hikaye 
ederek iskata çabalamıya batlamııtı. 

( Arkcuı uar.) 

Yann: 

Hidiv' e yazılan ferman 
4 

- Padifah, tarihten mi.aller, getiriyor! - Tabirler, mutlaka 
değisecek! - Hidiviyet fermanı Ahmet Eyüp Ptıfa ile gönderili
vor. 

ilayetler hususi idare
ler tekaüt sandığı 

Yeni nizamname çıktı, memurlar 
tekaüd.iyelerini nasıl alacaklar? 

ANKARA, 31. (Milliyet) - Vi
lavetler hususi idareler tekaüt &an 

dığı nizamnamesi çıktı. 
Nizamnameye nazaran vilayet 

hususi idareler tekaüt sandığını 
idare etmek üzre dahiliye, maa
rıf, ıihhiye vekaletlerince umum 
mudür veya müdürlerden seçilecek 
üc zattan mürekkep bir heyet lef 
kil olunur. Bu heyet kendi arala
rında birini reis seçerler. 
Mczkür sandık idaresi dahiliye ve 
kaletine bağlıdır. Sandık müdür 
ve memurları idare heyetince in
tihap ve dahiliye vekiletince ta
yın olunurlar heyetin vazifeleri 
tunlardır : 

a - hususi idarelerden maat 
alan muallim ve memurların te
kaıitleri halinde kendilerine ve ve 
fatları halinde yetimlerine verile
cek maatlann tahsis muamelesi 
kanun mücibince mensup oldukta 
rı vilayetlerce yapılarak ait olduk 
ları vekiletce do tetkik ve kabul 
edildikten sonra maatm miktarı 
ve tahsis tarihi aandik idaresine 
bildirilir. 

İdare heyeti tahsis evrakını ka· 
nun umumt hükümleri dairesinde 
tetkik ederek düzeltilecek cihet
ler görürse bu cihetleri tasrih ede 
rek ikmal edilmek üzre evrakı ia 
de eyler. Muvafık gördüğü taktir
de maatın miktan, tahsis tarihi 
ve nereden verileceği karar altına 
alınarak reis tarafından Ziraat 
bankaaı umum müdürlüğüne bil
dirilir ve cüzdanı da ala.kadara gön 
derilir. b - 1683 No.lu kanun tat 
bik tarihi olan 1-6-1930 tarihinden 
2097 No. lu kanun meriyet mevkii 
ne vazedileceği 1-6-933 tarihleri 
arasında kendi talebi veya kanu
ni ' ı.~- 1 ~- ;;-~•ir<• tekaüde sevk 

edilen vilayet hususi idare memur 
lan ile muallimlere ve bunların 
yetimlerine eıki hükümlere göre 
tahsis ve ita olunur ma&f ve ikra
miyeler 2097 No. lu kanun mu
vakkat maddesi mücibince 1-6-33 
tarihinden itibaren tadil Ye tas
hih olunur. 

Tadil muamelesinin ikmaline 
kadar bankaca sandık hesapların
dan eski mll&fları nisbetinden pa
ra verilir. c - sandığın hesabati 
heyeti tarafından tutulacak ve san 
dik namına Ziraat bankasına ya
tırılan paralarla Ziraat bankasın. 
dan sandik namına yapılan tedi
yat takip olunacaktır. Hususi büt
çeler mütterek tekaüt sandığı his
sesi namile konulan tahsisat vila
yetler haziran ve tetrinisani ayları 
nihayetinde olmak üzre iki müsa
vi taksitte Ziraat hanlarına yatı
rılacaktır. 

Ziraat bankasına mütterek te
kaüt sandığı hissesi namile tevdi 
olunacak tekaüt aidatı mütekait 
muallim ve memurlarla bunların 
yetimlerine tahsis olunacak maat 
ları tediyeye kifayet etmediği tak
dirde bu cihet idare heyetince he
sabata müsteniden tesbit olunacak 
ve eksik kalan miktar 1561 No. lu 
kanun mücibince mütqekkil büt
çeler komisyonuna bildirilecektir. 

Komisyon hususi idare bütçele
ri maa, tertiplerindeki muhassa
sata göre vilayetlere tevzii suretile 
eksiğin ikmali bakında verilecek 
icra vekilleri kararma tevfikan 
lazımgelen muameleyi ifa eder. 

Sandık ile Ziraat bankası ara
sındaki miina'''betler ayrıca bir 
mukavele ile te>pİt edilecektir. 
Aliikadarlarla resmi muhabereye 

MlLLlYET CUMA 1 EYLOL 1933 

HARiCi HABE ER 
Avusturya ordusu Dünyaya sulh 

-0-

Muvakaten orduya 10 bin M.Davvis Londra ve Pariste 
kişi ilave edilecek temaslarda bulunacak 

PARİS, 31. A. A. - Havasa- NEVYORK, 31. A. A. - M. Da-
ansından : Le Journal gazetesi, vis, nazırlarla konu5mak üzere 
Avusturya talebinin M. Vaugoin Londra'da 8-10 gün kadar kala-
tarafmdan arzolunan fekilde Saint cak, sonra Fransız nazırlarile ·ö-
Germain muahedesini ihlal etme- rüşmek uzere Paris'e gidecektir. 
diğini yazarak diyor ki : M. Davis : 

" Ordunun on bin kişi fazlala' - Bu ba~langıç görüşmelerinin 
tırılması muvakkat mahiyette ola- neticelerini tahmin edemem, de
caktır. Bu, esaslı bir hususiyettir. miştir. Fakat ifin gilç tarafları ol
Binaenaleyh, hazırlanmakta olan masına rağmen, hüsnüniyetle dün 
anlaşma kat'iyen muahedeleri ih- yaya sulh getırecek bir anla~ga 
lal edecek mahiyette değildir. ula~ılacağını zannediyorum. 

Avusturya Heinwehrenler reisi M. Datös, harp borçları m\>sele 
Roma'da sinin iktisası haricinde olduğunu 

ROMA, 31. A. A. -Avusturya söylemi5tir : 
Heinwehren'leri reisi Prens Stah- - Binaenaleyh, Avrupa'da bu-
remberg ile Avusturya demiryol lunduğum zaman bundan bahsede 
!arı propaganda müdürü M. Reichl cek değilim. 
öğleden sonra Romaya gelmitler- M. Davis. bu vadide bilvasıta 
dir. hiçbir müzakereye i~tirak etmedi 

İtalya gazeteleri, bu münasebet ğini söylemittir. Bununla beraber 
le, müstakil Avusturyanın istikbali kendisinin 5ahsen harp borçları
nin büyük mikyasta Prensin ida- nın kaldırılması aleyhinde oldu-
resindeki kuvvetlere istinat etti- ğunu itiraf etmiştir. 
ğini fakat Heinwehrenlerin ordu M. Davis'in yanında zevcesi, kı-
kadrosundan hariçte kalmaları i- zı ve Cenevre' de diğer murahhas 
capettiğini yazıyorlar. M. Ramuel Reha ile M. Robert 

M. Reicbl aeyyahatı Avusturya Pell vardır. 
ltalya ticari mübadelesinin arttı- ----• 
rılması ihtimali ;ıe alakadardır. Amerikada otomobil ka-

Yanıış b.t haber --Vicont Grey'in öldüğü 
doğru değil 

LONDRA, 31. A. A. - Vicont 
Grey, Sakin bir gece geçirmittir. 
Bununla beraber nrümaileyhin sih 
hi vaziyetinde hiçbir değitiklik 

'yoktur. 
" lki gün evvel alınan bir telg

raf haberi, Vicont Grey'in öldü
ğünü yanbt olarak bildirmittir." 

İtalyan - Rus misakı 
aktediliyor 

BERLlN, 31. A. A. - Boersen 
C ·er gazetesi, İtalya ile Sovyet
ler birliği arasında yakında akte
dilecek ademi tecavüz misakının 
ehemmiyetini kaydetmektedir. 

M. Herriot'nun Rusyada 
tetkikleri 

ROSTOF, 31. A. A. - M. Her· 
riot, fransız parlamentocuları dün 
elektrik fabrikaaile su bendini ııez 
mitlerdir. M. Herriot, tinodiye ka
dar asla bu kadar muvıı.lıak olmut 
bir fen eserini görmemit olduğunu 
ıöylemittir. 

İrlandada mavi göm
leklilere karşı 

DUBLIN, 31: A. A. - Mavi 
gömlekliler umumi merkezinde bir 
taharriyat yapılmıttır. Polis bir 
çok vesikalar bulmuttur. Fakat 
hiç bir tevkif at yapılmamıttır. 

İngiliz menbalarına göre 
Asuri katliamı! 

Nen Chronicle gazetesinin hususi 
istihbaratına göre lraktaki Asuriler 
Kürtlerin değil, baıkumandan Bekir 
Sıtkı Patanın kumıondası altında bu
lunan muntazam Irak arduıunun hü
~ .. muna maruz kalmışlardu. Aaurile-

"'rm verdikleri telefatın mikdarı 700 
kadardır. Aıuriler ailalwz idiler. Bir 
çoğu yalnız oilihlannı teslim için gel 
mişlerdi. Muaulun altmıt kilometre 
§İmali şarkiıinde buluD<tn Celel köyün 
de daha mühim katlii\ınlar yapılmıf· 
tır. Kıtaat M sula girdiği zaman, halk 
tarafından muzaffer bir ordu gibi kar 
tılanmıtlardır. • 

Bulgaristan Türk mu
allimleri kongresi 

SOFY A, 31 (Husuıi) - Bulgaria
tan Türk Muallimler Birliğinin bu se
neki kongreleri Rusçukta ağuıtosun 25 
inden 27 ıine kadar devam elmİftİr. 

Kongre idare heyetine: Şuınnudan 
Hafız Abdullah (reis) ; Rusçuktan Et
ref Şemsi (reis muavini) ve Razgrat
tan da Akif Süleyman (katip) Beyler 
İntihap edilmitlerdir. 

Kongrede, heyeti idarenin okudu· 
ğu rapor aynen kabul edilmiı ve Türk 
mektepleri den programlannın birlq. 
tirilmeıi hakkında görüıülmüıtür. 

idare heyeti reisi salahiyetlidir. 
Müteakip maddelerde maatların 

alakadarların oturdukları yerdeki 
Ziraat bankası •ubesince ve Ziraat 
bankası 'ubesi bulunmadığı taktir 
de en yakın yerdeki Ziraat banka
sı subesince tediye olunacağı ve 
tekaüdü icra edilenlerle muvaz
zaf veya mütekait iken vefat e
denlerin yetimlerine cüzdan veri
linceye kadar mensup oldukları 
vekaletten sandığa vaki olacak i
,ar üzerine bilahara mahsubu icra 
kılınmak tartile askeri ve mülki 
tekaytten avans verileceği de tas
rih edilmektedir. 

nunu ve M. F ord 
VASHlNGTON, 31. A. A. -

Milli kalkınma idaresi olan N. l. 
R. A.'ya girmesi için Henry Ford' 
un daha S eylüle kadar vakti var
dır. 

Reisicümhurun M. Johnson ile 
Hyde Park' da yaptığı görütmeler
de hükumetin Ford'a kar'ı salıf 
için müsaadeler vermekten ibaret 
olan tazyik usulünü kullanması 
mevzuu bahsolmamıştır. Bununla 
beraber M. Roosevelt, harekete 
hazırlanıyor. 

M. Jobnson, ı;azetecilere verdi
ği beyanatta, alıcılar, Ford otomo 
billerinden vazgeçerek N. l. R. A. 
markasını tqıyan otomobiller a
lacaklarını zannettiğini söylemif
tir. 

"Akdeniz fikir merkezi" 
P ARiS, 31 . A. A. - Havas a

jansı bildiriyor: Fransız hükfıme-
l ti tanınmıt fBir ve filoıofJardan 
vıı akademi azasından Paul .Jı{ ale
ry'yi Nice'de bir "Akdeniz fikir 
merkezi" tetkiline memur etmif· 
tir. 

Bulgar kralının seyahe.ti 
P ARls, ( Huıu•İ) - Bulgar krali 

Boriı Hazretlerinin Pariae gelmesi 
beklenmektedir. Kral bqka bir iıim 
alhnda seyahat ettiği için, kendisine 
Pariste istikbal merasimi yapılmıya
caktır. Kral, Reisicümhur M. Lebrün Ü 
de ziyaret edecektir. 

Mehmetçiğin 
Mezarında 

Dumlup1narda heyecanlı 
merasim yapıldı 

AFYON, 31. A. A. - Büyük 
zaferin yıldönümü münasebetile 
Dumlupınar' da Mehmetçiğin meza 
rında yapılan merasim çok heye
canlı olmuttur. 

Afyon ve civarından lzmir, Ma-
nisa ve Kütahya' dan merasime 
i,tirak için heyetler gelmitti. 

Merasimin en heyecanli safha
sı, ,ehit Mehmetçiğin mezarına ve 
harp sabasına civar köy halkından 
iki hatibin söyledikleri nutuklar ol 
muttur. 

Bunlardan Güney köyünden 
Mehmet fendi, istiklal harbinin 
bir taribçeıin · ~pmış ve dütman 
ordusunun nasıl mağlup olduğunu 
anlatmıttır. 

Çal köyünden mevlut admda bir 
delikanlı öz dilile ve arasmda bir 
çok destan parçaları bulunan bir 
nutuk söylemi' ve "ben bir ,ebit 
çocuğuyum, babamın nerede öldü
ğü bile belli değil. Çocuktum, ba
bam bir gün çanklarını geydi, 
harbe gidiyorum dedi ve bir daha 
gelmedi. Bilmem Sakaryada mı, 
lnönünile mi, yoksa burada mı 
kaldı? 

" Ben onu burada ziyaret ediyo 
rum ve kabrini burada biliyorum" 
demittir. 

Bu iki hatibi Duınlupınara ıre
len diğer heyetler namına söz söy· 
leyen hatipler takip etti. Ve ziya
ret merasimi Galip P"'8mn aske
ri hareketleri izah eden nutku ile 
kapandı. 

Bundan sonra tayyare filolarının 
da i~tirak ettiği büyük bir geçit 
resmi yapıldı. Mehmteçiğin meza
rına merasime ittirak eden heyet
ler tarafından çelenkler konulmut 
tur. 

Yunan Başvekili eylulün onunda 
Elli krovazorile geliyor 

ANKARA, 31. A. A. - Atinadan öğrendiğimize göre Yanan baı 
vekili M. Tsaldaris ve relikaları, hariciye nazırı M. Maksimos ve re
fikası, iktisat nazırı M. Batmazoğlu ve relikası ile kızı, wnura •iyan
ye müdürü M. Rosetti Türkiye işleri müdürü M. Galos ve relikaaı, 
ixıfvekalet hususi kalem müdürü M. Filon, hariciye hususi kalem mü
dürü M. Pipinelli, başvekil yaveri yüzbaşı Jinades ve refikası, ve Ya 
nan mebuslarından M. Bakakas eylülün onunca giinii Elli kruvazörile 
htanbula gelip ayni gün Ankaraya hareket edecek.lerdir. 

Yunan dostlarımızın memleketimize yapacakları ba ziyarete 
Türk mahafilinde büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Yeni bir dostluk misakı 
AT/NA, 31, A. A. - Havas Ajansı bildiriyor : Beklenmiyen bir 

mani çıkmadığı takdirde bafvekil lif. Tsaldarisin Türk hiikümetinin 
davetine icabetle 9 eylülde milli iktisat nazırı ile birlikte Ankaraya 
gidecei>i haber uertlmektedir. Sihhi vaziyeti dolayisiyla halihazırda 
ltalyada bulunmakta olan hariciye nazırıntn ba seyahata iftiralı edip 
etmiyeceği be!li değildir. 

Yarı resmi malümata göre Yu nanlı nazırların Ankarada Türk zi. 
mamdarmua yapacakları göriifm elerin mevzııanu iki memleketi ala
kadar e<ı • umumi siyaset te:,kil edecektir. Bu mülakatlardan sonra 
yeni bir dostluk ve daha sıkı surette teşriki mesai. 

Misakının imz:a edilmesi muhtemeldir. 

İsmet Pş. Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 31. A. A. - Btıfvekil ismet PQf'I Hturetleıı, biiyiilı 

zalerin yıldönümü ve tayyare bayramı miinasebetile resmi makamlarla 
milli tesekkiiller ve birçok zevat tarafından vaki tebriklere karfdrlılı. 
tebrik ~e t~ekkürlerinin iblağına Anadolu Ajansına tav.it ""7ıanurt· 

!ardır. 

Havada üç saat başaşağı 
CIKAGO, 31. A. A. - ltalyan tayyare kuvvetlerine men.ap mil

liizım Falconi, Saint-Louis ile Chikago arasında 420 kilometrelik bir 
mesafeyi basa:,ağı uçmak suretile 3 saat 6 dakika 39 saniyede katede
rek yeni bir dünya rekoru kaz:annııfhr. 

Bursada meclis reisi şerefine dün 
akşam bir ziya/et verdi 

BURSA, 31 (Telefonla) - Bursa Ticaret ve San~yi odası taıalın
dan Millet Mecli.i Reisi Kôzım Pafa Hazretleri ferelıne bu akfam be
lediye salonunda bir uyalet verildi. Ziyafette ordu mülettip Ali Sait, 
Kolordu kumandanı Ali Hikmet PQfalqr la güzide zevat hazır bulun
muşlardır. Ziyalet geç vakte kadar devam etmif, iktuadi mevzıılar et
rafında samimi hasbühaller yapılmıftır. 

Posta nakliyatı devlete geçti 
(Ba~' J inoi aahifede) 

le sahillerimiz arasındaki miinakali
tın ıektedar olmaınaaı için dem.iryolla
rı iıletmesine bazı tedbirler aldml· 
mııtır .. Bu idare husuai eıhasa ait 
bir takım vapurları kiralamıştır. Bun 
lan yarından itibaren aerriae sokacak 
tır. Bu vapurlar Sadıkzadelerin Sa
karya, Dumlupınar, Yelkencilerin, 
Erzurum, diğer armatörlerin Nilüfer, 
Aaya, Gereze Tapurlandır. Bunlardan 
Sakarya lzınir hattına, Dumlupmar, 
Erzurum Karadeniz hattma Nilüfer 
Aıyan Mudanya hattına, Cereze Kara 
biga hattına tahsis edilmiştir. Bunlar 
dan baıka Adnan, Bursa, Samsun, va 
purlan da yalnız bir aefer için kira
lnamışlardır. Bunlar kanunun tatbikrn 
dan evvel limanımızdan kalkan vap.ıır 
!ar olup avdet seferlerini denizyollan 
iıetmesi hesabına yapacklardır. 

Hangi vapurlann yük ve yolcu al
masına müsaade edileceği ve kanu• 
nun tatbik şekilleri hakkmda liman
lara tebligat yapılmıttrr. Kanunun 
ilk tatbikatı günlerinde sahillerimiz 
münakalatının herhangi bir sekteye 
uğnmaarasma bilhassa dikkat edil
mittir. Denizyollan İşletmesi yarın• 
dan itil:aren bükümetin tayin ettiği 
bütün batlaTda tayin edilen mikdarda 
seferleri yapmak için tedbir almıt ol-

Suriye maliye nazırı 
BEYRUTU, 31. A. A. - Suriye 

nin •imalinde tetkik seyahati yap 
makta olan Suriye Maliye nazırı 
Şakir Nimet Bey Antalya ve ls
kenderon ziyaret ettikten sonra 
Lazikiye yolu ile Beruta gelmittir. 
Burada Suriye bankalan umumi 
toplantısında bµ)unduktan sonra 
Şame dönecektir. 

Alman milliyetperver 
sosy < is t kongresi açıldı 

NURENBERG, 31. A. A. -
Volff ajansı bildiriyor : Bütün te
hir donanmış olduğu halde dün 
milliy~tperver sosyalist fırkası 
kongresinin açılmasını Kilise çan
larının uğultusu arasında kutlula
mıttır. 

Şehrin mühim caddelerini ve 
meydanlarını dolduran azim bir 
halk kütlesi belediye daire.ine 
gitmekte olan batvekili çılgınca al 
kıtlaınıttır. 

Belediye reisi, gerek batvekile, 
gerek milliyetperver sosyalist 
Rüerra "Hot geldiniz" demit vo 
Almanların artık hicap içinde ya 
taınadıklarından dolayi bBfvekilo 
tefekkür etmiştir. 

Batvekil milliyetperver aoıya· 
list kongrelerinin bundan böyle 
hep Nurenberg' te toplanacağını 
ve milliyetperver sosyalist hveke 
ti idarei merkeziyesinin ise milli
yetperver sosyalistliğin doğufunU 
gören Münihte kalacağoıı söyle. 
miftİr. 

duğundan münakalitm intizamı katı. 
yen bozulmıyacaktır.' 

Vaparlara biçil~ ltıymetler
Diğer taraftan huıuai Tapurlar11 

kıymet takdirine memur knmlayon d11 
diin aon içtlmamı yaparak mesalslnt 
bitirmittir. Komisyon, vapurlarm lı:ıJ' 
metlerine ait nuuıbataanu dün •kf&m 
lktıaat nki.letine gönderilmek llzen 
Deniz ticaret müdürlüfüne "l'ermİf ve 
aynca her firmaya, kendilerine alt 
Tapurlara biçtiil luypıetlsi r =-
blldirmittlr. • 

Husıui Tapurculaidan bazılan ba 
kıymetlerin kendilerini memnun eım. 
dlğlnl 'H itiraza hazırlandıldan s~ 
rülmektedlr. Banlarm on gÜn müddet 
le itiraz haklan Tardır •. ltir&Jılan G
zerine, birinci ticaret reW, hakem 11 

fatile gayri kabili temyiz kararlarını 
verecektir. 

Komioyonun muayene ettlfl 33 •• 
pura takdir ettifl kıymetler •talıda 
göaterilml!§lr: 

Cihat vapuru 14646, Sakarya Yapu 
ru 55346, Vatan 57807, Bülent, 26 bla 
666, Dumlupınar 33455 , fnönG, 29331 
Millet 25877, Sadıkzade 29782, Ada 
na 18485, Adnan 51477, Füruzan 19 
977, Samsun 23342, Yeni Dünya 5324. 
Mudanya Zaferi 7250, İzmit 5911, 
Feyyaz 9221, Kırlan1r1ç 7720, Ulur 
10362, Selamet - 9336, Tayyar 14 
bin S85, Erzunım 70571, Buna 39892 
Şerefnur 2186, Asya 7383, Haydar 
10151, Kemal 14921, Nilüfer 15082. 
Güzel Bandırma 7580, Barhn 22984 , 
Seyyar , 18103, Saadet, 21193, Cereza 
21334, lira. 

Bn suretle komisyonun bütün ha• 
si posta vapurlarma takdir ettiif lı:ıJ' 
met yekfuıu 707,260 lirayı bulmuttur. 
Kanun, vapurculuk firketialn aeıma
yesinin asgari 500 bin lira olmaamr 
amir bulundnğwıa göre, takdir edl.
len kıymet, bundan fazla çılmıqbr. 
Binaenaleyh tirketin aarmayesl 7'Y1 
bin 260 lira olacakbr. 

Vapurculuk ıirlıeti Iılare mecllal 
Yukanki takdiri kıymet neticesine 

göre, Tapurculuk tlrketl idare mecll· 
sini teşkil edecek en çok _...yeli.fiıP 
manm hana-ileri oldufu da anl•tıl 
nufbr. Bunlardan ba,ta Yelkenclzaıla 
ler. Sonra Sadıkzadeler olduğu halde 
Naim Bey, Patabahçell Cemal Bey, 
Hantalzadeler, Torilzadeler.,,., AJ..,. 
"dar zadelerden ibarettir. Bu firmalar, 
.birer mümesııill, idare meclisine tayla 
edeceklerdir, Bu suretle teıekkül ede
cek idare meclisi de tirketln, murah
has azalıklan, miidürü umumiliklerl 
idare edileceğini takdir ettirecektir. 
Meclis azaaı, bn hnausta UJ'UflUDazlar 
ıa lkt.aat 'Vekili Celll Beyef-dinia 
ıröstereceğl tekli hal tim.diden kahnl 
etmlı bulunm•lrtadırlar. 

Tarifeler mutedil 
Baglinden itibaren tathlkma bqla

nan yolcu 'H yÜk tarifeleri , eYVelce 
de yazdıtnnız veçbile mümkün nldu
iu kadar mutedildir. Bilhaua yük ta 
rifeslnde, İran transitini Trabzon tarl 
kile gelecek ve ayni yoldan lrana gi
'decek tranıit bilümum eşyası içlnö, 
tarifeye dahil eıyaya konnlan nakli
ye ücretleıinden ınnumiyetle yüzde 
elli niobetiade t-ili.t yapıhn19tır. Ba 
transit eıyanm transitlikleri vesaikle 
lıbat edilecektir. 
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Cumhuriyet 
Meydanları 1 

Askeri _t~i listesi 
Terfi eden musika 

-o-

lstanbul'da 16 meydan 
tespit edildi 

CümhuriyetiD ODUDCU yı.Jdöniimiiıı 
de yapılacak büyük meraıimi teobit 
"1en komiayonun konferanslar komi
tesi pazar günü Köprülü zade Meh
met Fuat Beyin riyasetinde bir içtima 
J'&pacakbr. Cümburlyet bayrammm 
devam edeceii üç ırfuı müddetle teh· 
rm muhtelif yelllerlnde. ·-•arda, 
tiyatrolarda söylenecek konferanala
nn mevzuları, hatipler teablt ed.llecelı. 
tir. 

Konferanllar.ıerilmek Wıere Ltan
lıulda 16 cllmburlyet meydanı teablt 
edilmittlr. Bu meydanlarda 40 hatip 
halka ctimhurlyet balı.kında konlerana 
)ar verecektir. Bu meyanda, Beyazıt, 
Takılın, Fatih, Oıküdar fll'ka önü, 
Kadıköy lakele meydanı, Beyko:ıı hü
lı.iımet önü, Büyülı:ada iıkeleal, Hey
beli deniz liaeai önü, Kartal, Betiktat 
fırka önü, Kasımpafa, Eyüp, Bakır
köy Sakızağacı, Yefilköy, Şehreıninin 
de fırka önündedir. 

Pazar günü toplanacak komite 
Mekki Hikınet. Emin, Feridun, Man
aur, Muzaffer, HalUk Beylerden mü
rekkeptir. 

Gümüş liralann şekli 
Yeni gümüf lira n ufaklık nikel 

pualımn şeklini ıeolıiı için açılacak mü
sabakanın prtnameai, ve yapılacak 
müsabaka ilanınm son teldi yarın, Gü
zel San'atlar akıodemioinde, akademi 
müclürii Namık lsmail ve Darphane 
müdürü Fuat Beylerin ittirakile topla
nacak komiıyorıda bir kere daha söz
den geçirilecell, lesbil edilen esaslar, 
Maliye vekBletine gönderilecek ve Ma
liye vekaletinin kabul edeceii teldl ü
zerinden müsabaka şartlan ilan ecliJe. 
cektir. 

Yolcunun emniyeti 
Nafia Vekaleti bir ka

nun hazırlıyor 
Nafia vekaleti Büyiik Mllet Meeliıl

ıııin tatil deweoinde m6hhn bir kanun ll
ylha11 hazırlamııtır. Bu mecliııin lllı: içti
ma devreoincle müzakere edilecektir. 

Liyiha otomobil ve kamyonların 
oeyrüıeferinde emin yete dairdir. 

Layihanın ihtna ettiji hüldhnler 
... suretle hllllaa edilebilir: 

t - Otomolıil ve kamyon ictare.i. 
ıoföre ancak müteha1111 bir heyetin ve
receli hüviyet ile tevci olunabilecek· 
tir. 

2 - Makineoinde vuku bulacak bir 
anzayi derhal bımİr Ye telifi i9ill için
de yedek takımı bulUD1D1yan otomobil 
Ye kamyonlar ıeyrüoeferdetl meoedile
cektir. 

3 - Her otomobil ve kamyon iç ve 
dııı laıtikleri tam bir tekilde yedek te
kerlek taşımak mecburiyetinde bulun
dorulac.olrtır. 

Salahlyettar makamda.. verilen ma
lômata -söre: Bu kanunun tatbikindell 
sonra, ıimdiki halde piyasada iıliyell 
otomobil ve kamyonlardan yüzde sek
seni ıskarta çıkacaktır. 

İki müdürlük birleşti 
Darphane ve damga matbeaaı mü

dürlüklerinin 1 eylôlden itibaren tev
hit edildiği ve müdüriyetine Darphane 
müdürü Fuat Beyin tayin edildiği dün 
Maliye vekaletinden tebliğ eclilnııİ§tir. 

Fuat Bey, dünden itibaren tavlıit e
dilen müdüriyetlerdeki vazifesine beıı
lamııtır. 

Tevhit dolayııile darphane ve clam
ga matbaası müdüriyetinin kadrooun
da bezı diğiııiklikler vardır. Her iki mü
düriyetin muhasebe ve idare loınnlan 
tevhit edilmiş olduğundan mühimce bir 
tasarruf temin olu.nmu§tur. 

Tifo azalıyor 
Şehrimlzde tifo haatalığı, son ııün

Jerde azalınağa baılaınıtsa da Sıbhi
Je müdiriyeti, tifo aıım tatbikmda de 
vam etınektedir. Süleyınaniye civar 
mahallelerinde görülen aık haotalık 

· YUkuatının önü alınmııtır. 

Milllyet'ln romanı: 32 

•J' a:an: G. de la FOUCHARDIERE 

- OyJe İM çektiğiniz telııraf1.- 1 
Beni ne diye Pariae aetirttinis? ••• La
tife litif ııerek •.•• Deiil mi, matınazell 

- Şaka yapınadım, madaın'. •• 
Eıtelle Kontui otomobiline kadar 

yürütınfit, onu zorla arabaya oturt-
tuktan oonra kendi de yanına otur
mU§. toföre de Konleaia ac$-eaini Yer
ınifti. 

Sonra konupnağa bafladı. 
Bu harikulade ınacerayı anlata an

lata aözlerinde epey bir vüzuh t-ini
ne muvaffak olmuıtu. 

Bu sefer meramını anlatabildi. 
Fakat Kontes Salat - Gaudena 

binli Levy üzerinde en fazla teoir ya
pan cihet, Bouif'i tehdit eden akıbet 
değil, iki milyon ınarifeti oldu. 

- Sizin lehinize iki milyon frank
lık bir sigorta! •.• Aman malma%e1 ..• 
Aile için bu ne büyük zarar ..• Hem 
ınutlaka sigortanın senelik taksitleri
ni de benim trabumamdan vermİ§tir! 

Estelle, Haaenfratz'ın hakiki rolü-

muallimleri 
ANKARA, 31. A. A. - Rei&icümhur 

HazTCth>rin:in yüksek tasdiklerine ikti
ran eden ordu terli listesinn sonu ııu--
dur: • 

Muaika muallimleri 
Dördlincü sınıfa rer.fi edenler: A. 

Feyzi Ef. İstanbul, F. Sabri Efendi Ye
nibağçe. 

Alhncı sınıfa terli edenler: 
Ahmet 1.tanbul, Galia> İzmir, Hakkı 

Buru, A. :\Uza İzmit, H. Hüsnü Edir
ne, Kerim İatanbul, efendiler. 

:Alhncı sınıfa terli eden 
makiniıtler : 

O. Nuri Sivas, Mccit an, Yunua İ&
t:anbu:l, Ali Reıdoı, e.f.endiler. 

'Altıncı sınıfa terfi eden 
marangozlar : 

Muharrem Manastır, M. Rasim İstan
bul, Abmet Kütahya, Nuri İstanbul, 
Yusuf Malatya, Rifat Aksaray, 0meı: 
Şükrü Erzinan, Halil İııtaı:ııbul, Ahmet 
Edirne, efendiler. 
'Alhncı 11nıfa terfi eden kamacılar: 

Hüanü Zağfe-ranbolu, Mehmet Çatalr 
ı:a, M. Sirri Aydın, M. Nuri İstanbul, 
Hasaıı Elaziz, Mehmet Zafraııbolu, M. 
Şevki İstanbul, Necati İstanbul, A. Cev 
det Trabz.un, Abdürahman Küçükeçk
ınecc, efendilec, 

:Alhncı sınıfa terli eden 
demirciler : 

Ahmet İetanbul, 161Dail MüdümU, 
efenöilel". 

'Alhncıı 11nıfa terli eden 
tüfenlfsiler : 

Muotaf Çatalça, Biiriıanettin Kayşeri, 
Mehmet Çatalca, Tahir Eski§"'hir., M. 
Nuri Çorum, Rifet Bolu, M. Rıuhi Gi
rit, Hrfzı Kalkandeh:n, Oaman Darice, 
Ahmet Zağfcranbolu, Ali İstanbul, Kıl 
:ıim Merz.ifu.n, M. Cemal İstanbul, Ka
ni İ&tanbul, Mustafa Çataka, 161D3il 
Kandiye, M. Tahi.r Bergame, A. Hik
met Gümüşane, Hasan Toısya, Şülaü 
Kalkandelen, Nedb Antakye, Hasan. 
Erzurum, Ali Nevşehir, Sami Serez, A. 
Hamdi Yaıı!Jolu, Mehmet Edirne, Ya
Jru,p Topkaıpı, Ra§it Saba41ıca, Ralı.iıın 
Bursa, ltıraJıim Gömü1cürn:, Kadri Bo
.....ı:ıat, Mehmet Beşkale, Mehmet K.-.. 
i•, t. Faik Erzunım, İbrahim İtıtanbııl, 
M. Receııı ı..tanbu.l, H. Fehmi Tırab
mrı, O. Fehmi Uılaıboıılıu, Hayri K<>&. 
1ıl>n<:e, Hüsnü lataııbul, Haılil Gümii§
Jaıe, efendile-r. 

:Alhncı •ınıla terli eden 
•araçlar : 

Yu6uf Çank.ı.rı, Merdan Ger&ölı:, Yu
IUf SeJani.lı:, Şevloet Kaatamoıw, efıen.. 
di.M!r • 

:Alhncı •ımla terli eden 
nalbantlar .ı 

İı<!ri& İstanbul, A. Ulvi Ed.im.e, H~ 
eeyin Siws, Abınet İırt:anbul, Sadullıı.h 
an, A•li Ziık, Mehmet Gergök, Ahmet. 
Jj:rzurum, Müştak Erzunım, Numan 
Aziziye, Abdüllah Edremit, efendiler, 

MUzalarda 

Hafriyat yapılacak 
lıtanbulda Çatladıkapıda hafriyat 

yapmak üzere müsaade iatihaal eden 
lnııilterenin aaarı atika ilimlerinden 
Mr. Bakater bugünlerde ıehrimize ge
lecektir. M. Bakoter bu hafriyattan 
miilıiın neticeler elde edi.leceği kana· 
atindedir. Müzeler idaresi hafriyat i
çin hazırlığa batJamı§hr. 

Tetkikat yapılıyor 
lngilterenin aBiritiı müze um» 

memurlarından Mr. Gad, iki gÜn evvel 
tehrimize gelmitlir. Mumaileyh ıarkı 
kadim müzemizde tetkikat yapacak
hr. 

Selçuk'ta mUze 
Selçuk harabelerinde Maarif veki 

Jeti naınma aJb seneden beri yapılan 
hafriyata nezaret eden Greifawald 
Oniversitesi profesörlerinden Dr. Keil 
tetkikat yapmak üzere ,ebrimize gel
miı ve birkaç gün kaldıktan aonra 
dün lzmire hareket etınittir. Mumai
leyhin nezareti alımda yapılan Efes 
hafriyabnda pek mühim ve nadide e
serler zuhur etmiıtir. Bn muvaffakı
yetli hafriyatta ele geçen eserler, Sel
çukta mahalli bir müze teoisine kafi 
gelmittir. 

T erciime: Kamran Şerif 
nü hakkile bildiği için bu faraziyeyi 
ne teyit, ne de teuip edebildi. Yal
nız Bouif'in maruz bulunduğu tehlike 
üzerinde iarar ett,i. 

- Kontea, sizin nüfuzunuz var, 
münasebetleriniz var ••• Hareket etıne
niz lizım .•• Bu cinayete mani olmalısı
nız... Gidip poliı müdürünü sörünüs •• 
Size inanırlar ... 

- Yok .•.. Bir rezalet çıkarmak hiç 
itime gelmez •..• Kocamı görıneliyim ••• 
Ben ona oöyleyeceğimi bilirim ... 

- OyJe ama ... Kocanız benim e
:vimde •.• 

- Öyle iae !ize &İdelim, matmazel. 
Şoförünüze haber veriniz .•• 

Eatell .. boyun eyıneğe mecbur oldu. 
Bir kaç dakika aonra otomobil 

Courcelleo sokağındaki konağtn ö-
nünde durdu. 

Kontes gayet müsterih görünüyor· 
du; kocasını, nadim bir küçük çocuk 
gibi, evine götüreceğinden emindi. 

Estelle kontesi salonuna aokarak: 

MlLLlYET CUMA 1 EYLOL 1933 

Fuhuş 
Talimatnamesi .. --Mücadele için yeni tali-

matname bekleniyor 
Son zamanlarda tehrimizde gizli fu

huı artmıştır. Zührevi hastalıklann ço
ğalma11 da bunu teyit etmektedir. 

Ahlaki zabıta memurları ancak elde 
mevcut fuhuş talimatnamesi ahkamı
nı tatbik mecburiyetinde kalmaktadır
lar. Bu talimatname iıe, bütün rande
vu evlerinin kapahlmruımı emrebnekte
dir Zabıtanın son bir kas ay zarfında 
kaPatlığt randevu evlerinin adedi (250) 
ye yaklaşmaktadır. 

Halbuki, gizli fuhuı mücadelesinde 
randevu evlerinin sedcli, sari hastalık
lara kartı esaslı bir fayda temin ebnek
ten uzaktır. Çünkü, bu İfİ san'at itti
haz eden bir takım kadınlar adreoleri
ni değiştirerek bir ikinci, bir :içüncü, 
bir dördüncü mahallede yeniden gizli 
randevu evi ve umumhane iıJebnekten 
çekinmemektedirler. 

Bu yüzden, gizli fubuı, bir salgın 
halinde sirayet daireoini gittikçe genİf
leterek şehrin her tarafına dal budak 
salmaktadır. 

Alikadar makaınlar, gizli fuhuşla 
mücadele için Sıhhiye vekaletinde le
tekkül eden komisyonun hazırladığı ta
limatnamenin bir an evvel tebliğini bek
lemektedirler. Yeni fulıuf talimatname
sinde, gizli fubuıu ortadan kaldırmasa 
bile tehlikeleriıı.i azaltacak bütün ted
birleri içine alan kuvvetli maddeler bu
lunmaktadır. 

Bu talimatnameye göre her vilayet
le fuhuşla mücadele heyetleri buluna
caktır Bu heyetlerin halk araomda do
latan yardımcı heyetlerden alacağı ma
lumat üzerine icap eJen kararlan itti· 
haz edecektir. 

Yardımcı heyetlerin başlıca vazife
si, hayır cemiyetleri ve kadınlan çalıştır 
ma yurtlarile temasa gelerek sefalet yü
zünden fuhşa ahlan kadınlara it bul
mak ve bu ouretle bu gibileri kurtar
mak çarelerini araııtırac:aktır. 

Yeni talimatnamede randevu evi
ne (Birleıme evi) denilmekte ve tek 
batma veya toplu birl"§me evi açılma
oma müsaade olunma.lı:tadır. 

Fubtu oan'at ittihaz eden kadmlar 
gerek umumi evlerde ve gerek birleş
me evlerinde toplanabilecekleri gibi, 
tek batlarma ev de açabileceklerdir. 

Umumi kadmlardan 18 yaımdan a
ıağı olanlar oanatlanm icradan Jnene
dilecelder, frengililer, kan tahlilab men
fi netice verinceye kadar erkeklerle ih
tilat edemiyecelderdir. 

Tek batma birleşme evi açan kadın
lar, fuhuş mücadele heyetlerince tes
çil ve ikametgliha raptedilmit olacak
lardır. 

20 yaşından aft!Ciı olan gençler, ve 
mektep talebesinin bu evlere kabulü 
otel, bar, panaiyon gibi yerlerde fuhuı 
icrası yasalı: edilecek, yasağı dinlemiyen
ler hakkında fiddetli cezalar tatbik ecli
lecektir. 

Umumhanelerde kumar oynamal<, 
içki içmek, kadın oynatmak, gürültü 
yapmak memnudur. 

Alikadlır memurlar, bu kabil yerle
re devam eden erkeklerden icabı ha
linde hüviyet ve ııhhat vesikası isliye
bileceklerdir. 

Şüpheli olanlar sıhhi muayeneye sev
kedileeeklerdlr. 

Bir suru randevu evi 
Emniyet müdiriyeti ikinci §Ube za 

bıtai ahlakiyesi evvelki gece Beyoğ
lunda bazı evlerde araıbrma yapmıı 
br. Bu aratbrınada yedi evde gizli fu 
hU§ yapıldığı teabit edil ~ittir. Bu ev 
sahiplerinden bir kıamı muteaddit de
falar randevuculuk suçundan yakala
nan kadınlardır. Bunlar aerbest kal
dıktan aonra baıka hir aemtte gene 
ev açmaktadırlar. Evlerde bulunan ka 
dınlar muayeneye sevkedilınitJerdir. 
Ev sahibi kadınlar da adliyeye veril
miılerdir. 

lst. M.r. i<..umandaalığı 1 
Sabaalma kom. ilanları 

Dikim Evi için dört Milyon 
yediyüz altını§ iki bin beş yüz 
adet madeni düğme kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 3-9-933 
pazar günü 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 gelmeleri. 
(153) (3981) 6019 

• • * 
Harbiye ve merbutu mektep

lerin 65000 kilo koyun 6000 
kilo kuzu ve 20000 kilo sığır 
etine verilen fiatlar pahalı gö
rüldüğünden pazarlıkla alına
caktır. Pazarlığı 2 eylill 933 
cumartesi gÜnÜ saat 14 - 15 ka 
dar yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesını görmek üzere 
her gün ve belli saatte teminat 
larile Tophanede Merkez Satın 
Alma komisyonuna gelmeleri. 
(220) (4271) 6057 

Maltepe Piyade Atıt mekte 
bi için 80,000 kilo elanek 
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 
tuplarını komisyon riyasetine 
vermeleri. (245) (4393) 

6071 
* .. * 

Harbiye mektebi için 500 
kilo benzin 2-9-933 cumar
tesi gÜnÜ saat 14 te pazarlık 
la alınacaktır. Taliplerin bel
li saatinde teminatlarile Mer 
kez Kumandanlığı Satmalına 
Komisyonuna gelmeleri. 
(256) (4475) 6092 . . .. 

Topçu Abt Mektebi için 7 
adet saka hayvanı 4 Eyliil 933 
pazartesi günü saat 10 dan 12 
ye kadar pazarlıkla alınacak
tır. Hayvanı olanların şeraiti
ni öğrenmek üzere her gün ve 
satacakların belli saatte Hay
vanlarını Tophanede Merkez 
Kumandaıtiığı binasına geti
rip satm alına komisyonuna 
müracaatları. (260) (4514) 

6101 
• • • 

Topçu Atıt mektebi için 7 
adet saka arabası 4 Eylfil 933 
pazartesi günü saat 1 O dan 12 
ye kadar pazarlıkla alınacak
tır. Araba nümunesi ahır ka
pıda nakliye taburundadır. Ta 
lip olanların nümunesini nak 
liye taburunda ııörmeleri ve 
pazarlık için belli saatte Top-

AMERiCAN COL;LEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrlaat 3 Teırinlevvelde baılar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif VeUletince tasdik edilmiştir. 

Tfirkçe, lagllizce, Fransıze11: San'at, Ziraat, Ticaret. 
Leyli Dcaet 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 
Kayıt muameleai yapılmaktadır. - (6716) 

- Beni bir dakika lr. .da bekler 
miainiz? Dedi. Şimdi aelirim. 

Madam de Saint - Gaudens yalnız 
kalınca, odayı tefrit eden mobilya ve 
biploların takdir kıyıneti i§ine koyul
du; ve seri bir beaap ile, kocaaı aley
hine tanzim edeceği dava :ıabıtname
ıi anaaırından olmak üzere, umumi 
yekônü leapit etti. 

Estelle, aklı batmdan gitmq bir 
halde geri döndü. 

- Sokağa çıkmıt! Dedi. 
Bunda §Atılacak bir eihet ııörmiyen 

Kontes: 
- Peki, dedi, çılmıışaa? .•• 
Estelle: 
- Öyle demeyin! Dedi. iki aydan

beri evimde saklanıyor, evden dııan 
admı atmıyor •.• Herhalde bir teY var. 
Kapıdan clinlediiim mülıilemeyi size 
anlalbm. Saint Goud'dalıi villaya gi
delim •.• 

- Gece saat on birde mi?. 
- Ebet ... Bu gece saat on birde 

ookağa çılmıış •.• Korkanın ki ... Julia !. 
Hizmetçi: 
- Madam! Dedi. 
-Peki sokağa çıkarken gördü-

nüz mü? 
- Hayır, madam. 
-Bu akşam kendisine kimse gel-

medi mi? 
-Her zamanki ııibi, saat dokuza 

doğru M. Hasenfratz geldi ... 
- Peki kimseyi sokağa çıkarken 

görmedin mi? 
- Hayır, madam. 
Estelle Kontesi kolundan tutup 

çekli. Dışan çıkacakları sırada kapı
cının odası yanında durdu. 

Ayni ıuali tekrar etti. 
- Bu akıam evden kimseyi soka

ğa çıkarken görmedin mi? 
Kapıcı hiraz tereddüt ettikten son

ra: 
- Zennetınem, dedi. 
- Doğru oöyle. 
-Madam, ben vazifemde hir ku-

aur etmedim. Odamdan ayrılmadım. 
Fakat bundan yanm saat kadar evvel 
iki kılıksız adam dışarı çıkblar. On
ların içeri ginljkJerini de görmedim. 
Kim olduklarını anlamak istedim. Fa
kat ookağa ııvıııp ortadan kayboldu
lar ... Galiba ... Şey ...• Olacak .. 

-Kim? 
- Julia'ya ııelmiş olacaklar.. Bir 

müddettenberi o kızın giditini beğen
miyorum ... 

EateUe hizmetçisi hakkındaki bu ;. 
mayi kurcalamak İstemedL 

Biraz sonra; yanında Kontes oldu
ğu halde, ikisi de lakırdı etıneden, 
Saint - Cloud'ya doğru gidiyorlardı. 

Süküt insanı rahatsız edecek bir ha-
le gelince: 

-Havada serinletti .... Dedi. 
Kontes cevap verdi: 
- insan bahusus Canne'\,n geJmif 

olursa ... intikal ani ve şiddetli. 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Niğde Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 13t000 kilo sade yağma 
teklif edilen fiat pahalı görül 
düğünden 20 gün müddetle 
tekrar kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 11 
Eylül 933 pazartesi günü saat 
10 dadır. Taliplerin tayine
dilen gÜn ve saatte teklif ve 
teminat mektuplarile Niğde 
de Askeri SA. AL. KOM. nu
na müracaatları. (3277) 
(4436) 6084 

Ama.ya Askeri Sabn Alma 
Komisyonundan : 

Garnizon ihtiyacı ıçm 
255,000 kilo ekmeklik Un ka 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 12 Eylül 933 
salı günü saat 15 tedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya İt 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve 1339 lira temi
natlariyle birlikte Amasyada 
Askeri Sabn alına komisyonu 
na müracaatları. (3280) 
{4442) 6085 

*** 1. F. Kıi:'aları ihtiyacı i-
çin 35,000 kilo una teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğün
den pazarlıkla ihalesi 3 Eylül 
933 pazar giinü saat 14,30 da 
dır. İsteklilerin ıartnamesini 
ögrmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek için o gün ve vak 
ı.inden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel 
meleri. (321) (4480) 

. ' 6103 ,,. ,,. ,,. 
Gümiit suyu ve Haydar pa

şa hastaneleri ihtiyacı için 
pazarlığa konan 7 45 ton Lave 
marin kömürüne teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden tek 
rar pazarlığa konmuıtur. İha 
lesi 2 Eyim 933 cumartesi gü 
nü saat 11 dedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her 

hanede Merkez Satın alına ko
misyonuna gelıneleri. (259) 
,(4513) 6102 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi talebe

lerinin ihtiyacı için alınacak 
250 adet yemek tabağının be 
heri 44 ve kırk adet surahinin 
beheri de altını§ kuru§ta talibi 
üstünde bulunduğundan da
ha a§ağıya İsteklisi varsa 
3-9-933 pazar günü saat 1 1 e 
kadar Merkez Satmalma Ko
misyonuna teıninatlarile be
raber müracaatları. (262) 
(4538) 

Fındıklı qya ve teçhizat an 
barından Sirkecide Merkez 
Kumandanlığı Yiyecek an
oarına naklolunacak 23,5 ton 
e§yanın beher tonu 140 ku
ruş talibi üstünde bulundu 
ğündan daha .aşağı fiatla taşı
yacakların 3-9-933 pazar gÜ 
nü saat 11,30 kadar Merkez 
K. Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (261) (4539) 

Biraz sonra: 
- Arabaruz çok iyi ..• 
- Hubert'in.... Şey .... Kontun ar-

kadaılarından biri vaaıtaıile aldım ••• 
Otomobil i§i yııtpan bir arkadatı var 
da... Zannedersem on iki bin frank 
verdim .•• 

Bir soğukluk ..• 
Oto Saint - Cloud'ya çıkıyordu. 
Birden bire Estella: 
- Araba burada dursa daha ıyı 

olacak •.. Dedi. Y olmtu yaya çıkalım. 
-Nasıl isterseniz ... Fakat doğru

su anlamıyorum ... Hatta buraya niçin 
geldiğimizi bile anlamıyonıın. 

Eotelle'i sevkitahii gihi hir !8J yürii 
tüyordu. Konteoin mÜfkülatla çıktığı 
yokutun dar yolu üzerinde, karanlık
ta ko§Mcaama yürüyordu. 

- En aııağı iki yüz metrelik yol 
var ... Dedi. 

Birdenbire yanlarında bir köpek a. 
luınağa baıladı. 

Et/ lle mütereddit: 
- Köpek baly;ede .... Dedi. Demeli 

timdi bahçede bir de köpek var ... 
Bnna ıilib seai ceırap verdi. Sonra 

da bir ihtizar feryadı. 
Estelle : 
-Geç kaldık! Diye bağırdı. Baba

mı öldürdüler .• 
Bahçe kapısı açıktı. içeri hücum 

etti. Ayağı upuzun yatan bir cisme 
takıldı. 

-Bu ne bu? 

gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3. K. O.SA. AL. KOM. 
nuna gelmeleri. (326) 
(4485) 6100 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
36.000 kilo Un satın alınacak 
br. İhalesi 3 Eylül 933 pazar 
gÜnÜ saat 15 tedir. İsteklile
rin ıartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girecek 
Jerin de o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. na müracaatları. 
(323) (4482) 6105 

K. O. ya bağlı kıt'alar ihti. 
yacı için 35,000 kilo una tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla ihalesi 3 
Eylül 933 pazar günü saat 14 
tedir. İsteklilerin §lll'tnaınesi
ni görmek üzere her gÜn ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (322) (4481) 

6104 
* •• 

1. F. Kıt'atı ihtiyacı için 
36.000 kilo Un satın alınacak 
hr .İbaleıi 3 Eylill 933 pazar 
günü aaat 15,30 dadır. Pazar 
lığa gireceklerin . §lll"tnameyİ 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de muay 
yen vakitte Fındıklıda K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatlan. (324) .(4483) 

6106 
••• 

Çatalca Mst. MV. Kıt'atı 
ihtiyacı için 30,000 kilo Un sa 
bn alınacaktır. İhalesi 3 Ey
lill 933 pazar günü saat 16 da 
dır. isteklilerin p.rfuameyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa gireceklerin de o gün 
ve vaktinden evvel F mdıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Sabn alma 
komisyonuna müracaatlan. 
,(330) .(4489) 6107 

•• 
Konyada Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 759600 kilo kuru ota 
teklif edilen fiat pahalı görül 
düğünden pazarlıkla alınacak 
tır. lhalesi 6 Eylill 933 çar
§aınba gÜnÜ saat 16 dadır. İs
teklilerin ıartnamesini gör 
mek üzere her gün ve i>azar
lığa girmek için o gün ve vak 
tinden evvel Konyada K. O. 
SA. AL. KOM. 
caatları. (3286) 

•• 

nuna müra 
.(4541) 

Afyonda Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Şartnamesinde yazılı mahal 
de ve keşif raporuna göre in
şa ettirelecek hangarlar ka 
palı zarfla 25-9-933 tarih pa
zartesi günü saat 14 te müna 
kasaya konmuştur. Teminatı 
833 lira 5 kuru§tur. Talip o
lanlar şartnamelerini gönnek 
üzere her gÜn, münakasaya 
İ§tİrak edeceklerin de muay 
yen vakitten evvel Afyonda 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3285) (4540) 

Kontes koşuyordu. 
iki kadın yerde yatan ,eyin Üzeri

ne iiildiler. Fakat ııökten gelir gibi 
akoeden bir sea onlara batlan kaldırt
b. 

- Dokunmayın... Müddeiumumi 
ııelain... Hınızı eve ırirerkea öldür
düm... Galiba ötekine isabet ettire
medim ••• Durun aşağı meyim! 

Marielte Bouif'in inzüva günlerinde 
nişan talimlerile eğlenıneaine alet o
lan av tüfeği elinde olduğu halde 
yapbiı iti birinci katın bir pencere
ıinden seyrediyordu. 

Bira:ıı aonra bir limba alıp •tai• in
di. 

Yerde yatan ceoet, (kal'flDlu tano 
göğıünden yeıniıti) perifan kıyafetli 
baıı kaoketli bir serseriye aitti. 

Mariette teririn elinde. düşen ta
bancayı ayağile iterek: 

-Bakın! Dedi ... Buraya niçin gel
diklerini sormağa hacet yok .. 

Merak saikasile, yerde yüzükoyun 
•yatan ceaeti rahatsızca çevirdi. 

Eotelle ile Konlea a)'Di zamanda, 
ve te•ehhüı ifade eden bir çığlık ko
pardılar ..• 

Ceset, Kont Hubert de Saint - Gau
dens'ti. 

Mariette sükUnetJe söziie devam et-
ti. 

(Devamı v.ar)) 
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( Haftalık Siyasi İcmal ) 
Avusturya Baıvekili Dollfus ile İ

talya Baıvekill Musaolini arasmdaki 
mülAkatm diedlkoduıu devam ediyor. 
Mülakattan sonra neıredilen müp
hem tebliğde Avusturyanm vaziyeti 
tetkik edildlii ve iki devletin noktai
ııazarlan arasında mutabakat olduğu 
bildirilmekle beraber, mükllemelerin 
lçyüz(i anlaıılamamaktadır. 

Ba:11 gazeteler Italya ile Avusturya 
arasında bir il.baat anlapnaımdan 
bahsediyorlar. Bu gazetelerin yazdı. 
tına ıılSre, İtalya Avusturyadan ke
reste almıya ve Avusturya emtiaamm 
ihracı için Trieste limanmda husuıi 
teshilat göatermiye muvafakat etmit· 
tir. İtalya ile Avusturya araaındaki 
bu ikbsadi mukarenetten sonra ayni 
tekilde bir itilafın da Avusturya ile 
Macaristan arasında yapılacafı bildi
riliyor. 

Fransızlar ve Küçük itilaf ltalya i
le Avusturya araaındaki müki.lemele· 
ri uzaktan seyrediyorlar. Bir nokta
dan bu anlatma Fransızlann itlerine 
elveriyor. Çünkü evvela Avusturya
nın Almanyadan aynlm.aaı gayeıi is
tihdaf ediliyc>r. Sonra ltalya bu siya
set oyununu oynarken, Almanyayı 
ııücendirebilir. Bu sebeplerle ltalya
nın takip ettiği siyaset dc>layısile Fran 
sız oyununu da oynamak oldufuna 
göre Franaanın ıiyaaetine uycundur. 
Fakat Avusturyanın Italyan himaye
sine girmek manasım tazammun ede
cek bir münasebete de Fransa ve Kü
çük hilaf razı değildir. Ancak böyle 
bir vaziyet İtalya ile Almanyanm a
rasını büsbütün açacağından Fransız
ların itlerine elvermez de değildir. 
Hülasa Fransızlar timdilik uzaktan 
seyredip beklemek siyasetini takip 
ediyorlar. Mussolini'nin de çok nazik 
ve tehlikeli bir oyun oynamakta oldu
ğu atikardır. Çünkü Fransa ile rakip· 
tir. Küçük itilaf ile münuebeti iyi 
değildir. Eğer Avusturya siyaseti yü. 
:tünden Almanya ile de arası açılacak 
olursa, İtalya Avrupada tecrit edil
mit bir devlet vaziyetine dütebilir. 
Bundan mi.da Dollfuı'u bütün Avus
turya telakki etmek te hatalıdır. A
vusturya gibi bir Alman memleketin-· 
de büyük bir Alınan komıu devlete 
karıı ne kadar zaman ltaıya ıiyaaeti 
takip edilebilir? . . "' 

Amerikanın iktısadi kalkınma prog 
ramı iniıli, yokuılu yolunda devam e
diyor. Fakat nereye doğru? Bunu bi
len yok. Kalkınma programının istih
daf ettiği eayeler bu sütunlarda bir 
kaç veıile ile izah edildi: 

Evve)a mesai saatlerini azaltarak 
fazla iıçi kullanınak ve bu suretle it· 
sizlerin miktannı indirmek. İkinci 
derecede de iıçi Ücretlerini artırarak 
halkın satın alma kabiliyetini de ar
brmak. Ve bu suretle alıtverit mani. 
velasmı yeniden tahrik etmek. 

Amerikadan eayri bir memlekette 
böyle tümullü bir proııram tatbik 
edileceği zaman derhal akla bir ta
kım kanunlar yapmak gelirdi. Fakat 
Amerikahlann kendilerine mahsus 
usulleri vardır: Cümhurreisi Roose· 
ve.l t halkın, sanayi erbabının ve itçi
lerin vatanperverlik!erine müracaat 
etmiıtir. Her sanayi ıubesi için ihtiya
ri bir kanun vazedilmeaini talep et .. 
miş ve bu kanun alakadarlar tarafından 
tanzim edilmittir. Kanunla it saatle
ri azalıyor. Ekser sanayi ıubelerinde 
haftada vasati kırk saat mesai tespit 
edilmit ve asgari ücret te haftada on 
be§ dolar olmall: üzere kabul edilmit
tir. 

Program temmuz sonlanna doğru 
tatbik edilmiye baılanmıfb. Tahmin 
edildiğine göre, eylıilün ilk haftasına 
kadar a.lb milyon itsize it bulunacak· 
tı. EyJUlün ilk haftası ııelip çattığı 
halde bu tahmine henüz yaklaıılma
mı,tır. istatistiklere göre ancak iki 
milyon işsize it bulunabilmiıtir. Filha
kika bu da küçük bir rakam değil
dir. Fakat Amerikadaki ifsİz:lerin 
miktarı on iki milyonla on dört mil
yon araaı olduğu hatırlanacak olursa, 
Amerikanın ~.arşılaştığı meselenin 
ehemmiyeti •llaşılır. 

Diger taraftan program da itnza11z 
yürümüyor. Bazı sanayi erbabı ve 
tüccarlar kalkınına programının tedi
yesini istilzam ettiği yüksek Ücretleri 
veremiyorlar. Ve bilhassa peraken
deciler müşkülat içindedirler. Gerçi 
bunlar yüksek ücret vermeğe bafla
mıılardır. Fakat bu fazla masraf, 
muamelenin artmasile telafi edilecek
ti. Sabn alma kabiliyeti artacak. Hali< 
fazla eıya satın alacak. Kar fazla o
lacak ve perakendecilerin de verdik· 
!eri fazla ücret bu suretle teli.fi edi
Jecekti. Halbuki muamele artmamıt
br. Ve fazla masral telaf:i edilmedi-

ğinden perakendecilıır müıkülat içine 
düımüılerdir. Buna çare olmak üze
re bankalardan yardnn isteniyor. Fa· 
kat timdiye kadar yalnız itibar üze• 
rine it yapan bankalar iktısadi kal
kmma programınm neticesine bağ
lanmak istemiyorlar. Ancak eğer 
Rooaevelt İaterae bankalan imale ede
bilir. Fakat mesele bununla ha.1ledil
mez. Çünkü eğer iktısadi kalkınma 
programı beklenilen neticeyi vermez• 
ae, o zaman sanayi ve ticaretle bera
ber bankalar da yıkılır. Velhasd Roo
sevelt çok tehlikeli tecrübesinde her 
adım attıkça biraz daha derine gö
müliiyor. Bakalım bu itin İçinden na
sıl çıkacak •• 

* * * Asurilerin dava11 nihayet Milletler 
Cemiyetine intikal etti. Bir taraftan 
Irak Suriyeye geçtikten ıonra Aauri
lerin ellerinden ailahlan almmadı ve 
tekrar lraka geçmelerine mahal bıra
kıldı diye Fransayı tiki.yet ediyor. 
Diger taraftan da Iraktan ihraç edi· 
len Patrik Şemun, ekalliyetlerin hu
kuku noktasmdan Irak Hük\imetini" 
tiki.yet etmiıtir. Şemun'un tikayetna
meai üzerine reamf bir muamele ya
pılamaz; çünkü Milletler Cemiyetinin 
misakına göre, mesele bir aza devlet 
tarafmdan Milletler Cemiyetine ak
settirilebi.lir. Milletler Cemiyeti aza
ıından biri Asuri davasını benimse
mezse, Şemun aeaini ltittiremiyecek
tir. Davayı lngilterenin benimsemesi 
için tazyikat yapılmaktadır. Asurile
rin hıristiyan olduklanndan, harp 
içinde lngiltereye yardım ettiklerin
den bahsed.i.liyor. Sonra lraka İngil
terenin istiklal verdiğini binaenaleyh 
gene lngilterenln lrakı ekalliyet hu
kukuna riayet etmeğe icbar ebnesi 
li.znngeldiği söyleniyor. 

İngilizlerin Asuri davasını Millet
ler Cemiyetine aksettirmekte önayali 
olmak istiyecekleri fÜphelidir. Fakat 
her halde bu davanın bir veya diğer 
tekilde Milletler Cemiyetine gideceği 
anlatılıyor. Mandalar Dai1'11i Komis
yonu Meclis Reisinin tetkikine arze• 
der. O da kendi devleti namına işe 
vazıyet edebilir. Şimdjki reis galiba 
Meksika mümessilidir. 

İtin garip tarafı §udur ki ortada 
Milletler Cemiyetlik bir it yoktur. 
Milletler Cemiyetinin tanıdığı ve te
min etmeğe çalıttığı ekalliyetler hu
kuku, dil, din •erbestiıinden ve va
tandatlık haklanndan istifadeden 
ibarettir. Bize akseden h,.berlerden 
bu haklann Asurilerden inkar edildi
ğini anlanuyoruz. Asurilerin istedik
leri, memleket içinde muhtar bir te
kilde yafamak ve silah tatımakbr. E
ğer Milletler Cemiyeti Asurilerin bu 
hakkını tanımak yoluna saparsa, hiç 
bir memlekette tatbikine imkan gö
rülmiyecek garip bir prensip koymuı 
olacaktır. 

••• 
Hindiatanm lngiltere ile mücadele-

si bir Gandi hapse girdi, Gandi hapis
ten çıktı oyunu şeklini aldL Bu ke
mik ve deriden ibaret insanın kaç de
fa hapıe girip açlık grevine başladık
tan sonra hapisten çıkanldığınm 
sayı11nı kaybettik. Son defaki hap
si artık kat'i gibi görünüyordu. 
Çünkü evvelki defa hapiılerinin 
bazılanndan farklı olarak bu de
fa bir mahkeme kararile hapse 
atılmıtb. Gandi hapishanede «te
maıı caiz olmryan sınıf» denilen 
atağı tabaka Hintlilerin İçtimai vazi
yetlerile alakadar olmak istedi Gandi
nin iki hedefi vardır: Hindisİ:anı ln
giliz boyunduruğundan kurtarmak. 
Hintlileri yüksek ve afağı tabakaya 
ayıran smıf farklarını kaldırmak. Ve 
temas edilmez sınıf namına bir kaç 
defa oruç tutmuftur. Hapishane ta
limatnamesi bu yolda mesai sarfet
meaine müsait olmadığından Gandi 
tekrar oruca batlamıfb. Bir hafta de
vam eden oruçtan sonra ıılıhi vaziye
ti hayli tehlikeli bir tekil aldı. Aıağı 
tabaka namına ça.lıtmasın diye başla• 
dığı bir açlık grevi neticesi ölm~sin
den korkan İngiliz Hük\imeti, Gandi
yi büsbütün tahliye ~ittir. 

Şimdi Gandi serbestisini kazandık:
tan sonra ne yapacak? Acaba esaı 
mahkUmiyetine sebep olan ferdi sl-
18.hsız mukavemet propagandasına 
devam edecek mi? Her halde hapis
ten çıkarıldığı için memnun olmama
lıdır. Çünkü l-tintliler Üzerine en ziya
de hapisteyken müessir olabiliyor. 
Yani İngiltere için hapiste olan Can. 
di, serbest olan Gandiden daha telı.11-
keJ;dir. Nasıl ki ölü Gandi, canlı 
Gandiden daha tehlikeli olacaktır. 
Bunu bildikleri içindir ki lngilizler 
hapiste kalma11na, hele hapiste öl
mesine mahal vermek istemiyorlar. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Milliyet'in edebi romanı: 57 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

grev yapmalarını, gündelikleri ço 
Aalmadığı için sabotaj yapmaları
nı ıöyliyorlardı. insanların birbir
lerini parçalamak için ıilib ya
panların grevleri.. Bu teflıır, bu 
ustalar, bu içtimai akide peyııaın
berleri yüz binlerce itçiyi kandın
yorlardı. insanlıktan, tokluktan 
faziletten konufuyorlardı. ' 

Samuel elini gözlerine kapadı. 
Bu hayalleri kovdu. Elini indirin
ce b14ka hayaller belirmeğe batla
dı. Yine o fabrikalar. Amma bu 
sefer bacaları duman püskürmi· 
yor. Ocaklar yanmaz olmuş. Çe-

kiç sesleri yok. Fakat reialer, usta
lar, hatipler, içtimai akide pey
ııaınberleri, peygamberlerin çö
mezleri, softaları, hepsi, hepsi ora
da.. Bağırıyorlar. Yüz binlerce 
masum ifçiyi kıtkırbyorlar: 

- Alçaklar! lnsaniyetsizler ! 
Toklar! Fazilet dütkünleri! Fabri
kaları kapadılar! Bizi çalıftırmı
yorlar 1 Sizi aç bırakıyorlar! ihti
lal! ihtilal! insanlık namına, fazi
let namına ihtilal! 

Demek insanları öldürmek i
çin, yurtları yıkmak için, -;oluk ço
cukları, milletleri, beldeleri yok 

MiLLiYET CUMA l EYLOL 1933 

Spor 

At koşuları 
-o-

Gelecek hafta da Vilayet 
koşusu yapılıyor 

Yazlık at yanılannm sonuncusu o
lan altıncı at kotuları bugün Veli Efen
dide yapılacakbr. 

Yarışlara 31 at iştirak edecek ve be§ 
koşu yapılacakbr. Gelecek hafta da vi
layet kotusu yapılacaktır. Bunun için 
ikramiye (1700) liradır. 

BiRiNCi KOŞU: (Handikap) Üç 
yatındaki yerli yarnnkan İngiliz erkek 
ve dişi taylara mahsustur. 9 at ittirak 
edecektir. 

ikramiyesi: 225 liradır. 
Birinciye: 150 lira, ikinciye 55 lira, 

üçüncüye 20 liradır 
Duhuliyesi: 2,2S liradır 
Mesafesi: 1,400 metredi; 
iKiNCi KOŞU: Üç ve daha yuka

n ya§taki haliıkan İngiliz at ve kısrak
lara mahsustur. 3 at iıtirak edecektir. 

ikramiyesi: 550 liradır 
Birinciye: 450 liradan ,;,aada bu ko

§Uya giren hayvanlar için verilen duhu
liye ücretlerinin mecmuu. 

ikinciye: 75 lira, üçüncüye 25 lira
dır. 

Duhuliyesi: 5,5 liradır. 
Siklet: Üç yaıındakiler 53 kilo, dört 

ve daha yukan yattakiler 58 kilo tqı
yacaldardır. 

Mesafesi: 1 800 metredir 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: (lkincl lnönü 

koıuıu) iki yatındaki yerli haliıkan 
İngiliz erkek ve diıi taylara mahsus· 
tur: 8 at ittirak edecektir 

ikramiyesi: 1200 lirad;... 
Birinciye: 900 liradan maada bu ko

fuya giren hayvanlar için verilen du
huliye Ücretlerinin mecmuu. 

ikinciye: 225 lira, üçüncüye 75 li-
radır. 

Duhuliyesi: 12 liradır. 
Siklet: 56 kilodur. 
«Birinci İnönü» koıusunu kazanan 

taya üç kilo ilave edilir. 
Mesafesi: 1000 metredir 
DORDÜNCO KOŞU: "(Hadikap) 

<Uzun çayır kotuıu) Dört ve daha yu. 
ken yaıtaki yarımkan lngiliz at ve kıs
r!'klara mahsustur. 5 at iıtirak edecek
tır. 

lk:ramiyea.i: 600 liradır. 
Birinciye: 525 liradan maada bu ko

fuya giren hayvanlar için verilen du
huliye ücretlerinin mecmuu • 

dır. 
ikinciye: 5Ş lira, üçüncüye 20 lira. 

Duhuliyesi: 6 liradır. 
Mesafesi: 2,600 metredir. 
BEŞiNCi KOŞU: Dört ve daha yu. 

karı yattaki yerli, yarımkan arap ve 
haliakan arap at ve kısraklara mahsus
tur: 6 at iıtirak edecektir. 

ikramiyesi: 300 liradır 
Birinciye: 200 lira, iki;,ciye 75 li

ra, üçüncüye 25 liradır 
Duhuliyeıi: 3 liradu'. 
Siklet: Dört yaıınd~kiler 58 kilo, 

bet ve daha yukan yaıtakiler 60 kilo 
taııyacaklardır. 

Mesafesi: 2,800 metredir. 

Türkiye yelken birincilikleri 
İZMİR, 31. A. A. - Türkiye yelken 

biri.nciliklerinin bugün birincisi Karşı 
yakada parlak blT muaffak:iyetle yaprJ,. 
dı. 

Yed mil devam oden iki turda biriru:i
liği İManbuldan Demir Turguıt Bey i
ki.n<:i Şeref Bey ve üçüncü İzmiııden 
Rdfk Bey aılmıştır. Per§<'fllbe ve aıma 
günleri de yarışlara devam edilecektir. 

• 
ihtira ilanı 

" Nefes muhafazuı ·cıhazlartrul 

mah9.15 fi.I tre ' 'hakkında <stihsal o hı.

nan 2-9-1930 1ıa.rih ve 1037 numaralı 

ihtira beratı bu deıfa mıe'Vkii fiile kon

mak üzre ahere devrüferağ veya icar 

edileceğinden talip o.lanlarm Galata'da 

Çinili Rıhtım Hanında Roıbert Ferri'ye 

müracaatları ilan <>\uruı.-. (6903) 

İstanbul üçüncü icra memurlıığun

dan : Mahcuz ve ~aya çevr;Jmesi 

ııı.ukerrer maısa, sandalye ve saire 4 

Eylül 933 tarihirule saat 17 deııı. 18 Jca. 

dar Voyvoda ca-dıdesirule Asigiırasyoni 

ceneral hanında ikinci açık arttmna 5Ü· 

retile sattlacaktır ilan olunur. (6880) 

Musevi lisesi n 
Bntün sınıfların ikmal imtihan
ları 3-10 Eylülde icra olunacak
tır, Derslere 11 Eylwde başia-

nacaktır. Müdiriyet (6855] -

etmek için kurulan bu fabrikalar 
yine itlemelidir ! işlemelidir ki, 
karnımız doysun! Amma bu bir 
lokmalık karın doyuruf yüzünden 
milyonlarca insan tepelenecek
mi'? Bu kadarını da kimse dütün
mez. Amma Umumi harbin üç bu
çuk yılı içinde bet milyon insan öl 
dü ve yüz milyon aile ocağı sön
dü ••• 

Samuel Bensusan'ın bir avuç 
beyni koca bir kasırğa içinde yu
varlanmağa batladı. Her yanı buz 
gibi ter içinde kalmıftı. Elini bir 
daha gözlerine kapadL 

- Köse dayı! Başın mı ağrı
yor? 

- Yok kızım. Uykum geldi. 
Saat on. Hadi sen yat. Ben de ken 
di kompartımanıma gideyim. 

Petek' e nasıl yatılacağını, gece 
kalkarsa ne yapacağını öğrettik
ten sonra yerine çekileli. Petek so 

LS 1 H Hf :: . . ı ı- Askert tebligat 1 

1 ', ..... ', ---------------.::..: QG UTLERJ 35 - 45 lira maaş var 
1. Fırkıa Askerlik Dairesi Reisliğin-

İç azasının birbirine den , Kıtaatta kanun• müddetlerini bi
tirerek son iki sene zarfında tıerhis e
dilmiş Piyade sınıfına mens~ Gedikli 
Başçavuş ve Gediloli Başçavuş Muavin,. 
!erinden rütbesile ve ayda 45 lira Baş· 
çavuşluk ve 35 .Lira muaıvin!ik maaşla· 
r.ile Urfa, İzmir ve Trabzon mıntakala
rındaki Gümrük Muhafaza Kıtalarına 

geçmek isteyenler me'Vki göstermemek 
şarüle ta.leplerini havi Isüda1arile bir
likte bulundıuklan mahal Askerlik şube 

yapışması 

.terine müraıeaat.La.rı. 

Devredil;cek ihtira berah 
" Alkol etili bila mayi kılma uısulü " 

hakkındaki ih•ira için istihsal edilmiş 

olan 24 Teşrinievel 1924 tarih ve 653 mı 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kere başkasına devir veya ;cara 
verileceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malOmat edinmek istıeyen 
!erin İ<1tanbul'da, Bahçeka;pu'da Taş Ha 
nmda 43-48 numa:ralaııda kain vekili H. 
W. Stock efendiye müracaat etme.le:ri ıi
lan olunur. 

6794 5938 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL , 
12,30 Gündüz neıri7atı Türkç• Gramofoa 

plik.la.rı. 
18 Gramofon 
19 Ostüd70 saz heyetl. 
20 Osman Pehlivan. 
20,30 Hanımlar Heyeti. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberleri, saat .,, ..... 

MOSKOVA, ı481 m. 
T,20: Sabah konseri. 9,15: Çocok ae1ri7ab. 
10,20: Öjle konseri. 11: Haberler. sündiiz kon 
seri. 
VARŞOVA, ı411 m. 

21: Senfonik konser. 21,05: Haberler.,.. b· 
rıtık ne9riyaL 23.45: Dans musikisi. 
BUAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Muh.teljf tarlalar. 22: plik il• reyÜ 23.te 

ViYANA, 518 m. 
21,25: "Leyli.kların açbjmda~, ismi Yerilen •eaı 
fonik konser. 22,50: Pli.le konseri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
orkestra konseri. 
21,15: Radyo orke.stra•r. 21,35: Var,.et., 

PRAG, 488 m. 
21: Karııık orkestra konseri. 23,20: Haberler 

ROMA, 441 m. 
21,15: Orkestra. 22.20: Tiyatro. 23: Var,.ete. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Konser. "pli.k ile11 14: oTkeatra. 18: kua 
19,20 Hafif musikisi. 20.45: Verdi'nin "Aida.., 
operası 

BRESLAU, 325 m. 
21: W •ıın•r"in 11RienZtt 
Dana mu•ikis.i. 

İ•İmli operası 24,41 

Vücudümüzün her bir azasının ken• 
dine mahsus yeri ve hususi mevkileri 
vardır ve bunlar kendi yerlerinde ve ha 
kiki vaziyetlerinde bulunmak ıartiyle 

işlerini ve vazifelerini tamam ve doğru 
görürler. Ancak adam oğlu iki ayak üs
tüne kalkıp yürümesini öğrendikten son 
ra tabiatiy\e bazı aza11 bulundukları va 
ziyetlerini değlıtirmeğe ve aşağıya doğ 
ru düşm1'ğe başladı. Kann kaplamasuu 
yapan etlerin örğüıü yavq yavaş zayif 
leyip gevteıneğe başladığından ve bir 
çok kadın ile bazı erkeklerin kannlann· 
daki iç azası aşağıya doğru sarkmağa 
meyleder. Bunun önüne ancak çocukla
nmıza pek etken kann etlerini kuvvet
lendirici şiddetli idmanlar öğretmekle 
geçebiliriz. O vakit hiç bir zarar görme
den iki ayak üstünde gezilir. Çocuk ve-
1ileri bu yazılan şeyleri okur da onlar
daki hakikat ve faydayı çocuklarına bel 
letirse riyaziyenin gizli ve meçhullerin
den ziyade onlara çok kıymetli hakikat· 
ler ö~etmit olurlar. Kann iç azasını 
böylece yerlerinden kaydınnıı olan kim 
seler hiç dakika geçirmeksizin hemen 
her gün bunun için muntazam talimler 
yapmağa baılamalı ve o azayı tutacak 
etler ve bağlan kuvvetledirmeğe çalış· 
malıdır. Kann botluğundaki azanın yer 
!erinden oynaması pek tehlikelidir. 

Eliziz Vilayeti Jandarma 
Kumandanlığındanı 

Zira bunların biribiri üzerine yığılıp 
ııkıpnası vazifelerini tabii ve munta· 
zam bir halde yapmalanna mani olur. 
Mesela kolon denilen kalın bağırsak bü 
külür ve kör düğüm olursa bu da vazİ· 
fesine mani olur ve inkıbaza sebebiyet 
verir. Mide kuvvetini kaybeder ve bu 
halde en hafif yemekleri bile hazmede
mez olur. iç azamızın bu türlü düşme
leri tehlikesini bertaraf etmek için ya
pılacak en basit ve kolay tedbir onlarm 
ve kann kaplamaımm etlerini egzersiz 
ve idmanlarla kuvvetlendirmekten iba
rettir. Birbiri Üzerine düımüı azanın 
bu halde bırakılmalan yüzünden bir telı 
tike daha vardır ki, bu da onlann birbir 
)erine yapıfıp kaynama11dır. Zira böyle 
birbiri üzerine bitiıik aza iki taraflı taz 
yik ve sürtünme neticesi yeni bir takmı 
munzam nesiçlerin aralannda teşekkü
lüne ve bu ıuretle iki azanın birbiriyle 
birletip kayaımasına sebebiyet verirler. 
!Jöyle birbirine bititik aza iki taraflı zi 
yade sürtünme ve kızııma neticesi bir-. 
birleriyle tamamiyle birleıirler ki, fen
ni tabiriyle bunlara multasık veya yapı 
ıık aza namı verilir. Aza arasında bu ya 
pıııklık pek kuvvetli olmaz ise ameliya 
ta hacet kalmaksızın yalnız egzersizler
le ayrılmalan mümkün olur. Bunun için 
de yapılacak en iyi şey egzersiz ve ha
reketlerdir. Bu da arka üstü yerde veya 
meyilli bir minderde yatıp ayaklarını 
yükarıya bata doğru kaldırıp hareket
ler yapmaktır. 

Aşağıda cina ve miktarları yazılı beş kalem erzak ve yem 

van piyade aeyyar J. Alayı için kapalı zarf usulile 13 eylül 1933 
çarşamba günü aaat 14 te S atm alınacaktır. Taliplerin prt 
nameyi anlamak ve münakasa ya iştirak etmek için mezkUr 

günün muayyen saatinde Elaziz Vilayet Jandarma Kwnan 

danlığmda müteşekkil komisyona müracaatları. ( 4428) 
Cinai Kilo 

Odun 600000 
Sığır eti 80000 
Saman 500000 
Ekmek 365000 
Arpa 500000 

6130 

lngiliz HIGH SCHOOL Erkek Mektebi 
Kayıt ve kabul baılamııbr. 

Cuma ve pazardan maada hergllıı .aat (10) dan [12] ye kadar mü

racaat. Tedri!Bta 25 Eylül pazartesi başlanacaktır. Tel. 41078 (6891) 

Nafia Vekaletinden: 
16-9-933 tarihinde münakasası icra edilecek olan takaaa 

tabi borçka köprüsünün mukavele projesinde yazılı takasa ait 

huausatm 14859 sayılı kararname üzerine bükümsüzlüğii İ• 
lan olunur. 0502) ______________ _ 

Rusyaya gönderilecek işçiler 
Stlmer Bank Umum MüdtlrHlğünden: 
Aşağıda isimleri yazılı Efendiler Rusyaya atajiyer gönderile

ceklerinden en geç 2 eylül 1933 cumartesi gününe kadar Ban

kamız Pamuklu şubesine müracaatlan. Süleyman oğlu Hasan, Ali 

oğlu Bekir, Faik Fikri, Halil İzzet, Sadettin İımir, Hilmi Hakkı, 
Ziya Necip, Mehmet Ata, Hamdi Konya, Ahmet İlmi, Ömer 

oğlu A\'oİ, Raşit Ankara, Tahsin Kıbrız, Mustafa Bursa, Rüştü 
Kasaba, Refik Eşref, Şefik İzmir, Abidin Manastır, Abmet Ge

libolu, K~malettin Ankara, Ahmet Riza, Velıbi Nevrekop, İbrahim 
Şevki, Süleyman Necip l!l!!l!!ii (4555] 

Polis ve Jandarma mektebi 
inşaat komisyonundan: 

1 -Ankara' da yapılacak polis ve jandarma mektebi 

plan müsabakasının müddeti 1 T eşrinievvele kadar on beş 
gün daha temdit edilmiştir. 

2 - Mektebin arsa planı ihzar edilmekte olup bittiğin 
de müracaat edenlerin adreslerine gönderilecektir. (4532) 

Yozgat Vilayetinden: 
120178 lira 90 kuruş bedeli keşifli Yozgat Memleket 

hastanesi için 28-8-933 tarihinde talipler tarafından yapdan 

teklifler mütedil ve muvafık görülmediğinden şeraiti sabıka 
dairesinde ihalenin pazarlık suretile icrası takarrür etmiş ol

duğundan 28-9-933 perşembe günü pazarlıkla ihalesi encü 

meni vilayetce icra edileceği ilan olunur. (4537) 

yundu. Sarsıntılı yatağına girdi. 
Gözlerini kapadı. Uyuyamadı. Bir 
denbire kalktı. Köfeye oturdu. Yü 
yü gidife doğru idi. Perdeyi açtı. 
Sol avucunu sol gözünün kenarına 
siper ederek ditarıdaki karanlığı 
seyretmeğe batladı. Sakaryayı bek 
liyordu. Sakaryayı görecekti. Yir· 
mi üç gün, yirmi üç gece kan akan, 
can köpüren Sakaryayı görmeden 
gözüne uyku girmiyeceğini anla
mıftı. Bey ağasının güftesini, bes
tesini öğrettiği Sakarya türküsü 
dudaklarından yavat yavat dökül 
meğe bqladı: 

(Ne ıanddar?.. Türk süngüsü 
parıldar ya! - Türk gönlünde 

(Günet mi var? Günet var yal -
Elbet bu su kan köpürür, 

(Kan akar ya, - Onun adı: 
Türk yurdunda Türk Sakarya!) 

Trenin Jfıkh gölgesi yerlere vu-

ruyor ve trenle beraber yürüyordu. ] 
Bunu batka bir tren saydı. Bqka 
bir tren ki biraz ilerisinde bir kağ
nı kafilesi olacak .• Fakat yok.. Ka· 
ranlık •• O kafilenin batında ••• Tay

yare ••• Bomba ••• Yaylalı Mehmet ••• 
Yayla ••• Kılıçlar •.• Emüf ninenin a
hır sııkisi ••• Dötek ••• Anne! Al! Ço
ban Ali sana peynirli dürüm ııön
derdi ••• inilti ... 

Petek'in iki ağız köteıi acı acı 
tuzlandı. Gözyqları içinıı akıyor
du. 

Derken kalın bir gürültü oldu. 

Pencerenin önünden ııralanmıf, 
korkunç, patırtıcı devler fır fır ge
çiyordu. Dikkat etti. Anladı. Köp
rüden geçiyorlardı. Sakarya köp
rüsünden. 

Yüzünü cama yapıftırdı. Yanın
daki kompartimanın ıtığı bir ara
lık ve bir an içinde suya vurdu. Sap 

SATILIK 
FABRiKA 

Eski§"hirde gayet iyi muhafaza edif.. 
miş ve tesisatı ile birlikte bir atllLye ve 
fabrika veyahut yalnız fabrika bimıef 
satılıktır. Taliıp olanlum sarih mal.O.· 
mat almak için (R.V. 46) numara ile ı .. 
tanbul 176 N o. lıı posta lııuAıuııu aıdrealno 
müracaat etmelel'i mercudur. (6748) 

6011 
Doktor 

NAZIM ŞAKiR 
Avrupadan avdet etmiştir. 

[6888] 

Jlilliyct 
Aann umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ • • 
Türkiy• için Hariç içittı 

L. K. L K. 
3 .,.ı. .. 4~ 8-
8 " 

7 so 14 -
12 " 

14- 28-

Gelen nrak aeri verilmez.- M\iddet1 
geçen nüalıalar 10 kuruıtur.- Cu:et• T• 
matbaaya aJt itler için müdiri7ete mi .. 
racaat edilir. Gazetemiz ilia.ların m .. 'u
liyetini kabul •tm•. 
BUGÜNKÜ HAVA 

Yetil.köy a•keri rasat merkezinden al.ıı 

dıiımız ma.lümata söre buaün haTa u: bu· 
lutlu •• müt9baYYil olarak d..,.am -IKÜ:• 

ılı'. 
Dün u..,.. tu,.ad 761 miUınetre • fu.ı 

la •ıcaklık 25 en ıu 19 derec:• idi. 

ıan Sakarya elektrik ıtıiı altında 
kıpkızıl bir durııunlukla göründü 
kayboldu. 

Artık her f"Y bitti. Vaktile Sa
karya ilerde idi. Şimdi ııeride kal
dı. V aktile Sakarya ulatılacak bir 
ülktl idi. Artık uzaklqaıı bir hayal 
oldu. 

Yayla kızı için yeni bir dünya 
bqlıyordu. Bu sefer üçüncil bil . 

yeni dünya.. Yaylalar birincil A.. : 
kara ikinci ve karanlıklarda kOftG- • 
iu bu ııörünmezi de üçllncll ... 

Tren çok aallandıjı için SUJU ı 
bardaita koymasını beceremedL 

Küçük aürahlyl aizına dikti, yanua 
içini lıkırlıkır aöndiirdü. Yataima 

ıırtüıtü uzandı. Ellerini bafmm al
tına koydu. içinden bir aea, ince in
ce yükseldi. Bir Yayla türküsü mı
rıldandı: 

(BitmeJi) 



Metro - Goldvin - Mayer şirketin 1933-1934 mev
siminde çıkardığı Fransızca filmlerin listesi 

GRAND HOTEL: Vazıi sahne Edı
mund Goulding, artiıtleri, Greta Gar· 
lıo, Joan Crawlord, John Barrymore, 
Llonel BuıjlllOl6, Wallace Beery, Le- . 
wis Stone, Jeen Heraholt, Mary Carlis· 
le. 

BEYAZ RAHiBE cLa Soeur Blan-

Joan Cravford'un manalı resmi 

ehe: Helen Hayea, Clark Gable, Lewis 
Stone, 

T ARZAN ve ZEVCESi c"rarzan et 
aa Femme» : Jonny Veissmüller, Mau· 
reen O'Sullivan, Neil Hamilton, vazn 
sahne Van Dyke, 

AŞK HÜZÜNLERi cChagrin d'A· 
moun ı Norma Shearer, Frederic 
Marsh, Leslie Howard, Raif F orbes. 

SAIGON GÜZELi «La Belle de Sa· 
igon» : Clark Gable, Jeanne Harlow, 
Mary Aıtor, Gene Raymond 

ÇIN MABETLERi GÖLGESiNDE 
«A l'Ombre deı Pagodes» Ramon No
varro, Hele'\ Hayes, Lewis Stone, Raif 
F orbeı, W aber Oland. 

SON ADIM cCaptive• : Joan Craw I 
forcl, Nils Astor, Robert Montgomery, 
Lewis Stone, May Robson. 

MADELON CLAUDE'NIN KABA 
HATI «La Faule de Madelon Glau· 
det»: Helen Hayeı, Lewis Stone, Ne
il Hamilton, Robert Y oung, Cliff Ed
warda, Karen Morley, Jean Herıholt, 
Marie Prevoıt. 

ASIL TALEBE (Le bel etudiant): 
R.lnon Novarro, Madge Evans, Una 
Marke!, Ralph Graves, Martha Slee
per. 

PLATiN SAÇLI KADIN(La femme 
aux cheveux roux): Jeanne Harlow, 
Chester Marris, Charles Boyer, Lewiı 
Stone, Leila Hyams, Una Markel,May 
Robsan. 

BASKIN KADIN (Une femme ıur
vint): Wallace Beery, Karen Morley, 
Ricardo Cortez, Jean Hersholt, John 
Miljan. 

ÇILGIN HAYAT (Une vie trepi· 
dant): Madge Ev:ına, Conrad Nagel, 
William Hainea, Cliff Edwards. 

BEKAR BABA (Le penı Celiba· 
taire): Lily Damita, Jeanne Helbings 
Andre Luguet, Andre Berley, Geau
rges Maulay. 

VATAN U<iRUNDA (Au service 
de la patrie): Stan Laurel, Oliver 
Hardy. 

AŞIK ÇiLiNGiR (Le plombier A· 
moureur): Buıter Keaton (!Mlelek) 
Mona Maris, Gilbert Roland, Jimmy 
Durante, lrene Purcel, Poly Maron. 

iRTiŞA (Faits diverı): PhiJips Ho
lma, Anita Page, Lewis Stone, Mary 
Carlisle, Walter Huston, Jean Her
aholt, John Miljan. Vazıı sahne Van 
Dyke. 

GOZELLIK ENSTiTÜSÜ (Ma 
aoeur masseuse): Anita Page, Marie 
Dreaaler, Poly Moran. 

HALiS KAN (Pur sang): Clark 
Gable, Madge Evanı, Emeat Torens. 

CANLI GETiR (Seigneur de la 

Kleopatra 
Amerikada (Kleopatra) nın hayatına 

ait bir film çevrileceği büyük tantana ile 
ilan edılmektedir. (Ben Hur) utmini çe
virmiş olan sahne vlln Cecile B. Mille 
tarafından çevrilecek olan bu filmde (Kle 
opatra) rolünü Cloudette Colbert yapa
caktır. Antoıne rolünü de me§hur Frede
rıc March deruhte edecektir. Jül Sezaı: 
rolünün artisti daha seçilmemiıtir. 
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Marlenc Dietrich Akdeniz; kenarların· 
ela tatilini geçiriyor 

lzlanda balıkçıları 
Pierre Loti'nin meşhur eseri (lzlanda 

balıkçıl an) evvelce ıeuiz filme çekilrnit
ti. Bu defa bu filmin seslisi yapılmıya 

baılanacakbr. ............................................................ 
Jungle) : Derin ormanlardaki vahıi 
hayvanlann mecmuu. 

NEŞELi OLALIM (Soyonı gais): 
Lily Damita, Mona Goya, Tania Fedor 
Françoioe Roıay, Adolphe Menjou, 
Marcel Andre. 

Kasaplar şirketinde 
Vergi verilmemiş mi? Yeni mali teşkilat başladı 
Maliye memurları mühim 

yekunlar 
üze '.1de tetkikat yapıyor 

Kasaplar ıirketi müdürü Ahmet Bey 

Haber verildiğine ııöre, lıtanbul 
Kasaplar Şirketinin hesaplan Maliye 
memurlan tarafından tetkik edilirken 
bazı vergi itleri üzerinde durulmuı ve 
hükUınetin hi11eıinin verilmediği gö
rülmüttür. 

Bu husustaki paranın mühim bir 
miktara baliğ olduğu söylenmektedir, 

Meıeleyi maliye memurları tetkik 
etmektedir. Dün geç vakit meseleyi Ka· 
saplar Şirketinden sorduk. Şirket bu 
mesele için ıadece: 

- Kazanç memurları her sene oldu
ğu gibi bu sene de hesabatı tetkik etti· 
ler ve kendilerince ba2l noktalar buldu
lar, Bunlar, meaela btr ameleye veri. 
len behiyenin kazanç vergisi verilmecll
\ği gibi hususata taallUk etmektedir • ., 

Demektedir. 

T. O. T. Cemiyetinde 
ISTANBUL, 31. A. A. - T. D. 

T. Cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer· 

kez heyeti bugün ıaat 14 le umu· 

mi ki.tip vekili lbrahim ~ecmi 
Beyin reisliği altında Dolmabahçe 

sarayında tcıplanaralı: kartdıklar 
klavuzu için ankete gelen cevap

lar üzerinde tetkikata devam et

mittir. 

Umumi merkez heyeti cumarte

ai günü aaat 14 te tekrar toplana· 

cakbr. 

lzmirde üzüm piyasası 
IZMIR, 31 (Milliyet) - Üzüm pi· 

Yaaaıı evve1ki güne nazaran bir kuruı 
düıüktilr. Satıcılar fazla fiyat istiyor· 
lar. Alıcılar ise tereddüt ediyorlar. Bu· 
gü-, 869 çuval aatıldL 

(Başı I inci sahifede) 
caktır. Daha dün derecede bulunan 
memuriyetlere de liae mezunu alına• 
caktır. Liae mezunundan daha dun o
lanlar yeniden hiç bir memuriyete ta 
yin edilmiyeceklerdir. 

Kadro eylul nihayetine kadar lk. 
n:ıal edilmiı bulunacaktır. 

Üsküdar ve diğer tahakkuk ve tah 
sil ıubeleri kadrolan cumarteai günü 
neırolunacaktır. 

Bu teıkilat kanununun tatbikı do 
layıaile açıkta kalacak memurlara 
açık maaşı verileceği gibi bunlar An 
karada ve civar viliyetlerde münasip 
memuriyetlere tay! nedilecekler vebu 
ıuretle açıkta hiç kimse kalmayacak 
tır. 

Tahakkuk kadrosu 
Tahakkuk müdiriyetl kadrosu he

men hemen ikmal edilmiştir. Evvel
ce yazdığımız gibi latanhul tahak
kuk müdürü Talat Beydir. Kalem tet 
kilah da ikmal edilmiıtir. Tahakkuk 
ıubelerine tebligat yaptlmııtır. Kad
rolar şunlardır: 

Edimekapı tahakkuk ıubesi: Baş 
memur ve muavinHk münhaldir. Baı 
muavinliğe Şevki, tebliğ memurluifu· 
na Rifat Bey tayin edilnriılerdir. Bun 
!ar defterdarlık kadrosundaki memur 
lardandır .. 

Şehremini: - Ba§memurluk ve mu 
avinlik, memurluk, münhaldir. Ta
hakkuk katibi, Şehremini bina katibi 
Belkia Hanım, tebliğ memuru Haydar 
Bey • Eminönü tebliğ memuru .• 

EyÜp: - Başmemurluk münhaldir. 
Tahakkuk memuru Sezai Bey, ticari 
temettüat mal müdürü muavini Zeki 
Bey, Tuz inhisar memuru. katibi Ze 
kai Bey, merkez katibi tebliğ memu· 
ru Ihsan Bey Eminönü ıubesl tebliğ 
memuru Asaf Bey EyÜp ıubesi mua· 
mele memuru lbrahim Etem Bey Top 
hane tahsil muamele memuru Atıf E· 
minönü. 

Divanyol: Baımemurluk yok. Ta
hakkuk memuru Cemal Bey Maliye 
tasfiye kalemi memuru. tahakkuk me 
muru Sabri Bey, 1'4aliye tetkik memu· 
ru. 

Diier memurlar: Nazmi, Remzi, 
Ali Osman, Sait Beyler. 

Y enicami: - Baımemur lsmail Hak 
kı Bey Divanı muhasebat tahakkuk 
memuru Osman Bey Maliye merkez 
mürakip memuru Tahakkuk memuru 
Bedri lsmail Bey Mülkiye. Tahakkuk 
muavinleri Esat, Mahmut, Arif. Di· 
ğer memurlar: Tevfik Doğan, Fuat 
Nazif, lbrahim, Muharrem, Talı, Sa· 
lih Sım, lbrahim Hakkı, Abdülmecit 
Bevler. 

Küçükpaz;ar: - Baımemurluk yok 
Tahakkuk memuru Hilmi Bey Mülki 
ye. Tahakkuk muavini Edip Bev. Di· 
fer memurlar: Hamdi, Saim Refik 
Hasan Tahsin, Mustafa, EyÜ~ Mu~ 
lafa, Şemsettin Beyler. ' 

Şelu:aelebaıı: - Baımemurluk mün 
haldir. 

Tahakkuk memuru Rüıtü Bey Mül 
kiye. Tahakkuk memuru Şerafettln 
Bey Adana mümeyyizi. Diğer memur 
lar: A. Osman, Salahattin Beyler. 

Kumkapı ıubesi, - Baımemur 
Remzi Bev • Milli emlak mümeyyizi • 
muavini Suat Bey hukuk. diğer me
murlar: A. Yaıar, Zülfikar Beyler. 

ÇarJI fubesi: Başmemur yok. Ta
hakkuk memuru Avni Bey, Mülkiye. 
Tahakkuk memuru Hamdi Bey Mül
kiye. Tahakkuk memur muavini Hay 
ri Bey Maliye ve tetkik. Diğer me· 
murlar: Muadelet Uannn, Halit, Ce
lal, Latifullah, Rifat, Mustafa izzet 
Beyler. 

Yedikule: - Baımemur münhal· 
dir. Tahakkuk memuru Hüınü Bey 
Artvin mal müdürü. muavinleri Saim 
ve Süreyya Beyler. Diğer memur]ar: 
Tahir, Nüzhet, Fahrettin, Kerim, Ke 
rim. 

Tevfik, Abf, Abdülmecit Beyler. 
Fatih Şubesi: - Başmemur yok. 

Tahakkuk memuru Müçteba B"v, Ma 
liye muavini Tahir Bey Huku. Diğer 
memurlar: H. Ali, M. Nuri, Abidin 
A. Nuri Beyler. 

Kocaınustafapaaı: - Ba~memur 
yoktur. Tahaklcuk memuru Talat B. 
mal müdürlüğü mümeyyizi. Tahak· 
kuk muavini Bürhan Bey Kocamus
tafapaşa tahakkuk katibi Nazmi Bev 
Bursa tah,.kkuk memuru. Tebliğ me 
muru Kadir, Bey Kocamustafapaşa 
memuru. 

Hocapaşa: - Tahsil basmemuru 
Ziraiil vekileti muhasebe mümeyyizi 
Ali, birinci memurluğu münhal, ikin 
ci memurluğa MaliyP veki.l.eti tetkik 
memuru Cemil Bey, Diier metr'urluk 
lar: Osman. Zekai. Ali R•za. Ahmet, 
Münir, Faik. Mes'ut, Bürhanettin, 
Hadi, Hilmi Beyler. 

Eminönü: - Başmemurluk mÜn· 
haldir. Tahakkuk memurluğu Cemal 
Bey • Hesabat birinci tetkik memuru• 
tahakkuk muavini Aı<ah Bey Mülkive. 
Diğer memurlar: A. Hamdi. Ziya, En 
ver, A. Sükrü, Cemil, Mithat Saim, 
Şaban, Te .. fik Beyler. ' 

Fener şubesi: - Başmemurlu mün 
haldir. Tahakkuk muavini lsmail Hak 
la Bey Eminönü muavin k~tibi, Dii.,. 
memurlar: Cem,.), Fuat. Ihsan, Resul 
Firuzan Hilmi. fzzet, Kadri Beyler. 

Mercan subesi: - Başmemurluk 
münb,.Jdir. Tahakkuk m"muru izzet 
Bey- Kayseri varidat katibi • Tabak· 
kuk muavini Refet Bey merkez mÜ· 
mevvizi. TAhnkkuk muavini Murat B. 
Emlaki milliyeden. Diğer memurlar: 
Mustafa Sabri, Samih, Neşet Beyler. 

Açıkta kalanlar 
Son dakikada aldığımız ınah1mata 

göre Eminönü şubesinde 600 kadar 
memurdan 1 70 memur başka ıubele· 
re verilerek ahkonulmuıtur. Diğerle· 
rinin açıkta kaldığı söylenmektedir. 
Bütün teıkilatta betyÜzden fazla me 
mur açıkta kalmaktadır. Bu memurlar 
bir an evvel tayin edilmeleri için mü 
racaat ebneğe karar venniılerdir. 

Doğru değil 
.. (Başı 1 inci aabilede) 

Bu muzakerat gayet iyi bir hava için· 
de yapılmakta ve yakında bir anlaı
ma ile biteceğe benzemektedir. 

"The Daily Telegraph" gazetesine 
Romadan bildirildiğine göre, ltalya. 
run Arnavut hükUınetine bir ultima. 
tom göndermiı olduğu ve Arnavut hü. 
kUınetinin hizmetinde bulunan lngiliz 
zabitlerinin tardedilmesini istemiş ol· 
duğuna dar rivayteler Roma hi\kume· 
ti tarafından kat'i surette tekzip edil-

1 1 
* Sylvia Sidney üstünde uğur ola· 

rak eski bir Romen parası taıır. 

* Richard Dix, evlatlık edindiği dil
siz bir yetim çocuğa bir rol verilmez
se film çevirmiyeceğini sahne v8.zı1-
nna söylemiıtir. ç J 

• Lupe Velez'in gaybubeti eınasm- 1 

da meıhur yÜzücil Johnny Weiasmül
ler yüzmenin bütün inceliklerini gÜ· 
zel Dolorea del Rio'ya öğretmiıtir. Lu
pe avdet ettiği zaman zaten arası pek 
iyi olmadığı Dolores ile büabütün bo
zuımuştur. Kıskançlık! 

ÇINDE: 
Bundan böyle bili.iatiana bütün ec· 

nebi filmlerde çince yazılar buluna· 
caktır. Bugüne kadar Çine giren bü
tün• ecnebi filmleri kendi lisanlarında 
idi. Çinde kolay bir sabt piyasaaı !!!ıl· 
makta olan Amerikalılar için yeni bir 
güçlük! 

ISPANDYADA: 
Reisicümhur Madritte ilk milli ıine· 

ma stüdyosu açmııbr. 
ISVEÇTE: 

Son istatistiklere nazaran 6 buçuk 
milyon nüfusu olan lsveçte 1100 ai
nema salonu vardır. Bunlann 718 a• 
dedi sealidir. 

ÇEKOSLOV AKY ADA: 
Çekoalovakyarun 13 milyon 600 bin 

nüfuıuna mükabil 1950 sinemaaı var· 
dır. 780 tanesi seslidir. 

• Harold Lllyd 933 hava turnuvalann· 
da hakem olacaktır. 

• Hollyvood'da büyük bir tıldık tumu 
va11 yapdacaktır. Hakem olarak tunlar 
intihap edilmittir: Constance Benett, Li· 
lian Harvey, Adolphe 'Menjou ve Ronald 
Colman. 

* Marlene Dietrich Hollyvood'a döner 
dönmez ikinci Katerinanın hayatına dair 
bir film çevirecektir. Greta Garbo da ya
kında 'Kraliçe Christine,, ilminde bir fil. 
me hazırlanıyor. Greta • Dietrich müca
delesi devam ediyor. 

• Rudolf Valentinonun <Kanlı mey. 
dan) ismindeki filmi seali olarak tekrar 
çevrilecektir. Valentinonun evvelce oyna 
dığı rolü bu defa Jack La Rue alacaktır. 

• Son istatistiklere göre lngiltere-

Küçük sinema haberleri 

de 5058 sinema vardır. Bunların an· 
cak 744 ü hala sesli tetrtihat alama· 
mıılardır. 

* 1\llary Pickford dünyada hiç 

Ruaya çan lldnci Nikolamn yeğeni IJC 

ainema artsiti Nathlie Paley 

bir ıeyin, hatta kocasından bo§anma• 
nın bile sinem.ada.ki hayatına ve fa-

Orta tedrisat kadroları 
(Başı I inci sahifede) 

tişlik iıtemektedir. 
En fazla değitiklik Vefada ve kız 

lisesindedir, Türkçe muallimlerinden 
Farul< Nafiz, Esat Mahmut, riyaziyeci 
Hamdi, tabüyeci Saracettin, tabiiyeci 
Ihsan Beyler Vefa lisesine tayin edil· 
mitlerdir. 

Gazi Osman Paıa tabiiye muallimi 
lamel Hanım, lstanbul Kız Muallim 
Mektebine, Manisa orta mektebi tabii
ye muallimlerinden Aliye Hannn lzmir 
Kız Muallim mektebine, IMlınisa orta 
mektebi tabiiye muallimi T absin Bey 
lzmir kız lisesine tayin edilmiılerdir. 

Tarih muallimi Ihsan Şerif Bey kız 
muallim mektebine ve htanbul erkek 
lis~ine tayin edilmiıtir, Muallim mek
tebınden kimyacı Mazhar, musiki mu
allimi Hülusi, beden terbiye muallimle· 
ri Veyai ve Necati, resim muallimi Şev
ket Beyler de Vefa lisesine tayin edil
miılerdir. 

Kaıtamonu maarif müdürü lsmail 
Kemal Bey EyÜp orta mektebine müdür 
olmuştur. Cümhuriyet orta mektebi 
müdürü Kemal Emin Bey muallim ola
rak tayin edilmiştir latanbul kız lisesi 
türkçe muallimi Tahir Nadi Bey Pertev
nİyal lisesine, fransızca muallimi Hali· 
ce Galip Hanım Gazi Orman Paşa or
t~ ı_nektebi müdürlüğüe, almanca mual
lımı Leyla Hanım Erenköy lisesine, 
Şaziye Refik Hanım Erenköy lisesine 
tayin edilmişlerdir. 

Kabataı lisesi riyaziye muallimi Oa
man, Pertevniyalden türkçe muallimi 
Baha, Ankara erkek lisesinden tabiiye 
muallimi Malik, Vefadan fen bilgisi mu
allimi Arif, Vefadan beden terbiyesi 
muallimi !fakat Hanım, Vefadan resim 
muallimi Tabir Beyler latanbul kız li
sesine tayin edilmişlerdir. 

Galatasaray lisesinin kadrosu henüz 
tebliğ edilmemiıtir. Galatasaray lisesi 
müdürü Tevfik Beyin tekrar umumi 
müfettiıliğe avdetile yerine mektebin 
eski müdürü F etbi Beyin egtirileceği 
ıöyleıımektedir. 

Emirgandaki orta mektepte yeni 
talebe kayıt ve kabulüne batlanmııbr. 

Kcuımpaşa orta mektepsiz mi 
kalacak? 

Kaaımpaşada açılması takarrür eden 
orta mektep için hususi idare bina ve
rememiıtir, Mevcut ilk mektep bina
larından başka diğer bir bina bulunabi
lirıe mektep derhal faaliyete geçecek· 
tir. 

Istanbul kız lisesine yeniden üç ıube 
ilave edilmiştir. Mektep merkezi bir 
yerde olduğu için müracaat eden çok· 
tur. Bütün müracaatlar is'af edilecek .. 
tir. 

Fuat Bey ne eliyor? 
Orta tedrisat umumi müdürü Fuat 

Bey daba bir kaç gün tehrimizde ka· 
lacaktır. Fuat Bey dün kendiıile görü· 
ten bir muharririmize tunlari söylemİf-

mektedir. Bu rivayetlerin iki mem)e. 
ket arasında mevcut dostluğu ihlaJ 
etmek maksadile ortaya atıldığı söyle 
niyor! 

Mesele ltalyarun birkaç sene evvel 
Arnavutluğa yapbğı bir istikrazın fa. 
izlerinin tediyesi hakkında zuhur e· 
den bir ihtilaftan ibarettir. Bu ihti
lafın iki memleketin münaaebatta tev 
Jit ettiği gerginliğin yakın bir atide i
zale edileceği muhakkaktır. 

tir: 
- Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin· 

den bu aene kadro dolayııile açıkta ka· 
lacak muallim yoktur. Bir kaç ecnebi 
ve ekalliyet mektebi mali vaziyet do
layısile kapanmıthr. Buralardan açık· 
ta kalan bocalar münhal vuku bulun· 
ca yerlqtirileceklerdir, Huausi mek
tepler için hazırlanmakta olan talimat· 
name hanüz ikmal edilememittir. ikmal 
ediline bu seneden itibaren tatbika 
baılaancaktır .,, 

Aldığmuz malıimata ııöre, ~ 
müdürlükleri arasında da yakında ba· 
zı değiıiklik olacaktır. Yeni maarif teı
kilab kanunu mucibince maarif müdür
lerinin nıaatı dokuz bin kuruta kadar 
yükselebilmektedir. Bo meyanda lstan
bul maarif müdürlüğünün tqkilab da 
tevıi edilecektir. Halen lstanbul mae· 
rif müdürlüğünde mevcut bir muavin
lik ikiye çıkarılacaktır. Şehrimizde mek· 
teplerin çok olma11 ve ecnebi ve ekal
liyet mekteplerinin de lıtanbulda top
lanmış olması böyle yeni bir letkilata 
arzı ihtiyaç etmektedir, 

Lise ve orta mekteplerde yarından 
dan itibaren bakalorya ve ikmal İmti· 
hanları batlamaktadır. imtihanlar bir 
hafta devam edecektir. 

Üniversite kadrosu 
(Başı 1 inci sahifede) 

mada tahsil etmiı olan hukuk dokto
ru Şemsi Talip Bey tayin edilmiıtir. 
Şemsi talip Beyin tayini yeni kadro 
ile Vekil Bey tarafından tasdik olu· 
nacaktır. Tıp fakültesi profesör mu• 
avinleri hariçte bir itle meıgul olma· 
yacakları için, dııandaki itlerini bı· 
rakmalan için kendilerine tebligat ya 
pılmııtır. Bazı muavinlerin hariçteki 
itlerini bırakmryarak Üniversitedeki 
vazifelerinden iatifa edecekleri SÖY· 
lenmektedir. Tıp fakültesi reisi Tev• 
fik Salim Pata dün bu mesele hakkın· 
da Ünivenite emini Dr. Netet Omer 
Beyle uzun boylu konuşmuıtur. Bu 
muavinler istifa ettikleri takdirde yer 
Jerine yeni muavinler tayin edilecek· 
tir. Tıp, Hukuk ve Edebiyat fakülte• 
!erinden çekilmek isteyen bu mua,.İn· 
ler, sebep olarak Üniversitede verilen 

• maaılann az olmasını göstermekte· 
dirler. Galatasaray müdürü içtimai
yat muallimi Hilmi Tayyar Bey ken· 
di talebi Üzerine Üniveraite kadro
sundan tekrar liaeye iade edilmiıtir. 
Doktor Ömer Nazım ve Nebil Beyler 
de Tıptan istifa etmişlerdir. Hukuk 
fakültesi ikbaat ve ikhsadi mezhep· 
ler muallimliğine tayin edilen Niza• 
mettin Ali Bey de vaki bir vaziyette 
kendisinin yüksek ticaret mektebinde 
profesör olma11 münasebetile bu mukte
sep hak dahilinde profesör ola· 
rak tayinini istemit, aksi takdirde i .. 
tifa edeceğini bildirmittir. Nizamettin 
Ali Bey ikbsat doktorudur. Ve timdi 
Berlin ticaret mümeasilliğini ifa et· 
mektedir. 

Edirnede zafer bayramı 
EDiRNE, 31 (Milliyet) - Zafer ve 

Tayyare bayramı burada emıalıiz bir 
surette kutlulandı Büvük zaferi anla
tan müliznn Hiı.:.;,et Beyin nutku ile 
miralay Eniı Beyin nutuklan çok alk11-
landı, Gece fener alaylan tertip edil
di. 

aliyetine tesir edemiyeceiini 
mittir. 

5 

söyı.. 

1 
• Collen Moore metre ile mükem• 

mel bir mukavele yapllllfb. Buna ral
men mukaveleyi bozmuıtur. Şimdi 
kadio Pictures hesabına bu mevıU..• 
de iki film çevirecektir. Sesli filnc 
çıktı çıkalı ortadan kaybolan bu ar
ti•ti yeni filmlerinde görmek iatiyen
ler çok. 

• Meıhur Dranem Berlinde "Vale 
muharebesi,, isminde bir fihn çevir-o 
dikten sonra Pariae dönmiiftür. 

• Firmin Cemier Cezairin cenu• 
bunda "Tayfun,, ianrindekl filminin 
harici manzaralanru bitinnittir. Ay• 
rıca orada yaııyan Araplann haya• 
h hakkında- da dökümanter bir film 
çevrilmiıtir. 

• Bir kaç aenedenberi Hollyvood'· 
da bulunan Alman operatörlerind
Karl F reund Berlin sinemacılar ce
miyetinden iatifa etmesi için da,..,. 
almııtır. Çünkü miifariinileyh Yah,.. 
didir. O da tU cevabı vermiıtir: 

'' ... Maalmemnuniye .. ,. 
• Fritz Kortner iki film çenrmelı? 

Üzere Berlinden Amerikaya ııidecek• 
tir. 

"• Alman artiatlerinden Wemer 
Kranaa "Dünyaya hakim,, filminin 
bq rolünü almııtır. 

Amerikada bir Alman 
artisti daha 

(Mektepli krzlar) ismtle bizde ııösterlo 
len meıhur Alman fılminde ıı\izel mual
lime rolünü yapnuı olan ve bu filmind• 
sonra Paramount Şirketi tarafından aa
ııaje edilerek Amerikaya götürülen Do
rotbea Wieck Hollywod' da ilk filmi olaa 
(Beyaz kadm) ı çevirmiye batlıyacaktır. 

Harp 
Claude Farrere'in (Harp) iımindeld 

eserinin de seslisi çekilmiye batlaDIDif• 
tır. Bu methur romanı filme çeken man 
sahne viizıı Tourjansky'dir. Filmi çevi• 
ren artiıUer timdi Akdeniz sahillerinde. 
dirler. Fransa donanması muharebe sah. 
nelerine yardım edecektir. 

Daimi sergi 
(Başı I inci sahifede) 

hlmce bir masraf yapılıyor. Bu para ı. 
le veya biraz daha fedakarlık yapa• 
rak daimi bir sergi vücude ııetirile
mez mi? 

Bu sualleri dün aergi itlerile meıgul 
olan makamlara ve zevata sorduk. 

H. Nez;ihi Bey ne eliyor? 
Ticaret oda11 umumi katip vekili 

Hakkı Nezihi Bey bu hususta diyor 
ki: 

- Bizde bir daimi aergiye lüzum 
vardır. Fakat bu sergi sahf için değil, 
gerek memleketin her köıeıinden lı"' 
leceklere , gerk yabancılara Türk nuı 
mulat ve maıınuatmı hatta mevaddmı 
göstermek, bir fikir vermek için ya• 
pılmalıdır. Memleketten gelecekler 
büyiik bir tevzi merkezi olan lıtanbul 
da neler bulabileceklerini g6recekler, 
hariçten gelecekler Türk sanay!inde
ki seri terakkiyi görecek ve Türk ih 
raç maddelerini bu sergide bulacak• 
lardır. Yalnız, daimi sergi yapılırken 
yerli mallar sergisinin kalması ]Azım .. 
dır. Çünkü, o serginin bu hali olmaaı 
hem maksadı hem rağbeti öldürür. 
Şunu da ilave edeyim ki hürriyetten 
evvel 1stanbulda Avrupadaki emsali
ni takliden daimi sergiye müşabih bir 
§eY açılmı§h. 

Mütaleasına müracaat ettiğimiz 
milli sanayi birliği umumi katibi ve 
yerli mallar sergilerile bet seneden 
beri bu yolda muvaffakıyet kazanan 
Nazmi Nuri Bey de bu hususta diyor 
ki: 

- Sergilerin daimi olup olmamau 
cidden şayanı mütalea bir mevzudur. 
Bu mevzuun leh ve aleyhindeki mÜ· 
naka§alar kuvvetli eababı mucibelere 
iatinat etmektedir. Fakat ben sergile
rin daimi olmaaı taraftan değilim. 
Bu kanaatim ıimdlye kadar yapılan 
sergilerdeki mil§ahedelerimin bir ne
ticesidir. Halknnı:zm sergilere çol< 
kuvvetli rağbetinde sergilerin muvall 
kat oluıu çok mühim amildir. Bu pal
kolojiyi §Öylece taavir etmek müm
kündür. Mesela ıs gün devam etmeal 
mukarrer olan bir sergide ziyaretçi 
adedi gittikçe artarak son ııün izdi
ham rekorunu kırmaktadır. Bu bize 
tunu gösteriyor: Sergi kapanmadan 
evvel gidip görelim kanaati kuvvetli 
dir. Eğer daimt bir sergi yapılsa bu· 
günkü rağbetin yiilEde betini bulmalıi 
kabil değildir. · 

Danlf Bey,... ill;yor'! 
Son olarak sergi miltehassm ,,_ 

Avrupa sergilerine Türk mamulat ..,. 
mensucatını götüren sanayi müfettip' 
Danlı Beye milrac:aat ettik. Danlı Der, 
meseleyi batka cepheden ııllr(lyor: 

- E,vvela anl&flllıın diyor. Ne lsı.' 
niyor? Daimi bir ...,...ı blnuı mı, dal.' 
mi bir aergl mi, yoksa mlbe mi? ' 

Biz bir daimi sergiyi yapamayat. 1 
Bunu kabul etmelı: ~lznndır. Kimlll' 
böyle bir büyük ite glnımez. Eter ı.. 
tenen bir daimi sergi hlnuı ise Milli ı 
tasarruf ve iktısat cemiyeti Anliaracla 
onu da yaptırıyor. Şüpheaiz fıtanlnı• 
!un da buna ihtiyacı vardır. Zamanl• 
o da olacaktır. 

Bir memur adliyeye verilc:U 
IZMIR, 31 (Milliyet) - Bergama 

inhisarlar ziraat memuru Halil Efendi 
ile memura rüşvet vermekten maznuill 
ıehrimiz maruf iki ticarethaneıi adli· 
yeye verilmiılerdir. 
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lıfa~paii 1 
Falih Rıfkı Beyin 

Londra mektuplan 
Falih Rıfkı Beyin Londra kon

feranıına ait mekfuııları kitaP, tek 
linde Ankara HaJkevi tarafından 
Jl8fl&dlldi. 

Bu mektuplar badiaelerin aeyrl 
Dl fakıııdan takip eden uyaıuk ve 

. JMki bir ııazeteclnin müp.lıedel• 
rbıden ibarettir. 

Falih Rıfkı Boı ıeçenlerde not 
rettifi (Roman), la romancılıkta 
kendine ıöre bir tecrübe yapb. Fa 
kat bu eaer bw o kadar tatmin et
medi. Halbuki Londra ınektuplan 
görüt ve eaiı noktaamdan Ame
rika seyahatine ait hatıralarından 
~k kuvvetlidir. 

Anlatılıyor ki Falih Rıfkı Bey. 
de günün ıiyaai davalarını kendi 
cephesinden görmek kabiliyeti mu 
ayyen bir devrin içtimai bünyesi
ne tethis koymak arzusundan da· 
ha zengindir. 

Londra mektuplarını dikkatle 
okudum. Falih Rtfkı Bey ıiyaai ve 
lktıaadi davaları eıki edebiyatın 
(Sehli mümteni) diye iıim verdlif 
tabiatten gelen sanati ile liyle ra· 
hat, o kadar kolay anlatıyor ki 
insan ismi geçen devletleri birer 
roman kahramanı, aralarındaki 
münasebetlerin de bir gönül mace 
raaı gibi hafif ve sürükleyici ro
man mevzuu zarinediyor. 

Amerika ne istiyor? Kırk aekiz 
tehirde, y.;tmİf iki maaa bqında 
kurulan konferanslar belki bunu 
anlatamamıttır. Fakat Falih Rıfkı 
Bey iki kelime ile dünya pazarını 
kendine açmak isteyen yeni dün
yanın esrarını çözüvermittir. 

Bugünün ikbsat meseleleri, buh
ran diye hülasa edilen it ve para 
davaları her mütefekkiri mefgul 
ediyor. 

M. Roosevelt bile yanında er
kim harbiye heyeti gibi Maliye ve 
iktısat alimlerinden mürekkep bi• 
~ heyeti tatıyor. 

Dünya Fransa inkılabından son 
ra bir milli istiklal sevdasına tutul 
du. Ergeç herkes muradına erdi. 

1928 den sonra dünyayi yeni bir 
sevda sardı. Bu da milli ikbat. 

Artık kitap sahifelerinde yaşa 
yan ikbsat nazariyeleri iflas et
mittir. yeni realite'ler yeni bir .ilim 
tekvin ediyor. Türk gençliği bu ye 
ni ( these} leri kavramak için vuku
atın seyrini de takip etmelidir. 

Bugünün mütefekkiri için dü
nün ilmini hazmetmek k&fi değil
dir. Yarını verecek olan bugünün 
fikir ve nazariye mücadeleıile ya
kından ali.Jmdar olmak lazımdır. 

Bu noktadan Falih Rıfkı Beyin 
Londra )Jlektupları kuvvetli bir mü 
9abede ve tefhiı üzerine hazırlan
m19. Hafif ve hassas bir üslup in
biğinden geçirilmit komprimeler 
gibidir. 

Eskilerin (muaddalatı umur) de 
dikleri, yenilerin de bir türlü için
den çıkamadıkları iktısadi ve si
yasi davaları birer kalem darbesi
fe defİp iç yüzünü gösteren Falih 
Rıfkı Beye bu muvaffakıyetten do 
layı teşekkür ederken meınleket 
gençliğine de bu mektupları oku
malarını tavsiye ederim. 

Burhan CAHIT 

1 HORSA 1 
(İ ı Şankumdan alman cetveldir) 

31 AGUSTOS 1933 
Ak ıam Fiatları 

letikrazlar 
l•tikraz dalUll 96,50 
1933 lıtikrau 95.
Şark D. yollan 2,90 
D. Muvahhidei S4,4Q 

Tala..at 
Elobrilı 
Tnm..-a7 

Cllmrllkler 0,25 
S.ycb ... ki 6,80 
Boidot ID.211 
T, uke"l'İJ'• 10 

Tiiaol 
Rıhbm 
Anadolu. 1 

.. 
Mümu.ıil 

111 

ESHAM 

ı.a..ı.. .. Na· Tolofo• - 11,IO BıunoJtti 
",. HamUio• 9,1111 Tuko• 
.. ., ...... ı. ıoı f.imento 

Tram••J' 48,50 ltlbat ... ,.. 
Anadolu Hi .. • 27,55 Ş..k .ı..,,. 

t;jl 3,35 ıı..ı,. ........ 11,211 ~-·-
ÇEK FIATLARI 

Pa•İı 1205 ...... 
Londia 1711 Vi,.uıı. 

"'-7• '7.129 Jobdrlt 
Jlrlbel 1.3831 S..lin 
MUane 8,95 Zloti 
Atla& 112.23 Pett• 
CunN 2.4432 Bel,.,.al 
s..ı,.. ı.~f Biikr .. 
hıterdam Moıko'ta 

NUKUT (!latq) 

ltanıı 

IG ı· Fta•u:a 117 1 Şilie; AY 
l ıterHn 682 1 Pe31eta 
1 Dolar 148.50 1 M.rk 

20 Liret 220 l Zelotl 
20 f. Belçika 114 21 Le,. 
20 Drahmi 24 IO Dilll&r 
20 1. J syjçre 818 1 C•rno'Jet 
20 Leva 25.50 1 A1tın 

21 Kul". Çek 118 1 M'ecidiye 
1 Flori rı 83 a .. nkcot 

17,66 
47.55 

47,25 
111.20 

13,211 
20,25 
17,111 
12.40 
18,211 

1,411 .. .,. 
l,IO 

15.85 
.t.4480 

5.66 
1.911 
4.23 
3.75 

M.875 
79.68 

24.50 
16 

I0.-
24.-

0.23 
15.-
- .-
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o ,;7 2.• 
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ŞEHiR HABERLERİ 

Eko•o•I 

İlk parti Fındık içi 
Dün gjresonda merasimle 

vapura yüklendi 
GIRESON , 13 (Milliyet) - ilk 

parti 2311 çuval fmdık içi çO§kun teza 
hüratla GiUcemal vapıınma yllklen
di. Vapur iıkele ıancak raketlerin· 
den havai kandilli fitekler atarak ve 
düdüklerini çalarak mahsulümüzü ae
Umladı. Mavunada fındık çuva.llanna 
ilk sapanı vapurun genç aüvarisi Sü
reyya Bey bağladı. Bando merasime 
qtirak etti. Ticaret odası tarafından 
vapurda 36 kiıilik bir ziyafet veril· 
mittir. 

Fındık kongresi 
Trabzonda toplanacak fındık kon• 

greılne alt hazırLklara başlanmıştır. 
Kongreye fındık i•tihsal edilen mmta
kalarnı ticaret odalan ve borsalan mÜ· 
me .. Weri, fındık tacirleri ve müstahsil
leri, gazetecileı- ve lktısatçılar davet e
dlleceldeı-dir. 

DUnya maden cevheri fiatları 
25 Ağustos 1933 

Bakır (elek.) 39 1/4 ili 40 lns. lirHi 
Balar 25 9/18 111 35 11/16 ., ., 
Kolay 214.1/2 na 214 3/ 4 " " 
Kurıun 12..1 / 8 iJB. 
Çinko 18.7 /il ili . , , , 
Krom (Türki.,e mah 48'}'0 ) '72 il1 74 lq,lira•i 
Krom (T6r)dye m•h 9'0 52) 85 tıı ,. 

(B.bell" dıere:ee icln Z ıUin fazla) 
Antiınuaıı (50 dereceJi 
'beher der-.c.esi) 3/ Ul 3/3 " " 
Mapesi (Carbon.at naturel eaı 
roche) (300 tonluk partiler) 40 ila tjl Jt 
Kömür (Fob CardH'f) 
Groa Amiraute 
Gro• Ordinaire 
Kömür (Navlun) 

19/6 ili. 
18/3 U& 18/6 • • .. . 

C.rdiff "' C111no't'a B /7 ŞiUn 
Cardifl • lokendoriye 11-11 1 /2 Şllln 

Seylanlı çay taciri 
SeylBn çay tacirleri namına M. Tat

hmanwtkan iamiııde bir zat, çay tacir
lerimizin Seylanla aliikalannm tezyidi
ni temin etmek üzere ıelırlmize gel
miı bulunmaktadır. Mumaileyh ayni 
maksatla Romanya, Bulgaristan ve Yu· 
nanlstana gidecektir. 

Şeker istihsalatı bu sena çok 
Bu seneki dünya teker iıtihsalatmın 

27 milyon tonu bulacağı tahmin edil
mektecllr. Dünya teker piyaıasımla u
mumi bir dütkünliik ve rekabet devam 
ebnelıtedir. 

Sanayicilere hitap 
Milli Sanayi Birliği hükumetimizin 

bütün devletlere yaptığı akdi tarifeleri, 
kontenjan kararnameleri, döviz takyi
dabru büyük bir kitap halinde topla
maktadır. Bu kitap sanayicilere tevzi e
dilecektir. 

Bugun başlanıyor 
Yeni gümrük tarifelerinin, muvak· 

kat ticaret muahedelerini tecdit temdit 
ettirmiyen memleketler varidatına kar-

• ıı tatbikine bugünden itibaren baılana
caktır. 

Sumerbankın nakline başlanıyor 
Yarından itibaren Sümer Bank u

mum müdürlüğü merkezinin Ankaraya 
nakline baılanacaktır. Ankara ya gide
cek ve lotanbul şubeeinden kalacak 
memurlar tayin ebni§tİr. Nakil iti 15 
eyliilde ikmal edilecektir. 

Maarifte 

Askeri tıbbiye imtihanları 
ve bir dilek 

Karilerimizd<;on aldığunız mütead
dit mektuplarda liselerin çoğunda ik
mal imtihanlanmn 10 eyliile tesadüf
ettiği ve askeri bhbiye için açılan mü
sabaka imtihanından bir grupun da 
10 eyliilde olduğu bildirilmekte ve 
bu ,art altında bir çok taliplerin as
keri tıbbiyeni.u imtihanlanna girmek 
fırsatını bulanuyacaklan kaydedilmek 
tedir. Acaba a.keri ltbbiye 10 eyliil 
için teshil ettiği imtihanda, bakalor· 
yada ikmale kalını,, fakat, tıbbiye 
imtihanlanna da girmeye talip genç
lere fınat vermek için iki gün sonra
ya tehir edemez mi? 

TUrk talebe birliki reisi 
Milli Türk talebe birliği reislik 

müddeti hitam bulmll§ ve reis Tevfik 
Bey çekilmiftir: Tevfik Bey esaaen 
Mühendis mektebini ikmal ettiği için 
bir vazife ile Er:r:uruma tayin edil
miştir. Birliğe yeni reis en çok rey a
lan Tıbbiyeden Zeki Bey olmuttur. 
Umumi ki.tip te Adnan Cemil Bey in
tihap edilmittir. 

Maarif madalyaları 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümün

de Maarif vekil.eti tarafından çıkan
lacak olan Maarif madalyalan birer 
lira fiyatla aatılacaktır. Mdalya 200 
bin det olarak basılmaktadır. Madalya 
lann getireceği teberrülerden bir kıa
mını Türle Maarif cemiyeti alacaktır. 

Tahsisat yokluğundan 
Tapu müdürlüğünde yapılan satı§, 

intikal, ipotek muameleleri için tutu
lan kayıt defterlerinin bir kıamı çok 
harap olduğundan bunlann yaprak
lan dökülecek hale gelmiftir. Günün 
birinde bu defterlerdeki sahifelerin 
kaybolması ve herkesin malına, mü!· 
küne ait kayıtlann tehlikeye girmele 
ri ihtimali çok görülmektedir. Bunun 
sebebi de tapu müdürlüğünün elinde kafi 
miktarda tahsisat olmamasıdır. 

Vasıf Bey gitti 
Roma sefirimiz Vasıf Bey dün 

Vienna vapuru ile mal1alli memuriye .. 
tine hareket elmittir. 

Yeni ölçüler 1 

Baş müfettiş tatbikat için ·ı 
izahat veriyor 

· 1 kanunusaniden itibaren tathika 
bqlanacak olan yeni ölçüler kanununun 
tatbikatını kolayla§lırmak ve halkı ye
ni ölçülere şimdiden alııtırmak için a
likadar dairelerce hazırlıklar yapdmak
tadır 

Kanunun tatbikahna ait salname res
mi gazetelelldl> intişar etmiıtir. 

latanbul ölçüleı- ve ayarlar mıntaka-
11 baş müfetıiıi Kudret Bey, hariçten 
getirilecek hassas teı-aziler, tartılar, lit
reler, uzunluk ölçüleri ve sair mesaha 
aletlerinin, dahildeki mümasilleri için 
ınlrar teıkil edeceklerini, bunların eb'a
dı, malzeme ve hauaaiyet derecelerini 
yeni nizamnamenin leebit ettiğini, İne
aela tartıların şeklen ustuvani ve yek
pare, dürüst ve çıkıntısız olacağını sÖy· 
liyeı-ek demiıtir ki: 

«- lstanbulda mevcut 17 fabrikanın 
ihtiyacı temin edebileceklerini zanne
diyorum. Fabrikalar bir kaç gün sonra 
yeni şekilde imalata başlıyacaklar
dır. 

Mevcut okka, arşm ve mümasili ee
lô ölçüler 1 kinunusaniden itibaren 
kullanılmıyacaktır. Bunlar fabrikalarda 
yeni battan yeni şekilde dökülmek •u· 
retile istimal edilebilecekleı-dir. 

Mevcut olup ta nizamnameye uy
mıyan ve fakat yeni sieteme giren öl
çüler, mesela: Bazı cins terazileı-, bazı 
cins kilolar cinslerine göre 1 - 4 sene 
daha kullanılabileceklerdir. 

Şirketlerde, depolarda . ve ticaret ev. 
lerinde satılmakta olan ölçüler de l>ü
romuz tarafmdan ayarlanacaktn: 

Nizamnameye mugayir ölçü 'yapan
lar, ölçülerini ayar ettinniyenler, yan. 
lıt ölçü kullananlar hakkında cezai hü
kiimler vardır.» 

Celal Beyin avdeti 
1ktısat Vekili Celal Beyefendinin 

Avrupadan dönerken Sofyada bir gün 
ka.larak Bulgarlarla muvakkaten ta
til edi·len iklısadi mÜzakeratlA alaka
dar olacağı. ve 4 eyliilde şehrimize av 
det edeceği söyemnetkedir. 

--o-

lstanbul kambiyo mü ra
kabe heyeti 

lstanbul kambiyo mürakabe heye• 
ti te§kili.tı takviye edilmek üzere ba
zı kararlar alınmak Üzeredir. 

Mahkemelerde 

GUmrUklerde 

Yeni teşkilat 
-o--

Gümrük teşkilat sistemi 
değiştirilecek 

Alınan maliimata göre gümrük teı· 
kili.tında yeni bazı değişiklikler yapı· 
lacaktır. Me§rutiyeti müteakip gümrük 
ıslahatı için getirtilen lngiliz mütehas
sısı M. Cravfo,.dun verdiği rapor üze
rine bugün elan mevcut olan tetkilat 
yapılmıştı. T qkilatın bugünün ihtiya
cına kafi gelmediği anlatılmıştır. Güm
rük ve inhisarlar vekaleti bu itibarla 
yeni bir kanun layihasr hazırlamağa baş· 
lamıştır. 

Yeni layiha için Amerikadan getir
tilen mütehassıs M. Velfann lstanbul, 
lzmir, Ankara gümrüklerinin muhtelif 
servislerinde ve vekô.Iet şubelerinde yap
tığı tetkikat üzerine vereceği rapor e
sas tutulacaktır. Bugünlerde vekalete 
ve:-ecektir. 

Yeni tqkil.it layihası önümiizdeki 
devrede nreclise verilecektir. Layiha ile 
bir çok değişiklikler yapılacaktır. Layi
ha bilhassa ithalat "§yaımm gümrükler
de tabi olduğu muameleyi sadelettire
ceği gibi bir çok yolsuzluklara, kanşık
lıldara sahne olan ambar ve antrepola
n da inzıbat altına alacaktır. 

Bundan batka gümrük kanunlann• 
da ve tarife kanununda da mühim de
kiıiklik yapılacaktır. Yeni tarife kanu
nunda c!eiişecek kısım 1 eyliilden iti
baren tatbik olunacak, eon muaddel 
tarife kanunundaki resimler arttınlmı
yacaktır. Değiıiklik yalnız tarife sis
temine aittir. ---Fevzi Pş. Hz. şehrimizde 

Yalovada bulunmakta olan BüyÜk 
Erkanı Harbiye reisi Mü§iir Fevzi Pı. 
Hz. şehrimize avdet ehnişlerdir, 

Nerelere afyon ekilecek 
Afyon ekim mıntakalarını heyeti 

vekile teabit etmit ve çıkan karar dün 
afyon inhisar birliğine bildirilmiştir. 
Kararnameye göre Afyonkarahiaar, 
Amasya, bilecik, Burdur, Çorum, De
nizli, Eskitehir, 1sparta, Konya, Kü
tahya, Malatya ve Tokat vilayetlerin 
de afyon ekimine müsaade edilmi,tir 
Ankara vilayetinin Beypazar ve Nal· 
lıhan kazalarile Duraanın lnegöl, Or
haneli, Y eni,ehir kazalarma müsaa
de edilm;ıtir. Diğer vilayetlerde afyon 
ekilmesine müaaade olunmamıptır. 

Otomobil davası bitti! 
Hakim Vehbi Sait Beyin lehine 

karar verdi.. 
Turing ve otomobil klüple gazete

mizin müştereken tertip ettikleri oto
mobil yanılannda birincilıği kazanan 
Samiye Bürhan Cahlt Harumla ga
zetemiz aleyhine Vehbi Sait Bey la· 
rafından açılan davaya dün devam e
dilmiştir, Dünkü muhakemede Vehbi 
Sait Bey evvelce bir layiha vermiş ol
duğu için yeni bir li.yfüa ve cevap ver 
meğe lüzum görmediğini söylemiş, bu 
nun Üzerine hakim CelBI Bey karar 
vermek Üzere muhakemeyi bir saat 
sonraya talik etmİ§tir. Bir saat son
ra hakim tarafeyn! çağırmış ve dört 
maddede hülaaa ettiğimiz ,u karan 
tefhim etmiştir: 

1 - Müddei davasını borçlar ka
nununun sekizinci maddesine istina .. 
ettirmesine nazaran husumet hlt.dise
de Milliyet gazeteaine müteveccihtir. 
Samiye Bürhan Cahit Hanıma hediye 
edilen kupadan dolayı müddeinin Sa 
miye Bürhan Cahit Hanıma husume
ti mutasavver değildir. 

2 - MiJliyet gazetesi ilan şartları 
mucibince müsabıkları dört sınıfa a• 
yırmıştır. Müddeinin haberi olmakaı
zm bu oınıflan birleştirmeyt' imkanı 
kanuni yoktur. 

3 - Hakemlerin vazifesi yanşın 
teknik ıartlarının tathlk edilip ediJme 
diğinin tetkiki ve yanım ilan edilmit 
olan ıartJarile bağlı olarak neticeye 
dair karar vermekten ibarettir. Yan
şm ilan edilmiş olan şartlarından mu
tazamr olan taraf her zaman hiki
me müracaatla hakkını iıtemeğe ve a
ramağa salahiyettardır. 

4 - Bu sebeplerden dolayı müdde 
inin Samiye Hannn hakkındaki dava -
sile Millivet gazetesinden istediiH iki 
yüz elli lira minevi zarann reddine, 
ancak, erkek amatörler katagori
.sine ait kupanın mevcut ise aynen, 
değH ise bedeli olarak davacı tara
fından kabul olunan on liranın dava 
edilen Milliyet ıı:azetesinden alına
rak davacıya verilmesine, muhakeme 
masrafının her iki tarafa nisbet daire 
sinde taksim edilerek tahsiline karar 
verilmi.atir. 

Adliyede yapılacak tayinler 
Adliye intihap encümeni salı günü 

İçtimaa başlayacaktır. Bu sene adli
yede ve hak;mJer arasında mühim te 
beddülat olacağı söylenmektedir. Bu 
meyanda Tekiı-dağı ağır ceza mahke 
meei azasındıın Hulüsi Beyin münh'\} 
olan Tekirdağı vilayeti cümhuriyet 
müddeiumumiliğine tayin edilme•i de 
muhtemeldir. 

Bir polis memurunun 
muhakemesi 

Kasımpaşa polis merkezinde vazi· 
fedar iken zimmet defterini kaybede
rek. çift küpe ile bir be!i hir yerde-

nin ziyaına sebebiyet verdiği için tev 
kif edilerek muhakeme altına alınan 
Salahattin Efendinin muhakemesine 
dün d".,...am edilmiştir. iddia makamı 
Salahattin Efendinin cezalandınlma
sını istemiştir. Salahattin Efendi de 
tahriri müdafaasını vermiştir. Muha
keme karar tefhimi için cumartesi gÜ 
nüne bırakılmıştır. 

Hırsızlar cUrümlerini inkar 
ediyorlar 

Muhtelif yerlerde hırsızlık yapmak 
tan suçlu Recep ile Nazminin muhake
melerine dün başlanmıştır. Evleri soyu
lanlar davacı mevkiine gelerek narul 
soyulduklarını anlatmışlardır. Suçlu
lar cürümlerini inkar etmişler
dir. Muhakeme şahitlerin celbi için 
başka güne bırakılmı§lır. 

50 kuruş için 
Birkaç ay evvel Köprü altında 50 

kunışluk bir alacak yÜzunden manav 
Mehmedi öldüren Faik ismindeki ada 
mm ınuhakemeaine dü~ ağır cezaya 
vekilet eden ikinci ceza mahkemesin 
de ba,,lanınıştır. 

Muhakemede maktulün veresesi da 
vacı sıfatile hazır bulunmuşlardır. 

Katil cürmünü inkir etmiş., 
- Yemek parasmdan elli kunış a

lacağım vardr. istedim. vermedi,. üate 
lik gayet ağır bir küfür •avurdu ve 
bana vurmak i•tedi, benim de gözüm 
karardı, ne yaptığımı bilmiyorum de
İınJtir. 

Dün cinayetten sonra yapılan mu
ayeneye . dair raporlar okunmus ve hi 
diseyi gören hir kısım Jahitler dinlen
mistir. Muhakeme diğer bir kısım şa 
bitlerin de celbi için b;ı.ıka güne bı
rakılmıştır. . 

icranın tasfiyesi 
lstanhul İcra daire•i muhaebeııi 

1293 senesinden beri~ yani tam yanın 
asırdan heri hiç bir taafiye görmemit· 
tir. Bu suretle veznede bir miJyon li
ra kadar bir para toplanmı§lır. icra 
muhasebesi bu paralan milli bir ban 
kada iıı!etmektedir. Yeni icra kanu
nu mucibince bu panlar kanunun 
neşrinden iki aene •onra tasfiye edile
cek ve münıru zamana uğrayanlar 
hazineye ka.lacaktır. icra da3reıi taı· 
fiyenin baılangıcını gazetelerle ili.n 
edecektir. Umumi harpten evvel kll
ğıt para bulumnadığı için burada 
toplanan paralarm mühim bir kısım 
altın ve ı:ıümii§tür. Bu paraJarm ea• 
bipleri çıkarsa a.!ltn ve gümüt olarak 
mı verileceği, yoku. kağıt paraya mı 
çevrileceği hakkında tetkikat yapıl
maktadır. Bu hwıu•ta tasfiye muame
le<ıine baılanmadan evvel kat'i bir ka 
rar verilecektir. 

Polleto 

Bir cinayet 
Bir sigara için bir adam 

öldürüldü! 
Y ağkapanında hir sigara yüzünden 

bir dnayet olmuftur. Yağkapanmda 
mavunacı Mahmut 
ile arkadaıı Nuı • 
ret otururlarken Et 
ref bir sigara iate
miı, Mahmut ta: 
" - Her zaman 
ben sana sigara ve 
recek değilim ya. 
Bir paket sigpra 
da sen satın al" eli 
ye Eşrefe aksi c 
vap vermiş ve bu 
yüzden aralanndl' 
kavga başlamııbr. 

\ _ Mahmut ve Eşref 
bir hiç yÜzünden 

EŞREF biribirJerine girmlt 
ler ve adamakıllı 

dövüşmüşlerdir. Kavga arasmda Eı
ref bıçağım çekerek Mahmudun kar
nına ve sırtına saplamııtır. Mahmut 
kanlar İçinde yere yuvarlanmış ve E§
ref elindeki bıçağı atıp kaçını ıtır. 
Vakaya yetifen poli•ler Mahmudu 
hastahaneye kaldD'Dlak istemiılenıe 
"de yara.lan ağır olduğundan yolda öl
müştür. Katil Kel Etref 24 •aat kadar 
izini kaybetmeğe muvaffak olmuşsa 
da nihayet dün akıam aaklandığı yer
de bulunarak yakalanmııtır. Tahki
kat devam ediyor. 

Niçin öldü 
Sirkecide bir otelde oturan GeJibo 

!ulu Hayri Efendi isminde biri•i dün 
geceyarmı odasında birden bire haa
talanmıf ve zabıta tarafından hasta
haneye götürülmek istenmiştir. Hay• 
ri Efendi yolda giderken ölınüıtür. 
ölümün sebebi henüz anlaşılamadı
ğından tahkikat devam ediyor. 

Vlllyetta 

Bataklıklan kurutmak 
Nafia vekaleti yeni bir kanun layi

hası hazırlamıştır. 
Halkın arlılıati ve köylünün tarla

dan istifadesi noktasından hazırlanan 
bu kanun layihaemm ihtiva ettiği hü
kümlere göre: Bataklıkların kurutul
ması itindeki masrafa ciiz'i deı-ecede 
hallı ta iıtink ettirilecektir. 

Bu kanunun sulan alakadap eden 
kısmı susuzluk yüzünden İstifade edile
miyen tarlalan kurtarmaktadır. 

Bu kabil tarlalardan cetveller açıl
ıılıak suretile istifade temin edilecektir. 
Layihadaki bir kayda göre; iska ame
liyesinden istifade eden tarla sahibin• 
den, test.it edilen dereceye göre para 
almaoaktır. Fakat para yapdacak mas
rafın çok cüz'i kısmım t"§kil etmekte 
olduğundan masrafa iştirak köylüye de 
zor gelmiyecektir. · 

işten el çektirilen memurlar 
Evvelce İşten el çektirilmi,ken ka

nuni hükümler dairesinde emniyeti U• 

mumiye divanınca yeniden vazifeleri
ne iade edilmeei karar altına alınan bi
rinci, ikinci, üçüncü komiserlerle bir 
çok polis memurları vardır. Bunlann 
iadei memuriyetlerine dair olan karar 
telgrafla kendilerine tebliğ edilmiştir. 

Fak at tahsisat olmadığından şimdi
lik tayinleı- yapılmamıştır. 

Bu kabil memurlara önümüzdeki teş
rinievvel ayı zarfında nereye tayin edil
dilt:)eri tebliğ olunacak ve ilk maaıılan
m teşrinievvelden itibaren peşin olarak 
almağa başlıyacaklardır. 

Bir tekaütlük 
İstanbul Emniyet müdiriyeti ikinci 

ıube başkatibi, eski zabıta memurla· 
rımızdan Ömer Bey, kendi talelıi Üze
rine tekaüde sevkedilmittir. 

••l•ıılly•d• 

Bir dava kazanıldı 
Bir kıaım mezarlık bekçilerinin 

evvelce evkaf idaresinden kendileri
ne batapu verilen kulübelerin bahçe
lerini tevsi etmek ıuretile bütün bir 
mezarlığa tesahüp ettikleri anlaşılmış 
tır. Belediye bu huausta mahkemeye 
müracaat etmiş ve bekçilerden biri a
leyhine ;,çtığı davayi kazanmıştır. Bu 
hükmü bu kabil diğer bekçilere de tef 
mil hususunda da teşebüs yapılmıı
tır. 

Anadolu ajansı ile itilaf 
Belediye ile Anadolu ajansı ara• 

amda asri ilanlar hakkında yeniden 
bet senelik bir mukavelename hazır
lanmııtır. Mukavelenameye nazaran 
hüılat zabıtanın yüzde ellisini bele· 
diye alacaktır. Şirket bir eene zarfın 
da ili.n kulübeleri ve büyük caddeJer
de ilan asmağa mahsus yerler yapma: 
ğa mecbunfur. Buna riayet etmediği 
takdirde mukavelenamenin feshi el· 
betine gidilecektir .. İlk yapılacak ilan 
kulübeleri Eminönü. Karaköy ve Tak 
simde vücude getirilecektir. İlanlar· 
dan alınacak Ücret hakkında beledi· 
ye ile ajana müttereekn hir tarife tan 
ziın edecektir. 

1 KUçUk haberi•• 1 
* Fakir çocuhlar için - Kadıköy 

Türk F ukaraperver cemiyeti muhitin 
fakirlerinin kıtLk ihtiyacını te
min için, 2 eylül 933 cumartesi al.şa
mı Suadiye pli.jmda bir müsamere ter 
tip etıniıtir. Bu müsamere programı 
çok ze,.gin bir halde teshil edilmittir. 
Müsamerede değiıik numara.Jar, ala
turka konser, Bir çok ailrprizler var
dır. 
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Bir kaç ilmi makale 
- BJRJNCISJ -

Delileri hadım etmeli fikrini ilkön· 
ce ortaya atan doktor kimse tebeıTii
ken ve ilkönce onu hadnn etmeli. 11-
ıni, fenni bakımdan bumlan daha doğ. 
nı bir ıey olmaz. Tarih ilminin i nııi· 
yaki realitelerinden ve mi.feri taamlll 
lerindendJr ki bir deli, kuyuya bir tat 
atarsa, kırk ahllı çıkaramaz. 

insanlık denilen karıuılık kuyuya; 
bu tqı ilk atan doktor da bir delidir A1 
lardan beri bütün dünyanın bütü,; a• 
kılWan hlr araya 8eldikleri halde bu 
tap çıkaramıyorlar. 

Binaenaleyh mumaileyhin hadnn 
edilmeal ilmi bakım noktaamdan fen. 
ni bir zarurettir. 

Çünkü kitap iç.i deliıi ile kıtap dıtt 
delisi araamdaki lranııparan fark he
nüz anlatılamamıştır. HaJtil. Havva 
ile Ademin hangi kategoriye girdikle· 
ri bile henüz be.ili olmamııtır. Yalnız 
bilinen §udur: Dünyadaki insan yekil· 
nuna nispetle kitap içi delisi devede 
kulak kabilindendir. Hepsini başıbof 
koyuversek yapacakılan zarar, iki bo
ğucu gaz bombasından çolc daha az
dır. Halbuki kitap dıtı deliJeri yuvar• 
lak dünyayı hava gibi kaplamışlar. 
dır. Onlan hadım etmek için baytar 
iDi yeter? O kadar naibadı bile bula
mayız. Bulsak bile akıllı oldukları ... 
malüm? 

İlmi felsefenin enfü.ai kıymet dü .. 
turları bir takım ala Palls neticelere 
varmıtlır. Meaela, hlr gün ookaktao 
bir kitap içi delisi geçiyormuş. Kimse• 
ye zeva.J:i olm.ıyan adamcağızı gör"! 
mÜ§ler. Küçük büyük, kadın erkeli, 
genç ihtiyar ardma düpnüf]er. 

- Deli! Deli! Deli! 
Diye haykırmıılar. Taı, toprak, do

mates, limonkabuğu, yumurta a tınıf
lar, teneke çalımşJar, eteğini çekmit· 
ler .•. 

De.il bir köıede durmU§. Şehir hal· 
kına bakmıı, hakmıı ta derin derin 
gülmüş. Birisi sormuı: 

- Ne gülüyorsun? 
- Şu delilere gÜlÜyorum ! demİf. 
Bir dahası var: 
Pek ak11lı bir deli profesörü, bir 

gün akıUılarla de.illeri ayırt etmeli 
iç.in insanlan bir meydana toplamı§. , 
Şunu sormuş: 

- Eğer İnıanlann üç gözü ol.aydı, 
tlçlhıcü gözü nerede olmalıydı? 

Şehrin bütün akıllılan cevap ver.,. 
memi§oler. Ensesinde, sırtında, taba
nında, bağnnda, omuzunda demiıler, 
hiç biri akıllıca bir gilz yeri hulama• 
mı§. Derken sıra şehrin en tanınmıt. 
kırk yıllık delisine gelmİ§. Ona sor
mutlar: 

- Üçüncü göz nerede olmalı? 
Hemen cevap vermit: 
- lıaret parmaimiızm ucunda! "' 
Şaşmıılar. Niçin? diye sormuşlar, 

Şu cevabı vermİ§o: 

- En kull .. nıtlı yerdir de ondan. 
Eğer işaret parmağımızda olursa onu 
her yere sokar, o yeri görürüz. Me. 
sela tanımadığımız bir insan gördillC 
mü göz.lfr parmağımızı ağzına ooka
nz, herifin içyllzü iyi mi kötü mü gÖ· 
rilrüz. 

Oğu.!larma, kızlanna, tonınlanna 
bakınca Muô Hazretlerine deli ml 
diyeceğiz? Fakat dağm tepeaine çı
kıp Tannsı ile kaqıla§mca, koca Tan• 
nsı sormu,: 

- Dile benden ne di.lersin? 

Koca akıllı Musi. ucuza kambiyo, 
kolaya döviz, ipekliye kontenjan mÜ• 
saadesi istiyeceğine, !atiye, ·btiye (ku· 
ru soğan) istemiı ! 

Şimdi bu baknndan da hazrete akıl 
lı mı diyeceğiz? 

ffjç olmaza.a. Hitler'in doğmanıaaını 
i11tiyecekti. 

Görülüyor k i delilikle akıllılığm 
birJeıtiği nokta ayırt edilemiyor. Bi
naenaleyh delileri hadım etınek fikri· 
İlmen fennen çürük hir fikirdir. in·. 
san neslini üretelim del"ken hadım. et.. · 
meğe bir kalkarsak bet altı yıla var
madan koca dünyada kala kala heı 
on kiti kalır. Onlar da cansıkıntıeı 
ile zıvanadan çıkarlar. 

Hadi diyelim ki fen aciz değildir, 
Elbette deli ile akıllıyı seçer ve deli• 
yİ hadım eder. ilmin üniveroel otori
tesi namına bunu bir liıı için kabul e
delim. 

Durkaym ile Niçe ve mqhur filo
zof Şarlo ile Pate Pata§Oll üstatlar 
da benim gibi diyorlar: 

- Peki! işe batlaymız efendiler! • 
Fakat önce bir liste yapınız. Kimi ha· 
dım edeceğiz? 

Bunun cevabını, objektif hir Zeia 
tahlili ve reflektör bir terkip ile ikin· 
ci ilmi makalemde venneğe çal~aca• 
ğnn. 

Aka CIJNDOZ 

10 uncu yıl pulları 
Cümhuriyetimizin onuncu yıl dönÜ• 

mü münasebetile buılacak posta pul· 
lııruım nevi ve tekilleri tesbiı edilmiı· 
tir 

'50 - 12,5 - 6 - 3 - 2 kuruıluk 
ve 80 paralık olmalı üzere altı nevi pul 
çıkarılacaktır. Pulların ortasına Gazi 
Hazretlerinin tarihi nutuklarını okur
ken Millet Meclisi lriirsiiıünde almmıı 
lıir fotoğraflan konulacaktır. 

Dımııra matbaası, puUann iki renkli 
olarak basılmasmı temin için çalışmak• 
tadır. Cilnılnıriyet bayramında, ınemleo 
ketin heı- tarafına yetiıtirilebilmek: Ü• 1 

zere pullar, teırinievv..Hn ilk haftasın- · 
da tamamen basdmış olacaktır. 1 

Damga matbaası, tab için §imdiden 
faaliyete geçmiştir. 

Felemenk sefaretinde 
Dün Felemenk kraliçesi Hz. nin 

doğumunun yıldönümü olduğundan 
sefaretanede hlr resmi kabul yap>lınlf 
ve tebaanın tebrikatı kabul edilmit
tir. 



MiLLiYET CUMA l EYLOL 1933 ---
İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Ş r etin en: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•aUl toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o mamak 
ilzere her l•teyene aablmaktadır. Fiatlarımız e•ki•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci l•tasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!11:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~a Küp Şekerin ilosu 39,50 Knrn~tur. 
Ancak en a• beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak lparltler be
delin 7üzde yirmisi peıln ve &•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren biltlin ma•raflar 
ve mea'ullyet miiıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıterl he•ahına aigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
derenler için algorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon •lparlı ederek bedelinin temamını petfn ödeyenler vagon baııaa beı Ura 
tenzllAttan btlfade ederler. 

Adre•ı fstanbul'da Bahçekapıda Dördiincii Vakıf Han. No. 40-.!0 Telgraf adre•lı fstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

o 

r::ın T~RKiYE 

l1RA4T 

Deniz Yolları İ§letmeai 
ACENTALARI : 

Kııraköy • Köprlllı8fı Tel. 4235l. 
Sirkeci MUhllrdar zade ban 

Telefon: 22740 - ----------· 
KARADENiZ 

1 BANKASı ) 

2 inci aralık posta111 

ERZURUM 
vapuru 3 Eylül pazar aaat IS 
de Galata rıhtımından kalka
cak Zonguldak, lneholu, Ayan
cık, Samsun, Fatsa, Gireaon, 
Tirebolu, Görele, Trabzon'a uğ
rayarak Rizeye gidecek ve 
DöNOŞTE ayni iskelelere ila
veten Of, Pulathane, Ordu'ya 
da uğrayacak yalnız Z.Ongul
dağa uğramıyacaktır. -(4548) 
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1 ledly••i l aiarı 1 
İstanbul Belediyeainden : 
ŞOFÖRLERE : Beyoğlu ciheti Rumeli Ka~ağma kadar 

"Şoförler Cemiyeti binaaı Önü" 23-31 / 8/1933 
ŞOFÖRLERE : İstanbul Ciheti" Beyazıt İıtanbul Li

seıi Önü" 1-10/9,1933. 
ŞOFÖRLERE : Kadıköy Ciheti "itfaiye garajı Önü " 

11-15/ 9/1933. 
ŞOFÖRLERE: Üsküdar ciheti" iskele Meydanında 

ki çeşme Önünde "15-20/9/1933. 
AMA TöRLERE : Beyoğlu Ciheti " Şoförler Cemiyeti 

Binası Önü " 21-25/911933. 
AMA TöRLERE : latan bul Ciheti " Beyazıt lıtanbul 

Lisesi Önü" 25-7 /9/1933. 
AMATÖRLERE: Kadıköy - Oaküdar ı Ciheti" Kadı

köy itfaiye Garajı Önü" 27-3019/1933. 

r ,,...p 
HULV.1• 

~ 
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1933 senesi fenni muayeneıinin tam bir intizam daire-
ıinde yapılmaıı için Amatörler, Şoförler tahsis edilen ı,nuaye 
ne günleri ve mahalleri yukanda gösterilmi§tir. Şoför ve A 
matörlerin vesaiti ile muayene mahalline gelerek muaye-- • 
nelerini yaptırmaları ve işleme ruhsatnameleri almaları la 
zımdır. Tayin edilen zamanda gelmeyenler hakkında kanun 
hükümlerinin tatbik edileceği ilin olunur. (4516) 

-- -----
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DAHiLi TiCARET EŞYASININ 
Y0KLETiLMESİ VE BOŞALTILMASI 

ISTANBUL LİMAN ŞiRKETiNDEN: 

11 

Hakimiyeti Milliye ve D umlupmar yatr mektepleri için 
alınacak 8,500 kilo pirinç,5000 kilo kuru faaulye, 6600 kilo 
şe er, 1500 kilo mer.cimek, 1600 kilo nuhut, 1500 kilo kaşer 
peyniri, 4000 kilo un, 4500 kilo aabun, 3000 kilo beyaz pey
nir, 9500 kilo patatea, 3000 kilo Tuz 11000 kilo arpa, 2100 
kilo zeytindaneai 56000 adet yumurta ve 32 kalem muhtelif 
yaş aebze kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olan
lar prtname almak üzere her gün levazun müdürlüğüne mü 
racaat etmeli, münakaaaya gİ rmek için de 1716,5 liralık temi 
nat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarım 21-
9-933 per§eınbe günü aaat on be§e kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. (4543) 

Temizlik amelesi için yaptırdacak 1300 çift çizme kapa 
lı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname 
almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat et
meli. Münakasaya airmek için de 682,5 liralık teminat mak 
huz veya banka mektubu ile teklil mektuplarmı 21-9-933 
per§embe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene verme 
lidirler. (4545) 

Gümrük muhafaza umum kuman .. 
danlığı istanbul satınalma . 

Komisyonundanı 
1 - Vekilet için yaptırılacak 860 tane evrak torbası 

açık münakasaya konmu§tur. 
2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandan 

lığı Satmalma komiayonunda yapdacaktır. 
3 - Münakaaa 21-9-933 Perşembe günii saat on dört

tedir. 
4 - Şartname, Örneklik bez ve dikilmiş nümune her 

gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin Yüzde Yedi buçuk iğreti gÜvenmeleriy

le belli gün ve saatte komiayona eelmeleri. (4525) 

Türk Limanlarından eşya getiren vapurlatla limanımıza. gelen eşyanın 
boşalması gerek bu vapurlara ve ger"k alel!lmum ihraatt için .limanımız
dan vapurlara eşya yükloomesi işleri de Eylülün bi.riuci gününden itiba· 
ren şirketimizce yapılacağından bu kaıbil eşya getiren vapurlaıda ıetY""1 
olupta vapur boırdalarında ve ayn vasıta içinde almak isteyenler w """ur· 
lara yUk vereceklere azami loolaylıklar göstıerilocefiıııdcn Gıhllye ve 1ah
nıilden evvel şirketimiz.e müracaatla keyfiyeti ve istedikleri vurtanm 
cinaini 'Ve yükliyecckleri qyanın nevi ve sikletinıl. tayin ederek 'NSrta hıte
nıelcai. ve daha fazla izaıı..t iMıeyenlerin timdlderı fiı'btimiıı: lıapotaj 
nakliyatı !Jıbeıı!ne müt-acaat etmeleri ~ lllalfaatlcri n-ı:ııa alllııada
.randan rica olunur. 

Sirkeci Liman Hanı Telefon : 24360. 

_UMUM MODORLOK 

lzmir Amerikan (lnternasyonal) Kolec'i 
Maarif Vekdletince tam devreli lise olarak tasdik edilmiştir. 

FeD ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Ş~beleri vardır. 
Kolec ingilizce ,. fransızcayı en iyi ögreıen bir mUesseıedir. 

Oniver•ite bakalorya•ına haurlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylfılde başlıyacak ve 30 eyinle kadar deYun 
edecektir. İkmal •e hususi imtihanlar 26 Eylülde baıhyacakbr. 
Ücretler• Leyli 350. nısıf leyi! 140, nehari 90 ve başlangıç inglllzce sınıh 

için nehari ücret 70 liradır. 

Daha fazla malümat almak iııtiyenlerin Koloc Mttdürlnğiine 
mliracaatlan rica olunur. 

Adıes: lzmir posta kutusu No. 2S8 -Telgrafı Kolec, tzmlr 
(6533) - 6001 

lstanbul Maarif Müdürİüğünden: 
latanbul Kütüphanelerine lüzumu olan 189 çeki Kuru 

Meşe Odunu ile 2100 kıyye Manğal kömürü ve 12 buçuk Ton 
Kok kömürünün 29 Ağuatos 933 tarihinde icra lalmacak mü 
nakasaaı bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Şartnameaine 
göre itaya talep olanların Vilayet muhasebeciliğinde müte
şekkil komisyona teminat akçelerile beraber 9 Eylül 933 cu 
martesi günü aaat 15 le müracaatları ilan olunur. (4554) 
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AYVALIK SOR' AT 
POSTASI . 

MERSiN 
vapuru 3 Eylül pazar eaat 17 de 
idare rıhbmmdan kalkacak Ye 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık 
ve Dikiliye uğrayarak lzmir'e 
gidecek ve dönüfte aynı iskele
lere uğrayacaktır. (4549) 

MERSlN ARALIK 
POST ASI 

KONYA 
vapuru 3 Eylül pazar eaat 10 da 
idare nhbmmdan kalkar, Ta
fUCU, Anamur, Kupduı ve 
Gelibolu'ya yalnız dönüıte uğ
rar. (4550) 

iZMİT HA Til'na 
Badema Cuma, Pazar, Çar. 

f&Dlba aünleri idare nhbımn
dan eaat 9 da Kırlangıç vapu
ru kalkacaktır. (4551) 

ı•...ııı~ll!l!ll .... ~11111!11--lllİıııııl 
ÇELTİK TESiSATI 

Saatte 400 ldh> randman ftll'ell mU

loemmel bir plrinç ııeltik ve .ıt.;• ~

eııtı atılılrtır. Galata FemıeMcilıeroo 

105 numtroya müracaat. Posta kutuııu 
Galata 1371. (6889) 

lstanbul Ziraat mektebi 
Müdürlüğündenı 

1 -Mektebe kayıt ve kabul işi 1-24 Eylül 933 tarihine 
kadardır. 

2- Kayıt olmak için her gün lstanbul Ziraat Müdür
lüğüne veya mektep Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. 

3 - 25 Eylülde talipler arumda müaabaka imtiham 
yapılacaktır. 

4 - Mektebe kabul ıartları ı 
A- Ortamektep mezunu olmak ı 
B-Türkiye Cümhuriyeti teb'asmdan bulunmak ı 
C- Yaşı 19 dan yukarı olmamak J 
D - Vücudu ziraat iflerile uğrqmağa müsait obnak ı 
E - Çifçi evladı olmak; 
Taliplerden yukardaki ıartları haiz bubınanlarm mek

tep şahadetnameai, nufus cüzdanı, qı ve aıbhat raporu, hüa 
nühal mazbatası, çif çi evladı olduğuna dair veaika ile 3 adet 
fotoirafmı iıtidaya rapten müracaatlarL ( 4526) 

Haydarpaşa emrazı lstiliiye 
Hastanesi baştabipliğinden: 

Hastanemiz binasının ça tısmm tamiri 23 Eylül 933 tarl 
hine müaadif curnarteai günü aaat 14 te Galatada Kara Mua 
tafa Paşa sokağında lstanbul limanı aahil aıhhiye merkezin. 
de açık münakasa suretile yapdacağmdan taliplerm tarbıa· 
melerini görmek üzere mezkilr merkez levaznn memurluğww. 
veya haatane idaresine müracatları. (4527) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Erenköy Kız lisesinde yapdacak tamirat 13-9-933 çartamba günll 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Taliplerin şartnamesini ve yapılacak yerleri görmek üzere meli 
tep ınüdürlüğüne ve İstanbul Erkek lisesinde komiıyon kitipliiine mü 
racaatları. 6121 
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Bakımsız bir meydan 
Şu İtfaiye Meydanının haline bakınızJ 

Bu ne iştir? !Niçin venasılöldü?iŞehrin güzelliğine bizde dikkat edelim 

1 1 ~- rI1 1 

Aı 'KARA, :.:8 (Milliyet) - Bu aayıfamızda itfaiye meydanı için çok 
, •• zı yazdık. Buraaı Ankara gibi tertemiz ve yepyeni bir tehir için biç yakıt
ınaz bir •emttir. Son bir defa daha bu meydanı re•İmlerle karilerimize gÖı• 

, !ermek i•tedik. Artık bnndan aonraaı için bir ıey yllZllllyacaiız. 
1 - Her gün Anadolunun yü.zler ce nokta•ına giden otobüslerin İdaayo

~u itfaiye meydanıdır. Bunların gÜrül tÜ•Ü dünyayı tutar. 
2 - Her gün civardan gelen veyahut Ankarada İpi:JS oturan :yü:ı:Jerce 

halk şehrin ~n mutena bir caddeai ya nmda to2 ve toprak içinde, en iptidai 
!,ir şekilde böyle toplanır ve yôrüağy ara karp böyle görünürler. 

3 - Bu :yüzlerce halk buradaki köftecilerden tane•ini on paraya köfte 
alarak iştahla atııhrırlar. 

4 - Okkasını yirmi kurllf'I aldılı lan yallı ve kıymalı ( I) börekleri mi-
ileye yuvarlarlar. · 

5 - .. ve okkasını on bete 11en. yağlı ve kıymalı boiaça ( I) alarak 
röııdeye indirirler. 

6 - Sonra da. . okkası b"f" erik alırlar. 
7 - Bordalı kırk paraya bu;ı;la limonatayı da lçtlla mi? Bir bina klJ

ıesinde akıama kadar horulJayıp uy urlar. 
Naaıl, itfaiye meydanı kanıan Ya görüıenl olmryan ucuz bir Cebelimu

bah değil mil 

1 Emlak ve Eynm Bankam il8nları 

• 

ANKARA, 30 (Milliyet) - Koyun 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Geçen- Pazarında kaza neticesinde birisinin öl-

lerde yazdık, yine yazıyoruz. lntut sa düğünü telefonla l:ıildirmiıtim. 
bipleri yaya kaldırunlannı tahta perde Burada Recep Efedinin kahvehane-

ıile ekmekçiler cemiyeti binaoı arasın-
çekmelerile iığal ediyorlar. Resmimiz da buluan çıngırak teli elektrik havai te 
Adliye sarayı kartmnda bir apartmıa- Jiyle temaı ederek cereyan kahve ocağı-
nın tamiri dolayııile yaya kaldırımına na geçmiı ve orada ocakçı Hüıeyini ant 
dökülen kumlan göstermektedir. bir tekilde öldürmüttür. 

Bu esnada telifla; yangın var, diye 
Her ıeyi Belediyeden bekliyecek de- bağmldığmdan itfaiye de derhal gelmit 

ğiliz? lntaat tabiplerinden biraz inaaf ıede yangın olmadığını görmüt ve ııeri 
ve nezaket istiyoruz. dönmüıtür. 

----~~~~~·~~~~~~~~~--

20 dakika 

ANKARA, 29 (Milliyet) - (). 
tobüsler hakkında ne kadar yazsak 
azdır. Bunların mevkut olarak ha
reketleri için bir tertibat alınmadı
ğından en son yeri de dolmadan 
hareket etmiyen otobüsler iti olan
lar için hiç te emniyetli bir vaaıta
inakliye olamamaktadırlar. Bugün 
istasyona inmek istiyen foto muha. 
birimiz, istasyona gidecek bir oto
büsün hareket etmesi için tam yir
mi dakika beklemit ve iti olduğu 
halde mahaza fU vaziyeti tespit i
çin ditini sıkımt ve vakit geçsin di
ye de bu resmi çekmittir. Bu otobü-

bir otöbüste .. 

aün numarasım vermiyoruz. Çüııldl 
bu cihetten dolayı tecziye icap edi
yorsa bütün otobüslerin birden ce
zalandırdmaları l&zmıgelmektedir. 
Biz, bu fİkiyetimizin de fayda ve
receğinden emin değiliz. Ancak ka· 
rilerimize bu münasebetle bir tav
siyede bulunacağız: 

Eğer istasyonda acele itleri var
sa yaya yürümeyi tercih etsinler. 
Çünkü bekleme yüzünden yirmi 
dakika vakit kaybetmekdense, bet 
dakikada istasyona inmek herhal
de kendileri için daha karlı ola
caktır. 

1 DeYlet Demlryolları idare•i ilan . arı ' 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan civata, asit 

Şubemı·z Mu·· tekaı·dı·n Ey finik, oksijen kaynak ve kesme aletine mahsus komple mano 
. - metre,Donanına duyu,ampUl,mahruti çadır, bakır izole tel, kor 

E : •ı • k . don tel, bakır çıplak tel, suplon tel, donanma feneri, Türk bay tam ve ramı ıs onto mu- rağıorta,kar~o~b.itüme,badana.makinesi~esairegibi ~4~) 
. kalem muhtelifulcıns malzemenın pazarlıgı 6-9-933 tarıhıne 

ı A h · ı ı müsadif çarşamba günü mağazada icra kılmacağmdan talip ame a na ve muame e e- lerinyevmimezkUrda saat9dan 11 ekadarisbati vücut ede 
· rek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfre· . .. .. .. .. . t d li . v dahil' d ı1mı l .. . "hn r n gunu gunune in acına at steıı magaza ın e as ş o up numune getirı e 

J si icap eden malzeme için pazarlık günün nümunelerinin bera 

aşağıda yazılı gunl~rden ~:ı~;~(~;;~nümuneıiz tekliflerinkabuledihniyeceğiilan 

itibaren başlanacakhr. 
Beyoğlu ) 
Kasımpafa) 
Oskildar ) 

Eminönü ) 
Yalova ) 
Sarıyer ) 
Bakırköy ) 
i\dalar , ) 

Kadıköy ) 
) 

Betikta.1 ) 

Fatih ) 
Eyiip ) 
Samatya ) 

• 
6.9.933. 11.9.933. 16.9.933 • 20.9.933 

7.9.933. 12 .9.933 • 17 .9.933 • 21.9.933 

9.9.933. 13.9.933 • 18.9.933 • 23.9.933 

10.9.933. 14.9.933 19.9.933 - 24.9.933 
(4450) 1 
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Ecnebi memleketlere giden t iiccar ve seyyahlara 

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

Travellera (Seyyahin çekleri) satar 

Liret, frank, İngiliz Iira11 veya doları frank olarak satılan bu 
çekler sayeainde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle taıır ve 
her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ıehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tedlyat için nakit ma
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çekleri hakiki 
rnhibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir ıekilde tertip ve 
ihtzs edilmistir. s-89 

•• 
Usküdar kazası idare heyetindenı 

Samsun Sabık Baş Mühendisi Ferit beyin l'iahalli ida
rei hususiyesine olan 93 lira 46 kuruşun temini istifası için 
Çenğelköyünde Suyolu sokağında 13-1 13-2 13-3 No. lu 
birbirine bitişik Üç ev ile 15 No. lu bahçıvan odası 7 No. lu 
Bostan açık arttırma ile satılığa çıkarıhnasına ve Eylülün 1 in 
ci günü saat 15 le ihale eclilect:ğİ ilan olunur. (4552) 

~ .. 
1 - Binalar tamir edllirken İnfCI at aahipleri uluorta ..,lıalıta hars ka· 

rarlar ve çıkan süprüntü ve molo:ı:Jan ..,kağa dök.,.ler . • 

2 - Dükkancılar ıandıklannı ve lıçılarını yaya kaldınmlannda açarlar. 
3 - Otelciler mangallarını cadde ortalarında yakarlar • • 
4 - Bi•ikletliler gÜnün her aaatin de yaya kaldınmlannda aerbutç• ge

zerler .• 
5 - Ve nihayet ıehirlilerin bu liiü baliliiini •ören köylüler de f"hre pi

dikleri vakit gene yaya kaldınmlarmd a "§ekler/le ge;ı;mekten hiç çeklnme>rler, 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Belediye tehrin gilzelliil için azami ııayreti aa.r

fediyor. Her medeni tehirde olduğu •' bl Ankarada da ,ehrin süzelliil itıin 
halktan beklenen vazifeler vardır. 
• Belediyenin halktan vazifesini yap mryanlan tecziye için kanunu •ar. Fa• 

kat, zab!ra memuru az olduğu ...,, halkın tehir g{iz..ı.liklerine rlayebizliil . her 
•akit göze çarpmadığı için hazan bu kabil hareketler cezaaız kalmaktadır. 
Foto muhabirimiz bu ceza gönniyen y olauzluklan bir sün a••erek teıplt et· 
mittir. 

Satılık Emval 
Emniyet Sandığındanı 

Musakkafatın ihale bedelinin yüzde elliıi ikraza kalp olu• 
nabilir. ' 

Mevkii 
Emirganda Emirpn caddesinde 

Çubukluda Çayır sokağında 
Bakırköyünde Cevizlikte Hat· 
"boyunda Hamam sokağında 
Usküdarda Y enimahallede 
Karamanlı sokağında 
Fatihte Manisalmıehmetpqa 
mahallesinde Y ukarımeydan 
Balarköyünde Basmahane 
civarında 
Kartalda Üsküdar caddesinde 
Galatada Sultanbeyazıt ma
hallesinde Kasaplar sokağında 

Cinıl 
Yalı ve k<Stli 

No. 
Eaki Yeni 
36 48 

iki ev 31 36/2 
Ev ve iki "53,55,57" 24,26 
dükkin "32,34" 39 

Dükkan 27 11 

Maaodaahır 
vedükkin 
Bahçeli ev 

14,7,7 14,16,8 

124 

o 
8 

26 
1 

1 
3-1 

maa dükkan otelin yarım hisı esi _ 
Sandığa ait yukarda yazılı gayrbnenJrul emval 25 eylw 

933 tarihine müsadif pazartesi aiinü saat on dörtten on al· 
tıya kadar Emniyet Sandıiı binaamda açık artbrma ile ıalı• 
lacaktır. İsteklilerin yüzde 10 pey akçesile birlikte müra• 
caatları laznndır. (4535) 

Liseler alım sahm komisyonunda~ 
Ortaköyde kiin Kabatıq lisesinde laboratuar konferanı 

salonu ve saire tadilatı kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nuhnuştur. 27 Eylw 933 çarı amba günü ıaat 17 de ihale edi
lecektir. Taliplerin ıartnameyİ görmek için her gün komis· 

yon katibine ve mezkUr Lise Müdürlüğüne müracaatları. 
(4531) -

Umumi Ne,riyat ve Yazı l,leri MiiJürli ETEM iZZET 
Gazetecüilı ile M atbaacılılı T. A. Ş. 


