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a Dikkat edilirse, piyasamızın 
hassasiyetinde daima mübalağa 
oluyor. Mesela: Hükume.tin her 
hangi bir kararı, gazetelerın her 
hangi bir haberi piyasayı; o karar 
'Ve haberin ruhunda olmıyan tür
lü türlü dütüncelere, hükümlere 
götürmeğe ki.fi geliyor. Bunun ne
ticesi olarak ta maneviyat bozu
luyor, emniyet amili zayıflıyor, 
Her teyde olduğu gibi, hassasiyet·· 
te ·de ifrata gitmek iyi bir 'ey de· 
ğildir. lnsaflı olmak için şunu da 
ili.ve edelim ki, piyasada ve umu· 
miyet1e halkta, bu hassasiyet taş
kınlığını doğuran tey; umumi, 
'dünya vaziyetindeki düzensizlik
tir, umumi politika ve iktısadiyat
ıaki istikrarsızlıktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ) 

Bundan bir ay evvel, 20 ağus·· 
tosta Heyetivekile tarafından neş
redilen bir kararnamede takas ve 
kontenjan muameleleri hak· 
kında yeni bazı hükümler kon
muştu. Bu hükümlere göre eski 
bir kararname ile tatbik edilen bh· 
sistem kaldırılıyor, yerine batkası 
ikame ediliyordu. Asırlık iktısat 
prensiplerinin, iktısat kanunları
nın her gün değiftiği bir devirde 
yatıyoruz. Böyle bir zamanda her 
hangi bir kararname hükümlerinin 
'değittirilmesinden tabii bir tey O• 

lur mu? 

Bu tabii tey vaki oldu. Fakat 
arkasından da türlü türlü rivayet
ler çıkarıldı. Bu rivayet1ere göre, 
'.Avrupada bulunan lktısat Vekili 
Mahmut Celal Beyin takas siste · 
mini kaldırmıya taraftar olmadı
'.ğı, hükiimetin yeni kararı lktısat 
Vekilinin kanaatine uymadığı, bu 
yüzden Vekiller Heyetile lktısat 
Vekili arasında ihtitiif çıktığı, bu
nun neticesi olarak vekilin istifa 
edeceği - yalnız kulaktan kulağa 
'değil, gazete sütunlarında bile -
ısrar ile söylenip durdu. Bu riva
yetlerin hakikatle hiç bir münase
beti olmadığını izaha lüzum var 
mı? Bu rivayetleri bilerek ve İnan
mıyarak hususi maksatlarla ortaya 
çıkaranlara diyeceğimiz yok .. Fa
kat bunlara samimi olarak İnanan
lar; hakiki vaziyeti, ismet Pata 
Hükiimetini tetkil eden zevat ara
sındaki ahengi, kabinede memle
ket meselelerinin nasd mütalea 
edildiğini, hele muhterem başve
kilin doğru, geniş ve uzak görüşle. 
rile hükümetçe verilecek kararlar
Cla ne kuvvetli bir nazmı ve hakim 
olduğunu bilmiyenlerdir. Hüku
metin daima gözönünde bulun. 
'durduğu tey, dünün ve bugünün 
kararnamesi değil, bugünün vazi
yetine, 9eraitine en çok uyan ka
rarlardır. 

Bundan batka bizim rejimde 
memleket meseleleri yalnız mem· 
leket menfaati zaviyesinden tetkik 
edilir. Alınacak kararlarda yalnız 
bu umumi menfaat amil olur. Esa
sen memleketin ticari ve iktısa .. 
'di meselelerde verilecek karar
ların bir hususiyeti daha vardır: 
Bu kararlar, her teyden ziyade 
hesaba, rakama ve tecrübeye isti
nat eder. Rakamların, müspet 
vakıaların önünde durulmaz. O
nun için bu gibi meselelerin hü
kumet azası arasında esaslı bir 
muhalefet mevzuu olacağı nadi
ren varittir. 

Anlaşılıyor ki, Avrupadan dö
nen lktısat Vekili Mahmut Celal 
Bey, Heyetivekilede umumi vazi
yet hakkında izahat vermi9, son 
kararnamede açık ve müphem 
kalan noktaların nasıl doldurula. 
cağını göstermif, müktesep hak
ların tanınmasının piyasada umu
mi emniyet ve istikrar noktainaza
rından ne kadar mühim olduğu
na dokunmuş, en nihayet dünkü 
gazetelerde mevzuundan bahsedi
len yeni bir kararname ile' vazi · 
yetin tespit edilmesi kararlattırıl
mıttır. Hemen tunu da ili.ve ede
lim ki, hükumetin evvelki karar. 
namesinden haksızlık esasının il· 
tizam edildiği, hakkımükteseple
rin tanınmadığı gibi bir mana çı
karmak esasen doğru .değildi. 
Hükumet; 20 ağustos kararname. 
•İne koyduğu hükümlerle, takas 
:sisteminde bazı kendini ve mem. 
leketin menfaatlerini bilmezle
rin yaptığı suiistimaUere karşı 
koymak istemişti. Muhakkak ki 

' neşredilecek yeni kararname ile 

Reisicümhur Hz. Başvekil 
mülikat yaptılar ve bizzat_ 
Gazi Hz.~den Bulgar milletine selam 
Reisicümhur Hz. Başvekili sabahleyin Derince'den 
aldılar ve 1 smet Pş~ akşama kadar sarayda· kaldı 

Başvekilimizi teşyi merasimi pek parlak oldu ve Gazi 
Hazretleri de uğurlamada bulundular 

Ba§vekil ismet Paıa Hazretlerile 
Hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey dün 
oabah gehrimize gelmişler ve ak§am 
Sofyadan gönderilen husuai trenle 
Sofyaya gitmiıler ve iataayonda Gazi 
Hazretleri tarafından teıyi edil:m.iı ... 
)erdir. Gazi Hazretleri evvelki ak§aın 
ıaat birde maiyetleri erkanı ile birlik
te Ertuğrllll yatile Derinceye giderek: 
lmıet Pa§llyı kartılamıılardır •• ismet 
Pata ve Tevfik Rü§tÜ Bey aabah aaat 
alhda Derinceye viaıl olmu§lar ve Er 
tuğrul yatile Dolmabahçe sarayın-. 
gelmitlerdir. Yatta Gazi Hazretleri u
zun müddet Ba§vekil Pata ve Tevfik 
Rüttü Beyle görügmütlerdir. lamel 
Pa§a Hazretleri akıama kadar saray
da kalmıtlardır ve öğle yemeğini Ga
zi Hazretlerile birlikte yemitlerdir. 
Batvekilete Sıhhiye vekili Dr. Refik 
Beyin vekiJet etmesi takarrür etmİ§· 
tir. Bu aebeple İsmet Pa§B dün Refik 
·Beyle uzun müddet görüşmüttür. Tev 
fik Rügtü Bey •aat 15 30 da Tokatli~ . ' yan otelıne giderek bir müddet iati-
rahat etmit ve orada bulunmakta o• 
lan Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyle 
uzun müddet görüımüıtür. Tevfik 
Rüttü Beyin avdetine kadar Hariciye 
Vekaletine Şükrü Kaya Bey vekalet 
edeceğinden, Tevfik Rü§tÜ Bey ken
disine vekalet itleri hakkında izahat 
vermigtir. Şükrü Kaya Bey bu akşam 
Ankaraya gidecetkir. Tevfik Rü§tÜ B., 
ıaat 17 ye kadar otelde kalmış ve 
tekrar Do!mabahçe aarayına gitmit
tir. 

Reisicümlıur Hz. rstasvonıla I Amet Pafa Hz. ni uğurluyorlar 

Sirkeci İstasyonunda 
ismet Paıa Hazretleri ve Tevfik 

Rüştü Beyi te§yi edecek zevat dün ak
ıam saat 18 den itibaren istaayona gel 
meğe batlaınıtlardır. Havanın yağ • 
~urlu olmasına rağmen istasyon ve 
cıvarı çok kalabalıkh. Teui edenler 
araa~nda Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Sıhhıye vekili Refik, Riyaaeticümhu; 
katibi Hikmet, mebualardan bir çok 
ze".at, ~rak, Yunan, Yugoalavya, Iran 
ıefııılerı, Amerika aefareti müateıarı 
Mıstır Shaw, Bulgar maslahatgüzan 

M. Baklaciyeff muhtelit mübadele ko
miıyonıı reiıi Şevki ve komisyon erka
nı, vali Muhittin Bey, Ticaret odaaı er 
kiru, Atina sefirimiz Enis Bey, Üniver 
site emini Dr. Neıet Omer Bey, Bü-~ 
yük Millet Meclisi ikinci reisi Haaan 
Bey ve daha bir çok zevat vardı. Tev
fik Rügtü Bey lıaat 18,25 , müteakıben 
Reisicümhur Hazretleri refaka.tlerin • 
de ismet Paıa ve Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazım Pata Hazretleri bu· 
lunduğu halde istasyona gelmigler ve 
halk tarafından alkıılarla karıdan • 
mı~lardır. Reiaicümbur Hazretleri ia
taayonda ismet Paıarun binecekleri 
vagonun önüne kadar gelmiıler ve 
hep birlikte reaimlerinin çekilmesine 
müsaade etmiglerdir. 

latanbul Üniverıiteai Di§ fakülted 
Bulgar talebesinden Lazara Lazarofft 
Dimitri Dokoff, Kosta Dandaılof efe«• 
dilerden mürekkep bir heyet Baıvekil 
lamet Pata Hazretlerini, teıyi etmek 

Başvekilimiz, bugün 
saat 11 de Sofya'da,.. 

Bulgar resmi malıafili, şimdilik 
.ketumiyetini muhafaza ediyor. 
iki Başvekil arasında Tük-Yunan 

misakına temas edilecek mi? 
SOFYA, 19 (Telefonla. Saat 

23 • Sureti mahsusada giden muhar 

ririmizden) - ~ofya bir bayrama
rifeai manzarasını a1mı,tır. lataa .. 

yon ve bütün ana caddeler, Türk ve 
Bulgar bayraklarile donanmıştır. 
Bulgar payitahh, Türkiye Cümhu

riyeti Ba§vekilini miali görülmemiş 
bir aurette karşılamağa hazırlaru • 
yor. İsmet Paşa Hz., yarın (bugün) 

burada saat 11 de bekleniyor. Kar
şılama meraaimin.in çok parılak ola. 
cağı anlaşılmaktadır. Başvekil M. 

Muşanov, bugün geç vakte kadar 
Hariciye nezaretindeki büroaunda 
me§gul olmuıtur. Türk. Yunan mi

aakı etrafında muhalif Bulgar ga
zeteleri, Muşanov hükfunetine hü • 
cumlannda devam ediyorlar. Hü • 

kfunet partiaine menaup gazetele • 
rin lisanı ihtiyatkardır. Resmi ma
hafil, ketum davranmaktadır .. Baı· 
vekil l•met Paşa Hazretlerinin ıe-

her türlü fena ihtimallerin önüne 
geçilecek ve çok hassas oldu . 
ğundan bahsettiğimiz piyasamız. 
da sarsılmak istidadını gösteren 

refine, yann r~ami ziyafetler veri
lecektir. ismet Pa§a ve Tevfik Rü§
tü Bey için aefarethanemizde huau
ai daireler hazırlanmıştır. Diğer mu 
rahhaslarımız Bulgarya otelinde 
misafir edüeceklerdir. iki hükumet 
arasında ilk reami mükalemelere 
perıembe sabahı olmadığı takdirde 
ayni gün öğleden som-a Hariciye 
binaaında batlanacaktır. Mükaleme 
ler eanasında Türk· Yunan misakı
na temaa edileceği bura mahafilin

de söyleniyor. Salahiyettar bir Bul
gar rücülü bana §U beyanatta bu
lundu: 

- Türklerle Bulgarlar arasında 
dostluk hiç bir auretle haleldar oJ. 
maıruthr .. Sofyayı, Türklere kartı 
dostane bir hava ile kaplanını§ o
larak bulacakaınız. Bakınız, teh • 
rin her tarafı Türk milli renl<lerine 
büründü. Halk, muhterem miaafir
leri aabıraızlıkla bekliyor. 

Nazım NAFiZ 

emniyet ve istikrar 
kuvvetini bulacaktır. 

hisleri eski 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

1 İçin iıtaayona gelmiılerdi. Bulgar diş
çi talebe, Ba§vekilimize hitaben Tür
kiyede ve Türk Üniveraiteainin doat 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Burlıan B.in taltifi 
Haber aldığımıza göre Romanya 

~por teıkilatı son içtimaında Türk at• 
letizm federasyo • 
ııu reisi Bürhanet .. 
tin B. in Balkan o
yunlarının inkiıa -
fmda yapml§ oldu 
ğu büyük hizmet• 
!erden bahaedilmiı 
ve kendiaile bu me 
aaiainin bir teıek • 
kürü makamında 
olmak Üzere Cultu 
re Merite nİ§anının 
ikinci rütbesinin 
verilmesine karar 
verilmit tir. Bu su -
retle hakikaten yo
nılmadan Balkan 

Bürhanettin Bey milletleri arasında 
ki spor münaaeba .. 

tının genişlenıeai için uğrll§an bu kıy
metli •por idarecimiz ikinci defa ola
rak, taltif edilmiı oluyor. Hatırlarda 
olsa gerektir ki, Bürhanettin Bey ge
çen aene Yunan hükfuneti tarafından 
Fenix niıanırun Chevalier rütbesile de 
taltif edilmi§ti. 

Elim bir kayıp 
Mustafa Fevzi Bey 

Pariste vefat etti 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Paris 

ten gelen maJUmata göre, Manisa nıe
busu ııe Adliye encümeni reisi Musta• 
fa Fevzi Bt!y, bir ameliyat neticesin
de ııelat etmiştir. Bu haber, Ani.ara 
mahafilinde derin bir teessür uyandır 
mışt:r. 

MiLLiYET - Muatafa Fevzi Bey, 
Büyük. Millet Meclisinin bagından be
ri mebu• idi. Bir aralık Şer'iye vekili 
oldu. Hukuk sahasındaki derin malu
matı, miali ender zekiaı ile temayüz 

Mustafa Fevzi Bey 

etmi§tir •• Vefatı memleket ve Büyük 
Millet Mecliai için telafi edilmez bir 
kayıptır. Ailesine taziyetlerimizi bil
ll!ririz. 

Paşa ile uzun bir 
esyide bulundula 

Yeni kararname bertaraf
ta memnuniyet uyandırdı 
Kararnamede ne gibi esaslar var? 
Maden şirketleri mümessilleri davet 
Üzerine blıgün Ankaraya gidiyorlar 

Takaaın tekrar 
iadesi hakkında he 
yeti vekilenin ıon 

içtimaında \'erilen 
karara dair dün ıe· 
hrimiz ikhaadi ma
bafiline mütemmim 
mal funa t gelmit ve 
vaziyet tevazzuh et 
mittir. Bundan tam 
bir ay evvel, 20 A· 
ğuatoı tarihinde 
mühim bir kıaım ik 
tıaadi bareketlerj 
durduran bir karaı 
name neırediJmiı · 
ti. Bu kararname • 
nin esaı nıhunu top 
Jıyan .15 inci mad 
deai takasın ilga c• 
dildiğini bildiriyor• 
du. Ticaret alemi • 

, 

...(.(.<,'<',. , ·b 
.c 1 1 /1.ı~ 

miz bu kararname• lhtısat ııehili Celiil Beyin yeni bir resmi 
nin ne§rile muhtelif vecan alıcı nokta- edilae bile üç ay için müktesep hak· 
lardan müşkül vaziyete düşmÜ§lÜ. Kle- !ardan istifade edebileceği hakkında 
aring eaaalan Üzerinde yapılmıı ve ya hükmü ihtiva ettiği halde, aon karar
pılan bütün muame:H!ler durmuş, mu- namede buna dair bir fıkra bulunmu• 
amelesi yanm kalan bir çok eıya gÜm yordu. Diğer taraftan hükumetin Kle• . 
rüklerde kalmış ve mukabilinde Türk (Devamı 5 inci sahifede) 
malı ihraç edilmit, yani bedeli aynen 
ödenmiş olan 2,5 milyon liralık eşya 
da memlekete ithal edilmeden hariç
te kalmı§h. Bugün için, bu kıymetler 
basit bir beaapla bet milyon liranın İ· 
çinde tahmin edilmektedir. Bu karar
name bir çok noktalardan takaoa ait 
evvelki kararnamelerin hüküın!erini 
cevapsız ve sakit bırakıyordu, Evvel
ki takaa kararnameleri hükfuneti ta
kasın kaldırılmaaı halinde Üç ay evvel 
ticaret alemini haberdar etmek için ta 
ahhüt alhna aoktuğu veya takaa ilga 

, 
Kararnamenin 
Metni 

Gece yarısı :Ankaradan 
kararnamenin metnini al

'Jık. 2 inci aahilemizde 
okuyunuz. 1 

Yarın açılma mera8imi yapılacak olan deniz hastahanesinden bir paviyon ..• 

Beyoğlu yeni bir sıhhat 
müessesesi kazandı .• 

Deniz Hastahanesi tekrar açılıyor 
Deniz hastanesi önümüzdeki perşem

be günü yeniden açılacaktır. Uzun aene· 
ler gerek ıehrin ııhhatine, gerek tıp 
alemimize büyük hizmetler eden bu 
müessesenin yeniden açthnası Rumeli 
fenerinden ti Kağıthaneye kadar şehrin 

yarı parçası üzerinde Beyoğlu zükUr 
baıtaneıinden başka meccani sıhhat mü
essesesi olmaması yüzünden büyük müt
külata uğrayan halkı pek ziyade mem
nun etmiıtir. 

rD,,vamı 5 inci sahif~de) , 
talg nlarla yaptıkları son maç

ta da kuvvetli güreşçilerimiz ( 2) 
ye karşı (5) · et I a 

[Yazısı 6 ıncı sahifemizde) 



2 MlLLIYET ÇARŞAMBA 20 EYLOL 1933 
1 ' 

HARiCi .HABERLER Yeni KOntenjan kararna-1 
mesinde neler var? -P-a-ri-st-ek-i--~-J_a_p_on_y_a __ _ 

Madenlerin ihracı mukabilinde bir Görüşmeler '.-~-·-'" İstediğini yapıyor Başvekil Paşanın beyanah 
sene müddetle kontenjana Mükalemelerde terakki Eski Alman müstemleke· Seyahatimden sulh mefkuresinin 

görüldüğü kaydediliyor lerindeki manda meselesi 
bağlı olmadan ithalatta bulunacağız liz P11~~J,~J!;/~iü~·16•1%~:n~i~!;:.i- t~st~!~ı~i~~:,~~ony• T=.~ı:ı:: yalnız istifade etmesi beklenebilir 

Rusya ile ithalat ve ihracat işlerinde 
yeni anlaşmalar yapılacaktır 

ANKARA, 19 (Telefonla) - He~e- rilecek veya gösterilecek bi; iza ile 
ti Vekilice kabul edilip Ali tasdike ar- mahalli ticaret odasından müntehap i-
zedilen kararname ıudur: ki murahbaıtan mürekkep beşer kitilik 

Madde 1 - 13887 numaralı karar- birer heyet ikame olunmuıtur. 
namenin 12 inci maddeıinde yazılı ha- Bu heyetler yukariki maddelerde 
11, kilim, tiftik, gülyağı. palamut ve hü.. yaz1lı ihraç ve ithal işlerine ait muame--
lasası, kereste, maden kömürü müstes- leleri ve mülga tetkik heyetlerince der-
na olmak üzere bilümum madenler ve desti infaz olan bilcümle işleri infaz e .. 
1930 ıenesi veya· ondan evvelki sene- denler. 
ler mabıulü tütün ile peynir maddele- Madde S - Devl~t bütçesile huau-
rınin ihracı ve buna mukabil kontenjan si ve mülhak bütçelerden ve imtiyaz-
listeler.inde isimleri yazılı eşyanın kon.o lı veya inhiıar işlerine müessese ve 
tenjan kaydile mukayyet olmaksızın şirketler tarafından bedeli verilme k 
memlekete ithali haklan 13374 numara- üzere memleket dahilinde Türk p:>.-
lı kararnamenin 3 Üncü maddesinde ruile vuku bulacak ecnebi eşyası mü-
turih edildiği veçhile 20 ağustos 933 bayaatı her türlü takyidattan hariç 
tarihinden itibaren 3 ay müddetle rnah· ve serbesttir. 
fuz tutulmu§tur. Bir~nci fıkrada yazdı daire, mües· 

lsbu maddelerin ihracı mukabilinde ıese ve 'irketleri memleket haricin-
yapıl"acak ithalatın ihraç taı·ihini takip den viki olacak ecnebi malı mubaya-
eden 6 ay zarfıri'da icrası şarttır. atı ise Türkiye ile Klearing- mukavele-

işbu kararname tarihinden itibaren ii yapmıt memleketler eıyası hakkın-
yapılacak ihracat mukabilinde konten- da gezalik aerbeattir. 
jan harici memlekete ithal edilecek mal- Fakat bu eşya, Ti.irkiye ile Klearing 
ların ihraç ve aatıtın yapıldığr mem- mukavelesi yapmamıJ memleketlere 
leketlerden getirilmesi mecburidir. Bu ait iae döviz tediyatı için Heyetı veki-
larihten evvel yapılmış olan ihracata ı., lı:aranna ihtiyaç vardır. 
mukabil memlekete sokulmak iıtenilen • Madde 6 _ Beşinci maddede ya-
mallara ihracın yapıldığı tarihte mer'i zı1ı devlet daireleri ve müeııese ev tir-
olan hükümler tatbik olunur. ketlerce bu kararnamenin neıri tari-

Madde 2 - Maden kömi.irü hariç hine kadar takas esasları dahilinde 
olmak üzere bilumum madenlerin ih
racı mukabilinde kontenjan listelerin· 
de yazılı Cfyadan, kontenjanla mukay
yit olmaksızın ithalat yapmak usulü 
bir ıene müddetle ipka edilmiştir. An
cak 20 teırinisani tarihinden sonra ya· 
pılacak maden ihracatı mukabilinde ih
raç olunan kıymetin yalnız '7" 50 si nis
,t>etinde ithalatına müsaade olunur. Mü .. 
tebaki % 50 kıymete tekabül eden dö
vi-z:in memlekete iadesi mecburidir. 

Maden ihracatı mukabilinde yapı
lacak ithalatın da madenin gönderildi
ği merrJeketJerden vuku bulması, itha
l ' tın vürut tarihinden itibaren 6 ay zar
fında icrası mecburidir. 

Madde 3 - Türkiye ile Rusya ara
sında mal müvazenesi esasına müstenit 
mütekabil ithalat ve ihracat vaziyet
lerini tanzim ve idare için tedbirler al .. 
mağa ve Rus Sovyet Ciimhuriyeti it
tihadı hükumeti namına hareket eden 
Rus Sovyet ticaret •mümeuilliği ile an
l<lşma ve mukaveleler aktine ve tatbi
kine lktısat Veki.leti salilhiyetlidir. 

Madde 4 - Mülga ihracat tetkik 
heyetler.inin yerine 1 ıtanbtıJ, 1 zmir An
talya, Mersin, Samsun, Trabzon_ Fet .. 
hiye, Milas, Silifke, Çanakkale, Ban
dırma, lzmit, Kara, Edirne, Edremit, 
Jğdir, Ardahan, Artvin, Enez fehirlerin
de mahallin en yüksek mülkiye i.mi
l"İnin veya varıa muavinlerinin riyase
tinde kezalik mahalin en yüksek mali
ye memurundan Ye merkezden gönde-

yapdmıt olan mübayaa mukaveleleri 
hi.ikümleri de bakidir. 

Birinci fıkradaki mukaveleler ile 
14859 numaralı kararnamenin 1 S in .. 
ci maddesinin son fıkrasında tasrih e
dilen mukavelelerin takaı hususları -
na taalluk eden mu.amelelerle iltigal 
ve bunları infaz etmek Üzere lktısat 
vcki.leti ticaret umum müdürü, Mali· 
ye vekileti varidat umum müdürü ile 
Divanı muhasebat rİya3etinden İrae o 
lunacak bir başmurakıptan ve iktuat 
V<: Maliye vekaletleri hukuk müşavir 
!erinden mürekkep bir heyet teıkil o
~unmu~tur. 

Madde 7 - 14859 sayılı kararna
nıeye bağJı listelere fU ili.veler yapıl 
mı§tır: · 

A - Tarifenin 430 A komisyonun 
dan ''yalnız fanila ve sizal dahildir.,, 
A liatesine a•,nmııtır. 

B - Tarifenin 276 C pozisyonun
dan "yalnız tebraho büli.aası dahil
dir.,, birinci 3 ay için 150 bin kilo kon 
tenjan verilmiıtir. 

C - Tarifenin 213 B. pozisyonun-· 
dan yalnız birinci üç ay için 300 bin 
kilo kontenjan verilmiıtir. 

Madde 8 - 13888 sayılı kararna
menin bctinci maddesinde mevcut M. 
listesi h3kkındaki hükümler 14431 ıa 
yılı kararnameye bağlı temmuz, ağus 
tua ve eylül aylarına mahsus ikinci M. 
l~stesi için de muteberdir. 

Almanyada üzümlerimiz 
Son ticari anlaşmanın daha geniş 
şekilde faydaları da görünüyor 

iz.mir bağlarıncla hurutufmasclan evvel pola•a ıokulan ü:z:üm!er (Bı 
reımi bahsettiğimi: mecmuadan aldık) 

Gazetemizin 5 eylul tarihli nüsha
llnda "Celil Beyin seyahati mün;ı.se
betile,. başlıklı ııayet objektif bir yazı 
İntişar etti. Bu yazıda elde erilmiş an 
la,maların yalnız ticari değil, iktısa t 
ilmi ve tekniği noktaıından da husu· 
siyet ve kıymetleri hakkında izahat 
vardı. 

Başka bir gazete, asıJsız, aıtars1-z 
rakam 1ara dayanarak bili.kis bu an
latmanın zararlı o1duğ'unu yazdı. Bu .. 
na d:ı. baımuhariinıiz gayri kabili red 
cevaplarını verd.i. 

Bu anlaımanın ne geniı ,ekilde 
faydalı olduğunu isbat için başka bir 
cepheden de neticeJerini göstermek 
için •tağıya bir kılite dercediyoruz. 
it iç"nde o~anl:ır ve Avrupayı tanıyan
lar bilirler ki, bu kabil yazılar ancak 
altın dökerek temin edilebilir, halbu
ki biz bu propagandayı <la yaptı~ımız 

ltiJi.f sayesinde temin ebnia bulunu· 
t·oruz. Almanya halen aske;i disiplin 
li bir memleket halindedir. Başlı ha
~ına bir nezaret olan propaganda ne· 
zareti, neıriyııt ve propagandalar da 
tutulacak İstikameti verir. 

Almanyarun en mühim bir rneyva 
gaze.tesi, Türk ÜzÜm ve incirlerinin. 
yüksek vasıflarını letrih eden bir ya
Ztlında alım ve sarfiyatını arttırmaya 

çalışıyor. Bu yazısında lzmir üzümcü
lüğüne ait bir çok resinıler de vardır. 
Daha dün üzüm ve incirin lük.a aayıl
mak .istendiği A1manyada üzümleri -

miz lehine yapılan bu neşriyat, Al· 
mantarla ticari anlaşmamızın daha 
geniş şekilde faydalı olduğunu göster 

"? mez mı~. 

Reichstag yangını 
--o--

Bu meraklı davaya ayın 
yirmi birinde başlanıyor 

LEIPZIG, 19. A. A. - Reichstag yan 
gını davasmın birinci kısmı 21-9 da Leip

zic'de açılacak.ve 10 uncu ayın beşi ile 
dokuzu arasında bitecektir. Davanın ikin 
ci k.ıımı, Berlin'de yapılacaktır. 

Polis, salona girilirken herkes arıya
cak ve birkaç gazeteciden baıka hiç 
kimse fotoğraf makinesi getiremiyecek
tir. 

Birçok ecnebi konsoloslar ve adliye
ciler, muhakemede hazır bulunacaktır. 

LONDRA, 19. A. A. - Reichstag yan 
gını tahkik komisyonu dün, öğleden ıon 
ra mesaisini bitirmİftİr. Çarıamha günü 
vardıjiı neticeyi bildirecektir. 

M. Daladier lnııiltere tarafından me- Bonin .. dalarında Port Floyd'da bir hava /STANBUL, 19. A. A. - ismet Pa,a Hazretleri hareketlerinden 
selenin kavranması içi.n bir gayret ya.. Ü!;siilharekesi yaparak Bahri.muhitte Sta 
pıldığmı söylemiıtir. tukonun muhafazallnı ıart koşarak Yas evvel Anadolu Ajansına atideki beyanatta bulunmuftur: 

Vaziyet geçen hazirana nazaran bir hington muahedeıinin 19 uncu maddesi- Komsumuz ve dostumuz Bulgaristan hükumetinin daveti üzerine 
terakki göstermektedir. · nin ihıaJ edilrnit olmasına hasrediyor ve Sof yaya h~reket ediyoruz. T akriba iki sene evvel Ankarada kenduini 

Görü~melere bu sabah M. f'!orman c!i)"or ki : tanımakla mÜferref olduğum Başvekil M. Mu,anolla ve komfU mem-
Davis ve belki de M. Daladier'nin buzu "Bu maddenin ihlil edildiğine dair bir l k "d d k ı· d l d l "l Jrı d k 
rilc tekraı· ba:lanacaktır. delil olmamakla beraber bu mıntakanın e eti ı are e en ıymet ı ev et a am arı e ya n an ve te rar görü,_ 

PARIS, 19. A. A. __ Fransız • lngi- memnu mıntaka haline konulmuş olması mek benim için ve Hariciye Vekili mizle fırkamızın reialeri için kıymet-
liz görüşmeleri neticesinde dün neşre- ciddi bir zan teşkil eder." li ve zevkli bir fırsat olacaktır. ~c yahatimiz her şeyden evvel Türk mil 
dilen bir tebliğde, silahları bırakma it- Times, Japonya'nın Milletler Cemiyeti [etinin en samimi ve dostane hislerini yüksek evsafını takdir ettiiimiz 
!erine başlanmadan evvel vaziyetin tet tarafından mandası altına verilmiş eski Bulgar milletine yerinde ifade etmek için bir vesiledir. 
kik edildiği söylenmektedir. Karşılıklı Alınan müstemlekelerine kaqı aldığı va- J ki memleketi alakadar eden meseleleriSolyada görüşmemiz tabii 
bir itimat havası içinde noktai nazarlar z•yetinden de endişe etmektedir. Japon· 
teati edilmiıtir. Her iki taraf mümessil- y""nın 1935 senesinde Milletler Cemiye- dir. Sulh davasının samimi hadimi olan siyasetimiz ana istikametini 
leri muhtelif meseleler hakkında mevcut tinden ayrılması ile bu mandanın da ni- dikkat ve basiretle muhafaza etm ekte olduğundan Ve daima açık yü-
tezleri birbirine yaklastırmak üzre men hayet bulması tabiidir. rekle konuştuğumuzdan seyahatimden sulh ve beynelmilel anlaşma 
sup oldukları hiiküme.tlerin göri.işlerini Fakat Japonya manda hakkını Millet- mefkuresinin yalnız istifade etmesi beklenebilir. Balkanlarda sulhun 
anlatmışlardır. ler Cemiyetinden aldıiını kabul etme- • 1 T 

lngiliz murahhasları hu ıörüımenin mektcdir. ve eyi geçinmenin taraftarı ve Bulgarıstan i e ürkiye arasında emni-
neticelerini hükumetlerine bildiı·mişler- yet ve samimiyet havasının kuvvetlendirilmesi ciddi arzumuz olduğu 
!~di~;:;~en bir görüıme yapılacağı zan Barışma şartları açık olarak anlllfacağından eminiz. 

Amerika ne vaziyet alacak? -- Yeni Irak Kralı nışanlandı 
VASHINGTON, ı9. A. A: - M. Almanyanın Avusturyaya 

Hull bugün Amerikanın, Londra konfe- BACDAT, 19. A. A. - Yeni Irak kralı Ghazi'nin amcası ve sa· 
ransının baslaması muhtemel olan yeni sürdüğü şartlar bık Hicaz kralı Alinin kızı prenses Aliye ile nişanlanma merasimi 
mesaisine .;;ümessiller göndermeğe ha- VIY ANA, 19. A. A. _ Neues Viner clün akşam sarayda yapılmış, fakat henüz resmi surettte bildirilmemif-
zır olduğunu söylemi.~tir. • 

B ununla L-raber Amerika simdilik ye Tagblatt gazetesi Avusturya ile Alman- fır. 
niden mesa:e başlanmasına --.ıaka gös.. ya arasında tahii muntazam münasebet- Düğünün altı aydan önce yapılma •ı muhtemel değildir. 
tenncmektedir ve bütün dikkati siliihla- lere yeniden ba§lanınası için milliyetçi 

1
.
1 
bırakma konferansına vermektedir. sosyaliıt fırkasının harici işler ofiıinin 

müdiri M. Rosenbcrıı tarafından ileri sü 
Amerika, bu konferans müzakereleri bi 
tiociye kadar deniz programının tatbiki.- ri.ilen •c Sulh ıartlarmı" bugün ne~ret-
ni tehir edecektir. miştir. 

M. Hull, M. Norman Davis'in Avrupa ' Bu şartların en çok göze çarpanları 
· b 5unlardır : ya silahları bırakmak hakknıda ht<; ir 

umumi pli.n getirmediğini kaydetmiştir. " Avusturya Almanyanın harici ıiya-
Amerika'nın fevkalade sefirinin daha zi setinın ayni bir siya.set takip etmelidir. 

k Avuıturya mı'lletler cemı"yetı"nde Alman-
yade ve baılıca, sadece bütçelerin oct-
rolu ile değil, fili bir siliihların kontrol yaya müzaheretle bulunmalıdır. A vustur 
yapılması ile alakadar ol\luğu zannedi- ya Önceden Almanya ile anlaşmadıkça 
liyor. iktisadi mahiyette hiç bir itilaf aktctmi-

M. Roosevelt 'in M. Daladiye'ye yecektir. Almanya ile Avusturya merke
zi Avrupada takip edecekleri siyaset 

bir mektubu hakkında anlaşacaklardn. Avusturyanm 
PARIS, 19. A. A. - İyi bir menbadac dahili siyaseti Mütehakkimane ve Alman 

öğreniJdiğine göre yarın M. Nomıan siyasetine uygun bir tekilde olacaktır. 
Davis'in Fransız nazrrları ile yapacağı Avusturya gazeteleri Almanya aleyhin--
müzakerelerde, M. Davis, Fransa başve deki mücadelelerini keseceklerdir. 
kiline Amerika reisicümhuruoun bir Avusturyadaki milliyetçi sosyaliat fırka 
mektubunu verecektir. sm1n faaliyetten men'i hakkındaki karar 

Gayret kısa ve M. Norman Davis'e A- kaldırılacaktır. Avusturyadaki milliyetçi 
merika'dan hareket ederken tevdi edıl- sosyalistler hakkında umumi af ilin edi-
miş olan bu mektupta, M. Roosevelt ga lecektir. Avusturya tabietinden çıkarılan 
yet dostane bir lisan kullanarak ıilihla- milliyetçi sosyalistlerin tekrar Avustur-
r1 bırakma konferansı mesaisinin neti.. ya tabietine alınacaklardrı. Al.manyaya 
celenmeıi" lüzumu üzerinde iırar e~mek· kaçıp sığınan milliyetçi ıosyaliıtlerin 
tedir. müsadere edilen mal ve ıervetleri kendi-

M. Narman Davis, Paris'te !erine iade olunacaktır. Kari Makı meı-
PARIS, 19. A. A. - Amerikarun A leğine istinat eden her türlü faaliyet Al-

rupa fevkalade elçisi M. Norman ba- ·nıanyada olduğu gibi tatil ve menedile
vi~, ~Ün 17,45 le Londı·adan Parise' gfl cektir. Avusturyadaki Yahudiler hakkın 
mıştır. ,,........ da da tıpkı Almanyada yapıldığı gibi 

M. Henderson Pariste'te ayni tahdit ve takyit tedbirleri almacak-
PARIS, 19 .A. A. - Silihları bırak tır. Avusturya ile Almanya ar ... ında 

ma konferansı reisi M. Headerson dün iktisat sahasında mütekabiliyet eaaıına 
akşam Parisc' celmittir. dayanan 11lu bir yaklapna ve uzlaıma te 

Gazetelerin intibaları min .edilecektir." 

PARIS, 19. A. A. - Havaı ajansın
dan : Gazeteler , Fransız-İngiliz konuş
nıalarının birinci gününden memnuniyet 
le bahsediyorlar. Matbuat silah bırakımı 
hakmda Fransız ve lngiliz tezleri ara
sında bazı yakınlıklar görmekle beraber 
galebe çalınması icabeden mevcut güç
lükleri de gizlemiyorlar. 

Bulgar k1ral ve Kıraliçesi 
döndüler 

SOFY A, 19. A. A. - Kral Ye Kraliçe 
Avrupada yaptıkları seyahatten dün ak
ıam Sofyaya dönmüılerdir. 

M K d Pilsudski - Stalin mülakatı 
. anya an sonra yap•lm1yacak ---Leh hariciye nazırı da 

Parise gidiyor 
PARIS, 19. A. A. - Havas ajanaı 

bildiriyor : 
M. de Kanya ile M. Eden ıerefine 

verilen öğle yemeği saat ı4,30 da bit-
miştir. İ 

Yemekten sonra Macar misafirler ha .. 
riciye nezaretinden ayrılnutlar ve mü .. 
zakereler M. Daladier'nin huzurile de· 
vam etmiıtir. 

M. Kanya döndü 
PARIS, 19. A. A. - M. de Kanya 

yanında M. de Mariauy olduğu halde 
dün 19 da Budapeıteye hareket etmit-
tir. · 

Leh hariciye nazırı da Parise 
llidiyor 

PARIS, 19. A. A. - Havas Ajanıın
dan : 

Polonya hariciye nazırı M. Beck, bu 
gün Varşovadan Pariıse gelmek üzre 
hareket edecektir. 

M. Beck'in bu resmi ziyaretine fran· 
sız mahafilj hususi bir ehemmiyet Yeri· 
yorlar. M. Back'e ziyaretinde kalemi mah 
ıuı müdürü ile hususi kitibi refakat e· 
deceklerdir. Polonya hariciye nazın M. 
Daladier ve M. Paul Boncour ile görü
şecektiı-. Bu görütmeler Franaanm $on 
günlerde Bulgaristan, sonra Macariıtar\ 
ile yaptığı görüı';leler çerçevesine gir· 
..nektedir. Zira, orta Avrupa vaziyeti ile 
Tuna havzasının iktisadi teskilatına te
mas eden bütün meaelelerin- gözden ge
çirileceii muhakkaktır. Diğer taraftan si 
lihları bırakma konferansında mevı:uu 
bahıolan meseleler hakkında da cörü
ıülecektir. 

Çinde zelzele 
Bir şehir harap oldu ve 

beş bin Çinli öldü 
ŞANGHA Y, 19 .A. A.- Alınan son 

haberlere göre 23 ve 31 ağustoı tarihle 
rinde Sun~tan vadisinde vuku bulan zel 
zelcler mühim hasar yapmıı ve bet bin 
Çinli ölmüştür. Bir şehir temamen 
mahvolmuş ve içindeki halk diri diri 
topraklar a!t:n•fa gömülü kalmı§tır. 

VARŞOV A, 19. A. A. - Mareıal Pil
sudıki ile Stalin yoldaş araamda Ruıya
da Kaniniec Podolıkide bir görüşme ya
pılacağı hakkında bir lngiliz gazetesinin 
verdiği haber, iyi haber alan mehafil ta 
rafından tekzip edilmektedir. 

Mar<'şal Pilsudski şimdiki halde Za
leslzykide sayfiyede bulunmaktadır. 

10 güne kadar V arşovaya dönecektir. 
Bazı ııazetelerin ıöyledilderi gibi ne 

Mosko••aya, ne de Kaininiec Podolıkey'e 
gitmek niyetindedir. 

İngiliz filosu manavra 
yapacak 

LONDRA, 19. A. A. - lngilterenin 
asıl memleket sahillerini korumağa mah
suı filosu, yeni ba, komandan amiral Sör 
Villiam Boyle'nin idareıi altında olduğu 
halde manevra yapmak iç.in lıkoçya su• 
lanna ıritmek üzere Portland'dan hare
ket etmiştir. 

Bir yelkenli tayyare 
parçalandi 

PLANEN, 19 .A .A. - Yelkenli tay
yareci Heinze ha•alandıktan bir müddet 
sonra düşmü-1 ve ölmüştür. Tayyare par
çalanmıştır. --

M. Pichon öldü 
PARIS, ı9. A. A. - 1917 de Clemen· 

ceau kabinesinde hariciye nazırı ve sulh 
müzakerelerini idare etmis olan M. Pi
chon dün Lona - le Saulni~r'de ölmüıtür. 

Cuba'da yeni karışıklık 
bekleniyor 

VASHINGTON, 19 .A. A. - Konıo· 
losluktan celen raporlar, Cuba'da vazi
yetin daima ağır olduğu bildirilmekte
dir. 

Camaguay'da bet teker fabrikası mü
dürü karışıklık çıkaranlardan şikayet et
mektedirler. 

Soledad'da halk tehditkar vaziyet al· 
mııtır. 

Stratosfere çıkacak Ruslar 
MOSKOV A, 19. A. A. - Havaların 

fena gitmesi. üzerine Stratosfer balonu· 
nun uçuıu tehir edilmiştir. 

Çankırı - Mersin hattı 
ÇANKIRI, 19. A. A. - Çankırı· Kayseri - Ulukışla· Mersin haf 

tında yarından itibaren ~untazam seferlere baplanıyor. 

Vapurcu/ar iktisat vekili nezdinde 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Bugün vapurcular, lktısat Vekili 

tarafından kabul edilmişlerdir. 

Sınıf geçemeyen talebe hakkında 
karar verilmek iizeredir! 

'ANKARA, 19 (Telefonla) - ikmale girdikleri halde bir gruptan 
sınıf geçmiyen talebenin yukarı sınıfa devam etmeleri ve lise mezun 
!arının da Universite ve yüksek mekteplere kaydolmaları ve ikmale 
kaldıkları bu imtihanı, gelecek yıl ı•emıeleri için bir karar verilmek ü-
zeredir. Keyfiyet Maarif Vekili Beye arz.olunmuştur. · 

Bazı incir tacirleri, mukavelelerini 
niçin feshettiler? 

'ANKARA, 19 (Telefonla) - lzmirde alivre sat~ yapan bazı inciı 
tacirlerinin mukar.ıelelerini leshetnı ek için teşebbüslerde bulundukları 
haber alınmıstır. incir fiyatlarının dü1ürülmesi kasdile yapılan- bu ha
reketler burdda fena tesir uyandırmıştır. 

M. Çaldaris 
Selanikte --Atinalılar tezahuratla kar· 
şılamağa hazırlanıyorlar 

ATINA, 19. A. A. - Atina ajansın
dan : 

Başvekil M. Çaldaris, yanında hariciye 
nazırı M. Maximos ve milli iktisat nazı .. 
rı M. Pesmazoilu ile beraber dün öğle
den sonra Sclanik'e gelmiş ve halk tara 
fından büyük merasinıle karşılarunı,tır. 

Baıvekil Türk-Yunan . dostluğu hak
knıda mühim bir nutuk söylemiş, hey .. 
nelmilcl panayiri halkın alkıılarl ara· 
ıında gezmiştir. 

M. Caldaris Selanik belediyesi tara
fından -,erefine verilen bir ziyafette bu
lunmuştur. Kendisinin buı:iin öğleden 
sonra Atinaya gelmesi bekleniyor. 

M. Çaldarisin belediye ile bütün ce
miyetlerin iştirak edecekleri tezahi.irat 
ile karıılanması için hazırlıklar yapıl
maktadır. 

M. Zaimis'e telgral 
ATlNA, 19. A. A. - Atina ajansın

dan : 
Reisicümhur M~ Zaimis'in kendiıjne 

geçtiii tebrik telıırafına baıvekil M. 
Çaldariı cevaben reisicümhura tebl'İk· 
lerini bildirmiı, iki milletin daima daha 
sıkı bir surette yaklatmaları için çalıı 
masınl tavsiye etmiıtir. 

Yunan ayanı misakı selamladı 
ATINA, 19. A .A. - Atina ajansın

dan : Ayan celselerinin yeniden açılı-
2ında bütün fırkaları temsil eden muh
telif hatipler, Türk-Yunan misakının 
imzalanmasını seli.mlamıtlardll'. 

Başvekil vekili M. Kondilis bi.iyük te
zahürat arasında iki devlet ve hükUmet 
reisleri tarafından kar4ılıklı çekilen telg 
raflanokumuftur. 

Ayan meclisi reisi M. Gonataı, Türk .. 
Yunan yaklaımasmnı bütün Balkan dev 
(etlerinin birbirlerine yaklaımalarmın 
.ilk adımı olmasını temenni etti. 

M. V enizelos Atinaya 
döndü 

ATINA, 19 - Möıyö ve Madam 
V enizelos bu sabah Masajeri Martim 
kumpanyasınLn Angkor vapuri1e Pireye 
vasıl olmuşlardır. 

Mösyö Venizelos Liberal fırkası er
kanınd~ n Mösyö Gonatas, IM"ôsyö So
fulis, Mösyö Papandren ile diğer muha
lif fırkalar liderleri tarafından kar,ılan
mıştır. 

Mösyö Venizelos bugün siyasi va• 
ziyetini tetkik edecek olan muhalif fır
kalar liderlerinden mürekkep bir içti .. 
maa riyaset edecektir. 

Bu içtimada, muhaliflerin hükumete 
kar!• ittihaz edecekleri hattı harekete 
dair karaı·lar ittihaz edilecektır. 

Mardin petrolları 
Tasfiyehane ya Ankarada, 
ya İstanbulda yapılacak 

ANKARA, 19. - Petrol arama ve iı
letme idareıi mütehassıs müdürü Cevat 
Eyüp bey Mardindeki tetkikatını bitir
miştir. Cevat Bey Mardinde petrol ara
ma işile meuul olmu,tur. Cevat Eyüp 
Bey tetkikatı hakkında hazırladıiı ra· 
poru bugünlerde iktisat vekaletine ve
recektir. 

Rapor pctrolun aranması ve işletilm~ 
si hakkında mühim ba:z:ı esasları ihtiva et 
mektedir. Bundan başka •·apor mütehaı
aıı müdürün noktai nazarını da ihtiva 
etmektedir. 

1 ktiaat vekaleti rapor üzerindeki tet
kikatını bitirdikten sonra tesbit edilen 
esaslar dahilinde ikinci teşrin ayında faa 
liyete geçilecektir. 

O ~akte kadar de petrol ıondaj ame
liyelerine nezaret etmek üzere Avrupa .. 
dan mütehaıaıslar getirtilecektir. 

Mardinden çıkarılacak hıım petrol me 
kezi bir yere lstanbula yahut Ankaraya 
cetirtilecektir. Bu iki yerden birisinde 
petrol tasfiyesi iç.in teıisat yapılacaktır. 

Türkiye dahilinde ıimdiye kadar 15-
20 yerde petrol emareal ııörülmü• cö
rülmiittiir. Bunların en kuvyetliıi.U. 
Mardin mmtakası olduğundan timdililıı 
büti.in kuvvet Mardine verilmiıtir. Bu 
mmtakada İt yoluna ııirdikten so~ di
ğer mıntakalarda faaliyete ceçileccktir. 

Tevfik Kamil B.in beyanab 
SOFY A, 19 (Milliyet) - Türk -

Bulcar ticari müzakereleri münaıebe 
tile Sofya elçimiz Tevfik Ki.mil Bey 
§U beyanatta bulunmu,tur: 

- ''Kliring itilifı ve gümrük tari 
felerinin tenzili hakkmda müzakera· 
ta ııirişilmi)ti. Her iki memleket tan. 
fından ithal ve ihraç edilecek mahsu
latın miktarı tayini üzerinde bir iti
laf hasıl olmuş gibidir. Gümrüklerin 
indirilmesi hakkında da bir anlaşma ol 
muıtur. Ödepnelerin tnüvazeneıi te
min edildiii ıurette Kliringin de tat
bik edilmeai hakkında anla§ılmıttrr. 

Yalnız kompeaaıyon siıtemi Tür
kiyede atıldığından mübadele huıu
sunda itilif, kendi aralarınra hususi 
muahedelerle halledilmeıi Bulgar 
Milli bankasından isteniJmi,tir. Murah 
haslarımız ma.liimat vermek ve tali -
mat almalı: üzere muvakkaten gittikle 
ri Ankaradan yakında dönecekler • 
dir.,, 

Fırbnadan 135 kişi öldü 
MEKSIKO, 19. A. A. - Reuterin is

tihbanna göre Meksika körfezinde çıkan 
fırtına yüzünden 135 kiıi ölmüttür. Tam 
pico ıehrinde 50 kişinin telef olduğu an
la§ılmıştır. Bir çok yaralı vard.r. Binlere 
kıı• ·v•iz, yersiz kalmıştır. iki balıkçı 
gemisi batmı§, 11 kitinin ölümüne ıebe
biyet vcrmştir. Mily<>nlarca hasar vardır. 



inkılap filmi 
- Maarif 11ekôletine -

Rusyada küçük bir seyahatten 
yeni dönen bir dostum bana bilhas
sa tu malumatı verdi: 

- En küçük kasabalarda bile 
köte hatlarında bir radyo müte
madiyen rejim hakkında konfe
rans verir. Ve her aktam umumi 
sinemalar rejime ait filmleri gös
terir. Halk rejimin mevzuunu ve 
gayesini bu sayede tamamile kav
ramıttır.,, 

Ruslar propagandaya gittikçe 
kıymet veriyorlar. On yedi, on se
kiz yıllık bir rejimin hala kendi 
kendini reklam etmesi belki garip 
görülür. Fakat devletlerin ömrü 
insanlara benzemez. Fransa inkı· 
labı kıvamını bulmak için tamam 
yetmiş yıl buhran geçirdi. 

Robespiyerlerin, Dantonların 
kafaları cümhuriyet namına uçu
rulduktan sonra Fransa bir iki de
fa imparatörlük ve kralık sar'a
ları atlattı. 

1798 de parlıyan ihtilal kralı 
devirdi. Fakat altı yıl geçmeden 
kendi içinden bir imparatör çık
masına mani olamadı. Ve inkılap 
ancak 1871 de yani ilk hamleden 
yetmit üç yıl sonra hakiki cümhu
riyet şeklini alabildi. 

Tarihin bu kötesine bakılrr5a 
Rusların daha genit mikyasta yap
tıkları inkılabın kuvvetlenmesi i
çin propagandaya verdikleri e
hemmiyetin manası anlatılır. 

İtalya ve Almanyada milli asa
biyeti tahrik etmek ve halk taba
kalarını rejimin hususiyetlerine 
ısındırmak için her fırsattan istifa
de ediliyO!'. 

Türk inkılabı, Temps muharriri 
P. Gentizon'un itirafı gibi komü
nist hareketinden, Faşist rejimin
den çok yüksek ve genit bir siyasi 
harekettir. Çünkü bu inkılap yal
nız siyasi tefkilatı yıkınak, dini ve 
İçtimai an' aneleri devirmek, ikti· 
aadi hayatın teklini değittirmekle 
kalmamıf, yedi asır şark hamuru 
ile yuğrulmuş bir cemiyeti batak
lıktan pırlanta ayrrır gibi çekmiş, 
temizlemif, kurtarmıttır. Her ce
miyetin en zayıf tarafı olan mane
vi ve maddi örf ve adetler bile bu 
inkılap içinde terkedilmittir. 

Kökleri halk ruhuna, cemiyetin 
en hassas benliğine kadar hulule
den bu inkılap için biz on yıldır 
hiç bir propaganda hareketi yap
madık. Değil harici batta içimizde
ki havA.lası dar biçareleri bile j. 
nandıracak tetebbüslerde bulun
madık. 

Yeni rejimlerin sinemaları, rad
yoları, kütüphaneleri mütemadi
yen faaliyettedir. Vakia propagan
da masrafla olur. Fakat alınacak 
netice ayrılacak bütçeden yüksek
tir. Her ticaret evi reklıim ücreti 
olarak bütçesine bir fasıl koyar. 
Fakat ayırdığı bu para o vasıtadan 
yapacağı kazancın içinden çıkar. 

Rus sanatkarlarına bir inkılap 
filmi ısmarlandı. Bunu tertip eden 
Rus sanatkarları da itiraf ettiler ki 
milli asabiyetten doğan iıtiklıil 
mücadelesinin ruhi ve içtimai kö
telerini, yani hazrrlanan filmin 
canevini, hareket noktasını bula
mamı~lardır. 

Bana kalırsa böyle bir filmin 
mevzuunu bu mücadelenin seyrı
ni damarlarındaki kanın cevlam 
gibi yakından takip eden Türk ro
mancılarından mürekkep bir gru
pa, bir kitiye değil, vermeli ve ha
zırlanacak senaryoyu (ipek Film) 
gibi bir Türk müessesesine bırak
malıdır. Türk muharriri ve Türk 
sanatkarı belki teknikte hata eder, 
fakat böyle mühim bir eseri ruh
suz bırakmaz. Ona hiç olmazsa 
milli heyecandan bir damla bıra
kabilir. 

Burhan CAHIT 

Muvaffakıyc tli 
Bir tecrübe 
Türkçeye duble edilen ilk 

ecnebi filmi 
Tiirk ıinema tekniıiyenlerinin dün 

yeni bir muvaffakı:reti tercübe edildi. 
1 pek mm stüdyoları bizde de ecnebi fi
limlerini duble ebnek imkanlannı ara
mıı ve bu buıuıta Darülbedayi artist· 
lerile bir anlatma yapınııtı. ipek ıine
masmcla dün buıuıi surette göcterilen 
'Gün Doğarken,. ismindeki (Ufa) Al
man ıirketinin çevirdiği deniz altı ge
milerinin harp filmi bu vadide yapılan 
lk tecrübenin muvaffakıyetini İspat et
miıtir. Bu ıtillel filmde rol almıt olan 
Alman artistlerini ekranda Türk~e ke>
nuıurlarken dinliyorsunuz. Hiç fÜphe 
yok ki ileride duble edilecek yeni ec
nebi filmlerinde ilk tecrübeden alına
cak neticelere göre hareket edilecek, 
we bundan ıonra kusursuz olarak ec· 
nebi filmlerini türkçe olarak görüp din· 
Jiyebilece2iz. 
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Ekone .. ı 

Tütün konferansı -----
Dün mesaisini bitirdi, 
murahhaslar döndüler 
Şark tütünleri konferansı dün Öğ· 

leden evvel Ticaret odası ıalonunda 
Mitat Beyin riyasetinde son içtimaını 
yapmıı ve lstanbulda !etkili takarrür 
eden Balkan tütün ofisi nizamname pro-

1 

jeıinin tadilit1na ve cereyan eden mü .. 
zakerata ait zabıtnameler murahhaslar 
tarafından iır;-a]anmıştır. Konferans mu· 
karreratı, hükümetlerin kabulüne mu· 
alliik ve ihzari mahiyettedir. 

• Verilen kararlar cümlesinden ol· 
mak üzere, her memleketin tütün ihra .. 
catından bir miktar resim alınacak ve 
teıkil edilecek ofisin masrafına tahsis 
olunacaktır. Bu itibarla alakadar mem
leketler, bu hususta birer kanun li.yi
hası tanzim edecekler ve meclislerin
den geçireceklerdir. 

Konferanı, meıa.isini bitirdiği cihet
le Yunan murahhaslarından Mösyö Ba
kalbaıı ile bir refiki dün Ege vapurile. 
üçüncüsü de dün akıam trenle Atina
ya avdet etmişler ve teşyi edilmişlerdir. 
Bulgar murahhaSI Mösyö Sakaron da 
Sofyaya avdet etmiıtir. 

Sovyetler memleketimizden 
buğday alıyorlar 

Sovyetler tarafından bu sene mem
leketimizden 600 bin küsür lisalık buğ
day mübayaa edileceği haber verilmek. 
tedir. ilk parti olarak Ziraat Bankasın
dan mübayaa yapılmı§tır. 

Sovyetl..-, aynca, şark ,,iliyetlerin
den külliyetli hayvan aatın almıılar ve 
mukabilinde pamuklu bez "ennitler
dir. 

Çekler fındık istiyor 
Çekoslovakyadaki çukulata fabrika· 

lannm memleketimizden badem ve fın
dık sahn almak İstedikleri hakkmda ti
caret odasına bir it'ar vaki olmuıtur. 
Oda, keyfiyetten alakadar tacirleri ha
berdar etıniıtir. 

Mısır'la ticaretimiz 
Bu senenin temmuz aymda Misırdan 

1,771,472 ve ağustos ayında 2,865,214 
Mmr kurutu kıymetinde ithalat yap· 
hğuruz tesbit edilınittir. Mısırdan ithal 
ettiğimiz t?'fyarun çoğunu transit sure. 
tile gelen Japon mallan ile otomobil le
vazımı letkil etmektedir. 

Köylerde vurulan yaban 
domuzları 

Aydın vilayeti. ticaret odasma bir 
tezkere göndere.-ek Karacasu rmntaka
sında kö:düler tarafından mühim mik
tarda avlanan yaban domuzlarının satı
l' için ali.kadar tacirlere malUrnat veril
mesini temenni etmiıtir. Keyfiyet, ali. 
kadar tacirlere bildirilmiıtir. 

Tiftik 
Dün borsada tiftik üzerinden hayli 

muamele olmuş, iyi mallar 67 - 70 ku
ruştan satılmıttır. 

Buğday vaziyeti 
Bu sene cihan buğday iıtihsali.tı, 

geçen ıeneclen haylı az olmak üzere 
78 milyon kental olarak tahmin edil
ınel<tedir. 

Bilhassa Kanada ve Amerikfda bu 
ıene mahaul de geçen senekinden çok 
azdır. 

Londra buğday konferansından son
ra cihan buğday fiyatlarında tereffü gö
rülmüştür. Bizde ise fiyatlar ara 11ra 
dütmektedir. Bir hafta evvel 5 kuruta 
satılan buğday dün 3,90 - 4 kuruttan 
borsada muamele görmüttür. 

Avropadaki ticaret müme11illerimiz· 
den, dünya buğday fiatleri hakkmda ma
lümat gelmit, alik.adar tacirlerin naza
n dikkatleri celbedilmittir. 

Dün Anadoludan şehrimize ıtelen 
14 vag~n .ve 1444 çuval buğdaydan baş. 
ka ıehrınuzde 10,899 ton buğday stoku 
vardır. Ziraat Bankası silolannda da 
buğday mevcuttur. Bunlar, ihracata a· 
made bir vaziyettedirler. 

1 BORSA 1 
(lı Banka11ndan alınan cetveldir) 

19 EYLÜL 1933 
Akşam Fiatları 

latikrazlar Tahvilat 
istikraz dahili 97,25 Elektrik 
1933 latikrau 95.- T F•m•ay 
Şark D, yolları 2,85 Tünel 
D. Muvabidei 54.SO 
Gümrükler 8,50 Rıhtım 
S·'\•di mabi 6,50 Atıadolu 1 
Boidat 10,35 ~ ili 
T.askeriye 10,35 Mümeaaiıl 

ESHAM 
1, Bankuı Na- Telefo• 
111& 9$ Bornonti ...-
., ., HamilU.e 9,55 T erkoa 
" " MiMNia 102.- Çimento-
Tram•ay 48. lttiaht day. 
A•adolu Hi••• 27,60 S.rlr: day 
Reji. 3 20 Balya 
Şir, hariye 15.25 Şark m. ecza 

ÇEK FIATLARI 

47,75 
51,20 

12 
19,25 
27,25 

11,75 
18, 
1.25 
z.;ıs 
2,85 

Pa.ria 12.08 ı Prai 15925 
Londra ,i..1 '63 Viyan.a 4,375 
Nüyork 71,75 Madrit r!' 5&t25 
BrükHI 1 3,3825 Bert;,. iri 197,50 
Miıt.no 8.fMiö Zloti -f 4.%2.J75 
Atina 13,7075 Peıt• ı 1 3.7665 
Cennre 2.4375 Bel erat 34745 

80.50 Soly• i7.1175 
Am•terdam 11,695 

NUKUT 

:20 f. Fran11a 
1 laterlin 
1 Dol•r 

20 Liret 
20 f, Belc;ika 
20 Dralt.mi 
20 L ı,.jçre 
20 Le•a 
21 Kur. Çek 

1 Florin 

JCur-. 

167 
'65 
143 
223 
117 
24 

818 
25,-

118 
13 

Bü&ı.r•t 

Mo.-ko•a 

(Satıt) 

J Şilie, 
1 Pezeta 
1 Marlr 
1 Zeloti 

20 Loy 
20 Dinar 

1087.25 

Xaruı 

A.,. 24,SO 
16 
48 

24.-
0.23 

65.-
l Çerno'fİç 
l Altın 

-.-
9,25 
0,37 
2,52 

l Meeidiy• 
Banknot 

Sahte 
Yüz liralık 
Kocaelinde yeni bir yüz 

liralık bulundu 
Hatırlatalım: Bundan yedi ay ka· 

dar evvel memleketimizde sürülmekte 
olan sahte yüz liralıklar görülmüt, bun
lar elde edilmiş, nereden ve nasıl gel
diğinin tetkikine batlanmı§tı. 

Bu tahkikat neticesinde sahte yüz 
liralıklann ecnebi bir memlekette bir 
:ıebeke tarafından yapılarak hudutları· 
mızdan İçeri sokulduğu tesbit edilmit
ti. 

Fakat yapılan tiddetli takibat ve a· 
lınan tedbirler sayesinde bunlann sü
rümünün önü alınmıt ve bilhaıaa ls
tanbulda Emniyet Mlldürlüğünün yap
tığı takyidat neticesinde yeni bir sah
te kağıt görülmez olmuttur. 

Şimdiye kadar sahte yüz liralıklar· 
dan 12 kadar elde edilmiı bulunuyor
du. Fakat buna yeniden bir sahte yüzlük 
daha ilave edilmiş ve sayısı da 13 çe 
çıkmııtır. 

Ancak bu son tehrimizde bulunmuş 
değildir. Bu son yüz liralık Kocaeli 
vilayetinde bulunmuş ve Kocaeli müd
deiumumiliğinden resen lstanbul Cüm
huriyet batmüddeiumumiliğine dün gön
derilmiı olduğu haber alınmıttır. 

Alakadarlar bu hususta çok ketum 
davranmakla beraber bu sahte paranın 
buradakilerle mukayesesi yapılacak ve 
karşılaıtınlaca'"ır. 

Bu sahte paranın daha kolaylıkla 
anlaıılaıruyacak bir ustaı.lda yapıldığı 
tahmin edilmektedir. 

Onlversltede 

Ecnebi profesörler 
Geliyor 

-~--

4 yeni profesör işe başla
mak için hareket ettiler 

Dört ecnebi profesör daha, tehrimi· 
ze gelmek üzere memleketlerinden ha
reket ettiklerine dair üniversiteye tel
graf çekmitlerdir. Bu profesörlerin cu
martesi &"Ünü gelmesi bekJenınektedir. 

Maarif vekil vekili doktor Refik B. 
dün sabah Baıvekil lamel Paşa hazret
lerini ziyaret ederek uzun boylu konuş· 
muı ve ıslahat itleri etrafında izahat 
vermittir. Vekil Bey dün üniversiteye 
gelmemiıtir. Univttıite kadrosu tama
men ikmal edilmiştir. 

Son defa kadroya ithal edilen yeni 
muavin profesörl.,,-den de muvafakat ce
vaplan gdmiıtir. Yalnız bir profesör
den henüz cevap alınamarnıştır. Kadro
nun önümüzdeki ay baı1nda ilin edile
ceği ümit edilmektedir. 

Üniversite idare heyeti dün de Ih
san Beyin riyaaetinde toplanmıftır. Ü
niverıite yeni tetkilit kanununun tanzi
mine başlanmıştır. 

Edebiyat fakültesi mezuniyet imti
hanlanna bir teşrinievvelde batlanacak 
ve on bet gün sürecektir. 

Dun ku dil içtimaı 
I 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti merkez 
komitesi dün üniveTsitede kırk üniver· 
site profesör muavini ile bir çok lise e
debiyat ve türkçe hocalannın iştirakile 
bir toplantı yapmıftır. Toplantı iki •a
at kadar ıürmüttür. Muhtdif vilayet
lerden gelen ıöz derleme fitlerinin tet
kik ve tasnifine devam edilmi~tir. lia
len elde mevcut (150) bin kelime var
dır. Bu Öz türkçe kelimelerin osman· 
lıca mukabille.-i de aranmaktadır. Bütün 
bu kelimelerin tet!Ukinden aonra dil 
kJnvuzu vücude getirilecektir. (lnivtr
•itedeki toplanmalar bu ay •onuna ka· 
dar de,.·am edecektir. 

Kız talebe yurduna 
müracaatlar 

Kadınlar birliğinin Şehzadebatın· 
da açtığı kız talebe yurduna Anado
ludan ıehrimize tahsil için gelen 40 
hanım müracaat etmittir. Bu hanım
lar Üniversiteye devam edeceklerini, 
hariçte de kendilerine bir iş temin e
dilmesini istemi§lerdir. Kadınlar bir· 
!iği bu §artı iıaf edebileceğini bildir· 
mittir. 

Yeni talimat 
Gönderildi 
16 Cumhuriyet meyda
nında neler yapılacak? 

Ankaradaki cümhuriyet bayramı· 
nı kutlulama yüksek komisyonu "Vili.
yetlere göndereceği talimat "Ve direk 
tifferi ikmal etmittir. Talimatlar flr. 
ka umumi lı-itibi ve komisyon reisi Re 
cep Bey tarafından imza edihniıtir. 
Cümhuriyet bayramına ait olan yük
sek komisyonun di~eltifi yann tehri 
mizdeki kutlulama komisyonu riya • 
setine gelecel<tir. 

Sehrimizdeki komİ•yon cumartesi 
gÜnU ka~a ve nahiye murahhaslannın 
da i,tirakil~ mühim bir içtima yapa· 
cak ) ·c direktif Üzerinde tetkikat ra· 
pılacaktır. Ankaradan, ayni posta i
le birçok afişler, propaganda levhada 
rı ve saire de gönderilmektedir. Şehri 
mizde teshil edilen 16 cüınhuriyet 
meydanından en mühimmi Beyazıt 
cümhuriyet meydanı olacaktır. Bura· 
da yapılacak olan alıcı ve verici rad 
yo tesisatı için 3500 lira gitmektedir. 
Buradan Ankara, ve diğer şehirlerde 
ki meraıimlerin hepsi dinlenilebilecek 
tir. 

latanbulda onuncu dönüm yılının 
fevkalade :ıekilde teıidi için çalıtılmak 
tadır. Hususi ve resmi her bina mu
hakkak bayrak ve gece elektrikle ten 
vir ~e tezyin edilecektir. Tenvirat için 
Üç milyon adet küçük elektrik ampu
lüne ihtiyaç olduğu anlaıılmıttır. 
Bdecliye bu münasebetle ampul ve 
bayrak ihtikanrun önüne geçmek için 
sıkı tedbirler almıttır. Dahiliye veka· 
!etinden dün gelen bir tamimde rea· 
mi ve hususi bütün meraıi.mlerin res 
nıi küıat , vazı esaı resmi ve ıairenin 
29 te:ırinievvel cüınhuriyet bayramın 
da yapılması bildirilmektedir. 

Bayrama Ünive.-.itede geniş mik
yasta iştirak etmektedir. Öğrendiği
mize göre Ankaradaki geçit resmine 
İştirak etmek Üzere 500 Üniversite 
talebesi Ankaraya gidecektir. 

-

Bir eczane 
Pahalı ilaç sattığından 

mahkemeye veriliyor 
Sıhhiye eczahaneler müfettit liği 

tlP' fından eczahanelerde ecza fiyat
lan hakkında yapılan tetkikat ve tef
tişat n~ticesinde Galatada Evrekidi 
Kaıtoryadi eczahanesinde pahalı iJi.ç 
ıatbğını teabit etmiş ve Sıhhiye veka
letine bildirmittir. Sıhhiye vekaleti bu 
eczahanenin mahkemeye verilmesini 
bildinnittir. Evrak Beyoğlu sulh mah· 
kemeaine verilecektir. 

Eroinciler 
Geçenlerde yakalnan eroin tebe

kesi maznunları Marko Efendi ve rü
fekaaı yann 8 inci ihtisas mahkeme
sinde muhakemelerine devam edile
cektir. 

Nazım vapurundaki kaçakçılık 
Ruıyadan kaçak e§Y& getirmekle 

maznun Nazım vapuru ıüvari ve mü~ 
rettebatı hakkında Sinci ihtisaı mah 
kemesince Rusyadan talep edilen ma 
!»mat henüz ıtelmemiıtir. Bu malıiına 
tın bir an evvel bildirilmesi lüzumu 
mahkemece tekit edilmiıtir. 

Kaçakçıların mahkOmiyeti 
Kaçak çakmaktan dolayı adliye. 

de ihtisas mahkeemıine verilmit olan 
Anaatas beraet etmif ve Muhsin kap 
tan altı ay hapse ve 1130 lira para ce 
zasına ın ..... hküm olmuftur. 

Kaçak •İgara kağıdından ddayı 
suçlu tüccardan Settar Efendi altı ay 
hapse ınahkUm o)mu4, tüccardan Levi 
Efendi beraet etmi§tir. 

Baroda içtima 
Dün Baro meclisi inzibatı içtima 

edere!. gelen evrak iizeriııde çalıımıı· 
tır. 

Vapurcular işe lhaşlıyor 
Heyeti Vekile mukaveleyi tasdik etti 

Denizyollan iıletme kanunu muci 
hince vapurculann teıkil edecekleri 
ıirkete ait mukavelei eaaaiyenin he
yeti vekilenin evvelki günkü ~tima• 
ında müzakere ve taadik edildiği, va
pun:ular namına Ankaraya ıtiden he 
yetten gelen bir telgrafnamede bildi
rilmiıtir. Aıık.aradaki heyet te lıucıin 
avdet e~ecektir. 

Mukavelei esasiye bu suretle te
kemmül etmİ] olduiundan tirketin ö
nümüzdeki ay batından itibaren reı· 
men faaliyete seçebileceği ve acente
likler için vapurcular arasında ihti
laf çıktığı haberlerinin mevsimsiz ol
duğu vapurcular birliii reisi Yelken
ci zade Lıitfi Bey tarafından dün bir 
muharririmize beyan edilmiıtir. 

iki taraftan vapurlara biçiılen kıy· 
metlere vili olan itira2lann hakem ta 
rafından tetkikine devam edilmekte
dir. Dün hakem Osman Nuri Bey ve 
müteha .. 11lar, Saadet, Selamet, Dum 
lupınar, Vatan ve Samsun vapurları
nı gezmiılerdir. iki üç gün zarfında 
hakem kararlan tebliğ edilecektir. 

Vapurlar ıslah edilecek 
Aldığımız maJUrn.ata nazarn, An-

karada lktııat vekili Celal Beyle te
ma• eden vapun:ular heyeti bilhassa 
tirketin teteldı.ülünden sonra vapur• 
lann ıılahı ve ayni ıeraite uymu1. me
selesi üaa-inde buı tenıaılarda bulun
ımuılardlJ'. 

Deniz ticaretimizde yeni takip olu· 
nan yol bütün vapurların güverte 
ve kamara tertihatının ayni ,eraiti ha 
iz olmaıı ve bucün bir çok vapurlar
da pek fena vaziyette bulunan tah -
n.ıil, tahliye tertibatile ambarlann iı· 
!ahını ia.ithdaf etmektedir. 

Eua nakli iıleri de buna nazaran 
daha fena vaziyette bulunuyordu. Ye 
ni deniz yollan etya ve yolcu tarifesi 
vapurlar arasında hiç bir fark gözet.mi 

yerek Devlet Deniz yolları işletmeıi· 
ne ve tetekkül edecek şirkete ait va• 
purlar için ayni ücreti kabul etmittir. 
Bu vaziyette vapurların da ayni tera
iti mümkün olduğu kadar haiz olma
ları lazım ıtelmektedir, Vapurcular he· 
veti bn hususun zaman la tatbikı yo .. 
lunda bazı temennilerde bulunmuılar
dır. 

,. 

Değişiklikler 

Baş muallimliklerde 
epeyce değişiklik var 
lstanbul ilk tedrisat kadrosunda bir 

çok baımuallimler de yerlerini değiı· 
tinnitlerdir. Tebeddülat yapılan bütün 
.başmuallimlikleri neırediyoruz. lstan
bul betinci mektepten Tevfik Mevlevi
hanekapı 22 incin mektebe, Çarşamba
da yeni açılan (60) ıncı mektebi 22 in
ci mektepten ismet, Kadırga 61 inci 
mektebe laivolan Uluköy 29 uncu mek
tepten Şükriye Hanım, Çengelköyünde 
yeni açılan bir sınıflı 26 ıncı mektebe 
Beykoz Dereski başmuallimi Raif, Tak. 
simde Necip Meliha konağında yeni a· 
çılan Beyoğlu 29 uncu mektebe Bakır· 
köy birinci mektep baımuallimi Meh
met Ali, Bakırköy birinci mekt be ve 
Bakırköy madl'İf memurluğuna İstan
bul beıinci mektep baımuallimi Adil, 
lıtanbul beıinci mektebe Maarif veka
leti talim ve terbiye mümeyyizi Sala· 
hattin, Beyoğlu 42 inci mektebe 31 İn· 
ci mektepten Refii, 31 İnci mektebe 44 
Üncü mektep baımuallimi Faik. 31 in
ci mektep başmuallim vekaletinde bu
lunan Halil Nihat Beyler Beykoz 37 in
ci mektep bqmuallimliğine tayin edil· 
mitlerdir. 

Fatihte Alibey köyündeki üç sınıf
lı köy mektebi bet sınıflı lain devreli 
ilk mektebe kalbedilmiıtir. 

Fatihte Fethiye 20 inci mektep bi
nası! maili inhidam olduğundan beledi· 
ye tarafından seddedilmiştir. 20 İnci 
mektep Zincirlikuyuda yeni kiralanan 
bir binaya nakledilmiıtir. 

Muhtelif vil.iyetlerden yeni kadroda 
lstanbul maarif müdürlüğü emrine veri
len 95 muallimin teırinievvel maaşlannı 
nereden alacak1an meıele.ıi mucibi te
reddüt olmuttur. Bu muallimlerden bir 
kıımı dün Maarif vekaletine müracaat 

' ederek maqlannı nereden alacaklarını 
aonnuılardır. 

, 

Mektep kitaplarının fiatı 
ve bir nokta .. 

Orta mektep ve liseler için fiatleri 
Maarif Vekaletince tesbit edilen kitap
lann bu fiatlerini tayindeki bazı hak
sızlıklara nazan dikkatirnz celbedilmit· 
tir. Bir kütüphane ıahibi dün matbaa
mıza gel..-ek bu haksızlıklardan birine 
iıaret etmittir. ikinci devre birinci ıı
ntf cebir kitabınm yinni iki formaa1 i
çin ciltli olduğu halde sekaen bet ku
ruş fiat tesbit edildiği halde ayni sınıfa 
ait yinni üç formalı ve ciltıiz güzel ya
zılar kitabına yüz on doku::. kurut fiat 
konmuştur. Bu noktanın nazarı itibara 
alınarak tashihi yoluna gidileceği te· 
menni edilmektedir. 

YllAyette 

Maliyede ıslahat 
Açıkta kalanlar pey
derpey yerleştiriliyor 
lstanbul maliyesinde yapılan ıslahat 

yeni bir safhaya girmittir. 
htanbul maliyesi işlerile met1tul o. 

lan komisyon bir çok memuriyetleri ka
nunun koyduğu ıeraiti haiz memur bu. 
lamadığından münhal bırakılmııtı. Di
ğer taraftan 450 maliye memuru bulun
maktadır. Bu münhal memurluklara a
çıkta kalan memurlardan en ziyade li
yakati haiz olanların tayini öne sürül
mekte idi. 

Bu hafta içinde açıkta kalan memur
lardan bir kaç tanesi münhal memur- • 
luklardan Oıküdar ve Beyoğlu tahak
kuklanna tayin edilmişlerdir. Aldığı
mız malümata nazaran açıkta kalan me· 
murlardan daha bir kıamının münhal 
bulunan memurluklara ehliyet ve dira
yetlerine göre alabilecekleri derecelerde 
vazife verilmesi üzerinde meıgul olun6 

maktadır. 

OUmrUklerde 

Çekilmeyen eşyadan 
ardiye alınacak 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinden 
gelen bir emirde, kontenjana dahil ve 
iımi listderde neşredildiği halde giim
rük antrepolanndan çekilmiyen qyadan 
ardiye resmi alınması tebliğ edilmiş
tir. Keyfiyet, Ticaret odauna bildiril
miıtir. 

Tatbikat mektebi 
Gümrük tatbikat mektebi Ankara· 

ya nakledilmiıtir. 

Teşrinievvel kontenjanı 
lstanbula moıb1111 tqrinie..vel kon• 

tenjan listesi l'İimrÜklen teblii edil
miıtir. Yalnız M listea.i henüz gelme-
miıtir. •• ..,,. eti • 

1 KD1;Gk hallwler 1 ,_ __ _ 
Romen gemisi gitti 

:-- Limanımızda bulunnwkta olan Ro
manya mektep ıtemiıi. Köıtenceye .,,. 
det etmiıtir. 

• Ankaraya gitmiı olan 
Mübadele komisyonu Türk 
heyeti reisi Şevki Bey dün 
dönmüttür. 

Muhtelit 
murabbaı 
ıehrimize 

• Bir müddetten beri Akdeniz ıa
hiJlerinde sünger saydı tetkikatrnda 
bulunan balıkçılık gemisi, limanımıza 
avdet etmittir. 

3 . 

IF~LICraJ 
Dalgalı şiddet 

İnsanların tabii harareti 36 .5 
ile 37,5 arasında gezinir. Bir ada. 
mm tabii ve hergünkü derecPsi 
36,5 veya 37,5 olmut hiç bir t"Y 
demek değildir. Lakin 36,5 derece· 
li bir adamın harareti 37,5 olursa 
gayri tabiidir. Sebebi aranır:. 

Bunun gibi, kanunların fU ""ya 
bu hükümlerindeki tiddet veya 
mülayemet daimi oldukça, bir te
viye gittikçe kimseye fena tesir 
etmez. Herkes kendini ona alı9tı-
rır. Lakin kıih mulayemet 
kah tiddet gösterir, ya. 
ni kanun tatbikatında dalgalı 
bir tiddet gösterilirse halk üzerin
de iyi tesir yapmaz. Hükumete ve 
memurlara karşı hotnutauzluk his
leri doğurtur. Dikkat ediniz, h;ılk 
alıştığı şeyden şikayet etmez, şid
det ve mülayemet olsun .• 

Bizde kanun tatbikatına baJ..:\n 
bir takım icra memurları bu ince
likten bilerek bilmiyerek gafi!c!ir
ler. Mesela tramvay basamakla -
rında durmak yasaktır. Senenin 
350 gününde bu yasak tatbik edil. 
mez, gevfetilir ve günün birind<: 
balkın artık müsamahaya alıttığı 
bir günde tramvay basamakların
dan salkım salkım adam toplanır, 
karakollara götürülür. 

Vergilerin tahsilinde mükelle • 
fin haline, zamanın icabına göre 
biraz temkinli hareket edilir ve bu 
temkin seneler geçerek bir itiyat 
halini alır •. Günün birinde bir e. 
ruirle mükellefin etyaaı baczedi • 
lir, satılır. 

Buna benzer pek çok misal ge
tirebilirim. Bu sistem fenadır. Ver 
giyi vaktinde vermeyenin malı 
haczedilmek kanunun emri iıe bu 
nu zaman, mekan ve imkan gözet
meden miadında ve tatmaz bir in
tizamla yapmalı ki mükellef ona 
alışsın.. Vergi tediye zamanında 
hazırlıklı bulunsun ve malının sa
tılması, haysiyetinin de az çok hır 
palanması gibi hoşa gitmez zecri 
muamelelere uğramasın. 

Tramvay baA.mağına binmek 
yasak ise, bunu her gün herkes . . ' 
ıçın mÜA.mahasız bir takip ile tat-
bik etmeli ki halk artık o yasağa 
alıtsın •. Şimdiki gibi 350 gün gev
fetip on gün sıkıtbrınca gaflet yü 
zünden cezaya uğramasın. 

Ben dalgalı tiddetin halk önün. 
de adeta bir tuzak olduğu kanaa
tindeyim. Halkı gevtekliklerle 
yemleyip günün birinde anaızın 
bir şiddete çarpmak haklı ve doğ . 
ru değildir. 

Yaşasın merhume! .. 
Dünkü gazetelerde nadir, am • 

ma pek nadir gördüğümüz bir ha
ber vardı: Nüzhet Haiıım isminde
bir zat vefat etmit ve bütün ıer -
vetini Hilaliahmer, Tayyare ve }li 
mayeietfal cemiyetlerine vermif. 

·Dikkat ettim, insana garip geliyor. 
Okuyunca tuhaf bir his karşısında 
kaldım ... "Acaba mı?." diye ken
di kendime tereddüt ettim. Çünkü 
biz böyle hareketlere alıtmıt deği
liz.. Bir çok meziyetlerimiz var -
dır. Bunları sayıp dökmek bize 
düşmez. Bırakalım iyi huylarımızı 
yarü ağyar söylesin. Yalnız biz 

onlara bunu kolaylattıracak fır
satlar verelim .. Lıikin kusurlarımı· 
zı kendimiz söyliyelim ki; düzel • 
mesi mümkün olsun... "Tepeden 
tırnağa kadar mükemmeliz" de • 
dikçe manevi ve maddi bir ileri • 
lemeye artık lüzum ve imkan kal-
maz ••• 

Kusurlarımızın büyüceklerin -
den birisi memleket hayrına servet 
teberrü etmemektir... Komşumu'Z 
ve siyasi ortağımız Yunanistanda 
adını başında hususi bir servPtİn 
yaptığı hastahane, mektep, umum\ 
bahçe, stadyum, cadde, şose görür 
sünüz. Yunanlılar memleketlerine 
kartı bu tarzdaki hizmetlerile va· 
tanperverliğin en yükıek mertebe
sine varmıtlardır. Ne olur biz de 
onları biraz taklit etsek! 

itte bunun İçin memleketin u
mumi kuvvetleri, böyle amatör ya
tan hizmetlerine kartı çok mülte • 
fit ve sitayitkıir olmalıdır ki; biz-
de de bu biı artsın!.. • 

Umuyorum ki; bu üç hayır ce
miyeti, Nüzhet Hanımrn kabrine 
güzel bir abide koyar ve oraya 
memleketin bu hayirhah hammr -
na kartr olan tülcran hislerini ya· 
zar. Yatasın merhume Nüzhet H•
nım! 

FELEK 

Iranın Bağdat sefiri 
lranm Bağdat aefiri Nizamüldüvel 

dün Ankard&n tehrimize gelmiştir. 

İstanbul-Balıkesir telefonu • Akay ve Şirketi Hayriye idaresi
nin cüınhuriyet bayramında bilet Üc· 
retlerinde yüzde elli tenzilat yapma
yı kabul etmiılerdir. 

* Uıaka giden Sümer Bank umum 
müdürü Nurullah Eıat Bey avdet et· 
miştir. 

lstan'buldan Ba lıkesire kadar tele
,. fon hattı ikmal edilmiıti. Bir aya ka· 

dar Balıkesir • lzmir hattı da temdit 
edilmif olacak '\7e muhavereler batla

. yacaktır .. 
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( içtimai bahisler l Ul · · ff&))JZQ ısu 1. && 
HiKAYE ~JJ - ...... _..; aı 
Evet efendim! l Ateş!.. Bir ıslahhaneye muhtacız 

Bir akpm; karanlıklar bastıktan son· 
ra Kınalı Polis merkezinden bana tele
fon ediliyor: 

- Hanımefendi .. Adada bot kalan e
•inizde bütün eıyalarınız, yani size ait 
bütün elbiseler ve ufak tefekler çalın
mıştır. Lütfen yarın sabah geliniz. 

Garip hırsız! - Dedim - evin için
de beninı eşyamdan başka çalacak bir 
ıey bulamamış mı? Ve der~al hükmet· 
tim: Bu hırsız, muhakkak hır genç ka
dın olacaktı. 

Polis Efendiye sordum: - Hırsızı bul 
dunuz mu? 

- Henüz hayır! - Dediler - Fakat 
bir ip ucu yakaladık. 

- Mesela kimden fÜphe ediyorsunuz? 
- Patates satan bir köylüden. •. 
- Ne münasebet?! - Dedim -
Evet ne münaıebet! Verilen izahata 

nazaran çalınan kadın eşyası bir erkek 
köylüyü asla alakadar edemezdi. Küçük 
bir halı, bir yatak örtüsü elbet onun İ· 
çin daha cazip olurdu. Bana ait bazı şey
ler getirmek üzere Adaya göndermi§ ol· 
duğum adam gene evde bana ait hiç bir 
eşya bulamadıktan sonra polise müraca
at ve ihbar ederek artık geri dönmüştü. 
O da, polisin ifadesini teyit etti. Evde, 
benim eşyamdan başka bir ıey hiç bir 
çöpe el sürülmemiıti. 

Ben kendi hesabıma bunun bir kadın, 
hem de bir genç kadın olduğuna hiç te
reddüt etıneden hükmettim. 

Ertesi sabah Kınalıya geçtim. Polis· 
!erle beraber evde tahkikat yaptık. Kay
bolan elbiselerimin üzerine bir de polis 
merkezinde ifade vermeğe davet edildim. 
Çarnaçar merkeze gittim. Merkezde, Ü~ 
gün evvel bir fÜphe üzerine kocaman 
bohçasile tevkif edilen bir genç hızmetçi 
k.z bulunduğunu da söylemitlerdi. Me
mur efendilerin bulunduğu odaya girin
ce bir İ•kemleye cansız bir külçe halin
de çökmü1 perişan ve yorgun bir genç 
kızın ürkek ve muztarip gözleri gözleri
me dikildiler. Önüme kızın bohçasını ge· 
tirdikleri zaman genç kızın gözlerile tek
rar karşılaştım. Sarııın yorgun gözlerin
de ürperen heyecan ve bitkin bir ısbrap 
beni titretti. Memur Efendiler; mücrim
lerin kalplerini çarptıran ciddi ve kat'i 
seslerilc em~ettiler: 

- Bohçanı aç!.. 
Kenarlarında ıüpheli yaralar sıyrılan 

dudaklarında bir istimdat sayhasını zor
la zapteden genç kız titrek ellerile boh
çanın bir ucunu kaldırır kaldırmaz hay
retlere düttüm: Buruıuk bir tomar hali
ne getirilen elbiıelerimin bazılarını ta
nımıttnn!.. Hırsızla kartı karşıya idim! 
Genç sarışın kızın halinde hicap ve ne
damete benzer hislerle sukutuhayal ele
mi vardı. Evet sukutuhayal 1 Muhak
kak aldığı bir kaç ipekli elbisenin haya
lile, tevkifhanenin insana yeis veren kö
ıesinde bir çok genç ve emelli rüyalar 
görmüştü! 

içimde isim veremiyeceğim duygular ı 
çırpınıyordu. Hislerime mağlup ol
dum. - Kızım - dedim - bu işi nasıl 
yaptın. Beni bu elbiselerle görüp te ö
zendin mi? Yoksa sana biri mi yol gös
terdi? 

Titreyen ıeaim onun doğru in.san hiı
lerine hitap etmiıti. Mertçe başını kal
dırarak: 

- Bana kimse yol göstermedi - diye 
cevap verdi - kendim çaldım!. .. 

- Peki .• Nicin çaldın öyle İse? 
Bu ıefer batını eğdi ve cevap 

medi. 
Ben tekrarladım: - Bu elbiseler ho

fUna mı gittiler? 
Sönük sesile. - Hayır - dedi - ben 

sizi hiç görmedim •. Y anmızdaki eve hiz
metçi olarak siz gittikten ıonra girdim. 

- O halde söyle kızım. Bu fena iıi 
niçin yaptın? 

Ağlar gibi: - Bursadaki babamın ya
nına gitmek için param yoktu, satacak
tım bunları ... Burada rok sıkıntı çektim. 
Dayak yedinı .. Bana acıyan olmadı hiç!.. 

Kızcağız bunları söylerken heyecana 
kapılmıyor, hmçkırıklarla da sarsılmı
yor, belli ki ne komedya oynamak istiyor 
ne de İçinde sıcak bir kaynak var .. Ar
tık İnsanlığın yumuıak ve müıfik hisleri 
benliğinde donmağa, kurumağa baılamıı 
Fakat ben, onun, saçları diken diken u-

rışın başını, kayıtşızlık, sefalet, açlık, 
zebanilerinin edç büçüç ellerile didikle· ı 
diklerini görüyorum. 

Yanlarına ahretlik diye alınıp dünya 
yüzünde çektirilmiyen cehennem azabı 
kalmıyan bu biçarelere zaten içimde de
rin bir şefkat hissederim. Bu ahretlik 
kurbanlar, dünyada her türlü insani hak
larından mahrum yaıatırlar. Gençlikle
ri asla düşünülmez, hatlarına bir eıki 
yemeni, sırtlarında yamalı bir paçavra, 
yalın ayak, artık ve iğrenç bir kaç lok· 
ma nafaka onlara çok bile görünür! Ve 
onlar daima evin küçük ve genç hanımla .. 
rına kartı ıahte bir itaat, fakat içlerinde 
sönmez ve derin bir kinle büyürler. Ve 
bu kin bütün fenalıkların annesidir, on• 
dan neler doğmaz! 

Eminim, bugün kadın mücrinılerin 
bir istatistiği yapılsa ekserisinin mazi
sinde ahretlik damgası vardır. 

içimden taşan bir isyan ve heyecanla: 
- Al kızım - dedim - bu elbisele

rin bazısı senin olıun •• Acaba seni ya
nıma alsam bir daha böyle bir şey yap· 
maz mısın? 

Hemen fırladı, yaralı dudaklarile eli
mi öptü ve: 

- Bir daha yapmam! - Dedi -
Bu sefer elimi tutan kirli elinde, donup 

sağırlaşan benliğinden bir sıcaklık, yara• 
lı dudaklarından sızan iniltide İnsan sesi 
titredi. Bu kızı kurtarmak mümkündü! 
Fakat nasıl? Bir ıslahhane, merhametli, 
müşfik, dindar kadınların himayesile ılık
laşan bir ıslahhane böyle kimsesiz, ana
sız, yurtsuz ve şefkatsizlikle, karşılaşan 
bu çürük insanlara şifa verecek bir ıslah 
haneye hastahanelerden ziyade muhtaç 
olduğumuza bir kere daha iman ettim. 
Yanımızda İyi kalpli Türk polisleri be
nim kadar müteeııirdiler. Fakat mücrim
ler hakkında kat'i hükümleri veren "ka
nun,, bat ucumuzda somurtuyordu. Be. 
nim affım ve hepimizin merhameti bu 
adil ve muhtetem bakim karııamda dil
siz kalmağa mecburdu. 

Bu kız muhakkak tevkif edilecek, Po
lislerin nazaretinde muhakeme edilecek, 
nihayet hapishaneye gidecekti. Ve orada 
kendi maziıine benziyen ve timdi profes
yonel hırıız, yankesici ve kalpleri cü
rümlerinin kışrile, kaılarındaki rastık
lar kadar kapkara kirli kadınlarla düşüp 
kalkacak, cürmünün cezasını bitirip ha
pishaneden kalbi, ve İnsanlığı büsbütün 
kararmış ve donmuş olarak çıkacak! .• 

iyi kalpli Türk kızları! Yaııdınız olan 
bu kimsesiz, i.vare, serseri bahtsız kızla
n dü~ününüz •. Bu işleri yalnız hükümet 
yard ,mına bırakmayınız. Bir genç kızlar 
kulübü yalnız spor, yalnrz muzik, yalnız 
kütüphane, yalnız kamp, yalnız zahiri 
terbiye, yalnız danı, yalnız müsamere, 
yalnız seyahatten ibare kalamaz. Onun 
yanında, bilhassa başında, bu insanlık 
kadrosundan hariç her türlü İnsani hak
tan ve zevkten mahrum kalmı! çareılz
leri müşfik ve sıcak havasında ba
rındıracak insan kalbinin en temiz en 
İyi ve en doğru duygularından örülmü1 
bir çatı ve bir yuva liznn ...• 

Nezihe MUHiTTiN 

Teşekkür 
Kerimemin düğün merasimine =-1tirak 

suretile lutuf ve teveccühlerini gösteren 
ve telgrafla güzel his ve tebriklerini gön 
deren zevatı iliye ve güzideye en sami
mi tesekkürlerimizin ve en derin hür· 
metlerimizin ilenen beyanına kıymetli 
(Milliyet) in vesatetini rica eylerim e
fendim. 

Haydarpaşa Sokullu kötkü 
Sokullu vezirzade 

Hikmet 

Yarın akşam 

SARAY 
(Eski Glorya) sinemasında 

7 büyük yıldızın filmi. 
FOKS JURNAL de: Bir çok 
manzaralardan maada Sonba-

[75601 

Har i k Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla İcrayı muamele etmekte olaı 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 5987 

-

Gazanfer Bey barut gibi bir amir
dir. İdare ettiği ticaret müessesesinin, 
hiç şaımıyan, tam ayar edilmit bir 
saat gibi tıkır tıkır işlemesini iater~ 
lı batında çok titizdir. En ufak ka 
yıtaızlığı, ihmali kat'iyen affetmez, 
kılı kırk yarar, ince eler, ıık dokur 
bir müdür olan Gazanfer Bey bilhas
sa maiyetindeki memurlara karıı ga
yet ha~in, insafsız, kelimenin tam mi.
naaile serttir. 

Onun kapıdan girdiğini gören ha
demelerin korkudan dilleri tutulur, 
dizlerinin bağları çözülür. Gazanfer 
Bey kat'iyen itiraza tahammül etmez. 
Hele aksi bir cevap alırsa küplere bi
ner, kıyametleri koparır. 

Ticarethaneye erkenden gelir ve 
hademeyi kapınm önünü süpürüyor 
görürse, bağırmağa baılar: 

- Bu ne tenbellik! Bu ne miskin
lik! Bu vakte kadar akim neredeydi? 

Buna verilecek cevap ıudur: 
- Evet efendim .. Münaoiptir efen· 

dim ... Pek güzel efendim! .• 
Tekmil memurlarla hademeler bu. 

na o kadar alıtmıtlardi ki Gazanfer 
Beyin hiddeti de bir anda eeçer, yü
rürdü. 

Gl"çen sabah Gazanfer Bey, bermu
tat hademeyi hatladıktan sonra oda
sına girdi ve muha&ebeciyi çağırdı: 

- Bordroları çıkardınız mı? 
Muhasebecinin rengi atını§tı: 
-Çıkarıyorum efendim. 

- Demek daha hazır değil ha!. 
Antık Gazanfer Bey ağzını açmı§, 

gözünü yum.muftu. 
Muhasebeci boynunu büktü: 
- Evet efendim .. Münaııiptir efen

dim.. Pek güzel efendim .. 
Gazanfer Bey muhasebeciyi savdı, 

kalem odasına geçti. Memurlardan bi 
ri fDAur fosur sigara içiyor, ikiıi tat
lı tatlı konuıuyor, biri de bir aıağı, 
bir yukan dola§ıyordu. Bu manzara 
zaten parlamağa müheyya olan Ga ... 
zan fer Beyi çileden çıkarmııtı: 

- Ne zaman İ§ görüyoraunuz? iti· 
niz, gücünüz laklakıyat.. Habre ke
yif çatıyorsunuz değil mi? 

Memurlar olduklan yerde bozul
muılardı. Hep bir ağızdan mırıldan
dılar: 

- Evet efendinı.. Münasiptir e
fendim.. Pek güzel efendim. 

G.:ızanfer Bey söylendi, söylendi ve 
hızla kindini aşağıya anbalaj dairesi
ne attı. Malları sandıklara istifeden 
iki iıçiden biri bir farkı tutturmuı, 
söyleyip duruyordu. 

Gazanfer Bey taştı, köpürdü: 
- Burası meyn~~ ı........ . ~ ... ı-gi mi 

Nedir bu rezalet? 
işçiler tiril tiril titremeğe başlamı~

lardı: 

-Evet efendinı .. Münasiptir efen
dim .. Pek güzel efendim .. 

Gazanfer Bey böyle depoyu, diğer 
odaları dolaştı, bağırdı, çağrrdı. Mi\. 
dür Bey amirlik heybet ve lugmetini 
ve azametini gösterdi. 
Akşam Üstü tatil zili çalarkea fap

kasını, bastonunu aldı. Ağır ğır m~I' 
divenlerden indi. Kapıcı iskemlesinde 
batı göğsüne diifmüş, uyukluyordu. 
Gazanfer Bey bunu görünce kıvılcım 
yutınuı gibi ateı püskürmeğe başladı . 

. - Evet efendinı .. Münasiptir efen
dun.. Pek güzel efendim .. 

Gazanfer Bey dakikalarca haykı-
rıp ıinirlerini yatıftırdıktan aonra, 
evinin yolunu tuttu. 

Eve girdiği zaman karısile karıı· 
!aştı: 

-Batımıza gelenleri aonna Gszan
ter! 

-Hayrola karıcığım, ne var": 
- Hizmetçi kadın bir terbiyesiz-

lik etti. Memen kovdum. 
- Çok iyi ettin ... 
Bu gec_;,e .~iıafirlerimiz gelecek. 

K.a~ının on~ ta§lık, aofa, merdivenler 
kırlı .. Haydı esvaplannı çıkar hiz
metçi kadının önlüğünü tak. Ko~a ile 
furçayı da al, ortalığı gÜzelce temL•!e. 

Gazanfer Bey yutkundu. Gene yut
k?ndu, ba~ını önüne eğdi. Verecek 
hır cevap bulamadı. 

Kansı kaşlannı çatmı;.tı: 
- Öyle ne durup suratıma ha ,,. 

yorsun? 

Gazanfer Bey büzüldü, buzüldii: 
. -Evet efendim •. Müna6ı,.tir efen· 

dım .. Pek güzel efendim. 

ZAYi - 28-12-932 de Kony• askeri 
orta mektebinden aldığım 41 numaralı 
yedi~.dı;ki tastiknamemi zayi ettim. 
Yenısını alacağımdan hükmü yoktur. 
To~att~ _A ~ukat ~~n ve lbrabinı bey
lerın katıbı ve Millıyet gazetesi muha
biri H. lbrahim ef. vasıta.ile 4742 No 
Mehmet oğlu Şevki. • ............... _ ................. ---.. ~---------------------... 

iii!i T U R K ( Sabık Majik ) SiNEMASINDA 
Yarın akşamdan itihare:ı m :vsım küş:ıdı milnasebetilt 

ZEYNEBİN GÜNAHI 
REX ING~AM tarafından milyonhr sa,file vıicude getirilen muazzam tarkılı Fransızca ıözlü 

Fevkala:le güzel rak.ıs'ar ve şarkılar, meraklı sahneler, binlerce figüranların 
iştirakile müthiş muharebeler 

PIERRE BA TCHEFF - ROSİT A GAR CIA • COLETTE DARFEUIL 

Yarın gece Türk sinema sanayiinin yeni bir zaferidir! 
ÇÜNKÜ baştan nihayete kadar heyecanlı ve şaheserler şaheseri 

GÜN DOGARKEN 
• 

F Im· tamamen Türkçe Sözlü olarak iPEK sinemasında gösterilecektir. 
~ Numerolu biletlerinizi derhal aldırınız; Telefon: 44289 

• 
Bir hastadan bahsediliyordu. 
Atefİ hiç düfmİyormuf ! Evvelki 

gece (38) mif, sabaha kartı (39) 
olmuf. Bugün öğle üstü de (40)a 
çıkmıf .. 

- Aletler içinde yanıyor zaval
lı! ... Dediler. 

Hep acındık: 
- Hastalığı ? 
-Tifo! .• 
-Doktorlar, ne diyor? 

- Hiç!... Ne diyecekler. Bekli-
yorlar. Anlattıklarına göre hasta
lılc, tabii seyrini takip ediyormuf. 
Fakat bilir misiniz, günde üç kalıp 
b . . ' uz yetıtmıyor ..... 

Alnına konan buz, temmuz gü
netine gösterilmit gibi, bir dakika 
dayanmıyor, tıpır tıpır eriyor ... 

Kırk derec ate, .. Şaka değil! .. 
Tifo lafı, içimizdeki evhamlıla

rı teli.ta dütürdü: 
- Çocuklar, ne duruyoruz? ~· 

yaptıralım! 
- Ben, yaptırdım, .. 
- Ben &fi yaptırmadım ama, a-

fi gibi tesir eden komprimelerden 
aldım ... 

içimizde y~lı bir zat vardı. O
na da sordular: 

- ~iz atı yaptırmadınız mı? 
-Y oook ! Lüzum görmedim. 

- Neden? Yoksa tifoya kartı 
muafiyetiniz mi var? 

Manalı manalı gözlerini süzerek 
cevap verdi: 

- Hayır ama, kat'iyP.n eminim!. 
Ben tifoya yakalanmam ... 

- Böyle söylemeyin .. Ya yaka
lanırsanız .. Kırk derece atefe na
sıl dayanırsınız? 

B14ını salladı: 

- Biz gençlik aletini kaybet
mis insanlarız. Hastalığa yakalan
ma:k değil, barut fıçısına dütsek 
kolay kolay atef almayız! 

M. SALAHADDiN 

SATİE 
Her çeşitten çok 

miktarda 
elektrik 
fiatlarını 

ampülünü 
arttırmadan 

muhterem halkın emirlerine amade bu· 
lund<ırduğunu ilan eder. 

Metro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu 
Elektı·ik evi - Beyazıt, lıtanbul Mu
val.kithane caddesi No. 83 Kadıköy ls
kde caddeıi No. 10 Üsküdar 23 Nisan 
~addesi 19 Büyükada. (7289) 

6482 

Şişli Halk fırkasının 
Tenis turnuvası 

Şişli Halk fırkasında 24 • 29 Eylül 
ve 1 Tetrinievvel tarihlerinde olan 
müsabakalar kiiç!ikler ve büyükler ol
mak Üzere iki: kısma ayrılnıııtır. 

Müsabakaları kazananlara kupa .. 
lar ve madalyalar tevzi edilecektir. 

Küçükler müsabakası: Tek erkek 
ve çift erkek. 

Büyükler müsabakası: Tek erkek, 
çift erkek, muhtelit, tek kadın. 

Kayıtları: Milli spor, Zeki Riza 
mağazası (lstanbul). 

Foto Süreyya Bey mağazası Tünel 
baıı. 

Halk fırkası Niıantaş kortları. 

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

(6895) (5997) 

lıtanbul Asliye mahkemesi üçüncü hu 

kuk dairesinden : Şuıan hanımın Kara

bet efendi aleyhine açtığı ihtar davası 

üzerine mümaileyh berai tebliğ gönderi 

len dava arzuhali ikametgahının meçhul 

olması haıebile bila tebliğ iade kılınmıt 

ve ili.nen tebliğat ifası tensip olunmuttur. 

Tarihi ilandan itibaren on gün zarfında 

cevap vermeıi lüzumu ilin olunur. 
(7549) 

lıtanbul üçüncü icra memurluğun• 
dan : Kuru çeımede, Kuru çefme cadde
sinde 25-27 numaralı kömür deposunda 
yapılacak dıvar inşaatı 14 Eylül 933 ta· 
rihinden itibaren kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konmuıtur. ihalesi 8 T. Evvel 
933 tarihine mü::adif pazar günü saat 
16 da icra olunacaktır. Taliplerin şartna 
me ve projesini görmek ve tafıilit al· 

mak üzere her ıün saat 10 dan sonra 
lıtanbul iiçüncü icra dairesine 932-1454 
numara ile müracaatlan ve yevmi ihale 
olan pazar günü de olbaptaki müzayede 
ve münakasa ve ihali.t kanununa tevfi
kan tanzim edecekleri 396 lirayi havi ban 
ka teminatı ve teklif mektuplarını saat 
16 dan evvel icra memuruna tevdi eyle 
meleri ilan olu11ur. (7374) 

Umumi evler bir çok ka
yıtlara tabi tutulacak 

Umumi kadınlarla evlerin riayete 
mecbur olacakları yeni hükümler 

Yeni tatbik edilecek fuhuş nizamna
mesinin bazı krıımlarıru neıretmiştik. 
Nizamnameye &Öre, açılacak umumi ev• 
ler bir çok kayıt ve §artlara tabi tu
tulmuştur. 

Nizamnameye göre muayene etmeden 
muayenesini deruhte ettiği kadının cüz
danında kaydını yapan veya hastası ta
mamile iyileşmeden salim olduğunu bildi
ren tabipler hakkında Türk ceza kanunu· 
nun 354 üncü maddesi mucibince takibat 
yapılır. 

Hususi tabip tarafından tedavi edildi
ği e•nada fuhu§ icra ettiği ıabit olanla
rın behemehal tecridi temin olunur. 

Bu nizamnamede tayin olunan mecbu
riyetlere riayet etmiyen veya hilifına ha
reket eden hususi tabiplerin bir daha 
umumi kadınların muayene ve tedavi et
melerine müsaade edilmez. 

Umumi kadınlar nelere 
riayete mecburdurlar? 

Resmi veya hususi tabipler tarafından 
muayeneye tabi ve tedavi altında bulunan 
bütün umumi kadınlar söylenen günler ve 
saatlerde muayeneye kendiliklerinden 
gelmiye mecburdurlar. 

Muttyc·ne ve tedavi günlerinde gelmi
Y<'O. veya verilen müsaadeden istifade e
derken günlerinde muayene ve tedaviye 
gelmedikleri hususi tabibi tarafından ih
bar olunan kadınlar zorla celbolunarak 
resmi tabip tarafından muayene veyahut 
cebri tedavi ve tecride tabi tutulurlar. 
Mükerrer defalar zorla celbine lüzum gö
rülen kadınların mevcut umum! evlerden 
birine raptı temin olunur. 

Umumi kadınlar alakadar memurlara 
talep üzerine hüviyet cüzdanlarını göster• 
mlyc ınec.burdurlar. Memurlar bu cüz
danları icabında tetkik ve sahibinin mun
tazaroan muayeneye icabet edip etmemit 
oldui!<1nu tahkik ile mükelleftirler. 

GUnünde muayenelerini yaptmnamıf 
olan umumi kadınlarla fuhuı ile mehif ve 
şahil malum olanlardan hüviyet cüzdan· 
larını yanlarında taşımıyanlar derhal mu• 
ııyeneye sevkedilip tabibe muayene etti
rilır ve muayenenin icrasına değin tecrit 
ve sanatını icradan menedilir. 

Umumi evlerin açılma fartları 
Umumi evler ancak polis teıkilatı ve 

hükumet veya belediye doktorlan bulu
nan ve sıhhi kuyudatın tamamile tatbi
kini mümkün kılacak vasıtalara malik o
lan veya bu müe&sesat:Jn tesisi mümkün 
bulunan viliyet veya kaza merkezlerinde 
açılabilir. . 

Zührevi hastalıklarla mücadele komıs· 1 
yonu tarafından vilayet veya kazanın han 
gi mnhalle ve sokaklarında umumi evler 
açılabilece~i teıpit olunur. Bu mahaller 
umumi caddelerden görünecek tekilde 
veya bu gibi cadc!elere pek y'!kın o"'!ı~a
caklır. Tespit edilen mıntakanm hanem• 
de uı11t;rni ev açılamaz. 

Umumi evler umumi kadınların mua
yene Vt! tedavi edildiği müeııeseler müs
tesna olmak üzere resmi daire ve müesse
seler, ibadethaneler ve mektepler yakı
nında ve bu mahallerden görülebilecek 
bir mesaf~de olamaz. 

Müracaat usulü ve tahkikat 
Gmumi ev olmıyan şehirlerde böyle 

bir ev açmak üzere müracaat vaki oldu
ğu zaman o jehirde fuhut ile meluf ka· 
d,n1arın m\?\•Cul olup olmadığı tahkik o
lunur ve eğer açılacak umumi ev ve umu• 
ını evde sanatım yapacakların esasen o 
şehirde mc.•vcut umumi kadınlardan ibaret 
bulu~muk ve kendilerinin böyle bir ev
de sanatlarını yapmak rızaları bulunmak 
ıartlnril<· müracaat sahibinin talebi mah-
1'U5 mac.ldelerın .. göre muamele yapılarak. 
is'af olunur. 

Umumi ev açmak i.stiyenler evvelii. bir 
istid;\ ile ınahallin en büyük mülkiye i.
mirınu nıüracaat edeceklerdir. 

istida sahibi ve mevcut ise ortaklann 
cümlesi isimelerini, şöhretlerini, doğduk 
larr ve oturduk~arı yeri tasrih ile istidayı 
imu edeceklerdir. 

lstidaya a,ağıdaki vesikalar rapt ve ve
rilen istidanamenin merbutu olduğu las
tik olunur ve altları istidayı imzalıyanlar 
tarafından imzalanır. 

/\. - Binanın ihtiva ettiği her katın 
plilnıru havi bir kroki ve binarun bulun
duğu mahalle, sokak ismini ve numara
sını ve mal sahibiırln hüviyetini ihtiva e
den bir beyanname, 

B - istida edenlerin iki~er kıta 9Xl2 
ebadında ve arkasında imzalan bulunan 
fotoğrafları, . . . 

C - Hizmetçi, kapıcı ve ıaıre gıbı 
müstahdemlerin ismi, şöhreti, doğdukları 
ve oturdukları yer ve yaşları hakkında 
maJt_.mat ve her birinin iki~er kıta ve ar
kalarında isimleri yazılı fotoğrafları, 

ı; - Açılacak evde sanatlarını icra e
decı.:k umumi kadınların isim, töhret, doğ 
llukları ve oturdukları yer ve yaşları hak
kındaki malumat ve ellerindeki hüviyet 
C'U"cianlartnm numarasını havi bir liıte 

Umumi evlerde telefon bulunacak 
Telefon tesisatı mevcut tehirlerdeki U• 

mure.i evlerin kaffesi daima müki.lemeye 
h.ır.ı.· tekilde telefon tesisatı yaptırmıya 
mecburdurlar. Açılmasından itibaren bir 
hafta içinde telefon koyıruyan veya dai
ına mülalemeye hazır bulundurıruyan ev 
kapatıl<r. 

Umumi evleri açamıyacak olanlar 
A~ağıda yazılı ıabısların doğrudan 

doğruya veya başkalarile ortak olarak u• 
mumt ev açmalarına müsaade edilmez. 

A - Otuz be§ yaıını bitirmemit olan• 
lar. 

B - Mahcurlar. 
C - Ağır hapis ve altı aydan aıağı ol

mamak üzere hapis cezaırna mahkUm edi· 
lerek cezasını bitirdikten ıonra bet aene 
geçmemiş olanlar. 

D - Ecnebi tabiiyette veya tabiiyetsiz 
olanlar. E - "'C" fıkrasında yazılı mah
kUmiyete sonradan duçar olan kimselerin 
veya sonradan hacredilenlerin umumi evi 
derhal kapatılır. 

Umumi evleri ifletenler 
L'mumi ev sahipleri yanlarında çalı• 

şanlımian başka bir eve çıkan veya on· 
dan ayrılan umumi kadınların isim ve hü• 
viyetlerini 24 saat zarfında zabıtaya ha· 
her vermekle ve her ne tarzda olursa ol
sun hasta Q1anları hemen muayene tabi
biM bildinnekle mükelleftirler. 

Tabip, muayeneye gelmiyecek derece· 
de hasta olanların yanlarına giderek mu
ayenc4'ini icra ve bir hastalıkla malUl o
lup ta bulunduğu yerde tedavisi mümkün 
olmıy~n veya etrafı için sirayet tehlikesi 
aı zeyli yenlerin mevcut hastahanelerden 
birine kaldırılması için icap eden teıeb
bü•leri yapar. 
Birleşme yerleri açacak olanlar 

Umumi kadın olduğuna dair usulü da
İreıinde veril.mi' veıikaıı olmıyanların 
birleşme yerlerine her ne suretle olursa 

· ohun kabulü yasaktır. 
Dirieşme yerl•ri ancak kısa müddetler• 

le göruşmck u•ere gelecek çiftlere mah· 
sustur. Buralarda gece yatılmaz. 

Tek başına fuhuş 
Tek baıın:ı fuhuş yapan kadınlar ika· 

metgahlarını değiıtirmek istedikleri za• 
man keyfiyeti ve geçecekleri evi nihayet 
bir hafta evvel ablak zabtıasına veya bu 
işle muvazzaf zabıta, mahallenin merbut 
olduğu polis mevkiine yazı ile haber 
vermekle mükelleftirler. 

Polis mevkileri aldıkları bu ihban de· 
rakap ait olduğu ablak zabıtasına tevdie 
mecburdurlar. 

"Umumi evler,, «Birleşme yerleri» 
ve "tek başına fuhuı icra edilen evler
de" daima prezervatif ve korunma mer
hem ve damlalan hazır bulundurulacak 
ve bunlardan yalnız prezervatif hakiki 
bedeli mukabili müıterilere satılıp ko
runma merhem ve damlasını istiyenler 
paraaız kullanacaklardır. Bu gibi yerler· 
de ziyaretçilere korunma tedbirlerinin 
ehemmiyetlerini ve lazım gelen tedbir
lerin ne suretle alınacağını öğrebnek i
çin Sıhhat ve lçtinıai Muavenet vekal&
ti tarafından imal ettirilecek lavhalar
dan bulundurulacak ve bunlar evin her 
odasında en göze çarpan bir yere ası
lacaktır. 

Bu gibi yerlerin sahipleri bu lav
haların yerlerinden kaldırılmamasına, 
Üzerlerine baıka bir şey asılmamasına, 
kirlenip yırtılmamasına dikkat edecek
ler ve her hangi bir sebeple kaybolduğu 
veya okunmaz hale geldiği takdirde ye
nisini muayene tabiplerinden isteyip tek
rar aıacaklardır. 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
19 Cennet hanım. 

1 

19 45 Hazım B. tarafından Karaı6z. 
20:30 Udi Salah.atlin B . ve kemani Nubar ef. 

refakatile Hamiyet Hanım. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı. Borsa. haberleri, ıaat a7arı 

MOSKOV A, 1481 m. ......_.., v 
Her cüukü ne4riyat. 
VARŞOVA. 1411 m. 
20 pli.k 20,75 Yeni dünyanın adamr ismin· 

delır.i alır.eç . 21,05 oda mu•ikisi, piyano konseri 
22,JS hafif muıiki, 23 dana muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,20 karıtık ne,riyat 22 taıanni 23,20 si· 

ean musikisi 24 Almanca konferans, 24,25 
ca.zband. 

VI YANA, 518 m. 
21,45 Der Vilde Grabbe isimü ılır.eç. 23,05 

pli.k. 
MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,05 haberler, musahabe, 21,35 temsil h· 

rııık konser, 24 haberler. 
PRAC 488 m . 

21 tiyatro 22,50 ıolisl konseri, 23,20 neı'eli 
ne,riyat 23,40 haberler, 

ROMA, 441 m. 
21,50 Ru7 Blas isimli opera temsili. 

ve ciimlesinin arkasında isimleri yazdı , • 

bir[' ~o:~fnte'~~~uş icra edilecek olan e- 1 ~~ f; Jfı;,yıA·t 
vin mubsarrtfınd:ın niz~namede yazdı c:J lJ.. ... tJ.Jl ~ ~ 
loi.ılcümler dolayısıle vakı olacak kapatma 
cezaları ve netayicine itiraz etmiyeceğine Aırm umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 
dair alınacak bir taahhütname, -·--------------

f ~ Umumi ev açmak iıtiyen evli ABONE ÜCRETLERİ : 
kadınların kocalarından rıza ve muvafa
kaf·lan olduğuna dair alacakları imzaları 
noterlikçe lastik olunmuf vesika. 3 ay1ıiı 

• .. 
iZ 

Türkiye içiıa 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç İçin 
L K. 
a
ı• -
211-

Gelen nrak ıeri Te1'"ilmn.- Müddeti 
seçen nüıhal~r 10 kuruttur.- Gazete •• 
matbaa.ya ait itler için müdirjyet• mÜ· 
racaa.t edilir, Cazelemis ilinlann meı'u• 
liyetini k.bul etmez. 

HAVA 

lıtidayı alan makam bunları merbutla
ri.~ birlikte zührevi hastalıklarla mücade
lf' teşkil.ltının İcra kısmına tevdi eder ve 
icra kısmı da istidada iımi geçen kimıe
ı~.r hakkında icap eden tahkikatı süratle 
yapıp uınurn! ev ittihaz edilecek binayı 
gördükten sonra tahkikat ve mütahede 
neticelerini istidayı havale eden makama 

B k d hal b Yetilköy aıker~ rasat merkezinden •e-
bir raporla bildirir. uma am er U rilen malUmata ıöre buıün hava bulutlu 
raporu zührevi hastalıkla mücadele ko- olacak, Fa•il8..lı yaimur yaiacak ve rüzıi.r 
ınisyonuna verir. Umumi ev ve burada sakin olarak e•ecektir. 
ıanatını } apacak kadınlar ve ev açmıya 19-9-933 tarihinde hAva tazyıkı 759 mi-
tatip ol.tnın evsaf ve §eraiti muvafıksa limetre en Fazla sıcaklık 18, en az da 14 

k derece olarak lır.aydedilmitlİr. 
müracal ıahibinin talebi komisyonca a- İııllİİİliİİİIİııılİİİİİİİiıilİİİİlııiliiıliiiiiiiııilıiıiıı••--
bul ve en büyük mülkiye liınirince lastik 1 
oloJnduktan sonra polisçe müsaade edilir. 
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ideal neşriyat 
Radyonun ilk tcessüsünde galenli 

(kulaklıklarla dinlenen) aletler ile pek 
Yakın ecnebi memeleketlerile mahalli 
radyolar dinlenmekte iken radyo her ke
ıe iyi ümitler vermekte İse de bir çok 
kitnseler radyonun bugünkü hale gele· 
•eğini kimse hatrrına getirmiyordu. O 
Zamanki bir kaç saatlik basit programın 
timdiki gibi geniıletilerek her hususta 
İıtifade edileceği zannolunmuyordu. 

A2 bir zaman zarfında dev adımlarile 
ilerliyen radyo aletlerini programları 
ile merkezleri de ayni süratle takip etnıi1· 
tir. 

Radyolar hiç fÜphesiz ki musiki dinle
tnek için en iyi bir vasıta olmakla bera
ber ayni zamanda herkesi her hususta 
tenvir eden en medeni bir alet olmuıtur. 

Şimdiki halde Avrupada 138 radyo İl• 
lasyonu halifaaliyettedir. Bunların nasd 
bir program neırettiklerini bir istatistik 
Yaparak karilerimize bildiriyoruz. 
Kadın saati yalnız ev kadınlarına mah· 

ıus tanzim edilen ve ekseriyetle gündüz .. 
leri neırolunan bir program kısmıdır. 
Kadın saatine bir halta zarfında bü

tün Avrupa merkezlerinde 70 saatlik bir 
Program tahsis edilmiştir. 

Çocuk saatine Avrupa ra~yoların~a 
bir ehemmiyeti mahsusa verılmektedır. 
Bu kısım neıriyat bütün merkezlerde bir 
halta zarfında 150 saati inal eder. Ço
cuklara mahsus mektep deraleri a 140 
ıaati geçiyor. 

Hıfzıssıhha ve doktor tavsiyelerine 30 
laat kadar ayrılmışın. 

Aktüel saatlere programlarda 30 saat 
ayrılmaktadır. 

Ameleyi alakadar eden bir haftalık neı 
t"İyat Sovyet ittihadı postaları ekseriyeti 
teıkil ettiği halde 65 saatten aşağı değil
dir. 

Bundan maada köylü ve çiftçi saatine 
Pek ehemmiyet verilerek programda 140 
ıaat ıribi fazla bir zaman iıgal etmekte
dir .. 

Muhtelif bilgilere 75 saat, Pazar haf
ta günlerinde gerek ':8~yo ve '!erek .kili
•elerden nakledilen dinı ve ruhı neırıyata 
25 ve maaleıef edebiyat için de bir haf
ta ~rfında yalnız 30 ıaat ayrdmııtır. 

Haberler tamim, rekli.m ve konferans 
lar için 2s0 saat ayı-ılmağla ~u pek mü
him neıriyat için pek fazla bır yer ayır· 
rnaınıf oluruz. 

Malumdur ki Avrupa merkezlerinin 
hepsi müstakilen program neşretmemek· 
te idiler. Bir merkezde verilen neıriyat 
memleketin diğer kısımlarından da ko· 
laylıkla iıidilebilmesi için yardımcı mer· 
kezler vardır ki baı merkezlerin neıret· 
tikleri programlan bir kablo ile naklede· 
tek aynen kendileri de neırederler. Bu .. 
hun için yalnız b~fına program .~eşre~~!' 
nıerkezlerin adedı yukarda gosterdıgı· 
ıniz miktarla kıyas edilemez. 

Ayrı, ayrı programı bulunan takriben 
70 merkez vardır. Bunların günde vasati 

Kararname mem
nuniyet uyandırdı 

(Başı 1 inci sahife~e) 
aring esası dahilinde . harı~le ya!'mı> 
olduğu anla§malar akım hır vazıyete 
düşmÜ§ gibi görünüyordu. Takasın tat 
bikile kalkınan bir kısım ihraç mad
delerimizin de, baıta madenler olmalı. 
Üzere, vaziyetleri meıkuk bir hal alı
)'ordu. Evvelki gün içtima eden He
Yeti vekile memleket iktısadiyatında 
derin izler bırakacak olan bu vaziye
ti nazan dikkate alarak, icap eden 
acil tetbirlerin ittihazına yarayacak 
bir kararnamenin esaılarını tesbit et· 
iniştir. 

Yeni kararnamede bazı esaslar 
Bugünlerde neıredilecek olan yeni 

kararnamenin esasları hakkında dün 
ıehrimize tayanı dikkat malUmat gel .. 
ıniıtir. Bu maliimata göre kararname 
bütün karıııhk ve müphemiyetleri iza .. 
le edecek mahiyettedir. Kararname 
hülasaten ıu eoaaları ihtiva edecek • 
tir: 

1 - Tafuu kaldmlmıt değildir. 
Memleketimizin takas için takip ede· 
ceği yol ve hangi maddelerin takasa 
tabi tutulmak ıuretile himayeıi lazll'D 
geldiği daha bir müddet sonra, ağle
bi ihtimal bu sene mahsulünün alaca· 
iı nihai vaziyete göre karar altına a
lınacak ve takas prensibimiz teshil o
lunacaktır. 

2 - Son kararnaıne yüzünden hi
sti olan vaziyetlerin jzaleıi için §U tet
birler alınmaktadır: 

A - Bütün mukaveleler evvelce 
lnalüm olan ıerait içinde kemafiısa· 
bık tatbik olunacaktır. 

B - Mal ihraç edip mukabilini it
hal edemiyenler bu ithalatı yapabile
teklerdir. 

C - Takas ıçın verilen her türlü 
trıakbul vesikalar tanınacaktır. 

Kararnamenin hususiyeti, hükU -
"1etin evvelki kararname ile bağlan• 
dığı üç aylık müddeti tanıması ve mük 
tesep hak sahiplerine bu müddeti ve· 
•erek gösterilen sadakattir. Bu üç a· 
l>ın hitamına kadar yeni takip edile • 
~ek yol tesbit edilmit olacaktır. Aldı· 
Rıtnız mevsuk mallimata nazaran, bu 
defa takas itlerine bakacak komisyon 
rilınrüklerde ve Gümrük ve Jnhiıar-
1.,, vekaleti tarafından teıkil edile • 
tektir. 

Diğer taraftan yeni kararname ma 
denlerimiz hakkında çok mühim hü· 
~İitnleri ihtiva etmekle beraber ilerisi 
•çin de yeniden alınacak tetbirleri ha 
~ll"lamaktadır. Yeni kararname hak· 
lcında fikirlerine müracaat edilmek ü
~ere takas itile alakadar maden tir • 
~etleri mümessilleri dün Ankaraya 
;.ı.ğırılmı§1ardır. Bu davet üzerine 
tlatya madenlerinden Refi, Başta,tan 
~rhan, Fethiyeden Rilyati, Borasit 
t••ketinden Ali Nihat, Dağardı ıir-

ctinden Paluka Bey ve efendiler bu-

Başvekilimizin Sofyadaki 
nutkunu dinleyeceğiz! 

Bu ak§am Salyada Başvekilimiz İs· 
met Paşa ve Hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüştü Beyin ıereflerine verilecek ziya· 
fette irat olunacak nutukları Sofya te
lefon kablolan vasıtaıile lstanbul rad
yosu nakledecektir. 

Saat 20 raddelerinde lıtanbul rad· 
yosundan bu nutuklar dinlenebilecek· 
tir. 

Königsvusterhausen merkezi 
Yükıek dalgalarda çalııan ve hari

ce karşr Almanyayı nimreami temsil 
eden Königswusterhausen timdi 75 
kilovat takatindedir. 

Güzel iıitilen bu posta bir müddet 
evveline kadar 35 kilovatlık daha za
yıf bir merkezdi. Son zamanlarda AJ. 
man radyo idaresi takatini 150 kilo
vata yükseltecek olduğu Königswus
terhauaen'i daha iyi dinlememiz müm 
kün olacaktır. 

ltalyan sergisi 
İtalyan radyo sergisi 28 Eylulde açı· 

lıp 8 Teşrinievvele kadar devam edecek· 
tir. 

Sergide merakla beklenen en mühim 
ıey uzaktan görülecek bir tiyatronun 
nakli olacaktır. 

Markoni, tecril heleri ne 
devam ediyor 

Geçen haftalarda bir ajanı telgrafla 
Markoninin gayet kısa dalgalarla imal 
ettiği mürırilelerin ilk tecrübelerini ya
pılmakta olduğu bildiriliyordu. "Elektra,, 
yatı Üzerinden yapılan bu tecrübelere 
devam edilerek 30,40 santimetrelik en 
kısa dalgalar 500 kilometrelik mesafeden 
duyulmağa muvaffak olmuıtur. -············ .................... . ............... 
9 ıaat çalııtıklarını kabul ederek mecmu· 
unu bir halta zarfında 4410 saatlik prog
ram vermiş olurlar. Yukarda bahsettiği
miz musiki haricindeki kısımlar iae 975 
saatlik bir program tutmaktadır. Şu 
halde merkezler umumi neıriyatlanmn 
takriben dörtte birini bu gibi faydalı şey 
)ere hasretmiılerdir. Buna skeç ve tiyat· 
ro ile daha bazı program kısımları da i
lave edilmemiştir. 

Bu hesaba göre bütün radyo merkez· 
!erindeki musiki neşriyatı faaliyet saat· 
!erinin yüzde 65 tini geçmemektedir. An· 
!aşılıyor ki radyo tirketleri musikiye 
verdikleri ehemmiyet kadar dinleyicile· 
rini her şeyde tenvir için de i.zami gay
retlerini sarlediyorlar. 

Turgut MITAT 

MILLIYt.:·ı ~AKŞAMBA :ıo EYLOL 

Bir dedikodu yuvası 
Romanyada Oradea ıehri havalisinde 

işitilen gizli bir radyo merkezi hali fa· 
aliyettedir. Herkes tarafından merakla 
dinlenen bu meçhul istasyon her gece 
saat tam dokuzda batlamakta ve neıri· 
yatının en karakteristik ciheti hususi 
ailelere ait müthiı dedikodular yapma· 
sıdır. Mesela bilmem kim kiminle sevi· 
ıirmi, ve ayrılmak üzere imiı ve daha 
bunlara benzer ailevi dedikodular. Polis 
bu dedikodu ocağının mahallini bir türlü 
bulamadığrnı iddia etmektedir. Halk a· 
rasındaki bir rivayete göre de Polisin 
bu hususta bir kastı mahsusu olduğu İ• 
)eri sürülüyor. 

Yunanistanda radyo 
Yunanistanda ıimdiye kadar munta· 

zaman itliyen bir merkez imal edilınemit 
tir. Bundan iki sene evvel bir merkezin 
imali için A vrupadan bir çok malzeme 
getirilmiş ise de merkezin tesisine mu
vaffak olunamamııtır. Bu malzeme geçen 
kı§ Sel8nikte açılan panayıra reklim ol
mak üzere imal olunan muvakkat m r· 
kezde kullanılmııtrr. Son aldığımız •İr 
habere göre Yunanistanda yeni bir n er .. 
kezin yapılması için bütçeye 5 mily• n 
drabmi tahsisat konmuıtur. 

Eyfel istasyonu 
Pariste E.yfel kulesi üzerinde imal e· 

dilmit ve "Eyfel merkezi., ismi verilen 
1400 küsur metreli Fransız postasının 
faaliyetine son beynelmilel konferansta 
müsaade edilmemiıtir. Bu istasyonun 
Kinunur.ani bidayetinde çalıımaıına nİ 
hayet verilecektir. 

Viyana raclyosuncla program haricin· 
ele sesi İfİtilen Avusturya BG§ııekili 

Dollfuss 

Lcndra sergisi 
Bu seneki sergilerin en göze çarpan .. 

)arından biri Londra sergisidir. Londra 
sergisi olimpiya şeklinde olup teşhir edi
len aletlerin cümlesi bir bakışta görüne 
lııilmektedir. Sergide bateri aletlerinden 
en ıon sistem gramofonlar radyolara 
kadar her fabrikanın mamulatı yer al-

mııtır. Bilhassa Baird sisteminin de yeni 
televizyon aletleri nazara çarpmaktadır. 

Reıınlıniz serginin bir köıeıile sergi
ye çıkarılan en küçük dört lambalı 

radyo aletini göateriyor. Aletin içerisi
ne elektro • dinamik hoparlörlerin en kü
çük bir modeli konulmuıtur. 

Telefunkenin 30 uncu 
devir senesi 

Almanyanın ve hatta Avrupanın en 
tanınmış telsiz telgraf ve radyo müesse
sesi olan Telefunkenin 30'cu yıldönümü
olduğundan Ber1inde mezkllr müessese 
tarafından her tarafa büyük hoparlörler 
konulmuı ve umuma konserler dinletil
miıtir. Müessesenin mühendisleri 30 se
nelik telsiz ve 10 sene radyonun geçirdi
ği tarihlerine ait mühim konferanslar 
veril~ttir. 

ismet Paşa Hz. Sofyaya hareket etti 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

sineıinde gördükleri iyi muamele ve 
kardeı sevgisinden hararetle bahset
tikten sonra seyahatin, Türk ve Bul
gar dostluğunu temin etmekle kalmı
yarak bütün Balkan yarımadasını sul 
ha kavuşturmaıı temennisini izhar et
mit.Jerdir. Baıvekil Paıa Bulgar taıe
beye teıekkür etıniıtir. 

Diıçi mektebi Bulgar talebesi Ga
zi Hazretlerine takdim edilmiı. Reisi
cümhur Hazretleri kendilerine iltifat 
etmiılerdir. 

Gazi Hazretleri ismet Pataya te
veccüh ederek: 

- Bizden Bulgar dostlarımıza 
•amimi selamlarımızı götürünüz .• 

Demiılerdir. 
Gazi Hazretleri, vagona kadar çı

karak ismet Pata ve Tevfik Rüştü Be· 
ye ve refikaları Hanımefendilere iyi 
ıeyahatler temenni ettikten ıonra in
miflerdir. Tren (Yata Gazi, Yap Pa
ta) sesleri ve alkı~Iar arasında hare
ket ebniıtir. Büyük Millet Meclisi Re
isi Ki.zım PafA tarafından, İsmet Pa
şa ve Recep Beyin refikaları Hanıme· 
fendiye Mühendis mektebi Bulgar ta
lebeai tarafından mükellef buketler 
takdim edilmiıtir. 

Gazi Hazretleri İstasyondan ayrı
lırken halk tarafından tiddetle alkıt· 
lanmıtlardır. 

Hususi trenle gelenler 
ismet Paıa Hazr~tlerini almak Üze 

re Bulgar hükümeti tarafından husu
si bir tren tehrimize gônderi1mi§tİr. 
Tren sabah saat 5,30 da Sirkeciye va
sıl olmıııtur. Bu tren ile Sofya sefiri
miz Tevfik Kiirnil, Bulgar timendifer
leri umum müdürü M. Boıkoff, Bulgar 
protokol müdürü M. Stailoff ve Hari
ciye nezareti memurlarından M. Nau
moff ıehrimize gelmiıler ve dün ak
ıam ismet Paıa ile birlikte Sofyaya 
gitmiılerdir. 

Beraber gidenler 
lamel Paşa Hazretlerine Hariciye 

vekili Tevfik Rüıtü Beyden maada 
Hı<lk fırkası umumı katıbi Recep, Af· 
yon mebusu Ali, Falih Rıfkı, Hariciye 
dördüncü daire ıefi Cevat, Baıveka -
let kalemi mahsus müdürü Vedit, Ha
riciye kalemi mahsus müdürü Refik 
Amir Beyler refakat etmektedirler. 
ismet Paşa Hazretleri V arna tarikile 
ve 24 eylulde hareketle, 25 eylulde 
lstanbulda bulunacaklardır.. Avdet 
seyahati için Yavuz zırhlısı tahsis e
dilmiıtir. Yavuza iki torpido muhribi 
de refakat edecektir, Bu vesile ile 
Türk donanmasının mühim üç cüzü 

l!'Ün Ankaraya hareket edeceklerdir. 
Takasın maden ihracabnda mühim fa 
ideleri dokunmuıtu. Yeni himaye tet• 
birlerini gören madenciler istikbal· 
den çok emindirler. 

de Bulearistanı ziyaret etmiı olacak-
tır. 

Solya seyahatına ait resmi 
proğram 

SOFYA, 19 (A.A.) - Bulgar A· 
jansı bildiriyor: Türkiye Baıvekili is
met Paıa Hazretleriyle Hariciye Ve
kili Tevfik Rüıtü Beyin Bulgariatan
daki ikametlerine ait program: 

Hususi tren 20 eylül çartamba saat 11 
de Sofyaya muvasalat edecektir. Misafir· 
ler, İstasyondan hükUmet erk.8.nı, mecliı 
reisi ve diğer ıahıiyetler tarahndan kar
tılanacaktır. Refakatlerinde refikaları bu 
lunan lımet Paıa, Tevfik Rüıtü Bey 
Türkiye sefaretine İneceklerdir ve orada 
ıerefleriııe hususi bir öğle yemeği veri
lecektir. Türk vekilleri saat 16 da sara 
ya giderek isimlerini kaydettirecekler· 
dir. Saat 16,30 da Baıvekil ile meclis 
reisini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaret 
derhal iade edilecektir. Saat 20,30 da 
baıvekil M. Muıanof bir akıam ziyafeti 
verecek ve ziyafeti bir resmi kabul takip 
edecektir. 
Perıembe sabahı aaat 9,30 da ıehir 

gezilecek saat 13 te Türkiye sefiri tara· 
fından bir öğle ziyafeti, saat 17 de bat· 
vekil tarafından çay ve saat 20 de milli 
operadaki temsilden sonra 22,30 da yine 
baıvekil tarafından hususi bir ıupe veri
lecektir. 

Cuma ııünü saat 10 da Türk vekilleri 
ile Baıvekil arasında mükilemat cereyan 
edecek ve müteakıben misafirler kral ta 
rafından kabul edileceklerdir, saat 17 de 
Türkiye sefiri tarafından çay ve saat 
21 de meclis reisi tarafından akıam zi
yafeti verilecektir. 

Misafirler cumartesi günü saat 10 da 
hususi trenle Varna'ya hareket ederek 
saat 16,45 te Tırnova'ya muvasali.t ede
ceklerdir. Şehir ve tarihi eserler ziyaret 
edildikten sonra saat 20 de trende aktam 
yemeği verilecektir. Türk vekilleri pazar 
günü saat 8 de V arnaya muvasalat ve 
ıehri ve Eksinograd sarayını gezdikten 
ıonra saat 18 de vapurla lstanbula hare
ket edeceklerdir. 

Bulgar - Yunan gÖrÜfmeleri 
Atina gazetelerinin verdiği bir ha

bere göre Mösyö Çaldaris Ankarada 
Bulgar sefiri Mösyö Antonoff ile Bul
garistan ve Yunanistan arasındaki muğ
lak meseleler etrafında görüşmüıtür. 
Mösyö Antonofl, Mösyö Çaldarise, 
Türk - Yunan müzakeratının Bulgar .. 
larda hıısule getirdiği endiıeden bah· 
setmİ§tİr. Yunan başvekili buna ver
diği cevapta bu müzakerelerin iki hü
kU.met arasında teıriki mesaiyi, sulhu 
ve dostluğu takviye etmek maksadına 
matuf olduğundan hiç bir endişe tev
lit edecek mahiyette olmadığını ve mü
zakerelerin hiç bir hükUmete mütevec
cih olmadığını bildirıniıtir. 

Bulgar - Yunan münasebatına ge ... 
lince, Y.tösyö Çaldaris, Bulgaristanın, 
iki hükUmet arasındaki ticaret muahe
desinin temdit edilmemesinden müte-

vellit iktııadi ihtilaf etrafında müzake
ratta bulunması lazım geldiğini söyle
mit ve Bulgariıtanın Bulgar - Yunan 
iktısadi teıriki mesaisinden çok istifa
deler edeceğini ilave etmittir. 

Bundan sonra Yunanistanın Ankara 
sefiri Mösyö Sakellaropulos ile Mösyö 
Antonoff arasında uzun bir mülakat 
vuku bulmnıtur. Bu müülemelerin ne· 
ticesi yakında belli olacaktır. 

Mösyö Çaldariı, Yunan Bulgar mÜ· 
zakeratma, Cenevreye gidecek olan Bul
gar Başvekili Möıyö Muıanofl ile be
raber, Cenevrede devama muvafakat et
miıtir. 

Bulgar gazetelerinin mütaleaları 
SOFYA, 19 - Bulgar gazeteleri 

Başvekilimizin seyahatini memnuniyet
le karıılamakta ve bu ziyaretin Bulga
ristan ile Türkiye arasrnda mevcut İyi 
münasebet bağlarını daha ziyade kuv
vetlendireceği ümidini izhar etmekte
dirler. 

Bulgar gazetelerine göre: Bu daki· 
kada iki memlck'!t arasında, neticelen
mesi bir gün iti halini alan ikbsadi mÜ· 
zakereler iıtiına edilecek olursa halle
dilmemiş en küçük bir mesele dabi mev· 
cut değildir. 

Bu itibarla konuşulacak bir mesele 
yoktur. da denilebilir. Buna mukabil 
Bulgaristan ile Yunanistan arasında 
hem siyasi, hem iktııadi, hem de ticari 
bazı ihtiliiflar mevcuttur. Acaba Türki
ye bu ihtilafların halli için ne dereceye 
kadar tavassutta bulunabilir, Yunanis
tan ile akdettiği miıaktan sonra bu ta• 
vaısut vaziyeti ne dereceye kadar mü
saade eder, Üzerinde durulacak mesele
dir Türk - Yunan misakının umumi 
bir Balkan itilafına mukaddeme olabi
leceği hakkında muhtelif taraflardan İz· 
har edilen ihtimallere gelince; Bulga· 
riatanın herkesle doıt geçinmek istedi
ği meydandadır. 

Bulgar gazeteleri bu şekilde hülasa 
edilebilecek olan mütalealarından sonra 
Batvekilimizin seyahatini müteakip Bal 
kanlarda siyasi ufkun daha ziyade ay
dınlanacağı ümidini izhar etmektedir
ler. 

Türk • Yunan karde,liği 
ATINA (Milliyet) - Yunan Baı· 

vekili Mösyö Çaldariı ile maiyetindeki 
diğer nazrrlara Ankarada yapılan sami· 
mi tezahürat hakkında Yunan gazete
leri sitayişkar bir lisanla beyanı mahzu
ziyet ediyorlar. 

Elline Kon Mellon bu münasebetle 
diyor ki: 

"Ankarada Türk hükumetile Türk 
milletinin heyeti murahhasamıza karşı 
fÖsterdikleri hüsnü kabul ve merasimi 
ıstikbaliye, tipik bir hatırnüvazlık ve ta
ziz hududunu haylıdan haylıya aştı. 
Bu hüsnü kabul, dost bir milletin değil, 
fakat kardeş bir milletin resm; istikbali 
idi. Bu kardeş millet, bütün Türklerin 
kalplerinde gayeı derin kökler aalmıı 
fıakiki ve riyasız bir muhabbetten do
ğan hislerini Y unanistana kartı tebarüz 

Amatöre kolaylık 
Bateri ve akümülatör ile çalı§Bn alet

lerin fazla lambaları da parazite maruz 
kalmaktadrılar. Fazla parazit olan mem· 
leketlerde aletin toprak hattı parazitin 
bir misli artmasına yardım eder. 
Toprak kullanılmıyacak olursa bittabi 
sada o nisbette azalır. Şu takdirde yapı· 
lacak bir §ey vardrr. Toprak yerine ikinci 
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bir anten kullanmak ayni uzunlukta ve 
diğer ikinci anteni de anten ile muvazi 
yapıruyarak mümkün olduğu kadar amut 
ve hatta yukardan aıağı tesis edecek o
lursa da bunu toprak yerine kullanacak 
olur&anız parazite karıı en iyi bir ted
biri almı§ olacaksınrz. 

Bu anteni imalde kullanacağınız tel 
adi sobacı teli olabilir. 

Ajans haberleri ve radyo 
Her yerde ajans haberleri memleket· 

teki dinleyicilerin lisanile neıredilir. 
Bir müddettenberi ecnebi dinleyicile

ri celp etmek üzere bir çok memleketler· 
de ajana haberleri muhtelif lioanlarda 
dinletilmektedir. 

ltalyarun şimal merkezlerinde akıam 
haberleri Alman lisanile, Avuıturyalılar 
İtalyan lisanile, Çekoslovakyalılar, Çek 
ve Rus lisanile, Breılau merkezi İtalyan 
ca, Ruslar da ötedenberi haber ve propa
gandalarını dünya lisanlarile neıretmek· 
tedirler. 

Rus fabrikalarında 
Rus amelesi yaptıkları fena itlere mu

kabil ceza olmak Üzere fabrika müdür
leri tarafından kendilerine bir "kötü ma· 
dalya., verilir. 

Kötü madalyayı kazanan ( ! ) amele
nin ismi de bütün radyolar vasıtasile i
lan edilir. Ruslar amelenin çalıımalcta 
gayret gösterdiklerini temin etmek ga· 
yesile bu usulü tatbik ebniılerdir. 

Bu seneki radyoların çoğu bu alete 
ben:ıamektedir. 

Milletleri 
!dare edenler 

--o--

M. Mussolini Gazi Hz. inden 
takdirle bahsediyor 

Pariste çıkan Pariı - Soir , Paris .. 
Midi gazeteleri müdürü Mösyö Mar
cel Lecain iki gündenberi ıehrimizde 
bulunmaktadır. Meslektaıımız zamanın 
büyük adamları hakkında yazacağı bir 
eser hakkında tetk"katta bulunmakta· 
dır. Mösyö Lecain bize demiıtir ki: 

- Bugün memleketler muayyen for
müller ile değil, büyük adamların deha· 
sile idare edilmektedir. Buıün Gaz~ 
Musaolini, Hitler, Lenin gibi büyük a· 
damlar milletlerin idaresi için lazım ge
len direktifleri vermiılerdir. 

Bu sebeple bu zevatın mesai tarzla
nnı, kurdukları formülleri anlamak için 
seyahat ediyorum. Bu tetkikatımı bir 
eser halinde neıredeceğim. 

Şimdiye kadar Hitler, Avusturya 
Baıvekili Dollfuss, Mussolini ve Stalin 
ile görüştüm. Buraya da Gaziyi eör
mek için geldim. 

Hitler, insanlan iyi idare etmesini 
bilen bir adamdır. Halka iyi hitap et
mesini ve halkı cezbetmek için onların 
ruhuna ve kalbine nüfuz etmeği pek i
yi biliyor. Bu sebeple dahilde muvaf
fak olınut ve Alman birliğini vücuda 
getirmiştir. Hitlerin masizi yoktur. Bu
na dair bir fey söylemek kabil değil

dir. Harici siyasetine gelince; biraL 
beceriksiz bir adamdrr. Çünkü timdiye 
kadar herkesi kendisinden uzaklaıtır· 
mıştır. ltalya, Almanyadan yüz çevir
mekte olduğu gibi Avusturya da ayni 
ıeyi yapacaktır. 

Muuolini, bir dahidir. Çok faal bir 
mazisi vardır. Takip ettiği idare tar
zında çok muvaffak olmuıtur. Mussoli
ni, kendisi ile görüşürken bana Gazi
den bahsetti. Ve Gazinin çok yük.,k. 
seciye ve irade sahibi bir zat olduğunu 

ettiriyordu. 
Hiç §Üphe yoktur ki, dün kendi res· 

mi murahhaslarını bu kadar ıamimane 
kabul eden bir memleket için, Yunan 
milleti de ayni hissiyatı tamamile besli
yor. Bütün Ellen'lerin ruhlarından ken
diliğine fışkıran bu hissiyata artık ne 
bir tahmin, ne bir hal ve ne de resmi bir 
muamele istikamet verir. Ellen'ler sulh 
uğrunda masruf olan büyük gayretler 
için Türkiyenin dostluğuna behemehal 
istinat edebilir. 

Asırlarca devam eden bu kadar mÜ· 
naferetler ve mücadelelerden sonra Tür· 
kiye ile Yunanistan, sarsılmaz dost
lukları sayesinde milletlerin biribirile 
dost olmaları ve müştereken çalışma
ları için birer nümune teşkil etmiıler
dir .,, 

Karilere cevaplarımız 1 
NECMi TAHSiN BEYE: 
1 - Varıovada 2.9.933 akşamı ve• 

rilen alaturka konsere dair geçen haf. 
taki ıayıfamızda malumat verdık. 
Türkçe ıpikerin kim olduğu bildiril
memiştir. 

2 - lstanbul Telsiz Telefon Şirketi 
eskiden senelik abone Ücretlerini iki
ıer taksitte de kabul ederdi. Geçen se 
neden itibaren bu usul kaldırıldı ve 
timdi 1 O lira def aten tediye edilmek 
mecburiyetindedir. Yalnız resmi dai
relerden msıf ücret, yani ıenede bet 
lira alınmaktadır. Bunun haricinde 
hiç, kimse istisna edilmiyor. 

BURSADA TEOMAN BEYE: 
400 ile 800 Khz (200 ila 500 metre) 

arasında bahsettiğiniz merkezler bu
yurduğunuz gibi bütün gün çalııtıkla. 
rı halde Bükreı ve Odesa istisna edil· 
mek Üzere en kuvvetlisi de gündüzleri 
memleketiınizin hiç bir tarafından İ§İ• 

tilememektedir. Buna dair "Gündüz 
memleketimizden dinlenen merkez
ler,. baılığı altında bir yazı hazırlan
mııtır. Ya bu, ya gelecek haftaki sa· 
yılamızda ne§redilecektir. 

Fading 800 • 1500 kiloherz (200 • 
500) metre aralarındaki merkezlerde 
bilhassa fazladır. Bu dalgalarda sa· 
baha karşı çalııan muntazam prog· 
raınlı bir İngiliz merkezinin çalıtbğı· 
nı iıitmedim. Sabaha kartı saat 4 ve 
5 raddelerinde yalnız bazı Rus mer
kezleri çalıtır. Bunlardan bahsettiği
niz dalgalardakileri Odesa ve bir 
Moskova istasyonu olabilir. 

lstanbuldaki uğultuya gelince: İs
tanbul merkezinin bu meziyetinden 
bahsetmiyen hiç bir taıra kariimiz 
kalmamııtır. Bunun ıebebini yazmıı· 
tık. Buna alelekıer ayni dalgada bir 
telsiz telgraf ve bilhassa 1192 metre• 
de çalışan kuvvetli Lükaemburg rad· 
yo istasyonu sebebiyet veriyor. Saat 
sekize kadar lstanbulu dinliyebilme• 
niz, henüz bu saatte Lükaemburgun 
tesir etmemesinden ileri gelir. Kıım 
saat altıdan itibaren ayni tacizata ta· 
bit olacağınız muhakkaktır. Ancak 
merkezimizde bir tadilat yapılmakla 
bu tacizata mini olunabilir. Çünkü 
Lükıemburg haksız olarak ve beynel· 
milel Lücerne konferansının müıaa· 
desi hilafına bu dalgayı iıgal etmek· 
tedir. 

MalUmdur ki merkezler gittikçe 
kuvvetlenerek uzaktaki zayıf istasyon 
ları uzaklara dinletmiyorlar. Güzel 
işitilmek için artık kuvvetli bir mer- . 
kezin imalinden baıka çare kalma• 
mııtır. 

Beyoğlu bir sıhhat 
Müessesi kazandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Hastane ıimdilik 200 yaı.at..lı olarak · 

teaiı edilmiıtir. Gelecek seneye kadar 
yatak adedinin 350 ye iblağ edilmesi ve 
kadronun güzide mütehassıslarla takvi
ye edilmesi mukarrerdir. Haotane bi· 
nası büyük bir emek ve himmet sarfile 
yeniden tanzim edilmit, boyanm11, •· • 
meliyathaneler, tesisatı fenniye ve sıh- ! 
biye eıkisine nazaran tekeınmül cttırjJ ... 
miı, kovuılar yeniden tanzim edilmit· 
tir. Hastaneye yakında mükemmel bir· 
rontken ve elektrik tedavisi kısmı ila
ve edilecek, yeni cihazlar getirtilecek· 
tir. 

Hastane eskiden halka yalnız klinik, 
tedavi ve müayenesi yapardı. Bu defa 
mühtacindan erkek ve kadın hastala• 
rın kabul edilmesi de kararlaıtırılmı:ı
trr. Bu meyanda doğum hastalan da· 
vardır. 

Hastanenin açılma meraıimi bazı u
faktefek eksiklikler de yetiıtirilebildiği 
takdirde yarın yapılacaktır. 

Hastanenin yeniden teıisi İçin De
niz müıtqarlığı sıhhiye tubesi reisi Dr. 
miralay Mazhar Şefik Bey Ankaradan 
§ehrimize gelmiıti. Küıat merasimini 
müteakip Mazhar Bey Ankaraya avdet 
edecektir. 

Hastanenin halka daha geniş bir su
rette yardım etmek kaydile açılmasın
dan mütevellit ıürurlarını ifade için a• 
çılma günü Kasımpaıada halk tarafın• 
dan ayrıca tezahürat yapılması da mu• 
karrerdir. 

11•111u1111111111nnıını1tı11111111111"11 .. 11•11111nıı.-

ve onu çok takdir ettiğini söyledi. , 
lstanbulda herkesin çalı§tığını görü

yorum. Şehirde büyük bir ticari faa
liyet var. lktısadi buhran kendini his
settirmiyor. lstanbul asri bir ıehir ol
muştur. Bugün Pi yer Loti ve F arrere' .. 
İn tasvir ettiği gibi bir ıark ıehri ol
maktan çıkmııtır. 

Fransa, Türkiyeye daima dost da- · 
rak kalmııtrr. Fransa, Türkiyenin bir 
hayranı ve takdirkiindır. 

Türkiyenin cümburiyet idaresi altın
da baıardığı terakkiyatı, alaka ile ta· 
kip etmektedir. 

Fransa, Türkiyenin büyük bir dev
let olmağa namzet bulunduğunu ve dev .. 
!etler konserinde büyük bir rol oyna· 
yacağını tahmin etmektedir. Bn sebep
le, sermayesi ile Türkiyeye yardım et•, 
meğe ve ona iktısadi müzaberetlerde 
bulunmağa hazırdır. 

Bu yardım, klasik bir istikraz akli 
suretile değil, fakat Türkiyenin nafia 
işlerine ittirak etmek ıuretile yapıla
bilecektir. Mesela yol, clcmiryolu, fab
rika, köprü İnşası gibi işlerde Franırz 
sermayesinden istifade edilebilir. Turk· 
lerin de, Fransada mevcut olan bu va .. 
ziyetten istifade edeceklerini ümit ede
rım.0 
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L • 
ltalyanların, gene sırhnı 

yere getirdik! 
•••••••• 

Güreş müsabakasının neticesi 
• 

• • 
Türkler 5, ita/yanlar 2 ... 

Gazi Hazretleri de güreş sahasını şeref
lendirdiler ve müsabakayı takip ettiler 

ltalyanlarla son temas .• 
/ T emıili maç .. 

Balkan ıampiyonu olan ekipimiz: 
cüreıecek .. 

Bu üç cümle bütün I.tanbul ahali-
ıinin kafasında yer bırakmıttL , 

Sporu uzaktan yakından takip eden
ler, hep bu geceyi bekliyordu. 

Maksim salonlanrun kapdan açıl
dıktan yarım saat sonra bütün yerler 
inal edilmit bulunuyor, arada tek tük 
bot kalmıt 1andalyeler çok kıymetli bi
rer mal gibi bir kaç kitinin birden hü
cumuna maruz kalıyor ve nihayet biri 
tarafından kapılıyordu. 

Saat dokuza çeyrek var. Salon tam 
yükünü almıt vaziyette ... Bu kalabalığı 
gördükten sonra, ceçen gün yaz:clığım 
yazının tamamile doğru olduğuna ka
,Uim. Artık bu bir memleket iti olınut 
\·e bütün halk bu ihtiy~cı duy.-ğa bat· 
ı;amıttır. Bu derin alakayı bir kat daha 
luzlandırmak İçin yapılacak tek çare 
var: 

Kapalı bir güret salonu yaptırmak. 

Bu suretle. yapılacak ıı:üret ve ağır 
atletik ıporlar daha fazla rağbet cö
recek ve herkeı seve ıeve sporcuları• 
mızın müsabakalannı seyre kotacaktır. 
Dün akıam gene cüret salonunun kapı
'"" önünde yüzlerce halk bekletiyor 
ı-e içeriden sızacak, bir tek lakırdıyı 
<.an kulağile dinliyorlardı. 

Yağan yağmur gene bu halk kütle
ıini oradan dağıtamryordu. 

Saat dokuza on var. Salonda bot 
tek yer kalmadı. 

Artık "'bırsız:lık baılıyor. Herkes 
preıçileri minderde görebilmek için 
••on atıyor. Saat dokuzu çeyr-ek geçiyor. 
İtalyan güreıçileri geldiler. Artık mü
,,.Jıakalar batlamasına bir kaç dakika 
'Var. Herke. biribirile müsabakanın ne
ticesi hakkında münaka~ ediyorlar. 

Artık müsabaka başlıyor .• Onünde 
ltalyan ve arkada bizim güreşçiler çık
tılar her taraf alkııtan inliyor .. Takım
lar halka takdim edildi. 

Ve mütekabilen nutuklar söylendik-
• ten sonra Ahmet Fetgeri Bey federas

yon namına bir tilt ve güreıçilere de 
lıirer 1andalye verildi. 

Güreşler btıflıyor 
Nihayet güreıler batlıyor. ilk mü

~.\baka, Küçök Mustafa ile Tripi ();onni 
ara11nda. iki müsabık ta ringa çıktı
lar. 

56 - kilo - Tripicioni - Küçük 
Muıtala. 

Orta hakemi: Sadullah Bey, yan 
hakemleri: ltalyanlar. 

Tutuıtular. ikisi biribirlerini yok
luyorlar. ltalyan kol kapmak istiyor. 
ltalyan bir tutuıla favül yaptL IV.kıstafa 
poYan kaz:andı. Tripicionni biraz; atak 
yapmak istiyor. Fakat kaqısında ra
lıibinin takaya tahammülü olmadıiını 
lıildiği için fazla ileri gidemiyor. Mus
tafa nedenıe bugün pek iyi değil. 

Mustafa hiç hücum etmiyor. Hep 
fırsat l<olluyor. Bundan dolayıdır ki 
güre, pek devamlı olmuyor. 

Bir hücuın esnasında Muıtafa ken· 
disini bir köprü ile zor kurtardL Alta 
dü~hi. Gürq heyecanlandı. Tripicion• 
ni'nin çektiği bir saltoyu Mustafa bir 
köprü ile atlattı. Hemen onunla bera
ber ltalyan güreıçi de bir kÖprÜ kur
du ve gene üstteki vaziyeti muhafaza 
etti. Mustafa hali alttan kurtulamadı. 
)talyan fevhli.de uıta olduğunu bir 
kat daha isbat etti. Şimdiki yazİyete 
söre, Tripicionni gürette faik ve çok 
serbest güre,iyor. Birinci on dakika 
neticesinde ltalyan güreıçisi galip. 

ltalyan gene ayakta cüre,mek is
tedi ve deYam edildi. 

Bu arada Mustafa kafa kollarından 
birini kaptı fakat alta düıtü. Hemen 
bunu müteakip ltalyarun meşhur ha
kemi İstediği bir 1altoya ııüzel bir po
zisyona mıini oldu ve ayağa kalktı ve 
bir puvan daha kaz;andı. 

Güreş kendiliğinden yavaşlıyor. Ar
tık terlediklerinden dolayı Mustafarun 
bfa kol kapmak istimali de güçleıti. 

Mü.,.baka biran için tekrar canlan
cL f.ı.at her iki rakipte de yorgunluk 
kendini cösterdiği için bu sürat de
.. _ edemiyor. Nihayet devre bitti ve 
ltalyan Tripicionni çok güzel •e temiz 

Milliyet'in romanı: 18 

bir cüret yaptıktan sonra bükmen ga
lip. 

En hafif 
61 - kilo - Nizolla - Abbas. 
Orta hakemi: Seyfi Bey, yan ha

ke,.,Jeri: Sadullah Bey ve Cav - !Mlıgil
lo he<' iki rakip tutuıtular. Muhakkak 
ki' çok güzel bir müsabaka seyredece-

ğiz. b' 'b' J • • ki 1 N' Daha ıra ır ennı yo uyor ar. •· 
zolla fevkalade temkinli ve hesaplı gÜ· 
reıiyor. ~iribirlerine oyun tatbik et
mek istiyorlar fakat olmuyor. ilk bet 
dakika geçti. Daha bir ıeyler yok. Ha
fif mütekabil hücumlar varsa da mü
him bir feyler yokken Abbas çok güzel 
bir kafa kol kaptı hasmı ltalyan an'i 
bir köprü ile kurtuldu. Gene ayakta 
güreşiyorlar. 

Birinci on dakikanın sonunda ha
kem ekseriyeti beraber kararını verdi. 
çekilen kura neticesi'!d~ A~~a• ~·t~e 
ltalyan altta kaldı. Bızım gureıçımı.z: 
çok iyi çalıtıyor. ltalya? yoruldu. l~ı: 
•i birden köprüye geldıler. Abbas ıyı 
~alıtıyor. Abbas kale takmzğa ça.~ışı
ynr. ilk üç dakika bitti. ltalyan uste 
~ıktı. Abbaa güzel bir sıyrılııla Üstte 
kaldı ve puvan aldı. Abbaa tekrar e
linden kurtuldu, ve bir puvan daha al 
dı. Hemen bunu müteakıp ilk tutuşma 
da Abbas ustalığını gösterdi, gene pu· 
van aldı. 

ltalvan her oyununun böyle aka· 
mete maruz kaldığını görünce ainirle
n:.,or. ikinci üç dakika da bitti. Dört 
.tO:kika ayakta gijreıiyorlar. Ayakta 
biribirlerine tesir edecek büyük bir 
,ey yapamıyorlar. Nihayet gonk mü
sabakayı bitirdi ve Abbas daha fazla 
oyun ynptığı için hükmen galip ilin 
edildi. 

Halil siklet 
66 Kilo - Quaglia - lsmail. 
Orta hakemi Saip Bey, yan hakem

leri: lthalyanlar .• 
lki rakip tutuıtular. Ayakta çalııı· 

yorlar, fakat oyun tatbik edemiyor • 
lar. ilk bet dakika geçti. lsmail hafif 
bir faikiyete malik .• Organiz:atör Sait 
Bey ortaya geldi ve müsabakayı tatil 
edilmesini söyledikten aonra ıu tek 
cümleyi söyledi. 

- Gazi Hazretleri geliyor. 
Dedi. Bu söz bütün kalpleri bir

den bire canlandırdı. Herkes canü gö
nülden ulusunu kartılamağa hazırlan
dı. 

On bire he§ var. Gazi Hazretleri 
büyük tezahüratla Makoime girdi. Ya 
nında Kılıç Ali, Şükrü Naili Pata, Sıh 
hiye Vekili Refik Bey, mebuslar, Va
li Bey ve yaverler vardı. 

Pata Hazretleri girip te havanın 
sıkıntılı olduiunu görünce pencerele
rin açılmasını emir buyurdular. Gü -
ret tekrar baıladı. lımail fevkalade 
bir kuvvetle çarpıtıyor. ilk on dakika 
bitti, hakemler berabere ilin ettiler. 
Kura neticea.inde lsmail alta düıtü. 
İtalyan gÜreıçi bir gÖğÜa çapraz:ı al
dı. Fakat lsmail kurtuldu ve puvan al 
dı. Gene bir tututtan kurtulan lsmail 
üate çıktı ve bir puvan daha aldı. 

Birinci üç dakika bitti. ltalyan 
alta yattL Fakat mühim bir ıey yapa
madı. ikinci üç dakika da bitti. Ayak 
ta güreı baıladı. Biribirlerini aavuru
yorlar. Gonk müsabakayı bitirir, ne
ticede , yaptığı oyun, kazandığı pu -
van itibarile lamail galip ilin edildi. 

Yan orta 
72 Kilo - Fide! - Saim. 
Orta hakemi: Sadullah Bey. Yan 

hakemleri: Saip Bey ve Cov. Mgllio. 
lık tutuşmalarda, Sainı İti çabuk bitir
mek İstediği anlB§ılıyordu. Hemen 
birinci dakikada bir ters kol kaptı, fa 
kat ltalyan ıayanı hayret bir sur-ette 
dayandı. Oyun o kadar seri oluyor ki 
takip edilemiyor. Saim Büyük Ulwıun
dan aldığı hız:la tam bir Türk güreı
çisine liyik bir ıeki!de güreıiyor ve 
mütemadiyen oyundan oyuna geçe -
rek hasmına nefes aldıracak vakit bı
rakmıyordu. Avrupada mülhit adam 
ünvanını kazanınıt olan Fide! burada 
encaiueur vaziyette kalmaktan baıka 
bir şey yapamıyor. lıalyan mütemadi 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'Ja sinem• 

Ya.ı:an: VICK.1 BAUM 

Fakat hemen arkatından lr.endi 
verdiği hükmü nakzetti.: 

- Fakat süremez ••• 
Meyer konuıulan lakırdılardan 

bir kaçını ititmiıti. Kendi önünde hiç 
s~en aıktan dem vurmalarına 
canı sıkılmJfll. Bir dönem~en bir
denbire sapıp denize giden yola çıktı. 
Ayni yoldan son bir otomobil dönii
yordu. Şurada burada yanmıt odun 
kokusu duyuluyordu; kamp çadırları 
nın önünde yanını~ ateşler panldıyor 
du; bütün sa:ıil küçük, sarı alevlerle 
noktalanmıtlı. Ta uzakta, denizin ü
zerinde, ziya halesiyle çevrilmit ku
mar gemileri dunıyordu; bunların j .. 
çinde bütün gece kumu oynanıyor· 
du. Şimale doğru, •ahi! daha dikleıi
yordu; orada dcnfa, koyu renk ku
mun Üzerine beyaz; köpükler dökü-

yılılızlarının romanı 

Tere.?~: KAMRAN ŞERiF 

yordu. Meyer hakarete uframıt bir 
· adama ha~ bir omuz hareketiyle el 
firenini çekti, Oliver Donka'yı tutup 
otomobilden indirdi. Evde limbalar 
yanmııtı. 

Donka, cümütlü ialr.arpinleri ile Ö· 
nünden geçerken Meyer, sırf onu kız
dırmıt olmak için sordu: 

- Mr. Dent'i Beverley'e cötürec<"k 
miyim! 

Donka cevap verdi: 
- Hayır, Meyer. • dedi. Mr. Dent 

bu ıı<ce burada yatacak .•• 
Ve Oliver'e dönmeden c.-in içinde 

kayboldu. 
Oliver bir kaç dakika, batı açık cı

la• 1<k ıırrr.n altında durdu; •anla alnı
nı . sıkan aiırlıfı bu suretle kovmak 
ıı~ı~~ ,·du;_ ıonra garajı evden ayıran 
kuçu 1' .. -~.uyu geçti. Çaınaşı~ kııru:· 

MiLLiYET ÇARŞAMBA '20 EYLOL 1933"' "' 

Borçlar itilafı meriyette Dere içinde bir ceset! 
Hamiller muayyen o a 'l nisbet dahi

linde itilafnaır eye iştirak etti l !r 

Litros köyünde Recep ağayı Yunanis· 
tandan gelen üvey oğlu mu öldürdü? 

sinde kadını ihtida ettirerek ismini 
Fatma, ve kızının İsmini de ismet di· 
ye koymuttur. Bu 11rada lstavri ile 
ve o zaman küçük olan Yani lıtan" 
buldan ayrılarak Yunanistana gitmiJ 
!er. 

n0 4 1903 Saydi Mahi 112 Türkiye ile akdolunan 22 Nisan 1933 
tarihli itilafnameye Osmanlı tahvilleri 
hamilleri tarafından muayyen olan nis
bet dairesinde iltihak edilmit olduğu 
cihetle, mezkür itilafnamenin 12 Eylül 
1933 tarihinden itibaren mer'iyete gir
diğin eski Osmanlı imparatorluğunun 
taksime uğrayan Düyunu Umumiyesi 
eMdisi mephus tahvilat hamillerine i
lan eyler. Filhakika itilafnameye ilti
hakı tesbit maksadile mevkii tediyeye 
vaz'edilınit olan kuponu hamillerince 
tahsil edilıniı olan Osmanlı tahvilleri 
miktarının Osmanlı Düyunu Umumiye- , 
ıinin tedavüldeki itibari reıülmalinin 
yüzde 50 sinden faz:lasına baliğ olduğu 
Meclisce salifü=ikir tarihte Türkiye 
Hükümetine tebliğ edilıniıtir. 

Bağdat, Seri 1 173 
2 inci 
2 inci 
1 inci 
1 inci 
2 inci 
2 inci 
2 İnci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
2 inci 
linci 

Evvelki gün Bakırköy kazasına ta
bi Litros köyünden Topkapıya doğru 
gelenler yolda ve bir dere içinde bir 
ceset gÖrmÜ§1erdir. Bu cesedin ağzı 
burnu kan içinde idi. Cesedin 15 se· 
neden beri Bakırköy kazasına tabi 
Litros köyünde bahçevanlık eden Ar
navut 50 yaılafJnda Elbeaanlı Ali oğ 
lu Recep Ağaya ait olduğu anlatıl
mıtlır. Bu cesedin hüviyetini anlayan 
bir iki yolcu Merkez Efendi jandar
ma karakolu kumandanlığına ve Ba
kırköy jandarma kumandanlığına ha
ber vermiılerdir. Derhal Bakırköy jan 
darma kumandan vekili Selim Bey 
ile Merkez Efendi jandarma kuman
danı Mustafa Çavuş vaka mahalline 
gelmiıler Müddeiumumiliğe malümat 
vermişlerdir. Müddeiumumi muavinle 
rinden Nurettin Beyle Tıbbı adli cese
din bulunduğu mahalle gelmiıler ve 
ceset muayene edilmiştir. Şah damar 
Jarının büyük bir kama ile kesilerek 
öldürüldüğü görülmün ve raporu tan 
z;im edilerek defnine , ruhsat verilmiı 
tir. 

% 4 1904 141 
'7o 4 1901 - 1905 141 
Teçhizatı Askeriye 173 
Bafdat, Seri il 173 Recep Ağanın kızı lımet Hannı> 

18 yaşına girdiği için geçenlerde Sü• 
leyman namında bir gence niki.hlan • 
mııtır. Bu kızla yakında düğünleri ya 
pılacaktır. Bu vakayı tesbit ile meı· 
gul olan jandarma kumandanına kiiY 
den polislerin Yani namında bir ıahsİ 
aradığını söylemit!ıordir. Jandarmalar 
bu Yaninin Yunaniatana giden Yani o 
lup olmadığını tahkik etıniılerdir. Re 
cep Ağanın ai)esile kızı karakola da• 
vet etm.iıler ve malUmatlarına müra• 
at etmişlerdir. Fak at bunlar böyle 
bir karde~leri o1madığını ıöylemitler· 
dir. 

Bağdat, Seri ili 173 
% 4 1908 141 
% 4 1909 141 
Soma - Bandınna 112 
Hüdeyde - Sana' 112 
Gümrük 1911 174 
% 5 1914 224 
% 5 1928 (Hazine Bo
nolan konsolide tahvil-

Binaberin eski Osmanlı tahYilleri, iti
lafname ahkimuıa tevfikan, üç tranıa 
ayrılan ve altı aylık ilk faiz kuponunun 
vadesi 25 Teırinisani 1933 tarihinde hu
lul edecek olan yeni ( % 7 1/ 2 faizli 
1933 Türk Borcu tahvilleri) ile değiı
tirilecektir. 

22 Nisan 1933 tarihli itiliifnamenin 
mer'iyete girmesi ve prk Devletlerine 
terettüp eden hisselerin itfası hitam bul
mau dolayisile, halen tedavülde bulu
nan her Osmanlı tahviline yeni .ih
raç olunacak tahvillerden isabet edecek 
itibari r-esülmalia kat'i miktarlan ber
vecbizir tayin olunm\lftur. 

Eıki lıtikrazların yeni tab:Til olarak Tranılar 
iıimleri ia.l:ıet eden İlİ· 

haYi resülmal 

Düyunu muvahhade 
Osmaniye 1890 
İmtiyazlı tömbeki 
40,000,000 Fr. (Fk 

Demir yollan). 
% 5 1896 
Gümrük 1902 

Fr. Fr. 
1'12 
140 
140 
113 

175 
141 

yen minder haricine kaçıyor. 

l inci 
linci 
linci 
1 inci 

l İnci 
1 inci 

Bu arada Saim güzel bir aalto ya
kaladı ve çeker çekmez İtalyanın 11r
tı yere geldi. 6,49 dakikada Sainı ga
lip. Salon inim inim inliyor. 

Orta .iklet 
79 Kilo - Galagati - Nuri. 
Hakem: Seyfi Bey: Yan hakemleri 

Sadullah Bey ve Cav Mogillo. 

leri) 214 1 inci 
Mütedahil Matlübat Bo-
nolarr, A Serisi 92 3 üncü 
Mütedahil Matlübat Bo-
noları, B Serisi 159 3 üncü 
Mütedahil Matlübat Bcı-
nolan C Serisi 105 3 üncü 
ikramiyeli Türk Tah-
villeri 40 1 inci 

Baladaki miktarlar yalnız Türkiyeye 
terettüp eden hisseyi temsilen ihraç e
dilmektedir. Hisselerine terettüp eden 
miktarları henüz itfa etmemit olan di
ğer borçlu Devletlerden hamillerin ala
cağı olan ınebaliğ için tedavülden çe
kilen her Osmanlı tahviline mulmbil 
hamillere muvakkat bir ilmühaber ve
rilecektir. 

Değiştirme muamelatına batlama ta
rihi 1 Te,rinievvel 1933 olarak tesbit e
dilmittir. Hamiller tahvillerini muhte• 
lif memleketlerde değiıtirme muame
lesile muvaz:zaf olan müesseselere itbu 
tarihten itibaren tevdi edebileceklerdir. 

Bu müesseseler Türkiye için ıunlar
dır : 

Ankara ve lstanbulda : Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası. 

Osmanlı Bankası. 
Deutsche Bank und Disconto - Ge
ıellschaft. 

kamızın üçünü de kazanrnıı olduk. 
VaroJun aralanlanmız, varolun. 

Muhteıem ôZDEMIR 

Teblig 
Atletizm Federasyonundan : 
Aıağıda isimleri yazılı olan atletlerin 

perşembe günü saat onikiye kadar mut
lakaya nüfus kağıtlarile birlikte bet adet 
fotoğraflarını Federaıyon merkezine ve 
ya Zeki Riza Spor mağazasına bırakma
ları veya muallim Herr Abrahama ver
meleri liizmıdll'. Bu tedbir henüz hiç bir 
intihap ifade etmeyip ancak milli takım-

ilk tahkikat neticesinde Recep 
Ağanın evvelki gece saat 20 raddele
rinde bahçeden toplayarak §ehre ge· 
tirmek üzere beygirine yüklediği bam 
yalar.de evinden çıkmı§ olduğu ve Top 
kapıya yaklaşırken yolunu bekliyen 
biriai tarafından öldürüldükten son
ra cesedinin Ayva!ıdereye sürüklendi 
ği anl.aşılmıtbr. Bunun üzerine Recep 
Ağanın a1acaklısı veya dütmanJan o .. 
lup olmadığı araıtırılmııtır. Tahkikat 
neticesinde Recep Ağanın evvelce ay 
ni köyde bahçevanhk yapan lstavri 
namında bir Rumun ailesini kaçırarak 
nikahladığı anlaşılmıt ve bu kadından 
biri !uz, diğeri erkek olmak Üzere iki 
çocuğu olmuıtur. Recep Ağa 340 sene 

Belediyenin yaptıracağı hal 
Belediye heyeti fenniye müdürleri 

dün Muhittin Beyin riyasetinde bir iç
tima yapmıt]ardır. Bu içtimada keres 
tecilerde yapılacak muvakkat tehir 
hali İnşası iti görüıülmüttür. Halin 
236 bin liraya münakasya koruna11 ta 
karrür etmiıtir. Projeler 25 eylülde 
daimi encümene verilecektir. Münaka 
1a derhal yapılacak ve halin vaz:ı ..,.. 
sı r-esmi 29 Teırinievvelde icra edile
cektir. Şehrimiz:e gelen kuz:ular için 
halin yanında bir pavyon yapılması 
da takarrür etıniıtir. 

Tahkikat derinleıtirilince, Yuna • 
nistandan pasaportsuz bir adamm ıeh 
re geldiği ve hu adamın Yani olup ol 
madığı araıtınlmııtır. Neticede Litro.5 
köyünde Kiryakonun evinde dört beJ 
günden beri bir gencin misafir o1duğıı 
anlaşılmıtbr. Bunun üzerine Kiryako 
ailesi ve kızı karakola çağınlmıt ve 
onlar..1a filhakika evlerinde böyle bir 
misafirleri olduğunu, fakat kendisinin 
timdi evde bulunmadığım söylemitler 
dır. Bu adamın Yani olduğu anlaııl• 
mııtır.. Kiryako ile o köyden bir 
kaç kiti nezaret altına alınmııtı•· 
Yani ıiddetle aranmaktadır. BugÜl'l 
yaklannıası muhtemeldir. TahkikatıJ\ 
ilk ıekline göre, Yaninin eski bir kin 
yüzünden Yunanistandan gelerek es· 
ki üvey baba11 Recep Ağayı öldürmüt 
olması muhtemeldir. Yaninin Çatalca 
taraflanndan kaçmaması için tertibat 
aJınmııtır. 

Sirkeci nhtım1na yanaşan 
vapurlar 

Şimdiye kadar Sirkeci nhtımına 

vapurlar kıçtan palamar atmak sure
tile yanaımakta idiler. Halbuki bu ıek• 
lin her cihetten zararlı olduğu mütead· 
dit defalar anlaıılmııtı. 

Bir kaç gündenberi vapurlar Sir· 
keci nhtımına Galata nhtımında oldu
ğu gibi yandan yanaıınağa batlamıılar• 
dır. Bundan ıonra da nhtıma vapurlar 
bu ıekilde yanatacaklardır. ilk dakikalarda Nuri bütün kuvve

tini toplıyarak çalıııyor. Maamafih 
epey zaman geçtiği halde her iki ra
kip te biribirine faikiyeti ishal ede • 
cek har-eket yapamıyorlar. ilk on da
kika bitti. lta•yan galip vaziyette ol
duğu için Nuri alta yattı. Birkaç sa
niye sonra kurtuldu kalk\ı ve puvan 
aldı. Şimdi bu üç dakikada Nuri lıal
yanın oyunlarmı bozmağaı çalıtıyor. 
ikinci üç dakikada Nuri üste çıktı. i
kisi de çok müsavi kuvvelle olduğu 
için pek büyük bir şeyler yapılamadı. 

ı 
ıfa elyevm namzet bulunanların seyahat 
kaatlarının biran evvel hazırlanabilmeıi 
için alınmııtır. 

Adalan güzelleştirmek için 
Adalan gÜzellettirme cemiyeti ye 

niden faaliyete geçmittir. Cemiyet mü 
euisJeri önümüz:deki hafta veli ve be
lediye r-eiai Muhittin Beyin riyasetin
re bir içtima yapacaklardır. Bunlar
dan biri ihtisaa komitesi olacaktır. Oğ 
rendiğirnize göre evvelce Adada Ada 
kuşu isinıli bir nevi güzel kuılar var
ken son zamanlarda bu hayvanların 

Ayar ve ölçüler 
müf ettişlikleri 

Bugün sanayi mÜdürlüğünde ıS 
nııntaka için alınacak i.yar ve ôlçülel' 
müfettitliklerine talip olnalann inıtİ• 
hanlan yapılacaktır. 

Gonk ikinci üç dakikalık zamanın 
da nihayetini haber verdi. 

Şimdi dört dakika ayakta güreşiyor 
!ar. 

Artık her iki müsabıkta da yorgun 
luk alairni bat gösterdi. Güret teknik 
ten ziyade, saf kuvvete iatinat ettiği 
için pek oyun olmuyor. Müsabakanın 
neticesine iki dakika kaldı ve bitti. 
Neticede sayı heaabile Galagati galip 
geldi. 

Yarı ağır 
87 Kilo - Karadido • Büyük Mus· 

ta fa. 
Orta hakemi Sadullah Bey. Yan ha

kemleri: Seyfi ve ltaJyan. 
Tutuıtular. Birihirlerine oyun yapa 

bilmek için ayakta çalıııyorlar. Mus
tafa adam alullı zorluyor. ltalyan da 
mütemadiyen enaiıseur yaziyetinde 
kalıyor ve mütemadiyen minderden 
kaçıyor. ltalyan bitti. Ve müsabaka
yı abandone etti. Ve müsabakayı a
bandone etti. Hükmen Mwıtafa galip. 
8,2 saniyede. 

Ağır .ilılet 
100 kilo: De Nikola - Mehmet. 
ilk tututmada Çoban Mehmet ha

kimiyeti ele aldı ve ltalyan gür-eıçiyi 
bastırmağa batladı. İtalyanın bir oyu
nundan istifade eden çoban rakibini 
aJbna aldı. lıalyan gür-eti mezbuba
ne uğratıyor. Bir ara, ıırtını yere ge· 
tirirken minder kenannda olduğu i
çin yapamadı. Yerde çalıtırken, Ço
ban Mehmedin kafasını kaYramak is
teyen İtalyanın açıkta kolunu kaptı 
ve aırhnı 9,29 saniyede yere getirdi. 
Bu suretle ftalyanlar ile olan müsaba-

mıya ·malııua bir askıda deni-z ma\'O-
ları a11h idı. Banyo kulübelermın tah
taları, ) ıınmıt odıın, kum üz ır.nd" 11· 

te,, ı,ec<..nin, yazın kokulan du)ulu· 
yordu. Kapıya gelince ter-eddüt etti, 
verandaya meanet tqk.il ede" ıiıtun
ların 1u~anıma dofru baktı ve sahi· 
le doğru yoluna devam etti. Kum•al
d•, kü~uk cüceleri andıran küçük İ&· 
kf"'lnlc..Jer. minderler yanyanıa çörnc?· 
r;ıııleı·dı. 

Ay yoktu, fakat teffal lıir aydınlık 
havayı dolduruyordu. Buna mukabil 
den.1 zle kumun hizası aımıiyuh, kap
ra.nııktı. 

Garajda Meyer inadına otomobile 
alabi.ldiiine gürültü ettiriyordu. ılon
ka bunun sonu celıin diye eıiiin üze· 
rinde bekledi. 
SükWıa ıuaamııtı. 

. B~tün gece sinirleri o ko.dar gergin
dı kı ~ulakları da, ensesi de, ağ .. 3 or
du. Şı~di artı.k üstüne bir gev•eklik 
gelmıflı. Dehlıze girince, ora la u• 
yuklıyan, inanılmıyacak kadar ince 
boylu Çinli bir "boy,. ( 1) uyanıp ha
nımını karııladı. 

- Ne emredersiniz, Marn (2) .•. 
Kadın çocuğu görünce sabırsızlıkla: 

- Çabuk git yat .. dedi. Haydi ba-

Atletler : 
Semih, Mehmet Ali, Raif (Balıkesir). 

kı.çüı; Besim, Omer Besim, Haydar, Ci
hat, Kamil, Papadopulo, Mehmet, Kara-
kaı (Ciritçi) Tevfik, Ziya, Sami. ' 

-
Türk - Yunan mahkemesi 

~ Dr. IHSAN 

ÖKSÜRÜK 
SAMI .... 

ŞURUBU 
Muhtelit Türk - Yunan mahkeme- nesli inkıraz ayüz tutınuıtur. Cemiyet Oksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 

sinı;le görülecek olan dört bin dava bu ku~1ann tekrar yetittirilmesine gay kızamık öksürükleri için pek tesirli 
vardır. Bu davalar,n mühinı bir kıa- r-et edecektir .. Faaliyet programında ·ı· H · d' im k 1 açtll'. ~ «zanede ve ecza depo-
mı ıptal e ı e tedir. Kinunusaniye Adada yeni ve asri plajlar vücude ge-
kadar 200 dava kalacağı ümit edil - tirilmek, parklar , çam ormanlan yap ·-~lannda bulunur. 41111 (6966)•_.;ij 
mektedir. Tetrinievvelin 7 sinde mah mak vardır. 1 ı 6318 
keme reiai ıehrimiz;e gelecek ye ayın !-----------------------------------· 
14 ünde yirmi davanın rüyetine baş- ''••••••••••••••••••••••IW•••••••••· !anacaktır. Mahkeme ıimdiye kadar .. 

8 bin davaya bakmııtır. Bu davalar T •• k z 
da hükümetimizin verdiği tazminat ur 1• ye · r t B k ~~~,=~~r~e;ak~:~~ed:~;;~:rr~t harici ı aa an ası 

Afyon mübayaatı 
Afyon inhisar idar-esi, piyasadan 

ıimdiye kadar 200 sandığı mütecaviz; 
afyon mübayaa etınittir. Bu afyonlar, 
dördüncü Valuf hanının altında kira
lanan depoya konulmuıtur. 

Yeni ne,rıyat 

Ankara Halkevi neşriyatı 
Ankara Halkevi köycülük ıubeıi ta

rafından bir seri kitap netredilmittir. 
inkılap bilgiıi, hayvan nasıl bellenir ? 
Kazanç yollan, gübre ve ağaç isimle
rini taşıyan bu halk dilindeki kitapları 
tavsiye ederiz. 

Ankaradan Nevsehre 
Ankara Halkevi, "Ankaradan Nev

ıehire., ismi altında bir tetkik eıeri neı
relmittir. Tavsiye ederiz. 

kayım ••• 
Beyaz elbiseli uıak dııan srvıııp 

sözden kayboldu. Fakat çok geçm&o 
den Appleguist içeri girdi. Apple
cuiat ao&acı idi. Uyku ıerıemi olmaıı· 
na raimen vekar ve azameti yerinde 
idi. Donka Appelııuist'e çok ehem
miyet verirdi. Eğer sofracı da olma· 
aaydı, ev, bir aürü çılgını bir araya top 
lıyan bir tımarhane halini alacaktı. 
Yalnız Appleguist o kelli felli tavn ile 
evi daha rabıtalı bir hale sokuyordu. 
Fakat o aaatte Donka onu gördüğüne 
memnun olmadı ve ıabır~ızJıkla ıar· 
du: 

- Ne var? 
Sofracı hanımına ıstıraplı bir naz:ar 

atfettikten aonra mantoıunu aldı ve 
muhteriz: bir tayırla sordu: 

- Baıka bir emriniz var mı, Mam? 
Donka sert bir sesle: 
- Baıımı dinlemek istiyorum. , O 

kadar! 
Appleguist mırıldandı: 
- Bir ıey içmez miıiniz? 
Donka: 
- Hayır! dedi. 
Bu cevap sofrakarın çok garıbi..., 

gitti. 
İnatla &uallerine devam etti• 

Istanbul şubesinden: 
Bankamız, kiralık kasalardan her kesin istifadeıini 
14; 22/ 50 eb'admdaki kasaların senelik kirasını 

temin için 
bet lira olarak) 

tesbit etmiştir. • (4992) 

hnkara Hukuk Fakültesi 
Reisliğinden: 

- '.Ankara Hukuk Fakültesince bastırılacak 100-200 for• 
marun basılması kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Her sahife 40 satır ve satırlar arası 2 milimetre genişliğinde o 
lacaktır. Her forma 2000 adet olacak ve kağıt Fakülteden veri 
lecektir. İkinci tashih Fakültede yapılacaktır. Haftada 4-1 
Forma basılacaktır. Zarflar 4-10-933 çarşamba günü saat 12 
de açılacaktır. (5030) 

- Mam, yann için emirlenn ızi te
li.lı:ki etmedim. Uyandıra<.ak mıyız? 
idman mı? Maaaj mı? At mı? Oto
mobil mi? 

Donka, kulaklannı tıkıyarak, hay
kırdı: 

- Hayır. • • Hiç, hiç bir ı~Y iste
miyorum •.• 

Bu cevaplardan fena halde alınan 
App]eguiat: 

- Affederainiz, Mam. , • Si~i ra· 
hatsız ettim, dedi. 

Ve pürvekar, çekilip gitti. Hakiki 
bir sofracı olduğu ve bu İ§I öteden be
ri yaptığı halde onda, roJ yapmıya 
memur kötü bir aktör hali vard•. Don
ka kazan kulpu kaşlarına bakh, ona 
kartı kin ve nedamet duyJ.,. Bir kaç 
lamba söndürüp diier bu kaç lamba
yı yaktıktan sonra ademe inkdap etti. 

Şimdi aükUt içinde deni~ın, ta eve 
kadar gelen dalgalarile, derin derin 
inlediği iıitiliyordu. Donkil kulak ver
di; gümÜ§IÜ iskarpinlerini ç:!,.,rdı: 
ayağının uzun, koyu renk tırnaklı bat 
parmağını oynattı. Ayakları kıvmetli 
ve meıhurdu. Yalınayak, y11takoda5I· 
nın merdivenini gülümsiyeYek ';'•ktı. 

İçeri girince divanın Ü6•.tjnden bir 
adam kalktı; fakat bu Olivcr dei:ildi, 

Takuı'tu. Daha doğrusu Spartaku• 
Lew idi. Asıl iımi bu idi. Onu görüne' 
Donl<a pürhiddet haykırdı: 

- Siz hepiniz çıldırdınız; mı, kuzu"'? 
(Bu sözleri söylerken yumruklarını tı
kıyordu). Bu ne demek? Beni istikbal i• 
çin bir heyet mi haz:ırlaym diye tembilı 
ettim. Yok"' ııece eve geldiğim zaman bd' 
ni karıılaaınlar diye Santa Monika itfai• 
yeoini mi çaiıracaksınıı? •• 

Takuı, mahzun lıir tavırla ve usulca: 
- Haydi. • • Haydi. • Donka •• BeniJll 

küçük kızım! diye mırıldandı. 
Oldukça yqlı bir adamdı. Eski bir (•' 

nila pantalonla bir polo gömleği &iyiyol"' 
du. Keten ayakkabıları, deniz kenarın.il 
uzun müddet dolaımış cibi nemli idil 
ııümüt saçlan, harikulide cüze! alnı ü•" 
rinde, aırıddam a.arkıyordu; ağır ve kLJJ'°' 
ıuni, y ah udi cözleri vardı· burnu d• 
hadinden fazla büyüktü • ' 

Rus ıivesile: -· --~ 
- Donka, cicim, seni bekliyorum. ' 

Küçük kız:ımın belki bu gece ihtiyar Ta• 
kus'un ihtiyacı olur, diye dütündürn.' 
Yokmu? •• Pekila .• Diyecek yok! .. Fil"' 

(Devamı var) __ , ____ ...;._,;... 

(1) Be.temenin erkeci. 
(2) Madam. 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Turk Anoni111:· Şirketinden:. 
Fabrlk•mızda çıkarılmağa baılaaaa yeal aene mahauUi toz ve lıeame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren blİI lıllodaa az olmamalı 

iizere her l•teyeae aatılmaktadır. Flatlarımız eakial gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci lataıyoaunda veya depolarımızda araba veya ka,..ırta 

ç~::1:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,7 5 · San~ı~a Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurostnr. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 6at tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin murafJar 
ve mc s'uliyet mfiıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heaabına aigorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön4 

deren'er i~in •fgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon alpariı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet Ura 
t~ıızilattan istifade ederler. 

Adıteı: latanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: latan bul, .Şeker Telefon No. 244 70. 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi _ 
1 

Miktarı 
Kestane 5 Metre Mi.ikabı 
Gürgen 5 ,, ,. 
Ceviz 8 ,, ., 
Diş budaı.. 2 ,, ,. 
Meşe 5 ,, ,, 
İhlamur 10 ,, ., 
Cıralı Cam 1 O ,, ,, 
Beyaz Çam 1 O ,, ,, 
Karaağaç 10 ,, ,, 

Edirne mıntaka San'at me ·:lehine lazım yukarda mıktarı 
yazılı kereste münakasaya çıkırılmıştır. 8-10-933 pazar günü 
saat 15 te ihalesi yapdacaktır. l'aliplerin şartnameyi görmek Ü 
zere İstanbul San'at mektebıne ve Edirne de Daimi encümene 
ve münakasaya iştirak etmek iizere de ihale günü dipozito 
makbuzile saat 15 le Vilayet Daimi encümenine gelmeleri. 

(5027) 

Şirketi Hayriyeden: · 
21 Eylül Perşembe sabahından iıibaı·en tathik edilecek olan Sonbahaı· tarife

sinde Büyükdere doğru Köprü seferleri mevcut olduğu ve bu seferlerin sabah v" 
akşam olmak üzre 17 Te~rinievele kadar İcra edileceği muhterem yolcu_larımıza ilan 

olunur. (7551) 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
--__..;.~~---------' 
İsparta Askeri SA. AL. 

KOM dan:. 
caatları. (3281) (4478) 

6099 

Nişantaşında tramvay caddesinde 

ERKEK FEVZİYE LİSESi NEHARi 
Memleketimizin en eslci hu5usi lisesi olup resmi liselere muadildir. " Feyziye mektepleri 

cemiyetinin ,. idareıi albnda manevi bir şahsiyettir. 

1 
Ku!nç mliessese!İ olmadığından ücret vesair hususlar hakkında talebesine her lürlll kola~lığı gösterir. 
Mektep, ta'ebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğraşabilmek için azami 150 leyli 

talebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fada mevcut bulundurmaz· · 
Kayıt muamelesine devam edilmektedir. 

Mektebin tarifnamesiui iıteyioiz. Telefon: 44039 - [7254] - 6479 -
-------- ------- -·--·---·---------------- 1 

Galata ithalat Gümrüğü 

Kap 
2 
l 
1 
5 
9 

Nev'i 
s 
" 
" 
" .. 

Marka 
AY 
CTF 
1 T 
CTMC 
CCF 

No. 
2302/3 

1 
1184 
958162 

Müdürlüğünden: 
Eşyanın Cinsi 

İpek çizgili P. Mensucat 
Top halinde muşamba 
Yün mensucat 
Hasır şapka 

Çikolata 
Altın kolsaat 

• 

Albn kaplama kol saati 
Döşemelik çam tahtası 
Adi dolap 
f pek mensuc•t 

.. 
,. .. 

Omuz at:usı 
Boyun bağı 
Tül 

Mukavva, Çanta 
Sıfi ipek Mensucat 
İpek mensucat 

Kilo Gr. 
138 

34 
96 

1776 adet tranıit 
425 

3 
1 

53 
64 
3 900 
o 270 
o 170 
o 280 
3 650 
7 500 
l 

Adet .. 

olarak 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARl : 

KMaköy - Köprllbat• Tel. 4236.i' 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

KARADENİZ SÜR'AT 
POSTASI 

GOLCE.MAL vapuru 21 Eylül 
perşembe 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. Gidişte lnebolu, 
Samsun, Oı;.du, Gireson, Rize ve 
Hopa'ya Dönüşte bunlara ilave· 
ten Pazar'a da uğrar. (5035) 

lZMlR SÜR'AT 
POST ASI 

SAKARYA vapuru 22 Eylül 
Cuma 14 de Galata rıhtımından 
kalkarak doğru fzmir'e gidecek 
ve dönecektir. (5037) 

AYVALIK ARALIK 
POSTASI 

ANTALYA vapuru 21 Eylül 
perşembe 17 de İdare rıhtımm· 
dan kalkar. Gidif ve dönüşte 
Gelibolu, Çanakkale, Bozcaa
da, Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
uğrar. (5036) 

1 Askeri fabrikalar il3.nları 1 

Ispartadaki kıt'at ihtiyacı 
için 190.400 kiio un kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 11 Birinci T~rın 
933 perşembe gÜnÜ saat 14 te 
dir. isteklilerin şartnameyi 
aörmek üzere her gün ve mü-

1 450 
Yedinci K. O. ihtiyacı ıçın t~~kli me:;m o 440 

pazarlıkla alınacak 1400 ge- Boyun Atkısı o 090 

Askeri fabrikaları için şal't 
namesi mucibince 400 ton dö
küın koko pazarlıkla mubayaa 
edilecektir .Pazarlığa gİnnek 
isteyenler 21-9-933 perşembe 
gÜnü saat 14 te Bakırköy Ba· 
rut Fabrikalarmda Satmalma 
komisyonuna müracaat etsin
ler. (348) (5021) "' nakasaya girmek için teklif ve 

930 liralık teminat mektuplari 
le İspartada Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3312) (5007) 

* * *" 
9. K. O. Hastahanesi ihtiya 

cı için pazarlıkla kapu rnen
t~esi, kapu kilidi ve kolları, 
kapu sürgiileri, pencere ispan 
yoletleri, pencere mandalları 
tam takım banyo küvetleri, 

• tam takım lavabolar, tam ta-
kım ürenuvarlar, fon boru, 
kursun boru, hela muslukİarı, 
çivi; pencere topları, menteşe, 
satın alınacaktır. ihalesi 23 Ey 
lül 933 cumartesi günü saat 14 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel lstanbulda 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (374) (5038) 

• • • 
8. ci Fırka Bandosu için 17 

kalem çalgı ve malzeme pazar 
hkla satın alınacaktır. İhalesi 
23 Eylül 933 cumar_tesi günü 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o giin ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (375) 
(5039) 

* * * 
Bursa Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Bursa Askeri lise ve Has

tahane icin satın alınacak 
220,000 -kilo ekmeğin kapa
lı zarfla münakasası 23 Eylul 
933 cumartesi günü saat 15 te 
Fırka Satın alma komisyonun 
ela yapılacaktır. T alip!erin 
şartnameyi görmek için her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de vaktinden evvel temi
nat ve teklifnameleriyle F. 
SA. AL. KOM. nuna mura 

yim nala talip çıkmadığından İp .. i pamuklu Yatak örtllsü l 770 
ihalesi 23 Eylül 933 cumarte- Siocap kürk 3 650 
si günü s~at ~ 1 e bırakdı:rıış~ Yukarda yaz,Jı eşya 20/9/933 tarihinden it.bareıı arttırma suretile aalılıktır. İsteyenlerin 
tır .İsteklilerın şartnameyı gor ' Çarıamba günü saat 1 6 ya kadar satış komiııyonuna müracaatları. [5020] 

11110/933 

mek üzere her gün ve pazarlı-
ğa iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Fmdddıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (373) (5040) ,. .. 

Çorlu Askeri Satın alına 
komisyonundan : 

Telrirdağmdaki Kıt'at ih
tiyacı İçin 16,000 ve Çorluda
ki kıt'at ihtiyacı için 12,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
30 Eylül 933 cumartesi günü 
Tekirdağmın ki saat 14 te ve 
Çorlununki saat 14,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de tayin e 
dilen gün ve saatte Çorluda 
Askeri Satın alına komisyonu 
na müracaatları. (3290) 
(4612) 6234 

• * * 
T ekirdağındaki kıt'at ihti

yacı için 16,000 ve Çorludaki 
kıta't için 12,000 kilo koyun 
eti l:apalı zarfla münakasaya 
konmul!tur. İhalesi 30 Eylül 
933 cumartesi günü T ekirda
ğınm ki ısaat 14 te Ç~rlunun
ki saat 14,30 dadır. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir 
mek için de tayin edilen gün 
ve saatta teklif ve teminat 
mektuplariyle lstanbulda Ü
çüncü Kol Ordu Satın alın~ 
komisyonuna müracaatları. 
(333) (4614) 6235 

••• 
K. O. Krt'atı ihtiyacı için 

açık münakasa ile 8 kalem a
tış malzemesi alınacaktır. lha 
lesi 26 Eylül933 salı gunu 
saat 11 dedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma komisyonu
na gelmeleri. (332) 
~4615) 6236 

' . IST ANBUL BELE O İYESİ İLANLARI 1 
Zeynep Kamil hastanesine yaptırılacak Yemek asansörü T. 275 
Beyazıt yangın kulesi merdivenleri tamiri: Teminat 30 Lira 

Yukarda yazılı işler pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip o
lanlar şeraiti anlamak ve keşif evrakını görmek üzere her 
gün, pazarlığa girmek için de teminat makbuz veya mektubu 
ile 23-9-933 cumartesi günü saat on beşe kadar Levazım Mü 
dürlüğüne müracaat etmelidirler. (5045) 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden~ 

Cinsi TvI .ktarı 
Kontrplak 2 Metre mükabı. , 
Kestane 20 ,, murabbaı 
Ceviz 50 ,, ,, 
Mahon 80 ,, ., 
M~~ ~ •• ,, 
Gül 10 ,. ,. 
Abanoz 1 O ,. •• 
Limon 80 ,. 0 

Zeytin 80 ,, ,. 
Edirne mmtaka san' at mektebinin ihtiyacı olup yukarda 

mıktarı yazılı kereste münakasaya çıkarılmı§tır. 8-10-933 pa
zar günü İhalesi yapılacaktı:-. Taliplerin şartnameyi gönnek 
üzere İstanbulda san'at mektebine ve Edirnede Daimi encü 
mene ve münakasaya iştirak etmek iizere de ihale günü saat 
15 te Vilayet daimi encüınenine gelmeleri. (5025) 

Nafia Vekaletinden: 
600 Ton kupon ray kapalı zarf usulile münakasay konulmuttur. 

r.'iünakasa 21-10-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Anka
rada Nafia Vekaleti Müste,arlık makamında icra edilecektir. Talip
lerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikaları ve teminatı muvakka
tderile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bu1umnaları lazımdır. 
Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazı:m 
müdürlüğünden lstanbulda Haydarpaşada Liman işleri müdürlüğünden 
Beşer lira mukabilinde tedarik ede bilirler. (4995) 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Edirne mmtaka san' at mektebinin muhtelif şubeleri için 
lazım olan 89 kalem muhtelif malzeme münakasaya çıkarıl
mıştır. Malzemenin şartname ve listesini almak isteyenlerin 
Edirne de Daimi encüınene ve lstanbulda San' at mektebine 
müracaatları. 8-10-933 pazar günü saat 15 te ihalesi yapı
!acaktır. Taliplerin o gün dipozito makbuzlarile Vilayet Dai
mi encümenine gelmeleri. (5026) 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi ..,,.. Miktarı 
Sade Yağı 1500 Kilo Gazi Krz yatı mektebi için 

,, ,, 1500 ,, Mustafa Necati şehir Y atB. için 
". ,, 1500 ,, Mıntaka San'at mektebi için 

Edırne mmtak San'at ve yatı mekteplerinin ihtiyacı 0 • 

lup yukarda yazılı cem'an 450 l kilo Urfa Sade yağı münaka
s~ya çıkarılmıştır. ~-10-~33 pazar günü saat 15 te ayrı ihalele
rı yapılacaktır. Taliplerın şartnameyi görmek üzere İstanbul 
da San':ı-t .mektebine ve Edirne de Daimi encümene ve müna
kasaya ıştırak etmek üzere de ihale günü saat 15 te Vilayet 
Daimi encümenine gelmeleri. ( 5028) 

'-~~E_V_K_A_F_M_ü_D_l.;..,,R.;;.;lY;.,;E;.;;T~t-t:.:L::.;AN;;.;,:;L::,.:A::,:R;:,.I __ ı 
Eczayı Tİbbiye 
Mıktarı 

10 Kalem Kimyaker ibrahim Ethem müstahseratı 
9 ,, Eczacdar lahuratuvarı 

22 ,, Bayer Fabrikası mamulatı 
9 ,, Bravn Menzonken fabrikası mamulatı 

93 ,, Merg 
lO Pül nk F" " " ., e ırer ,, ,, 
3 ,, !\'fustafa Nevzat Laboratuvarı Mustahseratı 
1 ,, Istanbul rekor marka yerli Bamuk fabrikası 

56 ,, Şerenğ fahr :kası mamulatı 
Yukarda fabrika isimlerile mıktarları yazılı dokuz kısım 

ec~ay~ ~~b-~iy~nin pazar~k ~~r~tiJe ayrı ayrı ihal~leri Eylülün 
':'ırmı 1;1çuncu cumart.e~ı gunu saat on dörtte ıcra edilecek
tır. Talip ~!anlar şeraıtı anlamak ve listeleri görmek her gün 
Levazun ıdraesine ve ihale giinü ve idare encümenine müra· 
caatları. (5022) 

Edirne Vilayeti Daimi 

Cinsi . 
Böhler Çeliği 
Muhtelif Ege 
Erkek klavw: 
Modul çakısı 
Freze dcstereııi 

Encümeninden: 
Mık tarı 
610 K. L. G. 

1360 Tane 
165 
112 

12 

.. .. .. 
San'at mektebinin yukarda cins ve rnıktarı yazılı malze

.mesinin münakasa müddeti on gün temdit edilmiştir. 27-9-
933 çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Taliple
rin o gün dipozitolarile Vilayet Daiıni encü~enine tlelmeleri. 

{5029) 



Deposu: 
Bahçekapıda Salih Necati Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. 

1 tST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. İLANLARII 
Kuleli Askeri lisesi tale l merbut kıt'at ve müessesat ih

belerinin ihtiyacı için alınacak tiyacı için alınacak 40 adet ye 
250 adet yemek tabağının be- mek tevzi kepçesi 6 adet et bi
beri 44 kuruş, 40 adet sürahi- çağı 2 adet et baltası ve iki a
nin beheri altmış kuruş ve det et makinesinin aleni mü-
240 adet çatal ile 240 adet ka- nakasasında talip çıkmadığın 1 
şığm beheri de 59 kuruşta pa- dan münakasası 25-9-933 p~ 
halı görülmüştür. Aşağı fiat- zaı:tesi günü saat 16 ya tehır 
larla talibi varsa 24-9-933 pa- edilmiştir. İsteklilerin şartna
zar günü saat 11,30 da Mer- mesini görmek için her gün ve 
kez Kumandanlığı Satmalma münakasasına girişeceklerin 
Komisyonunda yapılacak pa belli saatinde Merkez Satınal
zarlığında hazır bulunmaları. ma Komisyonunda hazır bulun 
,(317) ,(5046). maları. (322) ,(5047). 

• • • .,. .,. .,. 
Fen ve Tatbikat mekte

bi için 17 kalem kağıt, defter, 
kalem, mürekkep ve şerit gi
bi malzeme 24-9-933 pazar 
günü saat 15 te pazarlıkla alı 
nacaktır Taliplerin belli saat
te. teminatlarile Tophanede 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (316) (5016) 

• • • 
Dikim evi ihtiyacı için 

'(30,000) metre haki astarlık 
bez 15-10-933 tarihinde pazar 
günü saat 15 te kapalı zarfla 
satın almacaktır. Nümune ve 
ıartnamesini göreceklerin 
her gÜn ve münakasasma işti
rak edeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını ver
meleri. ,(304). .(4903) 

• * * .. 
Dikim evi ihtiyacı için 100 

metre Nefti 50 metre Mavi ve 
20 metre Gri çuha 5-10-933 
perşembe günü saat 15 te ale
ni münakasa ile satın alınacak 
hr. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve münakasai!na 
gireceklerin belli saatinde te~ 
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonunda hazır bulunma 
ları. (294) .(4810) 

6435 

• • • • 
Dikim evi ihtiyacı ıçın 

13,000 metre tela 5-10-933 
perşembe günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alma 
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münaka
aaıına ııirişeceklerin belli saa 
tinde teıninatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonunda ha
~ bulunmaları. (292) 
,(4812) 

* * • 
6437 

Merkez Kumandanlığına 

Dikim Evi ihtiyacı için 
-265,000 adet elbise yakasına 
mahsus küçük kopça 5-10-933 
perşembe günü saat 14 te ale
ni münakasa ile satın alınaca
ğından şartnamesi görecekle
rin her gün ve münakasasına 
girişeceklerin belli saatinde te 
minatlarile Merkez Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
rı. (289) (4815) 6440 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 25,000 kilo Şeker 8-10-
933 pazar günü saat 14 te ka
palı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gÜn ve münakasaya gırı 
şeceklerin belli saatine kadar 
teklif mektuplarını Merkez K. 
Satın alma komisyonuna ver
meleri. (303) (4853) 

6446 . .,. . 
Harbiye mektebi talebele

ri ihtiyacı için 1000 Parça Ha 
marn takımı ile 3000 adet Yüz 
havlusu 8-10-933 pazar günü 
saat 15,30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gÜn 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Sa
tın alma komisyonunda bulun 
maları (302) ,(4855) 

6447 .,. . .,. 
Harbiye mektebi talebele

rinin ihtiyacı için 1500 çift 
terlik 8-10-933 pazar gunu 
saat 14,30 da aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gÜn 
ve mün~asaya girişeceklerin 
belli saatte Merkez Kumandan 
lığı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (300) 
(4856) 6448 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif Vek:lletince tam d~vreli lise olarak tasdik edilmiştir. 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şubeleri vardır. 
Kolec ingilizce ve fransızcayı en iyi ögreten bir müessesedir. 

Üniversite bakalorya•ına hazır~ar. 
Kayıt muamelesi 16 eylwde başlıyacak ve 30 eylfıle kadar devam 
edecektir. İkmal ve hususi imtihanlar 26 Eylwde baılıyacaktır. 
Ücretler: Leyli 350, nısıf leyll 140 nehari 90 ve başlangıç İngilizce sınıfı 

için nehari ücret 70 liradır. 

Daha fazla malumat almak iatiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 
müracaatları rica olunur. 

Adıe•ı İzmir posta kutu•u No. 258 -Telgraf: Kolec, İzmir 

·-------------- (6533] - 6001 

Ankara Numune Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastahnemize muktezi 29 6 kalem eczayi tıbbiye, sargılı
bez, pansumanlık tülbent. bezi, 37 kalem laburatuvar eczası ve 
28 kalem laboratuvar malzemesi bir kalemde olarak kapalı 
zarf usulile 12 kalem rontgen alatı keza kapalı zarf usulile; 
67 kalem kulak, boğaz, burun 1 göz, idrar yolları ve dişçi ala
tı ve dişçi eczası aleni suretle yirmi gün müddetle münakasa
ya konulmuş ise de teklif olunan fiyatlar haddi layik görül
mediğinden 31 Ağustos 933 ten 20 Eylfil 1933 çar -
şamba gününe kadar yirmi gün müddetle temdi
den tekrar münakasaya konulmuştur. Takas kalktı
ğından tekliflerde bu cihetin nazarı dikkate alınma
sı lazımdır. Taliplerin yevmü mezkfırda yüzde 7,5 teminatla
riyle birlikte saat on dörtte hastahanede müteşekkil komisyo
na ve şartname ve listelerini görmek için de İstanbulda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müd iriyetine ve Ankarada Hastaha
ne idare memurluğuna müracaatları ilan olunur. (4562) 

6216 

Barut inhisarı Umum 
• 

Müdürlüğünden: 
idaremiz depo bekçileri için idarei merkeziyede mevcut 

nümuneye göre elli altı takım elbise ( caket ve pantalon, kas
ket ve dolak) ve elli altı adet kaput ve ayni miktarda kundu
ra (potin) pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

İstekliler şartname ve nümuneleri görmek üzere her gÜn. 
ve pazarlığa iştirak için, 30 Eylül 933 cumartesi günü saat on 
beşte yüzde yedi buçuk teminatlarile beraber idaremizin Gala
tada Bahtiyar hanındaki merkezinde mübayaa komisyonuna 
müracaatları. (~37) 6510 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Üsküdar, Selçuk ve 1s!anbul Akşam Kız San'at Mektep· 
ferinin kışlık kok ve maııgal kömürü ile odunları aleni müza
yede münakasaya konulmuştur. 

27 Eylül 933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 3 te 
ihale yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek için her gün saat 9 dan 12 ye kadar 
Üsküdar Kız San'at mektebine ve münakasaya iştirak için ta
yin edilen gün ve saatte Fındıklıda Yüksek Mektepler Muha 
aebesinde müteşekkil komisyona müracatları. ( 4797). 

6418 

Gümrük Muhafaza Umum inhisarlar Umum Müdirliğinden: 
1 -- 6,000 kilo İp ve kuınap Samsun Başmüdüriyetine ait 

Kumandanlığı Istanbul parçalan 10,000 kane- olup nümunesi satış komiayo-
. çe-parçalan nundadır. 

Satınalma Komisyonundan: 2 - 16 000 kilo köhne çul İzmir Başmüdüriyetine ait olup 
ve bneviçe parçaları evvelce satılmış ve fakat mü-

,. 1 - Muhafaza kıt' atı için satın alınacak 902 adet matra ı teahhidi tesellüm etmediğinden 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. yeniden satılığa çıkarılmııtır. 

2 - Münakasa ıartları kağıtlarının tasdikli suretleri .... Numunesi satı§ komisyonun-
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma 1 dadır. 
Komisyonundan alınacaktır. , 3 1 adet elektrik müvellidiPaşabahçe fabrikasındadır • . Ta 

3-Münakasa 12-10-933 tarihine rastlayan perıembe lipler orada görebilir. 
günü saat 14 tedir. Yukarda isimleri yazılı eşya açık arttırma suretile aahla-

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve fabrika s~ caktır. Taliplerin yüzde 15 teminat akçelerile birlikte 25-9-
hibi veya vekil olduklarını isbat edecek vesaiki makbuleyi ve 933 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on dörtte Cibali 
biçilen bedelin yüzde 7,5 ğü olan iğreti güvenmelerini teklif de Levazım anbarlarıri.daki Satı§ Komisyonuna müracaatları 
mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyona verecek lazımdır. (4796) 
lerdir. 

5 - Örnek satmalma komisyonundadır. İstekliler orada 
rörebilirler. (5018) 

Tayyare Cemiyeti Laleli 
Apartımanlar idaresinden: 

Laleli apartımanlarındaki boş evler müzayede ile kiraya 
verilmektedir. Eylül nihayetine kadar her gün saat 17,30 da 
ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin apartımanlar idaresine müra
caatları. (5015) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Jandarma konağına ait binanın tamiri için 10 
Teşrinievvel 933 salı gÜnÜ saat 10 da kapalı zarf münakasası 
yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere arzu ettik
leri gün ve münakasaya iştirak için de mezkfır günün muay
yen saatinde maliyeye teslim edilecek 24788 kuruştan ibaret 
ilk teminat makbuzile komisyonumuza müracaatları. 

(5010) 

inhisarlar Umum Müdirliğinden: 
Paşabahçe fabrikasının filtre dairesinde şartnamesi mu 

cibince yaptırılacak inşaat ve tadilat pazarlıkla talibine ihale 
olunacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin bu gibi inşaatı başa 
rabilecek mali ve fenni iktidari haiz bulunduklarına dair ve· 
saik ibraz etmeleri lazımdır. Taliplerin bir lira bedel muka
bilinde keşifname, plan ve tartnameyi aldıktan sonra pazarlı
ğa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 muvakkat teminatlarını ha
milen 27-9-931 çarşamba günü saat 13 te Galatada Alım, Sa
tım komisyonuna müracaatları. ( 4622) 

Akay Vapur idaresinden: 
İdaremiz ihtiyacı için halat, el İncesi, savlo, testere ağızı, 

zımpara kağıdı, eğe, cila suyu, şali sancak, soda, beyaz sabun, 
arap sabunu, don yağı, pamuk ipliği, üstüpii, silgi bezi, to
mar fırçası, boya fırçası, yağ galonu, yağ lambası, faraş, maş 
rapa, çinko kova ve 27 kalem kırtasiye malzemesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. lstekliler numunelerini görmek için her gün 
levazım şefliğine ve pazarlık için de 27 -9-933 çarşamba gü 
nü saa~ on beşte idare encüm~nine ~elmeleri • . (5006), 

ENO"S 
FAUIT SALT 

~ İnkı1ıaz, silılıat avarlziııia 
ınenbaidir. Bunu, allmİf se
cıeden fazla muvaffakiyeti 
ile b6tüıı dünyada taııiıımi, 

. Eııo's "Fruit Salt" mÜ&o· 
tahzarindaD sabah ve 
akşam bir ))arda): IU denı• 
nnnda bir kahve bşigi mile• 
darinda _alarak_ dcf'cdiniz. 

(, elt.OE7~!"r:cr llCZAH 
IAT~ . 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğündenı 

~ 1 - Akademi, Mimari, Resim, Heykel, tezyini San'at· 
lar şubelerile akademiye mülhak ıark tezyini san'atlar mekte 
bine 15 Eylülden itibaren talebe kaydi muamelesine ve 15 Teş 
rinievvelde tedrisata başlanacaktır. 

2 - Mimari şubesine Lise, diğer şubelere orta mektep 
mezunları alınır. Bu şubeye girecekler 1 O T eşrinievvelde yapı 
lacak ayrı bir imtihana tabi tutularak mimarlığa kabiliyetle
ri olanlar alınacağından taliplerin o tarihe kadar evrakı lazime 
lerini idareye vermeleri lazımdır. . 

3 -Akademiye kayıtlı bilcümle eski talebeler 15 Tetri~ 
nievvele kadar idareye müracaat ederek kayıtlarını yenilet
medikleri takdirde mektepçe alakaları kesilerek yeni kayıt 
ıartlarına tabi tutulacaklardır. 

4 - Kayıt olmak için : Müdüriyete hitaben bir istida, 
tahsil vesikası, nüfus, aşı, sıhhat kağıtları, hüsnühal mazbata
sı, altı kıt'a fotoğrafı getirmelidir. 4 

5 - Kayıt için pazartesi, perşembe giinleri Fındıklıda 
Akademiye müracaat edilmelidir. (4792) 

6509 

Elaziz Vilayet Jandarma 
Kumandanlığından: 

Talip zuhur etmeyen aşağıda cins ve miktarları yazılı 
beş kalem erzak ve yem 3-10-933 salı günü saat 16 da kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. Talipler şeraiti anlamak için is· 
tedikleri zaman ve münakasaya iştirak için de mezkfır günün 
muayyen saatinde maliyeye teslim edilmiş ilk teminat mak· 
buzile Elaziz Vilayet Jandarma kumandanlığında müteşekkil 
satmalma komisyonuna müracaatları (4919) 

,Cinsi Kilo 
Odun 600000 
Sığır En · 80000 
Saman 500000 
Ekmek '365000 

·Arno 500000 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan· 
lıhı Istanbul Satınalma komisyonundan 

1 - Muhafaza Efradı için satın alınacak 1680 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıği lstanbul Satmalma 
komisyonundan almacaktır. ,.,,V 

3 - Münakasa 27-9-933 tarihine rastlayan Çarşam• 
ba günü saat on dörttedir. ! 

4 - Münakasaya girecekler hangi Ticarethane ve Fab· 
rika Sahibi veya vekili olduklarını İspat edecek vesikai mak 

buleyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmele .. 
rini teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komis• 
yona vereceklerdir. 

5- Örnek satınalma komisyonundadır. istekliler ora• 
da görebilirler. ,(4522) 6240 

• •• 
Istanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

İstanbul Üniversitesi binası arkasında bulunan harap ve 
enkaz halindeki mutfak, Çamaşırhane, ahır ve saire müıteme
latlarmın ve sair teferruatının mevcut şartname ve krokisi 
mucibince kaimen hedmi ve en kazının satılması aleni müzaye 
deye konulmuştur. Taliplerin mezkfır mahalli görmek için 
Üniversite Dahiliye müdüriyetine ve şartnameyi okumak i
çin de komisyon kitabetine her gün öğleden sonra müracaat
Jarı ve ihale günü olan 27 Eyi ül 933 çarşamba günü saat on 
beşte muhammen kıymetin yüzde 7,5 teminatı muvakkatele
rile beraber Üniversite mübayaat komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (4638) 6257 

Bakırköy Haznedar Ateş T uglası 
1710 derece hararete ve 200 kilo tazyika dayanır. Berlinde Szger ve Gramer 
Laboratuvarından ve reımi material Prüfungstam'dan ıehadetnameıi vardır. 

'.f e 1. 16.71. Her nevi ıipariı kabul olunur. .(7331) 

Vmumi Nefrİyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ııe Matbaacılık T. A. Ş 

6522 
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