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Vapurcular dün toplanarak 
aralarındaki ihtilafları hallet
tiler, yeni şirket için elbirliği 
ile çalışacaklar. 
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ımı karşılandılar Ankaradan 
Sof yaya 
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Ankara n Sofya ziyaretleri; 'jıoli 
lika i.lemi için pek meraklı ~fhalar 
arzediyor. Bu aeya~at~~r; bılha~.a 
Balkan milletlerinin bll'bınle olan m~· 
ıııaıebeUeri, birbirine kartı olan ."azı; 
yetleri noktaamdan çok ehmmıyetlı 
ırörülüyor. Maatteeuüf k~t~la~ ar~· 
ımdaki münaaebata daha ıyı bır ~u· 
sen vermek ıribi temiz bir gaye ıle 
yapılan son anlatma etrafında bir 
Sok mübalağalı rivayetler iıidecek, 
bir çok mübalağalı yazılar okuyaca• 

iız! . • ·ı H .. l9te Türkıye Baıve ı ı e ancı• 

ye Yekli, ihtimal ki, ba aaatte So!ya• 
da Bulgar ricaliyle tema• ve muza· 
kere halinde bulunuyorlar. Sofya te
ınaslannın vereceği neticeler hakkın· 
da 9imdiden müsbet bir büküm ver• 
meğe kalkıtmak doğru olmaz. Bura· 
da habrlanma .. icap eden vaziyet ıu 
olmalıdır: Türk • Bulgar münaaebatı; 
mutlak bir aamimiyetle ifade edile· 
cek kadar temizdir. Ankara ile Sof· 
ya arasında en iyi bir doıtluk politi· 
kaaı, inkitaf halindedir. iki memle; 
ketin birbirine karıı buıuıi emellerı 
yoktur, birbirimizin topraklannda 
sözümüz yoktur.. DostJuğ'umuzun en 
büYük kuvveti de bundaclır. Şüphe 
rok ki, memleketlerinin ili men• 
faatlerinden mülhem olan Bulgar po· 
litika11nın cereyanında, bazi buıuıi 
letekküllerin, komitelerin delice iddi· 
alan yer bulamaz. Bu itibarla M. 
Muıanof tarafından komtula~le ve 
bu l"le)'and" Yunanistanla takip ede· 
ceği ıulh politika11mn ıuradan bura• 
dan bazı tenkit ve itirazlara uğnya. 
caiım kabul edebiliriz. Nitekim An· 
karada imzalanan Türk ve Yunan mi. 
,akı; Sofyanın bazı mehafilinde hay• 
ret ve batta infial tevlit ettiği aöyle· 
Jıiyor. Tekrar ediyoruz: Biz bunu pek 
küçük bir ekaUiyetin bir hükmü diye 
..ımaktayız. Bulgar milleti; aklı seli· 
1Di, müıbet cörüıü, yeni hayatın za· 
ruret ve ıartlarını anlayııı pek yük. 
,aek olan bir millettir. Bir kaç gazete· 
ııin imalı ve ıitemli bazı yazılan, el· 
bette Bulgarjatan efki.rı umumiyeai .. 
Jıİn bir bülaaaaı diye alınamaz. 

Şu da mümkündür: Bazı Bulgar 
'doıtlanmız, Ankara misaka etrafında 
bazı v ... bimlere kapılmıf olabilirler: 
Uzaktan verilen hükümlerde ekseri· 
7a yanılmak mukadderdir. Bununla 
beraber o kadar endiıeye kapılmıyo• 
ruz. Çünkü bu ıaatte Sofyada Bulgar 
ricalile tema• ve müzakere halinde 
olan Baıvekil ile Hariciye Vekilimizin, 
Bulgar doatlarımızın bütün enditele· 
rini tatmin edecek izahatı verebile· 
ceklerinden emin bulunuyoruz. 

Muhterem lam.et Paıanın vereceği 
izahatın, teminatın hakikati, kuv• 
veti üzerinde fazla ısrara lüzum var 
~? Bulgar doatlarımız da çok iyi bi· 
ilirler ki, Türk Batvekili özü ve sözü 
bir, verdiği sözü tutar, politika itle-
rinde aıla doğruluktan aynlmaz, hü· 
Jisa özüne ve aözüne gÜvenilir, bir 
devlet adamıdır. 

ismet Pata lıtanbuldan aynhrken 
Clemittİ·' ki: 

- "Siyasetimiz; aulh davasının 
aamimi bir hôdimidir. Ana istikame .. 
ti dikkat ve baairetle muhafaza et· 
mekteyiz. Daima açık yürekle konu§· 
tuiumuz için aeyahatimden sulh ve 
heynelmüel anlaıma mefkuresinin 
;ııalnı:& iati/ade etmeai beklenebilir. 
Balkanlarda •ulh ue iyi geçinmenin 
tara/tarı ue Bulgari.tanla Türkiye a
raaında emniyet ile •omimiyet havası· 
11111 kuvvetlenme.si, ciddi arzumuz ol
duiu açık olarak anlO§ılacaiından 
eminiz/' 

Bazı Avrupa gazeteleri; Yunanlı· 
larla olan müıterek hududun 
111üşterek müdafaaaı hakkında misa· 
ka konan hükmü; Bulgaristan al ey· 
hine tefsir ediyor ve bundan Bulga
riıtanın Adalardenizinde bir mahrece 
malik olmasına imkan ve ihtimal kal· 
madığı manasını çıkarıyorlar. Bu hü
kümdeki iıabetsizlik açıktır: Bir de
fa Türk • Yunan misakındaki bütün 
hükümler tedafüi mülihazalıı.ra müs· 
tenittir. Acaba bu rivayeti ortaya çı· 
karanlar, Bulgariıtanın muhtaç oldu
ğu mahreci, harp ile mi kazanmak 
iatediiine kanidirler? Biz, aklı batın· 
da Bulgar dostlarımız arasında harp 
;.e silih maceraaına atılacakların bu
lunacağına inanmıyonız. Bu dostılan· 
mızın arzuıu; hayati telakki ettikleri 
bazı ihtiyaçlannı ıulh yoliyle temin 
etmektir. imkan ile mukayyet olduk
tan sonra en doğru yol da budur. Bu 
itibarla biz Bulgar ve Yunan dostlu· 
ğunun teesaüıünde bilhasaa Bulgarlar 
lehine bir çok menfaatler tasavvur 
ediyoruz. Şuraaı muhakkak ki; Atina 
ile Sofya arasında teessüs edec,ek O· 

lan bir dostluk; Bulgaristanm milli 
emeUerinin tahakkuku ihtimalini u
J:aklaıtıramaz, belki daha yakınlaştı
rır '\e bu ihtimale imkan verebilir. 
Birl>iriyle anlaımıı, kartıhklı emni· 
yelle mücehhez dostların birbirine 
kartı yapabilecekleri fedakarlığın 
hududu olamaz. 

Hepimiz biliyoruz: Bulgar milleti, 
Büyük harpten pek zararlı ve yor· 
gun çıktı . .}imdi rahatsız olduğunu, te· 
daviye muhtaç bulunduğunu iddia e
dip duruyor. iddialarında haksız oJ. 
duğunu bir hamlede kestirip atmak 
ta, yeni bir haksızlık olur. Yalnız hil
h•ssa onun bilme•i icap eden hakikat 
ıu ki, İstediği ıeyleri ancak •ulh va-. 1 , 
eıt:ı• ·y e, dostluk münaaebahnda 

' 

Gece verile 
Bal an su h v 

e i imizle 
_ ...... abil anlaş 

• uşan v nutuk arında 
a lüzumundan bahsettiler 

Sofyadaki fena hava birden ire değişti Yeni kararname ve Takas 

Gazi 

Fiatlar yükseliyor, spekülasyon 
yapanlarla mücadele var .. 

Müstahsil; vaziyetten memnun! 

Afyon inhisar umum müdürü 
Ali Sami Bey 

Afyon inhi•an letekkül ettikten 
ıonra bu idarenin geniı bir tekilde faa· 
liyete geçmediği, fiatlerin düıtüğü, in. 
hisarın mübayaa yapmadığı, harice sa
h§ fiati verilmediği yolunda bazı netri· 
yat yapılmaktadır. 

idare erkanından bir zat dün bu hu· 
susta bir muharririmize atideki izahab 
vermittir: 

"- inhisar kanununun bütün gümu-

kartılıklı emniyet bavaaı içinde ka%~· 
nabilir. 

Sofya temaslannın hayırlı, doat ve 
komıular arasındaki suitefehhümleri 
giderecek ve onlan bir araya getire. 
cek olan müabet neticeler vermesini 
temenni ediyoruz. Tekrara lüzum 

Jile tatbiki ancak 1934 senesinde batlı· 
yacaktır. Bugün eski malların ihracı 
eski tacirlere aittir. Bununla beraber 
afyon inhiaarı faaliyete girebilecek va· 
ziyette olduğu gün yeni mah•ulün bir 
kışnu müstahıil elinden çılımıı bulunu· 
yordu. 

Diğer taraftan ihraç hakkııun ıene 
sonuna kadar tüccara ait olması inhi-

'h , sarın ı raç fiati Üzerinde tam müessir 
olabilmesi için kendisine kafi kuvvet 
vermemektedir. inhisar idaresi piyasa
da bulduğu fiatle iıe baılamıı ve bu fi. 
ati tedrici surette yükseltmekte bulun· 
muıtur. 

Bu tedrici yükseltiı afyon üzerine 
ispekül~syona ~eı;dan vermemek için· 
dır.. Bır kaç. kitımn afyondan fahit kar 
temın etmeaı, afyonla meıgul bütün 
zümrelerin menfaatinin temini demek 
değildir. 

lnhisarın sahn aldığı mallan derhal 
ihraç etmemesi ve bu yüzden kendisi· 
nin de tüccara bir rakip olmaması için 
mal! bekletebilmesi İcap eder. Avrupa· 
dakı stoklara nazaran yeni ihracatın da 
ilavesile bu afyonlarm hayli beklene· 
ceği heıap edilirse, bunlan ucuzca a· 
lıp gene ucuzca satmak fikrinin mev
cut olmadığı anlatılır. 

Bugün inhiaar İdaresi, morfin dere-
cesini 59 kuruıtan miibayaa etmekte
dir ki 12 derecelik afyonun okkası 1008 
kurut demektir. 

inhisar idaresi timdiye kadar 20 bin 
kilo afyon satın almıştır • ., 

Aldığmuz malumata söre inhiaann 
bu fa.liyeti ve fiatler müstahsili çok 
aevindinnektedir. 

yok ki, bu neticeler; hem alakadarla
rın menfaatlerine uyar, hem de Bal· 
kar.:arda teessüa edecek devamJı bir 
sulh nizamı sayesinde umumi aulhün 
biraz daha kuvvetlenmesine yarar. 

Siirt Mebusu 
MAllMUT. 

M. Çaldaris 
Atinada .. 

\ 

Bütün Atina sokaklan 
Türk-Yunan 

bayraklarıyla süslendi 
ATlNA, 20 A.A. - Atina Ajanaın 

dan: Baıvekil M. Çaldaria, Atinada 

muhthetem bir sü
rette kartılandı • 
Şehrin baılıca yol 
ları Türk ve Yunan 
bayraklarile donan 
mı§tı. Reami daire· 
ler ve umumi mey 
danlar da bayrak
lar ve gece elek· 
trik!erle donanmıı 
tı. Metrutiyet mey 
danma toplanmıı 
olan büyük bir ka
labalık M. Çaldari 
ai tiddetle alkıtla· 
mıttır. Atina bele· 
diye reiai, Türkiye 

M. ÇALDARIS' ile Yunanistan ara 
11nda yapılmıı o • 

lan sa.mimi tetriki mesainin yüksek 
manasını kaydeden bir nutuk aöyle

(Devamı S inci sahifede) 

Dahiliye Vekili gitti 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey dün 

aktamki trenle Ankaraya gitmitlir. 

• , 
BUGÜN 
2 inci sahifede 

Türk· Yunan misakı kar,ısınıla 
Bulgar gazeteleri 

'-· 

4 üncü sahifede \ 

iKTiSADi BAHiSLER 

5 inci sahifede 

SPOR .. 

Vapurcular, aralarındaki 
ihtilafları hallettiler 

Yeni şirketin meclisi idaresi seçildi, 
bir aya kadar faaliyete geçilecek 

Vapurc::ular namrna Ankaraya gi • 
den Mütercim zllı'E' Hakkı, Sadık za· 
de Ru•en ve Naim Beylerden mürek· 
kep heyet dün ıehrimize avdet elmİf• 
tir. Heyet azasından Mütercim zade 
Hakkı Bey, kenr'ırile görüten muhar• 
ririm~ze §U beyanatta bulunmu§tur: 

" - Şirket mukavelei e•aıiyesi He· 
yeti Vekilece tasdik edilmit ve i.li tas• 
dika arzolunmuttur. Ali tasdika ikti • 
ran ettikten sonra bittabi tebliğ ve mü 
teakıben tirket tesçil edilecektir. Tes• 
çil muameleıi ilan edildikten sonra, 
ıirketin faaliyete geçebilmesi için ka
_Jnen muayyen 15 gün beklemek la· 
zım geliyor. Bu itibarla ıirketin tam 
faaliyete geçebilmesi bir aya kadar 
kabil olabilecektir. Ankaradan mem• 
nunen avdet ettik. Bugün vapurcular 
birliğinde bütün vapurcular toplana· 
cakhr. Kendilerine, lkhsat vekili Ce
lal Beyefendinin bazı temennilerini 
bildireceğiz." 

Filhakika dün öğleden sonra vapur 
cular birliğinde vapurcular bir içtima 
yapmıştır. Ankaradan gelen heyet, 
CelalBeyefendinin );undan aonra tam 
bir ahenk ve itilaf daireıinde çalıtma 
larını vapurcuJardan temenni ettiğini 

· ve bu suretle ortaya koyduğu proje
lerin muvaffakıyetle tatbik sahaama 
konulduğunu görmek arzuıunda bu· 
lunduklarını vapurculara bildirmiı • 
tir. Bundan sonra vapurcular barı§mıı 
ve ıirketin faaliyete geçmesi için ha· 

Yrlhenci z.<ıde Liitli Bey 

zırlıklara batlanma11 kararlathnla • 
rak içtimaa nihayet verilmiştir. 

İçtimaı müteakip kendiıile görüı· 
tüğümüz Yelkenci zade Lutfi Bey, 
bize demittir ki: 

"- Bugünkü içtimada barıştık. Tak
diri kıymet netayicine vaki olan itiraz ... 
!ar üzerine hakem karan ayın 25 inde 
bize tebliğ edilecektir. Biz.im de ara
mızda hiç bir ihtilaf kalmadığından bun• 
dan sonra tirketin kurulmasına ve İn· 
kitafına elbirliğile çalıpnaktan batka 

(Devamı 6 rncr sahifede) 

Sökülmüş ray yoktur! 
Tahkikat 
cıvatanın 

hadise bir iki yapılıyor, 
oynamasından ibarettir 

Refiklerimizden biri, Tavşancil ile 
Dil iskelesi arasında demiryolundan bir 
rayın evvelki gece söküldüğünü hat 
bekçilerinden birinin görerek keyfiye
ti imirJerine haber verdiğini yazmıf ve 
hattın derhal tamir ettirilerek trenlerin 
süratle geçmesi temin edildiğini de ila· 
ve etmiıtir. 

Haydarpatadaki Devlet Demiryol· 
ları iıletme müfettiıliğince temin edil· 
diğine göre, hat üzerinde aökülmüı ray 
yoktur. Yalnız bir ray parçaaının iki 
vidasının düımüş ve hemen yerlerine 
baıkalan konulmuıtur. 

Bu vidalan kimin söktüğü veya bun
ların nasıl düttüğü tahkik edilmekte
dir. Haydarpaşa iıletme müfettişi Ab
dullah ve muavini F errub Beylerin de 
dahil bulunduklan bir heyet, dün tah
kikat için Gebzeye gitmi9lerdir. Tahki. 
kata orada ehemmiyetle devam edilmek
tedir. 

Dün akıam, lzmit muhabirimizden 
telgrafla §U maliimatı aldık: 

lZMIT, 20 (Hususi) - Vak'a Geb
ze ile Dil iskelesi arasında olmuttur. 
Ray aökülmüı değildir. Hattı kontrol e
den bekçiler Baıvekil Paşanın geleceği 
ak~am iki rayı biribirine bağlayan kı· 
11mların her iki tarafında 4 - 5 civata 
nan olmadığını görmüşler, keyfiyeti der
hal iıletme müdürü Abdullah Beye bil. 
dirmişlerdir. Ayni zamanda zabıta da 
haberdar edilmiıtir. 

Başvekil Paşayı karşılamak üzere 
Derinceye kadar yatla gelen Gazi Hz. 
meseleden haberdar olunca vak'a yerine 
kadar gelmişler, tahkikatın derinleşti
rilmesini emretmişlerdir. Zabıta tahki
kata devam cbnektedir .. , 

Ankara muhabirimizin ray meıeleıi 
hakkında verdiği malumat şudur: 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Tav
şancil ile bmit arasında bir kısım ray. 
!arın gevşetilmesi hadisesi etrafmda 
tahkikat yaptım. Oğrendiğime göre, 
rny]arın gevşetilmiş olması zamanında 

( Liitfcn sahifeyi çeviriniz) 



2 MiLLiYET PERŞEMBE 21 EYLOL 1933 

Türk-Yunan misakı kaı-- HARiCi HABERLER 
şısında Bulgar gazeteleri Hitlerin maksadı Silahları kontrol 

Misakın imzası Bulgarları emrivaki 
karşısında mı bıraktı? 

Son imzalanan Türk - Yunan mi- 1 
sakı hakkında Bulgar gazetelerinin 
noktai nazarlarını ve mütalealarını öğ· 
ı·enmek faydadan hali değildir. Son pos
ta ile gelen Bulgar gazetelerinin bu 
hususta yazdıklan yazıları hülasa. ve 
iktibas edjyoruz: 

Milli Liberal fırkasının naşfri efka
rı olan Nezavissi most sulh ihtiyacının 
ne kadar şeeni ve büyük olduğunu söy~ 
)edikten sonra diyor ki: 

"Son zamanlarda imzalanan bir çok 
misaklar, harpsonrasmdan bizi ayıran 
on bq seneye rağmen, umumi harbe 
yol açan sebepleri ve harbin neticelerini 
izale etmi§ değildir. Avrupa politikası 
bala hiç te iyi şeyler vadetmiyen bir 
mazi sikletinin yükü altındadır. 

Beşeriyet iktısadi buhran darbeleri 
altında kıvrandığı bugünkü kadar, sul
hü temin etmek zaruretini hissetmemiş· 
ti. Türkiye ve Yunanistanda iki mem .. 
leketi ayıran bütün meseleleri hallettik
ten sonra, siyasi münasebetlerini de
vamlı surette takviye etmek ümidinde
dirler. Fakat bu miıakla bilhassa bizi 
alakadar eden bir mesele ortaya çıkı· 
yor. Memleketimiz için hayati ehemmi
yeti haiz olan Adalardeniz.indeki mah
reç meselesi. 

Yeni misaka nazaran, ilci memleket 
mütekabil temıil hakkım baiz oldukla· 
rına göre, bizi bu kadar yakından a
lakadar eden bu mesele İçin Türk dost
larııruzdan tam malumat beklemek hak
kımızdır.,. 

* * * 
Müstakil "Mir~, gazetesi, yeni mi-

sakta son küçük itilaf miaakıru.n husu
siyetlerini buluyor. Diyor ki: 

"Beynelınilel politikada muhabbet 
rol aynaya.maz. Türk - Yunan misa
kında iki memleketin yakın maziyi ve 
henüz §İfa bulmayan yaralan unuttu
ran büyük menfaatler vardır. 

Bu mukarenetin bir kaç büyük dev· 
letin müzaheretile yapılmadığını kabul 
etmek müşküldür. Ahvale bakarsak, 
bu eser Balkan münasebetlerini istihdaf 
ediyor. Msakın sadece bize tevciye 
edildiğini iddia edecek değiliz. Böyle 
bir şey kolayca haklı gösterilemez. Bu, 
daha ziyade Balkan yarımadasından da 
vasi bir sahaya şamil bulunuyor. Fakat 
bu misakın, küçük itilaf misakında gör
mediğimiz biz.im İçin naho§ tarafları da 
yok değildir. 

Cenupta olup bitenleri evvelce tah
min ediyorduk.. Binaenaleyh memleke
timizrh kimsenin bir sürpriz karşısında 
bulunduğunu düıünmÜyOl'Uz. Bir me
raret var, fakat kendimizi paniğe kap
tıracak sebepler yoktur. Kendim.izi top
lamak ve İyi düşünmek kilidir . ., 

* * * 
Makedonya muhacir teıJ<ilatınm or-

"Bu iki hükUmet Avrupa politika· 
sı kombinezonundan çıkarılmıtlardı ve 
adeta birer Asya devleti gibi telakki e
diliyorlardı. Fakat geçen bahardanberi, 
bilhassa Hitler mevkii iktidara geldik· 
ten sonra, umumi dikkat tekrar bunla· 
rın üzerine teveccüh etti. O suretle ki 
bu iki memleket kendilerini diğer mem· 
leketler arasında mevcut münasebetle
ri hallıo memur birer hakem gibi gör
meğe başladdar. 

Onun gibi mesela ismet Paşa ile 
Tevfik Rüştü Beyin Sofyayı ziyaret
lerine .iki noktadan ehemmiyet verili· 
yor. Diyorlar ki, Türk hükumet adam• 
ları Karadenize mücavir hükiimetler a· 
rasmda bir misak imzası lehinde çalış
mak üzere ı:eliyorlar. Ayni zamanda da 
Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya 
arasında bir tavassutta bulunmak niye
tindedirler. 

Türk devlet adamlarının teşebbüs
lerinin netice vereceğini tahmin etmek 
mümkün değildir. Fakat şu var ki Türk 
payıtahtı her zaman Balkan politika
sının merkez.i haline ginniştir. 

Ankarada TUku bulan bütün ı:örüı
melerdeki gaye, Sovyetleri küçük itiliif
tan ayıran mesafeyi kısaltmaktır. Tür
kiyenin arkasında, yeniden doğan Al
manyaya karp bazı endiıeler hisseden 
ve heme pahasına hükiiınetleri kendi
sine bağlamağa çalııan Rusya görünü
yor. 

Bidayette tecrit edilmi, vaziyette 
olan Sovyetler diğer bütün memleket
ler ve evvel.ô. Türkiye ile bir tqriki 
mesai politikasına avdet etıniş bulunu
yorlar. 

Bu iki devlet, umnıni harbin sonun
.da imzalanan muahedeleri beraberce 
müdafaa için elele vennişlerdfr. Mua
hed-elerin her türlü tadiline muanz olan 
devletlerle bili.tereddüt beraberdirler. 

Bu şerait dahilinde Bulgaristanm, 
bu kadar açıkça muahedelerin tadili ... 
leyhine vaziyet alan cenubu §Arkİ kom
şusuna karşı vaziyeti ne olacaktır? 

Bulgaristan, kendisini tamamile Bul
gar olan araziden Ye Adalardenizine 
doğru tabii olan yolundan mahrum bı
rakan bir muahede imzalamıştır. En müs
tacel ihtiyaçlarının sevki dolayısile 
Bulgaristan muahed-..lerin tadili aley
hinde vaziyet alamaz. Onun İçindfr ki 
harici siyasetimizde çok basiretk3r bu .. 
lunmamızı icap ettiren bir vaziyet or .. 
tasında bulunmaktayız .. , 

Bir Yunan gazetesinin Bu:gar
lara cevabı 

Atinada çıkan nim resmi Mellager 
d' Atbenes misak hakkında yazdığı bir 
ba,makalesinde bihassa diyor ki: 

Alman hükumetlerinin 
hudutlarını kaldırmak 
BERLIN, 20. A. A. - Bavyera me• 

zahip nazırının verdiği izahata göre baş
velcil Hiller'in Almanyada yapmayi dü
,ündüğü idari ve içtimai islahat muhtelif 
Alman hükfunellerinin ortadan kaldırd· 
masma kadar ileriye varacaktır. 

Na.zır söz\ine §Öyle devam etıniıtlr : 
0 Baıvekilin arzusuna göre gelecek za 

manlarda Almanyada hüküınetller ara 
sında hudut kalmamalı, tamamiyle birleş 
miş bir Almanya vücuda gelmelidir. 

-----·-----
M. Beck'in Paris seyahati 

PARIS, 20. A. A. - Lehistan harici
ye nazırı M. Beck'in bugün Paris'e gel
mesi bekleniyor. 

M. Beck, saat IS te M. Paul Boncour 
ve 18 de M. Daladier tarafından kabul 
edilecektir. 
Akşam üzeri hariciye nezaretinde şere 

fine bir ziyafet verilecektir. 
Perşembe sabahı M. Beck, meçhul as· 

ker abidesini ziyaret edecek M. Daladier 
ile M. Paul Boncour'a Polonya sefaretin 
de bir öğle yemeği verecektir. Öğleden 
wnra da Rambonillet'de büyük bir mera 
simle Fransa cümhurreisi M. Beck'e "Le 
gion d'Honneur'ün yüksek bir rütbesini 
verecektir. 

PARIS, 20. A. A. - Havaa ajansın· 
dan: 

M. Paul Boncour, M. Beck'e büyük bir 
rütbe veren bir emirname im:zalam.ııtır .. 

Zannedildiğine göre bu "Legion d'hon
neur'' ün ''Grand officier" rütbeıi ve nı
şarudır. 

Bir ölüm 
MADROS, 20. A. A. - Hindistan'm 

tanmmı§ kadm mutasavvıflarından An
nie Besant · 80 yaşında olduğu halde öl
müştür. -Bir hapishanede isyan 

V ARŞOV A, 20. A. A.- Bydgoszey 
civarmd.. Koronovo hapishanesinde ınüeb 
bet hapse mahkum edilmiş olan 60 mah
pus isyan etmiştir. intizam güçlükle ia 
de edilebilmiıtir. 8 memur asiler tarafın 
dan yaralarunıJlır. 

• --·--
Polonyanın harp borçlara 

VA ~ŞOVA, 20. A. A. - Hüküınet 
mehafili, harp borçları müzakereleri hak 
kında Amerikanın düıüncelerini anlainUk 
üzere Vashington'a hususi bir murahhas 
göndenneği düşünüyor. Amerikaruıı 
borçların yeniden tetkiki jçin Polonya 
tarafından yapılan teklife cevap Vet'.ıieOİ 
ği hatırlardadır. 

,Bununla beraber zannedildiğine gö
re Polonya kanunuevveldeki taksiti .;er 
mek niyetinde de!'ildir. 

--o-

Almanyadan başka her dev 
let kontrola yanaşmıyor mu 

PARIS, 20. A. A. - Havas ajansı bil 
diriyor : 

Almanya müstesna olmak Üzre bütün 
memleketlerin silii.hların fili olarak bıra
kılması iç.in lizım bir şart -telakki etme 
ğe başlamış oldukları kontrol meselesi, 
Fransızlarla Amerikalılaı· arasında yapı
lan müka!emelerin belli başlı mevzuunu 
teşkil etmi~tir. M. Norman Davis'in ya .. 
kininde bulunanların fikrine göre bu mü .. 
killemeler, Amerikan tezinin Fransız te· 
zine oldukça yakın olduğum ve aradaki 
ihtilafların prensipten ziyade usullere 
müteallik bulunduğunu göstermiştir. 
Birleşik Amerika, zaman zaman otoma
tik bir kontrol taraftarıdır. 

M. DavisJ müzakerabn neticesini ka· 
ti olarak öğrenmek istediğinden Roma 
ve Berlin'e icra edeceği seyahati hafta 
nihayetine bırakmı§tır. zira Cenevrede 
Alman ve ltalyan heyetleci reisleriyla.J?Ö 
rüıeceğini ümit ebnektedir. Dünkü mu .. 
kô.lemelerin gazetelerde bırakmış olduğu 
intiba oldukça nikbinanedir. Gazeteler, 
Vashington ile Paris'in noktai nazarları
nın birbirine yaklaşmı1 olduğunu kay
dettikten başka, M. Mussolini tarafından 
Kont de Chambrun'un kabulü anmda l\<l 
Paul Boncour'un İtalya sefirini kabul et
mesinin Roma ile Paris arasında bir iti .. 
laf hüküm sürmekte olduğunu beyana 
müsait bulunduğunu yumaktadn-lar. 

İngiltereJ.e ne düşünülü;yor? 
LONDRA, 20. A. A. - lngiliz hüku

metinin sililılarr azalıma konferansına 
karı alacağı vaziyeti kararla§bracak na 
zırlar meclisinin toplantısından evvel in· 
giliz siyasi mahfelleri bu vaziyet _hakkın 

• da bazı izahat vermitlerdir. 
Bu mahfellerin edindikleri malumata 

göre kontrol prensipi ile u Tecrübe dev
resi " teklifi hüküınetçe kabul edilmiştir. 
'' Bu tecrübe devresi " teklifinden mak .. 
sat - bu devre bittikten sonra - silah 

" azaltma hakkmda fili tedbirler alınıp 
aı,namiyacağtnı tayin etmektir. 

Şimdi üç meselenin bir karara bağlan
ması icapediyor. 

l - Y a9ılacak kontrol makanizmasmı 
tayin ~tmek, 

2 - Tecrübe de••resinin müddetini te• 
bit etmek. 

3 - Bu tecrübe de .. resi bittikten son
ra tatbik edilebilecek ten-.ilat miktarla
rını kararla}brmak. 

işte nazrrlar mecli&i yapacaiı toplan
da bu üç nokta hakkmdaki fikir ve kara
rını tayin edecektir. 

M. Herriot 
Bizden bahsetti 

Vichy'de inkılabımızın 
ehemmiyetini anlattı 

-~· 
Madenciler Iktısat V eki

line teşekkür ettiler 
Celal B. madenlerimizin satışlarını art
tırmak için tedbirler alındığını söyliyor 

ANKARA, 20 (Telefonla) - İktısat Vekili Mahmut Celal Bey, 
bugün öğleden sonra madenciler he;yetini kabul etmiı ı.ıe kendilerile 
uzun müddet görüşmüştür. Madenciler, yeni kararname ile temin edil 
miş, himaye dolayısile teşekkürlerini Celal Beye arzetmifler ve maden 
ciliğimizin inkişafı için temenniler ini bildirmişlerdir. Bu hususta Mah
mut Celtil Beyle görüştüm. Bana dedi ki: 

- Jlfadencileri daı.ıet ettim. Son senede satışı mühm nisbette artan 
madenlerimizin bu seyrini daima arttırması için ne gibi tedbirler alın
masını istediklerini öğreneceğim. Takası faydalı görüyorlarsa ipka ede 

... . ,, 
cegım. , 

Maden kömürü şirketlerini temsil eden bir heyette şehrimize gel. 
miş ı.ıe Vekil Be;y tarafından kabul edilmiştir. 

• 
Hususi l da relere Ait Paralardan 

•• 
Nakliye ve Bendiye Ucreti 

'AN KARA, 20 (T elelonla) - ldarei hususiye, veznedarlığını ya• 
pan bankalarca nakledilen hususi idarelere ait paralardan poda nak
liye ve bendiye ücreti alınması icap edeceği Devlet şurası heyeti umu· 
miyesince kararlaştırılmıştır. 

..... 

Vapurcu/ar Nizamnamesi Ali 
Tasdike Arzedildi 

'ANKARA, ZQ (Telefonla) - Vapurcular hakkındaki nizamname 
icra Vekilleri Heyetince müzakere ve kabul edilerek. ali tasdika arzo
lunmuştur. 

Sovgetlerle ticari müzakerat baş/ad 
ANKARA, 20 (T~lelonla) - iktısat Vektiletile Rus Soı.ıyet Tica

ret mümusilliği arasında müzakere başlamışhr. iki dost memleket ara
sında mal müvazenesi esasına mÜ3 tenit yeni bir anlaşmaya ı.ıarmak ga
yesile başlayan bu müzakereye hususi bir ehemmiyet atfediliyor. Rm
yanın memleketimize ve bu meyanda Şark ı.ıiliiyetlerimize ithal ettiği 
mallara mukabil bizden hfiyacı olan kô.fi mikdarda hayı.ıan, zeytinyağı, 
tiftik gibi ihraç mallarımızı 4',,ıas ı temin edilecektir, 

1000 gelim çocuk giydirilecek 
ZO.NGULDAK, 20 ( A.A.) - Halkevi Cümhuriyetin onuncu yıl· 

iönümü bayramında bin fakir ve yetim çocuğu giydirmeyi kararlQf· 
tırmışhr. Erkek çocuklara pantalon ı.ıe caket, kız çocuklara da birer 
önlük yaptırılacaktır. Elbiselerin kumaşı Ziraat Bankasının Adana pa
muklu mensucat fabrikasına ismar'anmıştır. 
• ismet Pş. M. Maksimosa taziye etti 

ANKARA, 20 (Telefonla) - BQfvekü Ptqa geçenlerde kayınval. 
desi vefat eden Yunan Harciye Nazırı M. Maximosa telgrafla be)IG• 
nı taziyet etmiş ve M. Maximos bu alakaya samimiyetle te,ekkür et,,U, 
tir. 

ganı olan Makedonia Ankaradaki Türk -
Yunan tezahüratı etrafmdaki ıayia ve 
haberleri dercettikten sonra. Bulgaris
tandaki mes'ul amillerin, son zamanlar· 
da Atina ve Ankarada cereyan eden 
hadiseleri dikkatle takip edip etmedik
lerini ve İcap ederse Bulgar menfaat
lerini koruyup konıyamıyacaklannı so
ruyor. Diyor ki: 

"Türk - Yunan misakında aı·azi 
istatokosunun muhafazası hakkındaki 
madde, Adalardenizindeki Bulgar mah. 
recine neden mini olsun? Nöyyi mua
hedesİJlİn sarih ahkimına nazaran, sa
dece iktısadi bir mahreç mevzuu bahis
tir. Lozan konferannnın zabıtlarından 
da bu nokta daha gayri kabili itiraz ve 
daha açık surette görünür. lktısadi bir 
mahreç bir memleketin arazi teraiti ile 
lıiç te alakadar değildir. 1923 tenberi 
Y uruıniıtanda iktidar mevküne gelen 
bükUınetler, Bulgaristana böyle bir 
mahreç venneğe hazır olduklarım söy
lemitlerdir. Bulgaristan, Noyyi mua
hedesinin tesbit ettiği Garbi Trakya
daki limanı düzeltmek ve techiz etmek 
için mali iktidarsczlığını ileri sürdüğü 
zaman, Yunanistan kendisine, Sırbıı .. 
tana yaptığı gibi, Selanik limanında 
bir mıntaka gösterdi. Yunan hüküme
tinin bu tekliAerine daima muarız ka
lan gene BulgaTİstandır.,. 

Reichstag yangını davası 
AMSTERDAM, 20. A. A. - Holan• 

dalı avukatlardan Stolpsye, Leipzig'e 
gitmiştir. Avukat, Reichstag yangınından 
başlıca miittehim olan Van der Lubbe, 
ile kendisini müdafaa için çalışmak üze 
re temasa geçecektir. 

vtCHY, 20. A. A. - M. Herriot bu
rada ıarka ait infibaları hakkmda bir kon ~"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!!!""'!!!'"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"'!"""""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!"""'!!~ 

M. Dolf uss'un nişam 

'!Tiirk devlet adamlarının yakın zi
yaretleri bizim İçin müsait bfr fırsat
tır. Eğer yeni misakı yapanlar, müte
addit defalar söyledikleri gibi ancak su!. 
hü takviye etmek gayesini takip etmek
te samimi iseler, o zaman iki meuıle
ket -hududunun masuniyeti hakkındaki 
maddeyi harfi harfine tefsir etmemek 
la.znn gelir. Zira aksi takdirde yeni mi· 
sak Bulgarutana karşı hasmane bir ba.
ı·eket olur ve komşu memleketler için 
meş'um neticeler tevlit eder. 

Türk devlet adamları, Bulgariıta
nın hayati menfaatlerinin Akdeniz yolu· 
nun kapanmasına müsaade edemiyec:e
ğini bilirler, diğer taraftan böyle hir 
teşebbüs memleketimizin tasdik edil
miş meıru baklana muhaliftir Te BaJ. 
kanlarda sulh iç.in meş'um neticelere yol 
açar.,. 

.. * • 
Liaptchev gunıpunun organı olan 

Democratit cheski SgoTor, vaziyeti 
bedbinane bir görüşle tahlil ediyor. Bu 
gazetenin fikrince Mouclıaruw kabinesi 
harici aiyasetinde n3.hoı sürprizleri~ 
karıılaJmııbr. 

Yeni Türk - Yunan misakı, Bul
garistanı eskiden daha gayri müsait bir 
vaziyete koymll§tur. Bulgaristan sul
hün samimi bir do&tu olarak, başka 
memleketler arasında aktedilen bütün 
itilafları memnuniyetle karıılar. Fakat 
Yunan Başvekilinin Ankarayi ziyareti
ni tetviç ede.."'l ve Bulgaristanı yepyeni 
b.ir vaziyete sokan itilaflar, siyasi ma· 
hafilimizi hayrette bırakmaktan geri 
kalmaz. Sofyadaki müstakbel ı:örüıme
lcı·de Bulgar hükumeti iki memleketi 
alakadar e~en meselelerin müzakeresini 
düşünüyordu. Fakat şimdi ortaya 
Türk - Yunan misakı çıkınca, müzake
reler daha çok geniş bjr plan dahiline 
\ntika1 etmiı bulunuyor. Bir emri viki 
<ar,ısında kalan Baıvekilimizin vazife
si güçleşiyor.,, 

* • • 
Müstakil Slovo gazetesi SoTyetlerle 

fürkiyenin rollerine da"ir uzun bir ma ... 
kale nqrediyor. Diyor ki: 

görülmüş ve hat bekı;isi keyfiyeti ala
kadarlara haber vermiştir. 

Derhal lazım gelen tedbirler alınmıı
tır. Bu gevşetme ameliyesi, her hangi 
bir kazayı İntaç edecek mahiyette bu
lunmadığı temin edilmekteaİr. 

Kocaeli valisi ve Demiryotlari idare
sinin saliılıiyetli b.ir rüknü tahkikata 
memur edilmişlerdir, hat bekçisile fon 
memuru arasında evveldenberj devam e ... 
d ·n bir geçim•izlik d:kkate şayan gö
rülmüş ve bu itin hat bekçisinin aley
hine bir netice vermek kaadile fen me. 
rnuru tarafında-ı yapıldığı zannı hasd 
e>lmuştur. Tahkikat devam etmekte-

Trakya tefkilatı rei•ine göre •• 
Gene Slovo gazetesinde Trakya tef 

kili.b reisi lvan P. Onnanciyev'in im
zaaile bfr ya-zı çıkınııtır. Ankara mi
sakı vesile ittihaz edilerek yazıla.o bu 
makalede, hüla•atn deniliyor ki: 

"Misak, Noybi muahedesinin 48 in
ci maddesinin Bulgaristana Akdeniz 
Üzerinde emin ettiği mahreç hakkına 
nihayet venniı oluyor. Bu misak öyle 
bir tesadüf neticeai değildir. Bulgar 
siya.aileri bu rnisakın ti yirmi .seneden 
beri sa21rlanarak meydana retirilmit 
bir mahsul olduğunu anlayamıyorlar. 

20 tarihli Sloı.ıo gazetesinden 
Balkan hrbinden sonra umumi harp 

teki mücadeleleriınizden i•tifade e -
den genç Türkler Şarki Trakya ve fer 
dası sene Andoludan kamilen Bulgar
ları kovdular. Şimdiki Türk • Bulgar 
dostluğuna rağmen bu Bulı:arların 
tekrar döneceklerini beklemek bo§ 
bir ıeydir. latanbu!daki Bulgar kolo
nisini i•!isna edersek, Edimede 300, 
Kırklarlinde 150, Çatalca ka2'Uı Kur 
falı köyünde 70 Bulgar hanesi olduğu 
halde, o zamandan beri Türkiyedekl 
Ekzarhlığunız yeniden açılmadı. Açıl 
masını da §imdiki Türk hükiimeti is
temiyecektir. Bulgaristanda Türk e
kalliyeti meselesi olduğu ı:ib, Türkiye 
de de Bulgar meselesi olduğunu unut
mamalıdır. 

Ankara muahedesi. mucibince 1913 
te Türkiyeden çıkarılan Bulgular 
tekrar Türkiyeye dönemiyeceklerl 
ır;bi, Şarki Trakyada kalan Bulgar ba 
kiye&İ de kendi kendine sönecektir. 
Bu, Bulırarları Şarki Trakyadan çı • 
kanna~ Bulı:aristanm Midye - Enez 
hattına kadar olan emelinden vazgeç
mesine muadildir. Biz, Trakyada Bul 
garlığın aöndüriilmeıi uğurunda Türk 
ve Yunanlıla.rm yürüttüğü siyaset ara 
sında hiç bir fark olmadığını daima 
iddia etmekteyiz. 

Türk - Yunan misakı Trakya ve 
Akdeniz meıe!ebrini 10 - 20 sene da
ha geriye brrakıyor. Fakat bu, yük . 
sek tnefkUrclcrünizden vazgeçtiğimi. 
ze deli.Jet etml'"z. 

Kaybedilenleri, tedricen, fasılalar· 
la tekrar elde edeceğiz." 

M. Stolpsey, Van der Lubbe'nin aile.si 
nin arzusu üzerine hareket etmektedir. 

Yeni iş imkanları 
BF.RLIN, 20. A. A. - Kabine dün u

muıni iktisat meclisine bugün tevdi edi 
lecek olan projelerle meşgul olmuıtur .. 
Bu projelerde mevzuu bahsolan iktisadi 
tedbfrler, umumi bir plan teıkil etmekte 
olup yeni yeni it imkô.nları bahçedecek
tir. Bu pli.o sennayeler piyasasmm jıla 
hm1, faizler ıniktarımn indirilmesini, be
lediyelerin mali işlerinin dü~eltilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Buğday komisyonunda 
LONDRA, 20. A. A. - Buğd.oy istiıa 

re komisyonunda Tuna ihracatçı devlet 
ler mümessilleri 45 milyon bu şellik u
mum ihracatın nasıl taksim edildiğini bil 
dirmişlerdri. Bu taksim şöyle kontnjana 
konulmuştur. Macaristan, 39,1, Roman
ya 23, Youı:oslavya 22, Bulgaristan 14,9. 1 

ferans vermiştir. M. Herri.ot, Yunanis
tan, Letonya, Bulgaristan ve Türkiyede 
Fransaya kar§ı merbutiyeıin büyük delil
lerini görmüş ve kendisinden Fransaya 
gider gitmez bu hissiyata terceman ol
masının rica edilmiı olduğunu söylemiş 
tir. 

Reisicümhuru ile ba~vekili tarafından 
dostane bir kabule mazhar o\muı olduğu 
Türkiyeden bahseden M. Herriot cüm
huriyetin iliimndan beri Türkiyede ya 
pdmış olan islahata ait dikkate şayan bir 
tablo 9zmiştri. Müteakiben Rusyadan 
bahseden M. Heı·riot, Rusya seyahatinin 
iddia edildiği veçhile siyasi bir gayeye 
matuf olmadığım beyan etmiştir. 

M. Herriot 161 milytın nufusa malik 
olan kara, deniz ve hava orduları 700 bin 
kişilik bir kuvvet te!kil eden bir mem
leketi ve onun fen ve teknik sahasındaki 
süratli terakkiyat ve teşlcilatını hesaba 
katmak elzem olduğunu söylemiştir . 

M. Herriotnun beyanatı ıiddetli alkış 
!arla lıar§ılanmııtıı·. 

Prague'da bir tevkİf 
PRAGUE, 20. A. A. - Çdmslovakya 

da milli Almo.n fırkası katibi tevkif edil
mistir. ismi Otto Hennann olan ki.tip son 
gü;.leı·dc §U sözleri söylemiıti : , 

Amerika pamukçuları ::-. Bizim iç.in Berlin, Prague'dan daha 
muhımdir. 

inflasyon istiyor _ _ .. 
VAŞiNGTON, 20• A. A. -Cenup dev Alman atletlerı donuyorlar 

!etleri 200 pamuk ziraatçisinin mümes- . SARREBRUCK, 20 (A.A.) - ı:•: 
silleri yeniden banknot bastırılarak dola- rıste Colombes'da Fransız atletlerını 
rın suni bir surette dül}ürillmesini iste- yenen Alman atJetleri dün akşam ekı 
mek için alınan kararı M. Roosevelt'e presle Paristen gelmişlerdir. Atletler, 
bildirmek isteyorlardı. Fakat cümhurrei- ötellerine kadar "Herıt Wesael-Lled,, 
., ı·ahatsızlığını bahane ederek kendileri şarkısını söyliyen halk tarafından teş 
ni kabul etmemiş, ziraat nazırı da o saat yi edilmişlerdir. Başlıca sokaklar he· 
te ba>ka bir işi olduğunu söyleyerek ken men yalnız Alman bayraklarile dona-
dilerile görütmemiıtir. Bu vaziyet infla· tılmııtı. Hatta Katolik frrkası naJiri 
>.i<ın taraftarları için bir ret telakki edil olan Andes Zeitung, binası bile Hit-
mekleclı-i. 

Mümessiller nihayet ziraat nezaretinin lq haçı taşıyan bir b.ıı)'Takla donatıl-
aleli.dt: bir meruna müracaat etmis1er ve ınıştı. 
M. Roosevelt'in kendilerini kabuİ edeiı 
kadar Vaşingtonda kalacaldanoı bildir· 
mi~lerdir. 

Kübada çarpışmalar 
HA VANA, 20. A. A. - 12 mitralyoz

lo mücehhez 600 asker, yüksek tahsil ta 
)ebesi ve işçi Zavaı şehri yakininde Her 
nandey'in idareoi altındaki 500 kadar a 
sinin etrafını çevirmişler, bunlardan bi.rço 
ğ .ınu teslim olmağa mecbur bırakmışlar
d:.J'. Birbirine düıman kuvvetlerin Hama 
rindo civarında tüfek ateşi teati ettikte
,; s.{,~rlenmektedir. 

Birbiri ardı sıra ç~kan grevleren rahatı 
laı~an hükumet birinci te4rinin 20 sfoden 
itilaren ı:ünde 8 saat çalış""' usulünün 
lıılbikine karar vermi~tir. 

Fransa pamuk almıyor mu 
NEVYORK, 20 (A.A.) - Nevyork 

Ticaret :azetesine göre Amerikalı ban 
lı:er Neidker, Fransız mallarile müba
deel edilmek üzere 3 milyon balye 
Amerika pamuğu sabn almak için 
müzakerelere baılamak Üzere Paris -
ttµl geılmiştir. Bu gazete her iki hükii
~tin ali.kadar tüccarlar" kredi ya
pacağını ilivl!ı etmektedir. lyi haber 
alan Fransız mahafili ile pamuk ma
hafili bu muameleden haberleri ol -
madık>lannı bildfrmqlerdir. İleri sürü
len 3 milyon balye için bu mahafil, 
ya yanlış, yahut ta hayali demektedir 
ler Çünkü Fransa senede anca!( 7800 
1,ill balya pamuk şarfetmektedir. 

Nazım Hikmet Bey 
BURSA, (Milliyet) - Komünist -

likten :zan albna alman tair Nizım 
Hikmet Bey eyyelki gün lstanbuldan 
şehrimize getirildi. Buradaki tahkika 
tın ikmali için lstırnhuldaki diğer ko
mitnistlerin de tehrimize getirilmeJe .. 
ri beklenmektedir. Bunların gelmesi· 
ni müteakıp muhakemelerine başlana 
caktır. Bunlara ait muhakemenin giz
li olarak yapılacağı söylenmektedir. 

M. Venizelos'un bir 
ziyafeti 

ATINA, 20 - M. Veniezlos mu• 
balefet liderleri şerefine bir ziyafet veı·
miştir. Ziyafetin hitamında muhalifle 
rin, bükümete karşı tutackla.rı batb 
hareekt hakkında görüşülmiqtür. 

VATICAN, 20 (A.A.) - Papa. 
Avusturya Reisicümhuru M. Mirldasa 
"lsa,, nitanmı ve M. Dolfuaa'e (Altua 
mahmuz) niıanını venneği kararlaı. 
tınnııtır. Viyanada Papanm mümeaa 
!i nitan1arr yakında kendilerine vere-
cektır. 

Romanya prensi Nikola 
Belgrat'ta 

BELGRAT, 20 (A.A.) - Roman
ya prensi Nikola, dün tayyare ile Bel
grada geldi ve kral Alexsandre tara
fından büyük merasimle lı:arJilandı. 

Prens, kral ailesinin misafiri olacak
tır. 

' Deniz hastahanesinin kü14t re.mi bugün yapılacakt.ır. Kadınlar ve halk 
için de ye1'ler hazırlanmı~tır. Pek tem iz ve eskisinden çok farklı olarak ha· 
zı..tanan baotahaneden iki İntibaı bu mü:ıaıebetle dercediyoruz. 



IFıKü§J 
Üç fınnlı Istanbul 

Eczahanelerin tahdidinden son 
ra timdi de fırınların tahdidinden 
bahsolunuyor. Eczahanelerin tah
didinden eczacılar mı, yoksa halk 
mı istifade etti, layikiyle bilmiyo-
rum. 

Fırınların tahdidi hakkındaki 
tasavvur o kadar ilerlemit ki, be
lediye, hazırladığı projeyi cemi
yeti umumiyei belediyenin bu içti
maına yetittirecekmif. 

Doğrusu, belediyemizin bu ta
savvurunu alkıslamamak, takdir 
etmemek kabil değildir. 

Dütününüz, tehirde adım ba
tma bu kadar fırın da ne olu
yor? .. Sağda fırın, solda fırın, ön
de fırın, arkada fırın... O kadar 
çok fırın ki, neredeyse o fırınların 
bacalarından tüten dumanlar yü. 
zünden gökyüzünü karabulut kap 
lıyacak, günetin ziyası, mor mu
dur, sarı mıdır, turuncu mudur, ak 
çıl mıdır, unutacağız ... 

Bir tehir için bu kadar fırın 
çoktur ve bundan dolayıdır ki, be 
lediyenin tahdit tasavvuru çok 
güzel, çok isabetli ve çok yerinde
dir; zaten hangi tasavvuru isabet
siz ve yersizdir ki ... 

Fırınların tahdidindeki isabe
te bu suretle İfaret ettikten sonra 
maksada girelim: 

Ben, uzun hesaplar, kitaplar 
yapbm. Gerçi İstanbul için yedi 
tepe üstüne kuruludur, denmekte 
ise de hesap neticesinde ben, bü
tün lstanbul için üç fırını kafi ve 
vafi buldum. Bunlardan birisi ls
tanbul tarafında, diğeri Beyoğlu 
cihetinde, üçüncüsü de Usküdar
da olmalıdır. 

ötedenberi tehir işlerinde dai
ma isabetli tasavvurlar sahibi o
lan Belediyemize bu vesile ile bi
zim de habrımıza gelen isabetli bir 
fikirden bahsedelim: 

Şehir hıfzıssıhhası namına bu 
üç fırından lstanbuldakinin Yedi
kule haricinde, Beyoğlundakinin 
Okmeydanı, yahut Zincirlikuyu is 
tikametinde, Usküdardakinin de 
Çamlıca tepesinde yapılması la
zımdır. Ta ki, dumanlarile tehrin 
havasını ve binnetice tehrin sıhha 
tini ihlal etmesinler. Çünkü feh
rin sıhhati, Belediyemizin öteden 
beri pek çok hassasiyet ve asabi
yetle takip ettiği bir meseledir. 

Bir maliye nazırı büçte açığı
nın terbiyeli faziletkariai olduğunu 
aöylemitti. Ben de, fırınların üç 
olarak tahdit edilmesinin ve her 
üç fırının tehir haricinde yapılma 
amın "T erbiyeti idmankarisi" oldu
ğu kanaatindeyim. Çünkü bu fı
rınlardan ekmek almak için bu 
ıuretle halk ve çoluk çocuk hem 
yol yürümek suretiyle sıhhatlarını 
kazanmak, hem de ittahla yemek 
yemek imkanını elde etmit olur
lar. Bu çifte taraflı kara mukabil 
bir tek mahzur vardır ki, bu yüzden 
ayakkapların çabuk eskimesidir; 
fakat kösele yerli e'yadan olduğu 
cihetle onun İstihlaki intihaen yi
ne memleketin menfaatidir. 

Eğer atiyen bu üç fırının da 
tahdidi iktiza ederse, o va 
kit İstanbul ve Beyoğlu tarafında 
ki kapablarak pek ala Çamlıca te 
pesindeki ipka edilir ki, bunun 
terbiyeli idmankarisi, Beyoğlu ve Is 
tanbul halkına yol yürümekten 
ınaada bir de denizde yüzmeği öğ 
retmek suretiyle tezahür eder. 

Hülasa fırınların tahdidi, Bele 
diyenin dütündüğü isabetli tedbir 
)erin en başında gelenidir. Yalnız 
bu tahdidin muvaffakiyeti için yu 
karıda söylediğimiz üç fırın tarzı
mn tatbiki lazımdır. 

Bunu da Belediyemizden bek
lemek hiç te yersiz ve manasız de
ğildir. 

Saliihattin ENiS 

Mektep kitapları 
yetişemedi 

latanbulda bir çok talebe ve mek
tepler henüz kitaplarını tedarik ede
memişler, bu yüzden mütküli.ta düt • 
mütlerdir. Dün bir talebe grupu mat
baamıza geldi, tikayette bulundu 
Mektepler erken açıldığı ve tedrisat 
ta ilerilemeye hatladığı için mektep 
kitaplarının tabını deruhte eden mü
euesenin bu husustaki taahhüdatını 
bir an evvel yerine getirmek ve çocuk 
lan kitapsız bırakmamak huıuıunda 
aarfı faaliyet edeceğini ümit ediyoruz. 

Dün sabahki sis 
Dün aabah saat yedi buçuğa ka

dar limanda sis hüküan sürmüı, bu 
müddet zarfında vapur seferleri az 
çok intizamını kaybetmittir. 

Amerikan sefiri An
karaya gidiyor 

Amerikanın yeni Ankara sefiri 
M. Robert Skinner bugiin Ankaraya 
gidecek ve Hariciye vekaleti ile ill
defa olarak temas edecektir. 
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Rusya, buğday 
Almıyor ---

Kontenjan kararnamesinin 
tebliği bekleniyor 

S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Mümea
ıilliğinden aldığimiz bir mektupta §ÖY 
le denmektedir: 

"Bazı lstanbul gazetelerinde Sov
yet Ticaret mümessilliğinin giiya buğ
day satın almakta olduğu hakkında 
tayialar intiıar etmektedir. Mümessil
liğin buğday mübayaatında bulunma· 
dığı ve böyle bir niyeti de olmadığı ci
hetle bu ıayialarm aslı ve esası yok-
tur.'' 

Her işe uyan bir nebat 
Ticaret odası tetkik ve istihbarat 

şubeai müdürü Profesör Hakkı Nezihi 
Bey, Soya denilen bir nebat hakkında 
bir etüt hazırlamııtır. Buna nazaran 
Soya denilen nebat, bir nevi faaulye 
ve daha ziyade bakladır. Hayvanlara 
verilir, gayet mükemmel gübre olur, 
nefia yağ ve sabun iatihaaJinde k~IJa .. 
nılır, metin, gliserin, mevaddı infili .. 
kiye, muhtelif mutamma ihzarmda 
istimal edilir, Nebati süt ve peynir 
yapılır. Tazesinden sebze olarak isti· 
fade edilir, unu yapılır. Hülasa dün
yada hiç bir madde yotkur ki, Soya 
kadar muhtelif §<'ylerde kullanılsın. 
Muhtelif memleketlerin baılıca ibra • 
cat maddeleri m.eyanında bulunan 
Soya nebatının, K;.racabeyde yapılan 
tecrübeleri, bu maddenin bizim mem· 
leketimizde de muvaffakıyetle yetiı
tiğini göstermiıtir .. 

Kararnamenin bildirilmesi 
bekleniyor 

Yeni • kontenjan kararnameainin 
bugÜn alakadar ıehriıniz makamatı
na resmen tebliğine İntizar edilmek .. 
tedir.. Kararnameye tevfikan tehri -
mizde de tetekkül edecek beı kitilik 
heyetin kimlerden mürekkep olacağı 
lktısat vekaletince ayrıca bildiriJecek
tir. 

Yerli buğdayın satışını teşvik 
Yerli buğdayın satıtını temin için 

Ziraat Vekaleti Belediyeye birtamim 
göndermittir. Ziraat Vekalti bu it i
çin Atıf Bey imıinde bir memurunu 
da latanbula göndermiıtir. 

Yunan ticaret heyeti 
Yann şehrimize geleceği yazılan 

Yunan tacirlerinden mürekkep heyet, 
içlerinden bir kısmının Seli.nik aergi
sine gitmesi dolayuile Atinadan ha
reketini ayın 27 aine tehir etmiıtir. 

Ticaret odası, Turing klüple müıtere
ken bir İstikbal programı hazırılamıı· 
tır. Programa göre, heyet meraaimle 
kartılanacak, müzeleri gezecek, Yalo 
vaya da gidecetkir. Ticaret odasında 
heyet terefine bir çay ziyafeti verile
cektir. Yunanlı tacirlerin, patrikhane
yi de ziyaret arzusunda bulundt klan 
anlaı>lmıttır. 

Akıl hıfzıssıhhası kongresi 
Bu aym 27 ainde Romada akıl hıf

zıssıhhası cemiyetleri Avrupa ittihadı 
kongresi toplanacaktır. Kongrede 
mektep ve aka! hıfzıssıhhası, hastaha
ne dıtında akıl hastalarına yapılacak 
muamele aile ve akıl hıfzıssıhhası me 
aeleleri müzakere edilecektir. Memle .. 
keti:"' izde':' Dr. Mazhar Oaman, F ah
rettin Kenın beyler de kongreye iıti
rak etmek Üzere dün akıam Romaya ha
reket etmiılerdir. Fahrettin Kerim B. 
İntiharların psikolojisi ve memleketi
mizdeki intiharlara kartı alınan tet
birler ve bilhassa matbuat kanunun 
bu husustaki tesirleri üzerinde tebliğ
de bulunacaktır. 

1 BORSA 1 
(it Bankaamdan alınan cetveldir) 

20 EYLÜL 1933 
Ak! a m Fiatları 

istikrazlar 
istikraz dahili: 97 25 
JC)33 lstiJc:ra~ı 95_:_ 
SarL. D. yolları 2.90 
D. Mu'Yalıidei 54,SO 

Tahvilat 
Elektrik 
Tram•ay 

-.--.-
Tünel 

CümrüL:ler 8,SO Rıhbm 
S"Ydi rnah.i 6.50 Anadolu J 
Baid•t 1~ ,35 ., 11 I 
T.aslc.eriye lU,35 Mümeısil 

ESHAM 
J, Bankası Na• Telefon 
ma 
,. ., Hamiline 
" " Müe•••• 
Tram'YA)' 
Anadolu Hiıse 
Reji 

9,50 Bomonti 
9,55 Terlc:oı 
102 Çimento 
48, Jttiaht day. 

27.lS Şark day 
3,20 Balya 

---
17,60 

48 
47,75 
51,20 

Şir. hariye 15,25 Şark m. eua 

12 
19,25 
27,25 

11,75 
uı, 

ı,zs 

2,35 
2,85 

ÇEK 
Parİ• 
Londra 
Nü,-ork 
Brüksel 
Milano 

FIATLARI 
12.06 Prai 

654 Vi,-ana 
74 Madrit 

3,3825 Bertin 
829 Zloti 

15925 
4,375 

56425 
197,SO 

Ati na 83,7075 Peft• 
4-22375 

3.7665 
34745 
ll0.50 

Centtvre 2.4325 Bel•rat 

Sof:1a 67,1175 ı Bülıreı 
Ams\erdarn 1.17 Moslco..-a ıoe7.25 

N U K U T (Satıı) 

20 f. Fran•ı:z 
1 l•terlia 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Belc;ilı.a 
20 Dralami 
20 l. lsYiçr• 
20 Leva 
21 Kur. Çelıı 

1 Florin 

Ktu•ut 

ı67 
657 
1"5 
223 
117 
24 

818 
25,-

118 
83 

1 ş;ı;., 

1 Pe•ela 
l Mark 
1 Zelot.i 

20 Ley 
20 DiAAr 

Karuı 

A•. 24.SO 
16 
48 

24.-
0.23 

55.-
1 Cerno•İ' 
1 Altı" 9,25 

0,37 
2,52 

1 Mecidi1e 
Banlcnot 

Cemly•tl•rd• 

Şehitlere abide 
Milli Türk Talebe Birliği 

ve şehitler 
Şehitlerimizi ziyaret için Ç~: 

leye giden Milli Türk Talebe Bırlıgı 
mümeısiUeri ıehrirn.ize advet etmişler .. 
dir. Talebe Çanakkaleden motörle Ay· 
doıa çıkmıılar ve oradan Arıburnuna 
gitmitler, Mehmet Çavuı i.biduine çe
lenk koymuılardır. Çelenk konma me
raaiminde iıtiklil marıı söy)enmiıtir. 
Bundan sonra talebe Kanlısırt, Çonkba
yırı Büyük Anafarta ve Küçük Anafar
ta köylerini gezmitler, harp yerlerinde 
tetkikat yapmıflardır. 

Birlik Çanakkaleden Reisicümh!'r 
Hazretlerine bir telgraf çekerek ıehıt
lerimiz için bir ahide yapılmasını tazİ· 
matla.."'lna terdifen arzetmiılerdir. 

Çay ve müsamere 
Milli Tür!< Talebe Birliği şehrimiz

de misafir buhınan üç yüz ltalyan üni
versite talebesi şerefine cumartesi ak .. 
§amı Tepebaıı tiyatrosunda bir ~~sa
ınere verecektir. Müsamerede mılh ve 
hummalı tarkılar söylenecek, oyunlar 
oynanacaktır. 

Italyan talebe de vapurda 1\.1.illi Türk 
Talebe Birliği ıerefine bir çay ziyafeti 
verecektir. 

Mi~li talebe birliği kasketi 
Milli Türk Talebe Birliği kaıketi 

Jeklİ takarrür etmittir. Güzel San'atlar 
akademisinden Azize Hanımın yapbğı 
tekil kabul edilmiıtir. 

Kasket lacivert renktedir. Kmruzı 
zemin üzerine önünde bir bozkurt res .. 
mi vardır. Her fakülte ve mektebe ait 
birer de iıaret bulunmaktadır. 

T. D. T. Cemiyetinin içtimaları 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti dün de 

üniversitedeki içtimalanna devam et
miıtir. içtimalar bu ay ıonuna kadar 
devam edecektir. 

Musiki sanatkarları idare heyeti 
latanbul musiki san'atkô.rları cemı· 

yeti idare heyetinin müddeti bitm.iı· 
tir. 25 eylul pazartesi günü saat on
dan on beıe kadar cemiyetin Bursa so
kağında 40 numaralı merkezinde yeni 
heyeti idare intihabı yapılacaktır. 

Kışlık program 
Kadınlar Birliği idare heyeti dün 

toplanarak kışlık mesai progranunı tes
bit etmiştir. Kıtın Halkevinde konfe
ranslar, konserler tertip edilecektir. 

-
Pollah 

Litros • • 
cınayetı 

Katil olduğu zannedilen 
Yani hala yakalanamadı 

Litros köyü cinayeti hakkında dün 
uzun uzadıya ma1ümat vermiı ve cina .. 
yetin iç yüzünü yaznuıtık. 

Bahçıvan Recebin katili olduğu ve 
intikam kaadile öldürdüğü sabit olan 
Jatavri oğlu Yani dün akşama kadar 
zabıtaca yakalanmıt değildi. 

Jandarma kumandanlığı tarafından 
yatakçılık eden bazı •thaa nezaret al
tına alıruruıtır. Bu meyanda IGryako 
ve kızlarile ailesi de- vardır. Koçonun 
da ifadesi alınarak nezaret altına alın
mııtır. Dün geç vakite kadar tekrar , 
tahkikat devam ebnİ§tir. 

Bir bekçi dört kişiyi dövmuş 
latanbulda muayyen ikametgaliı ol

mayan lamail, Şevket, Nihat. Latif 
namındaki ş.ahıslar polise müracaat ede
rek, Sirkeci istasyonunda boı yük va· 
gonlannda yatarlarken, lıtaayon bek
çisi Himmet tarafından dövüldülCeriru 
iddia etınişler ve hepsi zabıta tababeti
ne gönderilmiştir. Bunlardan lsmail, 
yarası ağır olduğundan Cerrahpa§a has
tanesine yatınbnıı Himmet yakaJanınış~ 
tır. 

Sanyerde, Yenimahalle caddesin
deki börekçi fırınında çalışan Ki.mili 
dövdüğü anlaıılan Hasanla terzi Dim
yana yakalanmıştır. 

Bebekte oturan hapishane berberi 
Mustafa Efendiyi dövdüğü iddia olu· 
nan gemici Tatar Adem yakalanmı§· 
tır. 

Sustalı çakı ile 
Kantarcılar caddesinde odun de

posu önünde Kerim oğlu Abdülbalti na· 
mmda bir ıahıs lranlı Ahmedi auata· 
lı çakı ile batından hafif surette yara
lamıştır. Abdülbaki yakalanmııtır. 

Ceset, Kumkapıdan Gebzeye 
nasıl sUrUklendi? 

Kumkapıda kahvecilik ederken or
tadan esrarengiz bir surette kaybolan 
lranlı Esadullah hakkmdaki tahkikat za 
bıtaca devam ediyor. 

K1.1Dlkapı veya civarında hir cina· 
yete kurban giden bu aclamın cesedinin 
ne suretle Gebzeye ve Darıcaya kadar 
sürüklendiği tahkik edilmektedir. Ce
setten çılı.onlan di,leri görmek ve da
ha bazı noktalar hakkında maliimat a
mak üzere maktul Eaadullahın ltarde
!İ Ali Efendi dün sabah müddeiumumi
liğin daveti üzerine tekrar Gebzeye 
gitmiıtir. 

Zabttanın verdiği malumata göre, 
cesedin henüz Esadullaha ait olduğu 
bakkile tesbit edilmit değildir. 

Akşam refikimiz 
Akııam refikimiz dünkü sayısı ile 

on be.tinci yılını bitirmit ve on altıncı 
yılına baamıttır. Arkadattınıza uzun 
ömürler ve daha büyük muvaffakıyet
ler dileriz. 

lnhlaarlarda 

Soma istihsalatı 
Paşabahçe fabrikasına yeni 

makinalar konacak 
Tütün,, Müskirat ve Tuz inhisar

larında yapılacak 11lahatın tatbıkma 
memur edilen mütehaaaıalar elyevm 
Paıabahçe ispirto fabrikasında yapı
lacak tadilat ile mefguldürler. Bu fab 
rikaya aoma iatihaalitını artbrmak İ· 
çin yeni bazı makineler ilave edile
cektir. lnhiaar idaresi binayı yeni ma
kinelere mütehammil bir hale getir • 
mek için, binada yapılacak tadilat ile 
beraber 180 bin liralık bir proje ha
zırlamıı iae de, mütehauıslar, bunun 
100 • 120 bin lira ile yapılabileceğini 
beyan ederek projeyi bir az fazla gör 
mÜ§lerdir. Halbuki bina, bugünkü ha 
!ile biraz çürük olduğundan temeli ve 
drvarları biraz aağlamlattırmağa lü
zum vardır. Bu aebeple mütehasaıslar 
meaeleyi yeniden tetkike lüzum gör
mütlerdir. Tütün fiyatlannda yapıla
cak tadilat ta, gene mütehassıslar ta
rafından tetkik edilmektedir. 

Rakıya ispirto karıştırılmıyacak 
Maliyet fiyatını azaltmak için ra

kıya yüzde bet nisbetinde ispirto ka
rııtırılacağı hakkında verilen haber, 
yaptığımız tahkikata göre, doğru de-

1, ğildir. inhisar idaresinde külliyetli 
mikdarda soma mevcut olduğundan 
buna lüzum görülmemektedir. 

Mahk•m•l•rd• 

Kaçakçılar ---
Dün bir kaçakçı daha 

mahkum oldu 
Dün adliyedeki ihtisas mahkemesin

de kaçakçılık suçundan Kamil altı ay 
hapae ve 80 lira para cezasına mahkUm 
olmuftur. 

lzmitte eroin kaçakçılığı yapan Is
mail ve Hasan buraya getirilmİf ve mu .. 
hakemelerine batlaıunıttır. 

Limon kralı 
ı45 sandık limon kaçakçılığından li

mon kralı Diyamandi Efendinin muha
mesine 11 tetrinievvelde bakılacak-
tır. n 

Faik Nüzhet Bey hakkında 
Bir icra kararını infaz etınediği id

diaıile gayri mübadiller takdiri kıy
met komisyonu reisi Faik Nüzhet B. 
hakkında açılan davaya ikinci cezada 
15 teırinievvelde bakılacaktır. 

OUmrUklerd• 

Kaçakçılar müzesi! 
Gümrük muhafaza batmüdürlüğü, 

kıaa bir zamanda büyük ve mütevali 
muvaffakıyetler elde etıniı ve meyda 
na çıkardığı muhtelif kaçakçı ıebeke 
!erinden yakalanan kaçak etya nümu 
nel-erini ihtiva eden ıimdilik müteva· 
zi bir müze teıis eylemiıtir. Bu müze .. 
de yakalanan kaçakçtların resimleri, 
elde edilen eroin, afyon, sigara, tütün, 
sigara kağıdı, çakmak, kumat ve sai
renin nümuneleri te§hir edilmektedir. 
Başmüdürlükte aynca bir de kütüp
hane vücude getirilmektedir. 

Kaçak tütün 
Gümrük muhafaza memurlan ta

rafından Edirne mıntakasmda bir mik 
dar kaçak tütün ve nakil vasıtası ola
rak birkaç hayvan müsadere edilmit 
tir .. 

Kayıkçıları tesçil 
Gümrük saJonlarından ıamandıra 

daki vapurlara ve ıamandıradaki va· 
purlardan salonlar yolcu ve etya ta
ııyan kayıkçılar, gümrük idaresince 
teşrinisani nihayetine kadar kayıt ve 
tesçil edilerek kendilerine birer vesi· 
ka verilecektir. 

Bankalarda 

Hangi bankalar kanuna 
uydular? 

Mevduatı koruma kanunu mucibin 
ce yerli ve ecnebi bankalann vaziyet 
leri taayyün etmittir. Mevcut 15 ec
nebi bankadan, vaziyetlerini kanuna 
uyduranlar ıunlardır: 

1 - Doyçe Bank Und Diskonto 
Keaalıaft. 

2 - Doyçe Oryent Bank Dersden 
Bank ıubesi, 

3 - Banka Kommerçiyala ltalya-
na, 

4 - Banko Di Roma, 
5 - Felemenk Bahriıefit Bankası, , 
6 - Sovyet Bankası, 

Diğer ecnebi bankalardan dördü 
tatili faaliyet etmittir. Beti de, kanu
na tevfikan ktamen altı ay ve kıamen 
bir sene mühlet almıılardır. Bunların 
bu müddet zarfında merkezlerinden 
a1acaklan yeni talimata ıöre vaziyet .. 
!erini kanuna uydurmaları muhtemel
dir. 

Seyyah geldi 
Dün Lehiıtan Seyrisefain idaresinin 

Polonya vapuru ile Köstenceden Jeh· 
rimize 400 kadar aeyyah gelmiıtir. 
Vapur ]İmanımıza ilk seferini yapmak 
tadır. Badema Köıtence lstanbul ve 
Suriye sahilleri arasında her on be1 
günde bir muntazam seferler yapacak 
;-. 

• 

Maarlft• 

Refik Bey 
Ankaraya gitti 

ismet Paşanın avdetinden 
sonra tekrar gelecek 
Sıhhiye vekili Refik Bey dün alqam 

§ehrimizden Ankaraya hareket etmİ§· 
tir. Refik Bey Baıvekil hmet Pqa Hz. 
Bulgariatandan avdet edinceye kadar 
Baıveki.let vekilliğini ifa edecektir. 

Maarif vekil vekilliği de gene Refik 
Beyin uhtesinde bulunmakbıdır. Refik 
Bey, ismet Pata hazretleri memleketi
mize döndükten sonra, tekrar Ankara
dan ıehrimize gelerek üniversite itleri
le mqgul olacaktır. 

Refik Bey dün sabah üniversiteye 
giderek bir müddet mefgul olmuş ve i
dare heyetine bazı direktifler vermİ§· 
tir. 

Açıkta kalan asistanlar 
Üniversite fakültelerindeki asistan

lardan bir kısmı üniversite eminliğine 
müracaat ederek iki aydır maat ala
madıklarını, kendi vaziyetlerinin ne ola. 
cağım sonnuılardır. Bu asistanlara 
darülfünunun ilgasında mektup gön
deril.ınemitti. Anlaşıldığına göre bu a
ıiıtanlar kadro harici kalmıılardır. 

Ortamektep dersleri 
Orta mekteplerin birinci ıınıAarm .. 

da yurt bilgisi dersi kaldınlmııtır. Or
bı mektep iki ve üçüncü aınıflarda yurt 
bilgisi kitabının yalnız ikinci cildi o
kutulacaktır. 

Gene orta mekteplerin üçüncü sı
nıfından yazı dersi kaldınlmııtır. Bu
nun yerine coirafya haftada bir saat
ten iki aaata çıkanhnıştır. 

Listeler tebliğ edildi 
Mektep kitaplan listesi dün intitar 

etmİ§ ve bütün mekteplere tebligat ya
pılmıştır. Kitaplar listedeki fiatlerden 
yüzde yirmi noksanına satılacaktır. Al
fabelerde iskonto yüzde otuzdur. Bu is .. 
kontolar mecburidir. Bundan batka ki
tapçılar İcap ettiği şekilde geçen sene
ler gibi iskontolar yapacaklardır. 

Daruşşafakanın altmışıncı 
yıldönUmU 

Memleketimizin en eski ve feyizli 
irfan yuvalarından olan Darünafaka 
nın 60 ıncı yıldönümü Darüışefakalı· 
!ar cemiyeti tarafından Darülbedayi· 
de kutlulanacaktır. 

Yurdun fakir yavrulannı yetiıtir
mek üzere bundan 69 · 70 sene evvel 
o zamanın hayir seven ve büyük tah~ 
aiyetleri tarafından kurulan cemiyeti 
tedrisiye, gayesini tahakkuk ettirmek 
üzere ilk ve büyük halk mektebi olan 
Darüttefakayı tesis etmiıt;. 60 aene 
evvel tedrisata filen baılıyan bu ve
Jüt müesaese ıimdiye kadar memleke 
tiınizin her sahaaına büyük adamlar 
yetiıtirmi1, yurda büyük hizmetler yap 
mıttır. Memleketin bütün posta, teJ
graf ve muhaberatını ellerinde bulun 
duran Darünafakalılar bu nazik mev
kilerini milli mücade]e esnasında An· 
kara hüktimetine karıı gösterdikleri 
sarsılmaz ve tam bir sadakatle hüsnü 
istimal ederek büyük reisin yüksek 
takdirlerine mazhar olmutlardır. Bu 
huausta mezunlar cemiyetinin tebliği 
berveçhiatidir: 

Darüttefakalılar cemiyetinden: 
Darünafakanm 60 ıncı yıldönüınü 

22 Eylul cuma günü saat ı4,5 da Da
rülbedayi salonunda kutlnlunalc Ttz•

re bir müsamere nrilecektir. Adres
leri maltim olmadığından dolayı ken
dilerine davetiye gönderilmiyen Da· 
TÜffafaka mezunlarının vaktinde ora .. 
da bulunmaları rica olunur Ef. 

••l•••y•d• 

Yeni sabş mağazaları 
Belediye kooperatifi satıı mağaza 

!arını 29 Tetrinievvelde açmağa ka· 
rar vrmittir .. ilk satıı mağazaaı bir 
numaralı ismi altında eski Maarif ne .. 
zareti binası altında açılacaktır. 

13 yaşında esrarkeş çocuklar 
Belediyenin Galatada açtığı kimsesiz 

çocJklar yurdunun resmi küıadı 29 
t~ıı lcjevvel Cümhuriyet bayramında 
Y"Pılacftktır. Şimdiye kadar 15 çocuk 
yurda kabul edilmittir. Bu yurda ka
bul edilen 13 yaıında Ali isminde bir 
çocuk vasıtasile tedarik edilmektedir. 
Ali çocuk kendisi gibi fakir, kimsesiz, 
ye~• yurdu olmıyan çocukları topla -
maktadır. Şayanı dikkat olan cihat bu 
raya alınan bu küçük çocuklar içinde 
earar, kokain kullananlara tesadüf 
ediimiştir. Bu çocuklar ıalah edilecek 
tir. 

1 KUçUk h•b•rl•r 1 .__ __ _ 
* Sıhhiye müdürüyetinde yeniden 

bazı tamirat yapılmağa batlanmııtır. 
Bu meyanda Sıhhiye müdüriyetinin ah. 
t•P bulunan merdivenleri ta§a tahvil e
dilmektedir. 

Odalarda esaslı bazı tamirat ta ya
pılmaktadır. 

• Etıbba odaaı Haysiyet divanı bugün 
öğleden aonra toplanacaktır. Bu divan
da aylık aidatını vermemit bazı dok
torlar hakkında görüıülecektir. 

Bir müddetten beri rahatsız bu
lunan Adliye müsteıarı Tevfik Bey i
yiletmiı ve dün müddeiumumi Kenan 
Beyi ziyaret etmiıtir. 

Veznecilerde Türk kadınlar biç
ki dikiş mektebinde dün senelik aer
a-isi acılmııtır. 

3 

/flCLE~ 
Vapurların kıymeti 

Bu kıymet denilen 'ey anlatıl
maz bir 'eydir. Dünyada en az ket 
fedilmit, hakkı en az verilebilmit 
nedir derlerse, korkmadan "kıy-

1' mettir" diyebilirsiniz. Şöyle '-iz bi 
ze görüftüğümüz zaman hangimiz, 
kıymetimizin takdir edilmediğin ~ 
den 'ikayet etmeyiz. Hep kadi 
bilmemezliğin kurbanı değil mi
yiz? .. Eğer kadrimiz, kıymetimiz 
bilinse, bugünkü küçük memuri
yetlerde mi kahnz.. Lakin maa
zallah kıymetler bu tahlil ettiği
miz tarzda takdir edilse, herkes 
kendini layik zannettiği mevkie çı· 
karılsa. memlekette müdürü umu
mi güç bulunur. Müdür, mü· 
meyyiz, ba~katip, hele katip falan 
mümkün değil bulunmaz. Lakin 
yukarı mevkiler, yerli mallar ser
gisi gibi kalabalık olur. 

Bu kıymet takdiri tikiyeti yal
nız İnsanlarda mı ya? Bina kıy
metlerini tahmin eden komisyon
ların evrakı, itiraz, istinaf, temyiz 
istidaları yeni bir derya te,kil et
ti ki; Bahrimuhiti geçen tayyare
ciler bunların üzerinden asmak· 
ta tereddüt ediyorlar. Bund~ da 
kimse memnun değil... Hele ~u 
son takdiri kıymet! Vapurların 
takdiri kıymeti ... Ondan hiç kim· 
se memnun değil... İyi efendim a· 
ma, bunun sonu nereye varacak? •. 
Böyle biz hiç bir teyin kıymetini 
takdir edemiyorsak kıymetlerin 
hali ne olacak?. Vapurların kıy. 
metleri böyle sürüncemede kaldık
ça korkuyorum o yepyeni tekneler 
eskimesin! .. 
Bir muhallebici dükkinmda 

Geçen gün bir muhallebici dük
kanında muhallebi yerken duvar
da gördüğü bir levhayı bir arkadaı 
kopye etmi,, bana getirdi. Levha-
da fÖyle yazılı: • 
"Ayinei devletin bu da bir sırrı 

müphemi 
Mansıpta aşmayı bigane gösterir,, 

Spor işleri 
Geçen sene Balkan fampiyona

sından ba,Iıyan bir zafer serisi 
Türk güretçiliğinin batına Rusya
dan, balyadan çelenkler getirdi ..• 
Türk güreşi Balkanlardan sonra, 
Ruslarla, İtalyanlarla çarpıştığı za 
man ölçüsüz faikiyet gösterdi ..• 
Bundan herkes memnun. 

Eğer sporumuz güreften ibaret 
olsaydı .. Spor itlerimizin iyi gitme 
diğini kimse iddiaya cesaı-et ede
mezdi .. Lakin arasıra kaybeden, 
patırdı çıkaran bazı sporlar var 
ki, - isim tasrih etmeden anlarsı
nız - onların vaziyeti bütün spor cı 
miamıza menfi tesirler yapmakta 
devam ediyor. Sporumuz hak
kında hüküm verilirken, galebe ve 
mağ!Ubiyetleri ölçtüğümüz his öl
çülerini hükümlerimize eaas ittihaz 
ehnemeliyiz.Sonra hükümlerimizde 
istikrar olmaz. !tin özüne göre bir 
hüküm vermeliyiz. 

FELEK 

İrandaki tebeddül 
--o--

lranın Bağdat sefiri Ha-
riciye nazın oldu 

lranın Bağdat sefiri Kazım Haıı 
Nizamüddüvele geçen gün Bağdattaıı 
AnkarayA giderek Hariciye ve
kili Tevfik Rüttü Beyle, Iran ve Tiır· 
kiyeyi aJikadar eden bftzı meı,.,eo · 
ler hakkında görütmüıtür. Kazım Han 
Ankarada bulunduğu sırada, Jıa ...... 
ki kabine tebeddülü dolayısile Harici
ye nezaretine tayin edildiği kendisine 
tebliğ edildiğinden, Tahrana gitmek ıİ· 
zere ıehrimize gelmiştir. 

Kiznn Han evvelki giin, Hariciye 
vekaleti vekili Şükrü Kaya Beyle gö
rii§mÜ§tÜr. Şükrü Kaya Bey dün Ka
zım Han §erefine Tokatliyan otelin· 
de bir öğle ziyafeti verıni~tir. Ziya
fette Vali Muhittin Beyle muavini Ali 
Rıza Bey, lran sefiri Sadık Han, Muh 
telit Mübadele komisyonu Türk heye
ti reisi ve Madrit sefiri Şevki, Atina 
sefiri Enis, Hariciye ki.tibi umumiıi 
Numan Rifat, Hariciyeden Agab ve 
Celal Beyler ve Dahiliye kalemi mah
sus müdürü Ekrem Beyler bulunmut
lardır. ~zım Han bu sabah Tahrana 
hareke edecektir. 

Paket postanesinde 
biriken eşya 

Paket postanesinde biriken ve &a• 

bipleri çıkmayan nümunelik eıyanın düı 
postahane önünde aleni müzayede ite 
ıatıfı yapılmıttır. Bu eıya meyaM..da 
muhtelif liaanlarda kitaplar ve hediye 
lik ıeyler Yardır. 

Kız Tal ebe Yurdu 
Kadınlar Birliği Şebzadebatmda aç

tığı kız tftlebe yurdu için bir nizamname 
hazırlamııtır. Yurda alınacak haıum
lardan ayda 22 lira alınacaktır. Bu pa
raya yemekler dahildir. Yurt için bir 
kontrol heyeti tetkil edilmiştir. Bu he
yet tu zevattan mürekkeptir: 

Lamia Refik, Aliye Eaat, Uıtife Be
kir, Seruha Rauf ve Rahime Hanım
lar. 



' 
1 lktısadi bahisler 

Amerikada girişilen tecrübe ve 
istinat ettiği iki kanun 

1 Zirai kanun il Sinai kanun 111 Amerikanın para siyaseti 
1 

lngilizlerin: Time is money: Vakit na
kittir sözü me,şhurdur. Gene bu memle
kette: Busineu İf lnuineu: lı iıtir der
ler ve her ıeyi para ile ölçerler. Hatta 
bir polise: 

- Filin yer -;ok uzak mı? 
Diye sorduğunuz zaman; size lngiliz 

lirasının iki yüz kırkta biri olan peni ile 
cevap verir. Meseli: 

- iki peni. 
Demişse, aşağı yukarı iki mil demek

tir, ve bir otobüse binerseniz, sizden 
iki peni alınacağım anlatmak jg .. 

ter. Bununla beraber para, hiç bir 
zaman, Amerikada oturtulduğu tahta 
yükseltilmemit ve daima gaye değil bir 
va ' telakki edilmiştir. lhtimalki bu 
t c • ·, eski ve y~!Ü dünya medeniyet
leı· •. ..-asındaki en karakteristik farklar
dan birisidir. Yeni Amerika Reisicümhu
ru Yz. Rooseveletı yedi ay evvel cümhur 
reisliğini eline aldığı zaman söylediği ilk 
nutukta, bu telakkiye bir hayli hücum 
ediyor ve: Only Weaaltli is not happi
neıı: Tek batına para saau t 
demek değildir diyordu. Bu söz-
lerindeki samimiyet derecesini ve 
asıl maksadını anlamak ıçın çok 
beklemek İcap etmedi: iptida ban
kalar üzerindeki mutlak kontrol salahi
yetini aldı ve sonra bu.riinkü icraabnın 
meınedi olan iki mühim kanun neşret .. 
tirdi: 

1) Agricultural Adjustıment Act/ Zira
ali di!zenine ıokma kanununda ki kısaca: 
A.A.A. deniyor. 

2) lnduıtrial Recoverery Act/ Sanayii 
ayakta tutmak kanunu ki kııaca: l.R.A 
diye amlıyor. 

Bu kanunlarla Amerikanın Faschis
mc'e doğru gittiği söylendi. Bu Faschis
me'in menba ve mahiyetini bilmemektir. 
Yeni bir Socialisme' ve batti bir nevi 
comunisme,den bahsedenler oldu, bu id
diaların da Roosevelt'in yaptıklarile mü
nasebeti yoktur. Amerikada Democratic 
party daima, ilmi, hayata doğru indir
mek istiyen adımlarm menbaı oldu. Wil
son'un yaptıklan hala hatırlardadır. Mr. 
Roosevelt'te, Brainı Trust/Dimağ birliği 
namı alan alim ve idealiste bir heyetin 
süzgecinden geçen bazı fikirleri tatbik ve 1 
cemiyeti mes'ut bale sokacağı zannında 
bulunduğu mühim bir tecrübeye giritmiı 
bulunuyor. Bu tecrübelerin yalnız azame
tini değil, fikir ve gaye itibarile asaleti· 
ni de kabul etmek iktiza eder. Socialis
me' ve Communisme' capitaliste'i de, 
capitali de, yeni nizamına feda etmek is
temektedir. Faıchiıme' capitaliıte' için 
socialisme'i feda ediyor. Roosevelt ise 
capital için capitaliste'i feda etmek iste
mektedir. 

Bunun için evvelemirde ortalıktaki 
kantıklığı düzeltmek istiyen Roosevelt 
banka işlerini müstacelen cendere altına 
aldıktan sonra birisi ziraat için diğeri 
sanayi için iki kanun neşretmiştir. Bu 
kanunlar şekilleri itibarile olduğu kadar 
tatbik ve takipleri birer administrateur'e 
verilmiı olmaları noktaaından da origi
nale' dir. 

Ziraati düzenine koyma kanunu 
Ar.ıerika, dünyada sarfolunan buğda· 

yın yüzde 70 şini, yulafın yüzde 36 11nı 
pamuğun yüzde 67 sini verir. Mezru a
razi ıahası 367 milyon acre'i bulur. Bu· 
nun 245 milyonu buğday tarlalarıdır ki, 
Almanyanın, Franaanın umum mesahai
aathiyelerinden daha büyüktür. in Large 
Scale' dedikleri, havaaı hazan bütün bir 
hükCımeti hazan Birleşik hülcı'.imetlerin 
tamamını kaplıyan büyük kooperatifler 
ve bunların dahilde istinat ettiği sayısız 
kooperatif teıkilat mühip ve muazzam 
bir manzara irae eder. 

lngiltere iktısadi inkitaf ve tarihinde 
maden kömürünün oYnadığı esas ve 
menba rolünü ve 1 ngiltere için maden 
kömürü meselesinin daimi ehemmiyetini 
tahlil ederken, büyük bir muharririn kul
landığı bir cümle vardır: İngiltere Kralı, 
İnçi ve elmasla donatılmıt tahta değil,bir 
kömür çuvalı Üzerine oturmalıdır, der. 
Amerika tarihi de tetkik edilirse görü
lür ki, bu memlekette zirai ihracatile 
başlamıt ve harpten evvelki borçlu va
ziyetinde borçlarım ödemek ve memleke· 
tin imar ve sanayileşmesi için muktezi 
kapitali temin etmek ve harbin devamı 
müddetince ise Amerikayı bugünkü mali 

seviyeye yükseltmek için, ziraat birinci 
derecede menba olmuttur. 

122 milyonu bulan nüfusunun yüzde 
56.6 sı çiftçidir. Bu itibarla Amerika re
fah ve haımeti bilatereddüt zirai mahsu
latına istinat eder denilebilri. 

Buhran dolayuile sınai mallar fiatle
rindeki sukutla, zirai mahsulat fiatleri 
arasındaki sukutun nisbetsizliği aaht 
müşkilatına inzimam ederek Amerikada 
bu tabakayı hakikaten yere sermiştir. 
Amerika istatistiklerine nazaran zirai 
mahsul fiatleri 1929 za nazaran 1932 de 
yüzde 54 düşmüt olduğu halde sınai 
mahsulat fiatleri ancak yüzde 27 nisbe0 

tinde diişm~ştür. Köylü borcunu ödeye-
memiş, malını mal olduğu fiatten daha 
aşağıya satmak mecburiyetinde kalmıı 
vergisini verememiş, ve bir çok Amerika 
hükumetleri dahilinde para ve itibar yok
luğundan ayni mübadele veya serip de
dikleri bir nevi hizmet vesikası doların 
yerini tutmaya başlamıştır. Bir çok çift· 
tikler borçtan dolayı haraç mezat sab•mıı 
tır. Zirai kanun, bu suretle çığırından 
ç•kan vaziyeti düzeltmek için bazı umumi 
esaslar vazetmekte ve bir kaç. ana mah· 
sula ait hususi tetbirleri ihtiva etmekte
dir. 

Kanunun metni: 
iki büyük fasıldan terekküp eden ka

nunun ilk maddesi, bu hercümerç olmut 
vaziyetin çaresini aramanın emergency/ 
müstaceliyet halini aldığını tespitle baı
lıyor. 

Kanunun ikinci maddesi: Kongnonin 
yeni Amerika Meclisinin bu maksatla 
takibini kabul ettiği politikadır ki esas· 
lan ıudur: 

1) Zirai mahsulat fiatleri, tütün harİ· 
cinde, 1909 ile 1914 Temmuzu ara11n° 
daki fiatler vasatisine yükseltilecek, IÜ· 
tün Eiati ise ağustos 1919 ile temmuz 
1929 arasındaki fiatler vasatisine çıkarı
lacak. 

2) Zirai mahsulata, istilzam ettiği e
meğe muadil ve sabit bir kıymet teınin 
olunacak. 

3) Bu hedefin temini için muktezi ber 
türlü tedbire müracaat olunacak. 

Kanunun üçüncü maddesi, Amerika 
ana mahsulİerinin en başında gelen pa· 
muğun kıymetlendirilmesi İçin alınacak 
tedbirleri ihtiva etmektedir: 

a) Ziraat Nezareti, Eski Federal Farın 
Board'un yerini alıyor ve ~erek bu ida
reye gerek diğer devlete doğrudan veya 
dolay11ile bağlı banka ve müesseselere 
terhin edilmiş; pamukları günün fiati Ü· 
zerinden devralıyor .. 

b) Mal sahiplerinıı verilmit avans nis· 
betini yüzde 90 na iblağ ediyor. 

ç) Bunun haricinde pamuk üzerine 
avans vererek, bunları muhafaza salahi
yetini alıyor. 

Kanunun 5 İnci maddesi, Ziraat Ne
zaretinin bu maksatla ihtiyacı olacak pa· 
rayı: Reconstruction Finance Corporati· 
on'dan alabileceği hakkında hükmü muh
tevidir. 

Kanunun 6 ıncı maddesi, Ziraat Ne
zaretinin bu suretle elinde toplıyacağı 
pamuklan, önümüzdeki sene veya sene
lerde zeriyatın tahdidini kabul edecek 
çiftçilere. nczaretçe tavsiye edilmiş vasa
ti fiat üzerinden ve çiftçilerce kabul edil 
mit zer tenzilatı derecesine satacağı hak
kı,,•h hükmü ihtiva ediyor. 

Yedinci madde, Ziraat Nezaretinin e
lindeki stokları 1936 ya kadar tasfiye 
edeceğini ve nasıl satış yapabileceğini İ· 
zah etmektedir. 

Kanunun 8 inci maadeıi, ikinci mad
dede bildirilmiı politikanın tahakkuku 
ı ....... __ .... 1'1--71rca alınacak tedbirleri 
ve bu meyanda müstahsiller arasında 
', . g\!oruecek viıi anlaımaları kayıt 
v~ bunu Anti • Trust kanununda muha· 
lif olamıyacağını ilave etmektedir. 

Kanunun 9 uzuncu maddesi: Proces· 
sing tax namile orijinal bir resim ihdas 
ebnektedir. Bu resim }.:edefi, hem zirai 
sınai teneffüler arasında bir tevazün te
sis etmek hem de kanun tatbikabnın İn· 
taç edeceği azim mesarifi karşılamaktır. 

Bu yeni resim gerek dahilde yetişmiş 
bulunan gerek hariçten idhal edilmiş ol
sun her maddei iptidaiyenin ilk imali saf
hasında alınacaktır. Bu taksin her mah
ıul için ayrı ayn Ziraat Nezaretince tes .. 
pil ve ilan olunacaktır. Bununlaberaber 
taka nisbetinin tayininde müracaat edi-

Milli}~l'in edebi rcmanı: 72 

YAYLA KIZlo 
- YAZAN: Aka Gündüz. 

Uç gün sonra Petek'in Şarloten
burg'taki hususi küçük villasında 
bulutmak üzere ayrıldılar. 

Köse dayı Petek kadar gençlet
mit; Petek süt bebesi kadar çocuk
latmıştı. ••• 

Amerikalılarla konutacağı gÜ· 
ne kadar ne yapacağını kararlat· 
tırmqtı: İstirahat etmeden istirahat 
edecekti. 

- Sen bunu biliyor musun köse 
dayı? İstirahat etmeden istirahat 
etmeyi anlar mısın sen? 

- Ne bileyim? Sen hep çarpık 
konuşursun da sonu doğru çıkar. 
Bu da onun gibi bir şey olacak. 

- Ha tunu bileydin! istirahat 
etmeden istirahat etmek demek .. 
Sana nasıl anlatayım? insan bir ta
rafı ile çalışa çalı~a yorulur. İsti
rahate muhtaç olur. Ya yan yatar, 

ya hiç bir şey yapmaz, ya uyur. 
Ama insan vücudu, kafası, sinirleri, 
yüreği ile çalıta çalışa yorulunca 
gene bunları kullanarak istirahat 
edebilir. Anlatamıyorum işte! Na
sıl istirahat edeceğimi görürsün. 

Bir otomobile atladılar. Şoför 
sordu. Birdenbire aklına gelen bir 
yer söyledi: 

- Sen Jermen Anley! 
Hanri katr tatosunu rüzgardan 

çabuk dolaştılar. ihtiyar köse dayı
nın dizleri koptu. Trasade oturdu
lar. Sen Nehrini, Mal Mezonu, u
zaklarda sislenen Parisi seyrettiler. 
Parkı, ormanı yaya dolaştılar. Son
ra aksi tarafa yollandılar. Roben
sona gittiler, büyük bir ağacın üs
tündeki çardakta yemek yediler. 
Lüksenburg'a döndüler. Park Mon
suda koşar gibi dolaştılar. 

Köse dayı yıpranmış bir gölgeye 
döndü. Petek çılgın gibi aklına ne 
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Yemeklerde takip edilen 
usul ve kaideler 

Yemek yemeğe sofrada geliıi güzel 
herhangi bir yemekten katlanılır mı? Yok , 
sa ıu veya bu nevi yemekten batlamak ı 
lizım olduğuna dair ötedenberi riayet 
edilen sıra tertiplerinin bir esası var mı? 

Zaman ile yemek yemek tarzı değiı· 
rDiıtir. Humer ıairin bahsettiği kahra .. 
manlar devrinde balık yemeğine hiç bir 
kıymet vermezlerdi hatta 3,000 sene ev
vel baıka münasip bir yemek bulunama
dığı için açlıktan ölmek derecesine gelen 
bir krala zorla ve kerhen bir balık yuttu
rabilmiılerdir.Halbuki bugün balık sofra
ların en esaslı bat yemeklerindendir. Ye
meklerde en evvel corba verilmesinin e .. 
saslı bir sebebi var -mıdır diye bir sual 
vaki olsa verilecek cevap tabii müspet 
olur. Hazım faslının faal kısmı midede 
başlar ve bu fiil mide usaresi sayesinde 
olur. Mide usaresinin meydana gelme&ine 
başlıca iki amil sebep olur. Bunların bi
ri ruhi,diğeri kimyevidir.Evvela ruhi imil 
icrayıtesir eder. Pek ho§B giden bir ye
meğe ağzınızın suyu akar ve yemek daha 
midemize ~itmeden ayni suretle mide 
uıareıinin de ifrazına sebep olur. Bu iti
barla en çok sevdiğimiz yemeklerin en 
çabuk hazmolmaaının hikmet ve haki
kati bununla bir kere daha anlatılabilir. 
Ruhi tesirden sonra kimyevi tesir baılar. 
Bu suretle çorba ve et suyunun başlıca 
yemeklerde en evvel verilmesi usareimi
deviyenin ifrazına hizmet ettikleri için· 
dir. Yemeklerden evvel az bir mıkdar 
çorba içilirse ondan sonra yenecek ye .. 
meklerin midede kolaylıkla hazmolma
larına medar olan bir nevi teminat de
mektir. 

Yemekler baılıca üç nevi gıda madde
lerinden ibarettir. Birincisi ekmek gibi 
maiyeti karbonlar ikincisi tereyaiı gibi 
yağ nevinden olanlar, üçüncüsü de yağ
sız et gibi protein nevinden bulunanlar
dır. Bunlarda tekrar çay sofrasında oldu
ğu gibi m.i.iyeti karbonlarla yağlardan ve 
yahut akşam yemeklerindeki proteinler· 
le maiyeti karbonlardan ibaret olmak Ü• 
zere iki türlü bulunur. Yemeklcrın nevi~ 
ne göre hazırnlan değiıir, mi.İyeli kar• 
bonlar proteinlerden daha kolay haz
molduğu gibi proteinler de yağlardan ça· 
buk hazmolurlar. Maiyetler karbon cinsin 
den yemekler yağlarla kanştınlır, mai
yeti karbonlar hazmı geciktirirlerse de 
yalnız oldukları vakit malik olmadıkları 
hoşa giden bir lezzet alırlar. Maiyeti kar
bonlar mide usaresinin ifrazını teshil """ 
den münebbih bir hassaya malik değildir
ler.lıte bunun için protein nevinden olan 
et,baltk gibi yemekler ınidede usare ifrazı 
baddiizamide bulunduğu zaman mide
nin faal kısmında bulunmalan lazımdır. 
lıte buna mümasil sebeplerden :resııekler
de evvela protein nevinden olan et, balık 
vesaire gibi yemeğe başlanır ve bunlara 
ilaveten ekmek patates ve sepze gibi fey
ler takip eder ve harhalde tatlı ve mey
valan taamın sonuna bırakıratk yedik
lerimizin hazmi kolay olur ayni Zaman
da vücudumuzun da istifadesi ziyade bu
lunur. 

Bü,,tikarla 
Dr. ŞOKRO 

Hilaliahmer müsameresi 
Erenköy Hilaliahmer ıubesi kendi 

semtindeki fakir ve kimsesiz çocukla 
rın menfaatine bu gece Caddebosta
runda Sayfiye bahçesinde bir müsa • 
mere verecektir. 

lecek esaslar kanunda ıöyle izah ec!iliyor. 
a) Processing tax'm taux'su o mal i

çin çiftçiye verilmiı fiatle vaıati piyasa fi 
ati ara11ndaki farka muadil olacaktır. 

b) Vasati piyasa fiati demek kanunun 
ikinci maddesinde tespit edilen devrele
re ait fiatlcrdir. 

c) Processin~ buğday ve emsalinde 
değirmene sevk, pamukta iplik fabrika
sına sevk, tütünde ıigaret fabrikasına 
sevk, canlı hayvanatla mezbahalara aevk 
ve oralarda istimale baılanmıı olma11· 
dır ve resmi istimale başlıyanlar vere
ceklerdir. 

Kanun 45 maddedir, her madde hazan 
ona yakın fıkralara aynlıyor. Bu madde
lerin oldukları gibi tahlillerine girişmek, 
yevmi bir gazete kariini yorar. 

Processing Tax hakkındaki maddeler 
15 inci maddeden 19 uncu madde sonu
na kadar devam ediyor. 21 inci madde 
Ziraat bankalarınca çıkarılacak esham ve 
tahvilat ve Federal Farın Loan Act'ın 

gelirse onu yapıyordu. Ve ikide 
bir: 

- Görüyorsun ya? istirahat et
meden istirahat ediyorum, diyor
du. Başka bir yorgunluk yok. Ka
famın içi bof. Sinirlerim gevşek. 
içim dumduz. Böyle günleri çok a
ramıştım. Bunca zamandır durma
macasına dünya için kof, oyna, eğ- ı 
lendir. Uç gün de bana kalsın. Kal
dı itte. Yorula yorula yorgunluk 
çıkarmak buna derler itte! 

Köse dayıda laf edecek nefes 
gücü kalmamıftı. 

Ertesi akşam eve döndükleri za
man köse dayı isyan etti: 

- Ben iki lokma bir şey yiyip 
yatacağım. Yarın kendin dolat! 
Benden paso ! 
Odalarına çekildiler. Masanın 

üstünde bir mektup duruyordu. 
Damgasına baktı: Ankara. Acaba 
kimden? Zarfı yırtınca sevindi. Ni
hal abladandı: 

" Ninem Petek'im, 
"İşte gene Ankaradayım. Ben 

bir yorgun, vurulmuf tilki .. Anka
ra bir kürkçü dükkanı. Ama bu se
fer ne Tabarin bardayım ne de Mer 
kezde .. Bu sefer Hacıbayram ar
kasındaki üç odalı kerpiç evimde-

Bu akşam 

Saat 9.4s te Türk Sinemasında (Sabık Majik) 
Mevsimin açılması münasebetile "Rex lnırram" ın milyonlarca frank sarfile v ücude getirdiği Fransızca sözlü 

ZEYNEBİN GÜNAHI (AROUD) 
PIERRE BATCHEFF - ROS1T A GARICIA - COLETTE DARFEUIL 

Şark seması altında geçen bir a§k macerası ve heyecanlı harp sahneleri. ilaveten: FATTYnin iki kısnnlık komi-

ği ve manzara • Telefon: 40690 

ESKl OSMANLI lMP ARATORLUGUNUN TAKSiME 
UGRA YAN DÜYUNU UMUMlYESl MECLiSİ 

15 Eylul 1933 

Osmanlı borçları hakkında tebliğname 
Eski Osmanlı imparatorluğunun taksime uğrayan Düyunu Umumiye Mccli

ai, 17 Ağustos 1933 tarihli tebliğnamesi oe zeylen, mütedahil matlubat mümessil 
bonolarına ve İkramiyeli Rumeli demiryo~ları tahvillerine, mezkU.r bono ve tahviller· 
den Şark Devletlerine terettüp eden hisse tamamının sureti katiyede te~~iyesi_ içi~ 
ve lrak:ı terettüp eden hiaseden mütedah il matlubata isabet eden mebalıg bakıyesı 
olarak, 20 Eylül 1933 tarihinden itibaren bir tevziat yapılacağını alakadarlara ilan 
eyler. 

Tedavüldeki her senede, icabı bale göre vergisi kesilmek Üzere, gayri safi o .. 
!arak isabet eden meblağ zirde gösterilm i ştir : 

Şark Devletleri Irak hiasesi 
hissesi olarak olarak Yekun 

Mütedahil matlubat bonolan A. Serisi 

• " " R • • • • c .. 
ikramiyeli Rumeli Demiryolları 

F. F. 

29,40 
29.65 
2.-

F. F. 

7.70 
10.10 

1.20 

F. F. 

'37.10 
39.75 
3.20 

(Kurada çıkmamıı olanlar) 5.- -.- 5.-
lşbu tecliyat mütedahil matluba! bo'1oları için 25 Teırinisani 1934 vadeli ve 6 

Nümerolu kuponun fekki mukabilinde ve ikramiyeli Rumeli Demiryolları tahvil-
leri için de tahvili.t üzerine damga vaz'ı sureti le yapılncak_tır. • • 

Te 'iyat salifüzzikir tahvillerin tedQ-e edildikleri bilciımle ıehırl~rde ışbu tah
villerin tediyatile muvazzaf müesseseler tarafından yapılacak ve hamiller bu fevka
lade tevziata ait mufa&sal tediyat ilanına mezkur müesseselerin giıelerinde ittila 
kesbedebileceklerdir. 

Bu müesseseler Türkiye için Osmanlı Banka11 ve Deutsche Bank und Discon
to-Gesesslschaft' dır. 

Askeri Tıbbiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bu sene mektebimiz talip kısmına Ldromuza naza· 
ran tam devırli lıse mezunların ian pek iyi ve iyi derecede bulu 
nan talebe kabul edilecektir. 

2 - Pek iyi derecelilerde 1 kabul şeraitimizi haiz olanlar 
hemen kaydü kabul edilecektir. 

3 - İyi derecelilerden istenildiğinden fazla talip olduihı 
takdirde musabaka imtihanını tabi tutulacaktır. 

rvtUSABAKA I!>AT1HANI PROGRAMI AŞAGIDA 
Y AZILM iŞTiR, 

1933 Eylül 
25 Pazartesi " Lisan " "Fransızça, Alınanca veya ln

gilizceden" 
26 Salı Riyaziye, Fizik, Tabiiyat "Hay 

vanat, Nebatat ve Umumi 
Kimya" 

UMUM AYAKKABICI KOOPORA T1F1NDEN : 
Umum ayakkabıcı ıan'8tkiran Koo_p lratifi cemiyet merkezinde muameleye 

baılamııtır. Evvelce birinci taksitini ver ~nler ikinci üçüncü taksitlerini Teıriniev

velin otuzuna kadar Kooporatif muhasip '.iğine teslim edecektir. Taksitlerini tediye 

etmeyenler nizamnamenin yedinci madd ~ si mucibince azalığı kaybeder. Ve evvel· 

ce verdiği para için tirkctten bir ıey tal ·p hakkını haiz olamayacağı ilan olunur. 

tadil edilmiş hükümleri hakkındadır. 
Müteakip maddelerde mevcut hypo

theque !erin nasıl devir ve tahfif edilece
ği, faiz ıennaye itibarile yapılacak ten· 
zil3.t ve yeniden ikrazat nispet ve şekli ve 
Ziraat bankalarına yapılacak ikrazat .... 
lzah olunmaktadır. 31 ila 33 üncü mad
deler F arm Loan CommiasionCr'lerce ya .. 
pılacak ikraza! ve yapılmış ikrazatta s~r
maye ve faiz tenzilatı hakkındaki tafsi
latı ihtiva ediyor. 

36 ıncı madde Reconıtruction Finance 
Corporation'ca zirai ıslahat için 50 mil· 
yon dolar tahsis edileceği ve ıslahatın 
tarzı icraıı hakkında tafsilatı havidir. 

40 ıncı madde meyva müstabsillerine 
yapılacak yardım ve ikrazat ve 43 üncü 
maddeden sona kadar olan kısımsa Cüm
hurreiıinin dolar kıymeti ve miktarı ü .. 
zerinde salahiyeti kam.ilesine ve ledeli
cap infaltion'da yapabileceğine ait hü
kümleri ihtiva ediyor, 

* * • 

yim. Sözüme dikkat et! Evimde
yim diyorum sana! Ya! Evet! Be
nim fİmdi üç odalı, pencereleri 
çamurlanmı' kağıtlı, bir kerpiç e
vim var. Aklına geleni çıkar kafan
dan! Kimsenin metresi değilim. E
vimdeyim, evimde! 
Verdiğim üzüntü yeter. Söyliye

yim: Ben evlendim Petek! 
Sekiz ya,ında bir kız çocuğu o

lan kırk beslik bir efendi ile ev
lendim. Kı~ımın adı Adıgül.. Kı
zımın annesi öleli bir yıl olmuf. 
Kızımın annesinin kocası yedi ya
tında çirkince, fakat çok sevimli 
kızı ile yapayalnız kalmıf. Adana 
treninde tanıştık. Ziyapafa otelin
de oda komşuluğu ettik. Konufur
ken insanın yüzüne bakmıyan bir 
adam. Sesi kalın tatlı. Hızlı değil. 
Yapı işlerinde müteahhitlik ediyor. 
Bana bütün hayatını anlattı. Be
nim hayatımdan bir tey sormadı 
Her şeyi bana söyliyen Ahmet kal
faya bende bir şeylerimi söyleme
liydim. isterse sormasın. Kocam 
Ahmet kalfa benim sadece bir ar
tist olduğunu biliyordu.Ben ona her 
kesten dayak yediğimi, bardan ba
ra satıldığımı ve orospu olduğumu 
açıkça söyledim. Söylerken galiba 

(7582) 

l,_R_A_DY_O_,ı 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL: 

IS Cramo(on. 
19 Kemal Niyazi Bey •• arkadatlarr. 
:!0,30 Kemani Retat Bey ve arkadatlarr refa· 

katile Vedia. Riza Hanım •• Muzaffer 1 
bey. 

21.30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanır, Borıa haberJeri, ıaat ayarı. 

MOSKOV A, 148ı m. 
lft-r ~ünkü netriyat. 
VARŞOVA, 1411 m. 
21,05 halk konıeri, 22,10 deTamı 23 danı 

mu•ikiai. 
BUDAPEŞTE, ŞSO m . 
20 radyo konaeri 21 inırilizce derı 21,05 o• 

peret tem•ili pli.k. 
VİYANA, 518 m. 
21,0S Undin iıimli. romanti.k ve ıihirbaz o

pera temaili 23.25 plik • 
MILANO • TORlNO • FLORANSA 
21,25 Pirat iımindeki opera temail..i. 

ağladım da. Adıgül ağzından bir 
laf kaçırdı. Gözlerimi silerek.: 

- Ağlama anne ! 
Demesin mi? 
-Yavrum! 
Diye sarıld•m çirkin kızıma' 
Batımı kaldırdığım vakit Adı· 

gül'ün babası odada yoktu. Galiba 
o da farkında olmıyarak dıtarıya 
kaçmıştı. 

Deniz kenarına indik. B.r gazi
noda oturduk. O biraz rakı içti, çok 
değil üç ~i'e kadar. Hiç konutmu
yordu. Adıgül denize tat atıyordu. 

Ahmet kalfa yeleğinin üst ce
binden serçe parmak kadar bir kur 
~un kalemi çıkardı. Yenice paketi
nin altına bir ~eyler yazdı. Bana 
uzattı ve hemen: 

- Kızım! Ostünü başını ıslata
caksın. 

Diye kızına doğru seğirtti. Pa
ketteki yazıya baktım. Dumanlı 
bir yazı. Kelimeler birbirine girip 
çıkıyor, iki satır fırıldak gibi dönü
yor. Kendimi topladım, zarzor o
kuya bildim: 

Bugünkü halini noktası noktası
na kabul ediyorum. Kızımın anne
si olur musun? 

Adıgül'ü babası ile bırakarak Ö· 

Bu akşam 

GÜN 
Doğarken 
Baıtan nihayete kadar 

Türkçe sözlü muazzam 
ve mülhit filın. 

Biletlerinizi erkenden 
aldmn. 

Telefon : 44289 
(7600) 

Bu akşam SARAY 
[Eski Glorva l <;;""m~s•11da 

fıtmıııın uıc ıraesı. Hay.Atın Dil· 
tün cilveleri bir palasta 

Mevsimin sinema hadisesi FOX 
JURNAL Flatlarda nmmiyat 

yoktur. • [7595] 

.... - ŞIK SiNEMA - .. 
D.ırülbedayi artistlerinin birinci 

ıözlü ve tarkılı filmleri 

lstanb 
Sokaklarında 

Soıı defa olarak glSaterilmektıı
d'r. Görmeven1er istical etsinler 

ıı-7535 

ıunn umdesi "M 1 L L I Y E T'' tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tiirkiy• içi.a Hariç İçio 

L. K. L. K. 
3 a7lofı 4 - 1 -
• N 7llO 14-

~J~J~-=·~~~~1~4--~~~~28;;;_-~-
c.ı- .. rak •eri •erilm•z.- Müddeti 

seçen nüahalar 10 kuru,tur.- Gazete •• 
matbaa7a ait itler için müdiriyet• mÜ• 
racaat edili.r. Gazetemiz ili.nların m••'u• 
liyetini kabul etmez. 

BU<;üNKÜ HAVA 
Yeıilköy aıkerf raaat merkezinden ••· 

rilen malümata söre bu.Ün ha•a bulutlu 
olacak, faıili.lı yaimur Y•i•cak •• rüzsi.r 
aakin olarak eaecektir. 

20-9-933 tarihinde hava tazyiki 759 mi• 
Jimetre en fazla aıcaklrk 18, en a:ı da 14 
derece olarak kaydedilmittir. 

İlliiiiiıiiıııiiiiiiiıiiiıiıiııiiiıiiiıiiiiiiiiiiil•--... 
PRAC. 488 m. 

20,30 Chovanachtina iıimli 5 perdelik opera 
temaili 23,.35 konaer. 

ROMA, 441 m. 
21,SO hafif muıilc:j. 

tele kaçtım. Odama kapandım ve 
kıvrana kıvrana ağladım. Bu adaın 
benim nemi istiyordu? Benim ne· 
remi alacaktı? Neyim kalmıftı. A
caba bir yüreğim ve kafamın için· 
de mercimek kadar bir beynim kal· 
chğını sezmi' miydi? 

Sonra anladım ki o beni Aydın· 
danberi tanıyormuş. Ardımı bırak· 
mamış ve inceden inceye soruştu· 
rup araştırnııf. Hatta trendeki te
sadüf te tesadüf değilmif. 

- Bende para, yok dedim 
- Bende çokça var, dedi . 
- Ben kirliyim, dedim. 
- Ben temizlerim, dedi. 

Adıgül boynuma, babası bileği
me sarıldı. Doğruca Ankaraya gel· 
dik. R~ evi üç yıl önce almış. Yir· 
mi sıün sonra evlendik ve bilmem 
kaç ay sonra da sana bu mektubu 
yazıyorum. Daha önceden yaza· 
mazdım. Bakalım neyin nesidir? 
Bir anlayalım dedim. Anladım ki 
bu Ahmet kalfa kı:um Adıgül'ün 
babası, benim de kocamdır. Başka 
bir şey yok. Nikah ınem•.ıru mühür 
bastığı için serbest S1''/(fiyoruz ve 
kimse bizden dispan~e>.' vesikası 

(Ari<a.v IY'lr ) 



Avusturyanın Viner 
Spor Kulübü geliyor 
Burada 

Birinci 
maç yapılacaktır. 

maç 29 Eyliilde .• 
iki 

Avuaturyanın en kuvvetli takımla· 
rından biri olan Viner Spor 
ldübü burada iki maç yapmak 
üzere F enerbahçe klübü tarafından 
ıehrimize davet edilmittir. Seneler .. 
den beri İatanbul futbol meraklılan, 
Avusturyalıların oyun tarzı ve siste .. 
mine uzak kalmıılardı. Bu müddet 
zarfında bu milletin futbol aekaiyonu 
çok ilerilemif, İngiltere . fut~olcüleri
le boy ölçütmÜ§, kıyme~lı neticel~r .~ı
mıf ve bütün futbol dunyasını on~n· 
de hürmetle eğilmeğe mecbur etmiı· 
tir. Böyle bir millete menaup v~ ora: 
da pek fazla sevilen ve o~n. aıstemı 
beğenilen bir t~k~ı ıe~r~'?ızde en 
kuvvetli klüplerımızden bı~. ıl.~ oyn~r 
ııörmek hakikaten çok buyuk bı~ 
zevk olacaktır. Fenerbahçe bu angaJ· 
manı yaparken hep bunları düı~nmüı 
,.e mühim bir riskin altına gırerek 
herçebat abat bu takımı İatanbula ge 
tirmek ve bu suretle memleket spo
runa bir hizmet için konturatı imza .. 
lannıtır. Buraya gelen takım hakkın· 
da elde edebildiğimiz haberleri aıa· 
ğıya yazıyonız: 

Viner Spor takımı, Avuaturyada 
çok aevilen ve oyunu itibarile pek be
yenilen bir ekip olup aralarında ~vus 
turya milli takımı kadrosuna daha\ o• 
yunculan mevcuttur. Bunun için, la
tanbula davet edilinif ve gelmesi ta
karrür etmit bulunan Viner Spor ta ... 
lmnı hakkında fU ma!Uınatı elde et • 
tik. Viner Spor takımının kadroau fU· 

dur: 
Franzl 

Wanderer Purtz 
Dunaer Od. Gallas Kellinger Mahal 
Ceiter, Semp, Hanel, Pevay, Pillwein 

Kaleci Franzl yirmi defadan ziya· 
de A vuaturya Milli takımı kaleaini 
müdafaa etmif olup elyevm Avrupa
nın en iyi kalecileri sınıfına dahildir. 
Bek hattına gelince Wenderer • Purtz 
Avrupada mevcut müdafilerin içinde 
en iyilerinden olup geçilmesi adimül
imkan değilae de bile çok zordur. 
Haf hattı: Dunaer Od .• Gallaa Kellin
ger • Mahal'den mürekkeptir. Bu o
yuncular uyuımak itibarile Avuatur
yanrn en iyi muavinleri olup bir çok 
kerreler beraberce Avuaturyanın Mil
li renklerini müdafaa etmiılerdir. 

Hücum hattına gelince: Hemen 
derhal ilave etmek lazımdır ki bu hu
cüm hattının en mühim kısmı sağ ta
rafıdır. 

Geiter • Semp kombinezonu her ha 
sım takımı için bir silindir mahiyetin
dedir. Takanın en genç iki oyuncuau 
Avusturyalıların gözbebeği telakki 
edilen ve her iıitirak ettikleri maçta 
takmılarrna sayılar kazandıran bu o

yuncular çok tehlikelidir. Hücum hat 
tı Hanelin idaresindedir. Bu mühacim 
bir çok kereler. Avusturya muhte· 
litinde oynamııtır. Nihayet bu hat 
Pevay • Pillwein ile tamam olmakta
dır. Bu iki oyuncu da aağdaki arka· 
daıları gibi gayet güzel anlatmakta 
ve çok seri bulunmaktadırlar. Takım· 
la beraber gelen iki antrenör vardır. 
Biri H. A. S. K. nm antrenörü Ağram 
Strnat diğeri de Avusturya Milli takı
mı kalecilerinden Edy Kanhanaer'dir. 

Galatasarayın Vaterpolu 
şampiyonluğu nasılmış? 

Pazar günkü Cumhuriyet gazetesin
de Galatasaray klübünün 1933 senesi 
Vaterpolu ıampiyonu olduğunu gör
müştük. 

Bu havadis epeyce merakunızı mucip 
oldu. 

Bu iıle en yakından alakadar olan 
F enerbahçe murahhaaı Keqıal Beyi ara
dık ve kendisinden &§ağıya yaz:dığoruz: 
malumatı aldık. 

Siz de bunları okuduktan ıonra kaza 
nılan muvaffakiyetin kıymetini ölçecek
siniz. Kemal Bey diyor ki: 

- E vct Galata sarayın Vaterpoluda 
ıampiyon olduğunu Cumhuriyet gazete 
sinde okudum. Y almz, Cumhuriyet ga
zetesinin Galatasaray hakkında yazdık
ları yazıları kaydi ihtiyatla telakki 
etmek lazun. Bu havadiai Galatasa· 
ray için bir muvaffakiyet kaydetsin· 
ler diye hiç tahkik ve tetkika lüzum 
görmeden hemen yazdılar. hatırı1arsı· 
nız belki, bundan evvel de Galataaa
ray • F enerbahçe arasında yapıla'! 
hususi bir V aterpolu maçını resmı 
maç telakki ederek o vakit le Gala
tasarayı Vaterpolu ıampiyonu diye 
ilan etmiılerdi. 5 Eylülde oynanan 
oyun bir ekzerıizdi. Aııl takımdan 
anr.ak üç kiti bulunuyordu. Tabiidir 
ki aonra tekzip etmeğe mecbur oldu· 
la~. Bu defa da hiç maç yapmadığı 
halde Galatasarayın Vaterpolu ıam· 
piyonluğımu aanki bir Avrupa takı
mına karıı kazanılmıt bir galebe, 
parlak bir zafer gibi "Galatasaray 
Vaterpoluda ıampiyon da oldu" diye 
yazdılar. Biz buna hiç hayret etme
dik. Zaten biliyorduk. Galatıuaraylı 
bir gazetenin bunu yapacağını pek 
tabii bulduk. Ben size meselenin esa .. 
sını anlatayım: "Bundan bir kaç gün 
evvel Denizcilik heyeti reisinin İmza .. 
siyle bir mektu~ aldık. Bu mektupta 
Vaterpolu finar'" maçının pazartesi 
günü Büyükderede yüzme havuzunda 
yapılacağını bildiriyordu. Mıntakaya 
çıktım. Heyetten kimseyi göremedim. 
Zaten Deniz heyeti hiç içtima etmİ· 
yor. Hiç §Üphe yok ki, bu müaabaka· 
nın yapıhna karan yalnız reis Beyin 
fikri ile olmuıtur. Diğer heyet azala
rının bundan ne haberi var, ne de or
tada verilmiı bir karar. Yüzücülük 
kaptanımız Rüıtü Bey bana geldi. Bu 
maçı Pazartesi günü yapmanın imka· 
nı o1madığını, çocukların itlerinden 
ayrılamıyacağını söyledi. Derhal ken 
djsini Denizcilik reisi Kadri Beyin Y•\ 

zıhaneaine yolladım. Kadri Bey • Mü 
tevelli Mehmet Beyin kendisine geldi 
ğini ve her iki takıırun bu müsabaka
yı Pazarteai günü yapmak için muta· 
bık kaldıklarını aöylediğini ve bunun 
Üzerinedir ki, bu tebliğah yaptıkları
nı bildirmif. 

Rüıtü Bey tekrar bana geldi. Kad
ri Beye telefon ettim. Ve böyle bir an 
laıma olmadığını, Galatasaray klübiy 
le bu hususta hiç bir ıey konuıulmadı 
ğım, eğer böyle bir §ey söylenmİ§ ise 
yalan olduğunu aöyledim ve bu müsa 
bakanın Cuma günü yapılmasını ri
ca ettim .. 

Kadri Bey - Efendim mutabık 
kalmıısınız. Mütevelli Mehmet Bey 
bana geldi. Konuıtuk. Mutabık kal
dık, dedi. Siz onunla konutunuz. Cu
ma günü bu maçı yapamam. Yelken 
birincilikleri var. Yelken birincilikle· 
ri burada yapılırken oraya hiç bir ha 
kem gönderemem, dediler. 

Evvela §ampiyona Cuma gününden 
baıka bir gün yapılamaz. Yelken bi
rinciliklerinin ileri sürülmesi bizim i
çin hiç bir mazeret teıkiJ etmez. Şunu 
da aöyliyeyim ki, yelken ıampiyonaaı 
yapılnıı§tır. Saniyen şunu sormak iste 
riz ki, yüzücülük antrenörü yelken ij .. 
çüncüaü gelmiıtir. 

Ortada yapılamıyan, geri kalan bir 
ıanıpiyona vardır. Kadri Beyin her 
ıeyden evvel bunu düıünmeleri icap 
ederdi. Yüzme antrenörünün bir ta
rafta yüzücülüğe ait bir fampiyona ya 
pılması lazım gelirken yelken birincili
ği vardır, oraya gönderemeyiz deme 
!eri bir parça garip değil mi? ' 

Bulgar maçında mütevelli Mehmet 
Beyi buldum. Kendisile böyle bir §ey 
konuıulup konuşulmadığını aordum. 
Kendiıi de: Hayır ben konuıtuk mu-
tabık kaldık demedim, dedi. • 

Bu Şampiyona artık yapılaın diye 
müracaat ettik, dediler. Mehmet Bey 
le balkonda oturan Kadri beye gittik. 
Galatasaray Deniz kaptanı Şekip 
Bey de Kadri Beyin yanında bulunu
yordu. 

Kadri Beye - Böyle bir konuıma 
yoktur, lütfen aon,ınuz, dedim. Meh· 
met Bey de tekrar ben mutabık kaldık 
demedim. Bu §ampiyonayı artık yapa 
1?". dedim dediler. Kadri Bey hiç ae
&ını çıkarmadı. Öyle iae bu Cuma ya 
parız, dedim. Şekip Bey oradan atıl
dı: 

- Hayir, benim elimde tebliğat 

MiLLiYET PERŞEMBE 21 EYLOL 1933 
"I 

İnhisarların nakli 
Memlekette KUçUk iktibaslar 

Milyonluk miraslar 
Ankarada · yapılacak bina
nın projeleri hazırlanıyor 

Bandırmanın 
Kurtuluşu 

lngilterede geçenlerde vefat edem 
arınatör ve ıanayi erbabından Sir 
John Ellerman'ın bıraklrir miras, tim 
diye kadar görülmemit bir yekun~ ba· 
liö- o ln1aktadır. Bırakılan bu mıraı 
17 2l4 425 İngiliz lirası tutmaktadır. İtalyan güreşçileri 

Gittiler 
Şehrimizde iki Greko-Romen ve b.ir 

de serbest güret teması yaparak 21 mu· 
aabanın 14 ünde mağlup ve yedisinde ga 
lip gelen İtalyan güreşçileri b~ ak~ 
Avantiya vaporiyle memleketlerıne don 
müıler ve rıhtımda büyük bir kalabalık 
tarafından teşyi edilmişlerdir. 

İtalyan güreşçilerinin kafile reisi Nag· 
liyo Kavalyera, Anadolu Ajansına tU 
beyanatta bulunmuştur : 

"-Türkiyede gördüğümüz misafir".er 
verlik ve hüsnü kabul, iki doat milletin 
terefile mütenasip oldu. Gerek spor teı· 
kilatı erkô.ru, gerek bizzat sporcular ve 
balkın bize gösterdiği yüksek aliikdan 
pek miitehasıisiz. 

" Türk güreıçiliğinin üzerimde bırak· 
tığı intiba pek lehdedir. Kartılaıtığımız 
sporcular umumiyet .itibari?'l~ .ç~k kuv· 
vetli ve yüksek tekruk sahıbı ıdıler. Bu 
itibarla İıtanbul'a gelen takımın burada 
aldığı neticeyi memnuniyetle kaydediyo 
rum. 

" Türkiyede müterakki bir güre§ ~ek· 
niğinin mevcudiyetini Balkan tampıyo
naısmın parlak bir surette tarafınızda~ 
kazanıldığı zaman anlamıttık. Bu!ada~ı . 
müıahede ve tecrübelerimiz t.ahmınlern:'.'ı 
zi vasi mikyasta takviye etmış oldu. Gu 
reıçilerinizin ltalyada yapacakları müaa
bal<a orada derin bir alaka ile takip olu 
nacaktır Bu müsabakaların icrası, ltal
yada, ııd.min ediyorum ki daha ıimdi
den sabırsızlıyk\a beklenmektedir." 

Tebliğ 
Voleybol, Basketbol ve Tenis . ~er~

tinden : Voleybol ve basketbol bırıncı!ik 
!erine birinci teşrin ayında başlanacagı.':' 
dan bu birinciliklere iştirak edecek kulup 
terimizin 2~10-933 pazartesi eünü aaat 
17 de Mıntaka merkezindeki Heyetimize 
saliıhiyetnamelerile birlik~e birer. murah 
has aröndermeleri ehemmıyetle rıca olu .. 
nur. 

M. Çaldaris 
Atinada 

(Başı ı inci aahifede) •. 
di. Baıvekil Münakalat nezaretının 
balkonundan bir nutuk aöyliye':"~· 
Türk .. Yunan misakının her hangı u· 
çüncü bir devlete karıı olmamakla be 
raber Türkiye ile Yunanistan arasın· 
daki :Oüıterek hududu taahhüt ettiği
ni bilhasaa kaydetmiştir. Bu auretle 
her iki memleket müıterek sulh eser
lerine devam edebilirler. Batvekil, 
dost Türkiye devlet adamlannm ve 
bütün Türk ınilletinin Yunanlılara 
kartı olan aamimi dostluk hillerini ve 
sulh sahasında sıkı bir teıriki mesai 
nl'zularmı görmekle çok büyük bir se· 
vins duyduğunu IÖ)'~emiıtir. Baıve~~I 
nutkuna nihayet verırken mevcut mu .. 
hİtn meaelelerin halli için çalıımak Ü· 
zere dahilde sükuneti tavsiye etmi§ • 
tir. Nutuk birçok yerlerinde halkın 
a'.kı~larile kesilmiıtir .. 

Mübadele komüyonunda işler 
ne halde? 

Yunan Baıvekili M. Çaldarisin An· 
karayı ziyaretinde Muhtelit Mübade· 
le Komisyonunun yakın bir zamanda 
lağvı takarrür etmiıti. iki hükiimet e
aaa itibarite komiayonun 8 • 10 ay 
zarfında lağvı husuaunda anlaııruılar
dır. Bu müddet zarfında mevcut itle
rin süratle tasfiyeaine çalııılacak ve 
lağvedilemiyen itler mahkemelere dev 
redilecektir. 

Bununla beraber, Yunan erk&nı hü
kUıneti, Ankarada bulundukları za • 
man bu eaaaı kabul etmekle beraber, 
kat'i karar vermek için meseleyi bu 
defa da Atinada tetkik ve müzakere 
etmek arzusunu izhar etmitlerdir. 
Bu aebeple komiayonun lağvı hakkın· 
da kat'i karan verebilmek için Yunan 
hükümetinin vereceği cevaba intizar 
edilmektedir. Bu huauata yeni bir iti· 
lif yapılacak ve bu itilifın imzası için 
Yunan aefiri M. SakeUaropulos'a la· 
zım gelen aalahiyet verilecektir. Muh
telit komisyonda, Türk. Yunan heyet 
leri arasında ihtilafı mucip olan bazı 
meseleler vardır ki bunlar bitaraf aza 
nın hakemliğine havale edilmiıtir. Bi
taraf aza bunların bazısı hakkında ka 
r arlarıru vennitlerse de, elin karara 
bağlanmamı§ olan bazı meaeleler var· 
dır. Bitaraf aza o zamana kadar bu 
meaeleler hakkında bir karar verme· 
dikleri takdirde Türk ve Yunan he· 
yetlerinin bu iıler hakkında aralann· 
d anlaşmaları muhtemeldir. Akıi tak 
dirde bu ihtilaflar mahkemelere dev
redilecektir. 

var, yarın oraya giderim, ıiz gelmez 
aeniz mağlUp olursunuz, dediler. 

İtte Galataaarayın 1933 ıenesi Va 
terpolu ıampiyonluğu bu ıekildedir. 
Hakikaten parlak bir zafer, değil 
mi?. Ben öyle zannediyorum ki ha
kiki bir Galataaaraylı böyle eld~ edi
len ıampiyonluğu §erefli bir galebe 
olarak telakki etınez ve etınemeai d • 
18.zım. 

Açık söylüyorum. Bize bir emri vi.
ki yapılmııtır. Deniz heyetinden bir 
iki arkadaşı gördüm. Biı.zat kendile
ri heyetin hiç içtima yapmadığı birin
ci teşvik yarı~ından evvel yr.ı.pdan iti
raz!ann bile hala tetkik edilmediğini 
verılen kararlardan hiç haberleri olma
dığını söylediler. Biz tabiidir ki ma
fevk makama itiraz edeceğiz ve bu 
nız~msız karar karşısında mafevk ma 
kamın ·,ereceği kararla elbette ki biz 
haklı çıkacağız .. Ve bı« zaf.,r ıekl•n
de kaydedilen bu tampiyonluk da su
ya düımüı olacak.,. 

ANKARA, 19 - 34 mali seneıine 
inhiaarların Ankaraya nakli ile girilecek· 
tir. 

latanbulda Galatada bulunan mü
düriyeti umumiye binasının Emlik 
Bankasına satılması için banka ile güm
rük ve inhisarlar vel.<8.leti arasında pa· 
zarlık cereyan ediyor. Bu işin yakın 
zamanda neticeleneceği kuvvetli bir ih
timal dahilinde bulunmaktadır. lnhisa
rın Ankaraya nakli bu itibarla pazar
lığın neticelenmesine bağlı kalmıttrr. 
Bina satıldıktan sonra parası ile bura
da bir bina yaptırılacak, hem gümrük 
ve inhiaarlar vekaleti, hem müdüriyeti 
umumiye o vakit bu binaya taıınacak· 
tır. 

lstanbuldaki binanın Emlak Ban
kaıına aatışında mutabık kalındıktan 
sonra buradaki bina inp.atının ikmali· 
ne kadar müdüriyeti umumiye gene 
lstanbulda ayni binada kalacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar veki.leti mİ· 
man vekaletten telakki ettiği emir ü
zerine yeni binanın krokisini hazır
lamağa batlamıştrr. 

lnhisarın Ankaraya nakli haberi Ü· 
zerine lstanbuldaki memurlardan bir 
çoklan lıtanbulda kalmağı teminen ida· 
renin tuz müskirat, tütün gibi ufak fU• 
belerine •nakli memuriyet etmek yolu
nu takip etmektedirler. Halbuki; me
murların bu vaziyetleri vekaletçe hiç te 
muvafık görülmemektedir. Çok sağ
lam bir ınembadan elde ettiğim malu
mata göre; vekô.let bu vaziyetin mah
zurlu olduğunu gÖrmÜ§ ve memurları 
kendi arzulanna bırakmamak için bir 
tedbir almıştır. Bu tedbir neticesinde 
lstanbulda kalmağı arzu ederek Anka
raya gelmek istemiyen memurların mü
racaatlan akim kalacaktır. 

lnhiaann Ankaraya nakli ile lstan· 
bulda kalması İcap eden memurlar ve
kaletin takdirine kalmıftır. Bu itibarla 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti lotan· 
bul müdüriyeti umumiye emrindeki fU· 
belere bir emir gönderecek hiç bir su
retle memur almamalannı bildirecek
tir. 

M. Muşanov'un 
Nutku 

(Başı l İnci aahifede) 
mekle me•ut ve müterref olan bu kom 
ıu ve do•t memlekete gelmek li'itfun
da bulundu;mıuzdan dolayı aizlere 
ancr k lc~ekkür edebilirim. Bu ziya
ret iki memleket arasında son derece 
meaut bir şekilde mevcut olan sami
mi doatluP.un kıymetli bir zamanını 
ve yrni bi;. delilini teıkil eder. · 

bünyada hiiküm süren büyük ik
haadi bJhran ve buhranın tevlit etti• 
ği ıstırııplar bütün milletlere yeniden 
tesis ~ilmit bir itimat içinde ve mü
ka~it "';riKı me&aiye müstenit müıte .. 
rek ~ayretler aarfiyle ıimdiki müıkül
lerini iktih'4m etmek çarelerini ara .. 
mak m"cburiyeti katiyeaini tahmil et
mektedir. Eaaaen memleketlerimizi da 
imi olıuak ve kat'i surette merbut kal 
dıkları b4yük Cenevre müeaaeseıinin 
ba~lıca vazifesi de itte budur. 

Ayni fikirden mülhem •olaraktır ki 
büyük hükumetlerin mümtaz devlet •· 
damlan da son zamanlarda Milletler Ce
miyetinin ana prensipleri çerçevesi da .. 
bilinde olmak üzere ayni yüksek mak
satları takibeden tetriki mesai ve anlat· 
ma misakını aktetmiılerdir. Binaenaleyh 
aramızda bulunuıunuzun Türkiye ile 
Bulgaristaru alakadar eden meseleler 
hakkında iki hüki'imet arasında tevlit 
edeceği faydalı konupnalar, Avrupada 
ve bilhassa Balkan ıibihceziremizde aul
hu ve refahı temin için teveasül olunan 
eaere hadim olmamızı mümkün kılacak
tır. Çünkü asırdide ihtili.flarla §İmdi
ye kadar biribirlerinden ayn\mış olan 
Balkan devletleri ancak açık kalplilik 
ve mütekabil itimat havası içindedir ki 
iktısadi ve aiyaıi kalkınmalarına mües· 
sir bir tarzda çalıtabilir ve umumi sul
hu yaıatabilirler. Bizim timdiki müki.
lemelerimize verilmesi İcap eden mana 
da budur. 

Bir defa daha teyit etmek istedikleri 
an'anevi bir dostlukla biribirlerile bağlı 
olan Türkiye ile Bulgaristan mütekabil 
teıriki mesai yolunda aebat etmek hu
susundaki azimlerini bu rnükalemeler 
eıansında izhar etmek emelindedirler. 

Sözlerimi bitirmeden evvel ismet 
Paıa. Tevfik Rüıtü ve Recep Beylerin 
refikalan Hanımefendilere bu dostane 
toplantının samimiyetini tatlı huzurla
rile arttırdıklanndan dolayı bilhassa te
ıekkür etmek isterim. 

Bu sene yapılan merasım 
çok parlak oldu 

BANDIRM!ı, (Milliyet) - 17 
f .ylul Bandırmanın kurtulutunun 
on birinci yıldönümü binlerce halk 
tarafından fevkalade coşkun teza
hüratla kutlulandı. Bugünün tere
fi için şehir daha evvelden hazır
lanmış her taraf bayraklar, defne 
dallarile 5Üslenmiş, iskele önünde 
belediye tarafından yaptırılan tak 
ve Şüheda abidesi bayraklar elek
trik ampiilleri ve çiçeklerle tezyin 

edilmişti. 
Merasim mahalli olan iskele 

meydenlığı, memurin, mektep ta
lebesi idmancılar esnaf tetekkül
leri ve halk tarafından erkenden 
İfgal edilmişti. Merasime saat on
da ille top ateşile batlandı ve alay 
kıtaatı şehri üç koldan İfgal ede
rek kurtulutu temsil etti. 
M.Kemalpa~ kazası gençlerinin 

bando muzikası istikla.I martım 
nı çalarken limandaki vapurlar dü
dük seslerile merasime ittirak edi- 1 

yorlardı. Şehir namına muallim 
Kemal gençlik ve idman yurdu 
namına Ulvi, Ahmet Abdullah 
Beyler müessir hitabelerde bulun
dular. 

Geçitresmi çok parlak oldu. Kah
raman askerlerimiz tiddetli alkıt· 
landı. Esnaf tetekkülleri sanatkar· 
lar mesleklerini candan özleyip 
temsil ettiler. 

Resmigeçitte alay kıtaatı. Mek
tepliler. ldmancılar, avcılar, esnaf 
teşekkülleri otomobil araba ve 
kamyonet üzerinde meslek kıyafet
lerile muzikayı takiben alay karar· 
gahına oradan belediyeye gidile
rek dağıldı. Gündüz aktama ka
dar her tarafta muzika ve çalgılar· 
la eğlenceler ve oyunlar tertip e· 
dildi. Gece feneralayı iskele mey
danlığında gece eğlenceleri milli 
oyunlar. havai mehtap alemi çok 
kalabalık halk tarafından tes'it e
dildi. 

Sunnet dUgünUnde döşeme çöktü 
GEMLİK, (Milliyet) - Gemli

ğin Engürücük köyünden Mehmet 
Beyin bir oda döşemesi sünnet dü
ğünü esnasında oğlana merasim 
yapılmak üzereyken çökınüttür. 
Bursaya gönderilen bir kaç ağır 
yaralıdan batka hafif surette yara
lananlar da olmuştur. Alt katta 
bulunan kadınlar dötemenin çök
mekte olduğunu anlamıtlar fakat 
bağırıp itittirinciye kadar herteY 
olup bitmiftir. Ağır yaralı kemancı 
canının acısından ziyade "ah! Elli 
liralık kemanım,, diye çırpındığı 
için felaketten sağlam olarak kur· 
tulamamıttır. --o--

Akşehirde dolu 
AKŞEHİR, (Milliyet) - Bugün 

saat 16,15 te beheri fındık cesame· 
tinde fİmdiye kadar görülmemit 
bir tekilde dolu yağmış, on beş da
kika kadar devam eden bu afet 
yeşil dağlarımıza beyaz gömlek 
giydirmiş, her taraf kış manzara
sına bürünmüştür. Henüz harma
nını kaldırmıyan çiftçimiz çok 
mutazarrır olmuttur. 

Silivri balık sevkiyatına 
hazırlanıyor 

Sİ LIVRf, 8. - Silivri balıklarile meı 
burdur. Yaz ve kıt burada çok nefis ba
lıklar çıkar. Burada yerli balıkçılar ol
duğu gibi yazın aeyyar balıkçılar da ge
lir. 

Kıymetli dostluk bağlanmızı idame 
ve takviye etmek lüz\DDuna ka
il, ve bu dostluğun her iki mem
leketin hayati menfaatlerine te
kabül ettiğine kani ve gene her iki mem
leketin bu vazifeyi ifaya ayni derece
de azmetmiş olduklarına mutmain ola
rak Türk milletinin mukadderatını ida
re eden namdar reisi Gazi Muıtafa Ke
mal Hazretlerinin ıerefine bardağmu 
kaldırıyor ve zatı devletlerile Tevfik 
Rüştü Beyin sıhhatlerine ve Türkiye 
cümhuriyetinin refahına içiyorum. 

Balıkların bir kısmı kasabada sarfe
dilir, 11\ühim bir kısmı motör ve kam
yonlarla lıtanbul balıkhanesine gönde
rilir. En çok çıkan balıklar torik, bar
bunya, tekir, uskumru, kolyostur. Balık 
!arın bollanma zamanı yaklaıtığı için 
sevkiyat yapmak üzere hazırlıklar bat· 
lanııştır. 
Buranın ıoförleri çok çalışkandır. Baş 

ta ıoförlerin reiai addolunan Sait bey 
olduğu halde İstanbula gidip gelen Mu
harrem, Eıat, Rakip, Akif efendiler bü 
tün Silivride herkesin muhabbetini ka
zanıruılardır. 

--o--

Buğday alımı 
TEKIRDAC, 18. - Şehrimiz Ziraat 

Bankaaı tarafından çifçi ve zürra köylü
müzden 4,5 kuruıtan 5,5 kuruşa kadar 
buğday satın alınmaktadrr. Alınan buğ· 
day satın alınmaktadır. Alınan buğday 
larla bir çok depolardan satılmıttır. A· 
hm ve satım hararetle devam ediyor. 
Köylümüzün elinde daha (7) milyon ok· 
ka buğday bulunduğu tahmin edilmekte 

• 
ismet Paşanın 
Nutku gelmedi 

Ver~set vergisi 8,500,000 İngiliz 
lirasını buluyor. Fakat Sir John 1930 
haziranında hazırladığı vasiyetname• 
.-.inde veraset vergisi olmak Üzere, 
banka mevduatı ve hükumet eahamı 
olarak 6 000,000 İngiliz liraaı hazrr
ıamı§ olduğunu yazmaktadır. Müte• 
veffa diğer aileai efradına ve haata
hanelere de mühim miktarda para a• 
yırmııtır. . 

lngilterede son senelerde kaydedı • 
'en diğer büyük miraalar da ıunlar• 
dır: 
Sir David Jule 
Comte d'İveagh 
!ur George Willa 
.Sir J. Robinson 

.15,000,000 lngiliz 
11,000,000 İngiliz 
10,000,000 İngiliz 
10,000,000 İngiliz 

(Tim es) 

Dünyanın en buyuk vapuru 
Saint Nazaire tezgi.hlan dünyanın 

en büyÜk ve en muazaın transatlin
tiklerinden birini inıa ediyor. Şimdı· 
ye kadar görülmemiı eb'ada malik 
olan bu transatli.ntiğin ismi 0 Nor· 
mandiya,, dır. Compagnie Generale 
Tranaatlantique tarafından aipariş e· 
dilen bu yeni deniz ejderi Havre ile 
New • York arasında iıliyecektir. 
Kumpanyanın umumi müdürü bu ye• 
ni tranaatlantik hakkında fU maliima• 
tı vermektedir: 

- Normandiyanm 26 teırinievvel 
1932 de inıasına baılanmııtır. Bu ye. 
ni tranaatlantiğin önümüzdeki ıene 
'onbahannda denize indirileceğini 
tahmin ediyoruz. Bu vapur dünyanın 
en lüks, en büyük ve ayni zamanda 
en •iıratli vapuru olacaktır. Halen 
altı, yedi günde katedilmekte olan 
Havre • New York seferini Norman• 
diya dört buçuk güne indirecektir. 
fonu 75,000 dir. Halbuki büyük 
tran•atlantikler arasında Majeatic 
56,000, eski Alman Vaterland vapu
ru olan Leviathan 49,000 tondurlar. 

Normandiyanın boyu 312, geniıliği 
36, yükaekliği 32 metre olacaktır. Ge
minın ıntaat masrafı 750 milyon fra
nk hesap edilmittir. Hükumetin bah
~ettiği 300 milyon franklık istikraz 
lıuna dahildir. 

Yeni vapurun elektrik turbinleri 
ı 60,000 beygir kuvvetinde olacaktır. 
::.aatte 30 mil, yani 54 kilometre ya
pacaktır ki, tosede bir otomobilin va
sati aüratine muadildir. Bu ıürat tim .. 
diki halde rökoru tutaa Bremen trans• 
atlantiğinden 3 mil fazladır. 

Vapurda 2,200 Ü yolcu, gerisi mü
•·ettebat olmak üzere 3500 kiti bulu
nabilecektir. Her biri 230 dolarlık 
930 lüks kamarası bulunacaktır. Bi
rinci mevkide fiatler 210, turist mev
kilerinde 116 dolardır. 

(Politiken) 

1 AakarT tebligat 1 ---
Staj yapacak zabit 

namzetleri 
Fatih Askeıı!ik ıubesi reisliğinden: 

Esami Doiurn Kayıt 
tarihi No. sı 

Mustafa oğlu Celal E. 310 1453 
Jbrahim oğlu Ömer ef. 308 6510 
Faiz oğlu Memduh ef. 308 1026 
Halit oğlu HaaanTahsin ef 307 470 
Hacı Salih oğlu OmerHıfzı 308 580 
Ziya oğlu Haaan Fehmi 307 22 
M. Sabri oğlu M. Agi.h 304 4 
Halit oğlu Nedim 306 947 
M. Faik oğlu Ihsan 308 1650 
Fuat oğlu Şemaettin 307 4071 
İamail Hakkı oğlu Cemil 306 706 
Ali oğlu Şerafettin 306 838 
Tahir oğlu Mahir 307 1135 
Şevki oğlu Muhittin 308 2475 
Şükrü oğlu Hayrettin 306 1806 
Rıfat oğlu Nadir 306 2341 
HüaeyinHaydar oğlu Reıat 309 2107 
Mehmet oğlu Remzi 309 3536 
Oaman oğlu Ömer Naim 309 4146 
Ferhat oğlu A. Baha.ettin 309 546 
İamail oğlu Riza 310 2759 
Bekir oğlu Ahmet 307 1638 
Riza oğlu Fahri 305 3028 
Ömer oğlu Salih 308 3833 
Celal oğlu Mustafa 000 1753 
Ömer oğlu İbrahim 000 3059 

Yukarıda isimleri ve kayıt numara 
lan yazılı (C) fıkrasına tabi zabit 
namzetleri stajlarını yapmak Ü.zere 
acele ıubeye müracaatları ilin olu .. 
nur. 

Zabit namzedi Mehmet 
Besim Efendiye 

Kadıköy aakerlik ıubesinden: 
1076 numaralı kanunun muvakkat 

maddeainin C fıkraaına tabi ve emaali 
İ~t~yat zabiti yetiımek üzere ataja sev 
kı ıcap eden 308 doğumlu ihtiyat za· 
bit namzedi Hüaeyin Efendi oğlu Mch 
met Besim Efendi lstanbulda İst he
men Kadıköy ıubeıine, hariçte iae 
b~l~.nduğ.~ ~aha! askerlik veya en 
buyuk mulkıye memurluğu vasıtasile 
şubeye müracaatı , aksi takdirde hak 
kında muamelei kanuniye tatbik edi
leceği. 

Şubeye çagırılanlar 

Ga.z.etemİz;İ makineye uerdiğimiı 
dakikaya kadar Baıvekil ismet Paıa· 
nın nutku elim~ gelmedi. Ajans. 
gece ıaat üçe kdar nutkun Fransızca
dan tercümesini ikmal edip gazetele
re vermemiıti. 

d~ . 

.K~d~öy ask~>rlik ıubesinden : Şube
mız ihtiyat zal,ıtan defterinin 38-298 ıa
yııında yazılı ihtiyat ınakinah tüfek mü
li.zimi Süleyman efendi oğlu 316 doğum 
lu lspartali Ali Rıza efendi (2790) 30 
!'Y!ül 933 ve 160-1274 sayısında yazılı 
ihtıyat hesap memur vekili İstanbulu 
Ahmet Nuri efendi oğlu 313 doğumlu 
Mehmet Hilmi ef. (191-3) ve (96-762) 
sayısında yazılı ihtiyat Hekim birinci mi. 
li.zım Hüseyin efendi oğlu lıtanbul No. 
lu 315 doğumlu lımail Hakkı efendi 31} 
J:'.vlül 933 tarihine kadar Kadıköy şube 
ııne harrçta bulunuyorsa bulunduğu mr, 
hallin askerlik ıubesi veya büyük mül 
kiyr memuru vaııtasi]e ıu'bemiz:e mür~ 
cut etemıi aksi takdirde hakkında mıu 
melei kanuniye tatbik edilecejji. 

M. Muşanol'un beyanatı 
SOFY A, 20. A. A. - Anadolu Ajan· 

aının hususi muhabiri telefonla bildiri
yor: 

Bulgar başvekili M. Muşanof bugün 
öğleden sonra bulgar gazetecilerine ıu 
beyanatta bulurunustur : 

"İsmet Pata ve -Tevfik Rüttü Beyle 
görüşüyoruz. Görüşmemize yarın 9 bu
~uktan 11 e kadar hariciye nazaretinde 

Ziraat bankasının satın aldığı buğday 
!arla bir çok ılepolardan baıka tehrİmi· 
zin en büyük camilerinden Rüstempa· 
şa camii de ağzına kadar dolmuıtur. 
Banka yalnız rençber köylümüzden ve 
doğrudan doı\"ruya zürra elinden buğ
ruya zürı-a elinden buğday almaktadır. 

devam edeceğiz. Şimdilik yalnız tunu 
aöyliyebilirim ki Türk • Yunan tmsakı 
hakkında yapılan aksi tefsirlerden ken· 
dilcri de mütehayyirdirler." 
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Yeni kararname 
Ve Takas 

(Başı 1 inci sahifede) 
tıinden 932 temmuzuna kadar 25 mil 
JIOn 625 kilo palamut ihraç ettiğimiz 
halde 932 birinci teşrininden 933 tem 
muzuna kadar yapılan ihracat 26 mil 
yon 894 bin kiloyu bulmuştur. Her 
malın kıymeti aon senelerde düıtüğü 
halde palamutun kıymeti yükselmiı -
tir. Her zaman müıkülatla satılan pa 
lamutun yetiıtiği muhitin niabeten fa 
kir olduğunu da düıünecek olursak 
bu aatııın mina ve ehemmiyeti anlatı 
ılır. 

Tiftiğe gelince, takasa tabi tutul
madan evvel son sene zarfında 490 
bin liralık tiftik ihracatı yapıldığı hal 
de takasa tabi olduktan sonra bil mil
yon iki yüz bin lira fazlasile 1 milyon 
668 bin liralık mal aatılmııtır. Bu su
retle 3 milyon 800 bin kilo tiftik ih· 
raç edilınit ve ellerde stok kalmamıı
tır. Bundan sonra yeni sene mahsulü 
üzerinde muamele yapılacaktır. Akde 
niz aevahilinde bulunan dört senelik 
kereste stoku da satılmııtır. Senede 
bir buçuk milyon liralık kereste ihraç 
ederken bu yekfuı takaı ıayeıinde 3 
buçuk milyon liraya vannııtır. Keres
telerimizin eatılmaaına yardım eden 
takas sistemi ormanlarında faaliyet
lerini tatil etıniı bir çok vatandaıları 
teıvik etmiı, ormanlarda hayat ve ha 
reket batlamııtır. 

Takas bilhassa madenlerimiz üze
rinde faydalı bir rol oynamıştır. Bu 
tedbir sayesinde geçen seneye nisbet
le iki misli satılabilıni§ madenlerimiz 
vardır. Bu meyanda krom ihracatı ge 
çen senenin baz.İran, tem.muz, ağustos 
aylarında 7537 ton iken bu sene ayni 
aylarda ihracat yekUnu 22335 tonu bul
muttur. Borasit ihracatı ayni aylarda 
508 ton iken bu aenenin Üç ayında 
356 ton fazlasile 864 tona varmı§tır. 
ı;eçen sene ihracat istatistiklerimizde 
yer bulmayan çinko cevheri ihracına 
temmuzda baılandığı halde bu cevher 
den iki ayda 4150 ton satılmı§tır. ,1930 
&eoe-.ai veya ondan evvelki seneler mah 
aulü tütünlerden elde ınevcut stoklar 
da ayni tedbir saye•inde tamamen sa
tılmıftır. Stok tütünlerimizin satılmış 
olm'lsı batlı baıına Üzerinde durulma 
ıı ~i.zım.ge1en bir hBdise mahiyetini ar 
:zetmektedir. Tütün mutlak surette 
takua tabi tutulmaktan çıkarılması 
bir had konması stok tütünlerin satıl
masım kolaylatlırmıttır. Ve bu hima
~e, maddi aervetlerinin arkuında 
,erefleri de gidecek olan nice namuslu 
:watandatları israftan kurtannıttır. 

Yalnız lstanbuldan kül ve toprak 
o1mağa mahkfun iki buçuk miJyon ki
lo tütün satılmııtır. Halıya gelince; 
harbi umumiden evvel yalnız Kayse
ride 7000 i bulan tezgahlar azala aza 
la son zamanlarda 1500 e kadar in
miş iken bu aenayi ıubeıinin himaye
si qradaki tezgahlann çoğalmasını 
ve 3500 i bulmasım intaç etmittir. Gö
ri.ilüyor ki, muayyen mallarımız Üze
rınde takas sistemi ile konulan hima
ye bugüne kadar memnuniyeti mucip 
olacak neticeler vennittir. Mallarnnı
:ı.m •atılması, memleketin bir çok mın 
takalarmda maişeti ve binnetice dev
leıin vergi tabailatmı kolaylaştırmıt
tır .. 1ı hacminin açılmıt olması bir çok 
yerlerde vatan çocuklannın dÜ§ünce 
ii bakıılannda tebeaaüm yaratmıttır. 
Filvaki, takas sisteminin kabulü forse 
bir harekettir. Ticaret ve iktısat haya 
tında, tazyikın yeri yoktur. 

Bununla beraber bir senelik tecrü
beden, ancak karlı çıktık, iddiası sü
rülebilir. 

Hükfunet, yeni kararname ile 20 
ildnd teırinP kadar takas müddetini 
uzatınakla halka vaki taahhüdünü 
tutmuı oluyor. O tarihten sonra ma
denlerden maada, diğer bazı mahsul
ler için takas &İstemi muhafaza edile
cek mi? Bu sualin cevabı henüz veri4 
lemez. Zira elde stok kalmamıştır. 
Yeni mahsulün ise henüz baımdayız. 
Mahsulün nihayetinde hangi malımız 
himayeye mühtaç olacaktır? 

Köylümüz böyle bir ihtimali dü -
ıünmek bile İstemez, temenni ederi2 
kı, hiç bir mahsulümüz bugünün icap
lanna göre forse tedbirler alrrunadan 
satılmıt olur. Fakat ıurası muhakkak 
tır lci ~aruı· etler hasıl olduğu takdirde 
bükılmet her zan~unki yardım elini e
ıirgemi)'f"Cektir. 

M"cdi SADRETTIN 

MiLLiYET PERŞEMBE 21 EYLOL 1933 

Çankırı Vilayeti . Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - Çankırı - Kastamonu yolunun O + 000 ile 2 + 000 
kilometreleri arasındaki şosa tamiratı esasiyesile ima
latı sinaiye inşaatı (16472) lira 42 kuruş bedeli keşfile 17-9-
933 tarihinden itibaren 17-1 O .933 tarihine kadar bir ay müd
detle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecek talipler münakasa umu
mi şartlarını tamamen kabul eylemekle beraber evvel emirde 
bu inşaatı başara bilecek iktidıı.ri fenniyede bulunduklarına 
dair mahalli nafıya başmühen:lisliklerinden vesika almış bu
lunacaklardır. 

3- İhale 17-10-933 tarine müsadif salı günü saat on 
beşte encümeni vilayette icra kılınacağından talipler yüzde 
yedi buçuk teminat akçasile beraber kapalı teklif zarflarını iha 
le saatinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

4 - Teklif zarfları encümeni vilayette ve talipler huzu
runda açılarak en muvafık tekl J sahibine ihale edilecektir. 

5- Fazla malfunat almak isteyen taliplerin Çankırı Na 
fia Başmühendisliğine müraca ~t eylemeleri ilan olunur. 

(5082) 

,.. Biçki Yurdu_ Divanyolu 4' 
1 20 Senelik San'at Mektebi 
..... ~ni ıene için kayıt açıldı. Pansiyoner talebe alınır. 

,._... TELEFON: 22038 - 7228 
6478 

1 3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
8. ci Fırka Bandosu için 17 

kalem çalgı ve malzeme pazar 
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 
23 Eylül 933 cumartesi gÜnÜ 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F ın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (375) 
(5039) 6647 

• • * 
Çorlu Askeri Satın alına Ko 

misyonundan : 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı 

İçin açık münakasa ile 12.000 
kilo yerli malı Toz Şeker sa
bn alınacaktır. İhalesi 27 
Eylül 933 çarşamba gunu 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Çorluda Askeri Satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 
(3292) (4636) 6250 

*** Manisa Askeri Satın alına 
Komisyonundan : 

Manisadaki kıt'at ihtiyacı 
İçin 208,950 kilo kuru Ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 25 Eylül 933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartnameyi görmek İçin her 
gün ve taliplerin münakasaya 
iştirakları için tayin edilen 
gün ve saatte Manisada As
keri Satın alma komisyonuna 
müracatları. (3293) 

(4637) 625ı 

* * * 
1. F. kıtaatile Haydarpaşa 

hastahnesi için 21,000 kilo me 
şe kömürü açık münakasa ile a 
hnacaktır. İhalesi 2 birinci teş 
rin 933 pazartesi günü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek için her gün ve müna-

dıklıda Üçüncü Kolordu satın 
alına komisyonuna müracaatla 
rı. (348) (4783) 6393 

••• 
9. K. O. Hastahanesi ihtiya 

cı için pazarlıkla kapu men~ 
teşesi, kapu kilidi ve kolları, 
kapu sürgüleri, pencere ispan 
yoletleri, pencere mandalları 
tam takım banyo küvetleri, 
tam takım lavabolar, tam ta
kım ürenuvarlar, fon boru, 
kurşun boru, hela muslukları, 
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 İstanbulda 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (374) (5038) 

6646 
*** 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorludaki lat'at ihtiyacı 
için münakasaya konan 
110,000 kilo arpa ve 110,000 
kilo yulafa ihale gününde tek
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden ihalesi 24 Eylül 933 
pazar günü saat 15 e talik edil
miştir. isteklilerin şartnameyi 
görmek veya almak üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için 
tayin edilen gün ve saatte Çor
luda Askeri ::>A. AL. KOM. nu 
na müracaatları. (3314) 
(5068) , · .M• 

• "' 'f. 

btanbul M,. Kwnandonhğ, 1 İlk kt T 'hl ' 
__ sy_a_::-7-~-1:-.y-a-!-:-:-~-il-· ~-n-:-:-:-._.st , Maar~ ~~ taraf~!1 ilkmekt~~~ dörd~c~~e ~ 
mektebinin senelik ihtiyacı i beşinci sınıflarında okutturulmak üzere 
çin 2500 kilo Sığır ile 4000 T. T. T. C • . tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
kilo Koyun eti 30-9-933 tarih "V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 
cumartesi günü saat 14 te a- Rİ 
leni münakasa ile satın alına TA H kitapları satışa çıkarılmıştır. 
caktır. Şartnamesini görmek Bu kitaplar, yalnıı talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
isteyenlerin her gün ve müna surette yaıılmı.ş birçok haritaları ve reıim'eri ihtiva etmektedir. 
kasasına 'girişeceklerin belli Bir kartonla kaplanmış olan bu T ARIHLERIN 
saatinde teminatlarile Merkez fiatları nefasetine ve sayıf alarının çokluğuna 
K . Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (273) rağmen 15 er kuruştur. 
(4512> 6281 Safı!: ve tevzi yeri : lstanbul Ankara Caddesi • • • y 

Dikim Evi ihtiyacı için 
1.000000 çamaşır Düğmesi 
5-10-933 perşembe günü saat 
15 te kapalı zarfla satın alına 
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münakasa 
sına iştira.k edeceklerin belli 
saatinden evvel teklifnamele
rini Tophanede merkez satın 
alma komisyonuna vermeleri. 
\308) (4906) 6504 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı İçin yirmi adet hamam 
tası 175 hamam takımı 200 a
det hamam peştemalı 15-10-
933 pazar günü saat 14 te ale
ni münakasa suretile satın alı
nacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
vaktinde Merkez Satmalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (;:J2l) (5048) 

* * * 
Aleni münakasa ile alınacak 

688 adet Fildekoz ve 344 adet 
Yün fanilaya verilen fiatlar 
haddi layıkmda görülmediğin 
den ihalesi 26-9-933 salı günü 
saat 14 te yapılmak üzere bir 
hafta tehir edilmiştir. Taliple
rin belli saatte teminatlarile 
Tophanede Merkez Satın alnıa 

komisyonuna gelmeleri. 
(320) (5049) .... 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için 30 ton Lava marin kömü
rünün pazarlığındaki fiat paha 
lı göriij,düğünden 2'3-9-933 cu
martesi günü saat 11,30 dan 
12 ye kadar pazarlığı icra kılı
nacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve pazarlığı
na girişeceklerin belli saatinde 
Merkez K. Satın alma komisyo 
nunda hazır bulunmaları. 
(325) (5076) 

• * * 
Maltepe Askeri Lisesinin 

nakliye arabalarının tamirine 
teklif olunan fiat pahalı görül 
düğünden pazarlığı 23-9-933 
cumartesi gÜnÜ saat 11 den 
11,30 kadar icra kılınacaktır. 
Arabaları göreceklerin her gün 
mektebe pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (324) (5077) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

VAKiT YURDU 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

"' Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu için 14-9-933 
tarihinde kapalı zarf usulile münakasaya konulan 766 kalem 
cerrahi ve tıbbi alet ve edevatın mezkur tarihte ihalesinin ya
pılması kanuni esbaba binaen mümkün olamadığı cihetle mü
zayede, münakasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin C 
fıkrası mucibince pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. Ta
liplerin şartname ve listelerini görmek üzere Ankara'da Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul' da 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyleme 
leri ve 28-9-933 perşembe gÜnÜ saat on beşte Ankara'da Sıh
hat ve lçtqnai Muavenet V elraletinde mahsus komisyonda ha
zır bulunmaları. (5052) 

Satılık Emval 
Emniyet Sandığından: 
Musakkafabn ihale bedelinin yüzde elJisi ikraza kalp oluna 

bilir. 
Mevkii 

Emirganda Emirgan caddesin 
de 

Çubukluda Çayır sokağında 
Bakırköyünde Cevizlikte Hat 
boyunda Hamam sokağında 
Üsküdarda Y enimahallede 
Karamanlı sokağında 
Katihte Manisalı Mehmetpaşa 

mahallesinde Y ukarnneydan 
Bakırköyünde Basmahane 
civarında 
Kartalda Üsküdar caddesinde 
Galatada Sultanbeyazıt ma
hallesinde Kasaplar sokağında 
maa dükkan otelin yanın his-. 

sesı 

Cinsi 
Yali ve köşk 

No. 
Eski Yeni 

36 48 

İki ev 31 36/ 2 
Ev ve iki "53,55,57" 24,26 
Dükkan , ...,. (32,34) 39 
Diikkan · 27 1 ı 

Maaodaahır 14,7,7 14,16,8 
ve dükkan 
Bahçeli ev 124 26 

Dükkan o 1 
J ·3-1 

Sandığa ait yukarıda yazılı gayrnnenkul emval 25 eylül 
933 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtten on altıya 
kadar Emniyet Sandığı binasında açık artbrma ile satıla
caktır. İsteklilerin yüzde 10 pey akçelerile birlikte müracaat 
lan lazımdır. (4825) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Vekalet binası için kapalı zarf usulile ( 11 O) ton kok kö 
mürü alınacaktır. İhale 28-9-933 perşembe günü saat on 
beşte Ankara'da Vekalet Mubayaa Komisyonunda yapıla
caktır. Talip olanla:-ın şartnamesini görmek üzere Ankara' 
da Vekalet İçtimai Muavenet Umum müdürlüğüne ve İstan
bulda Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat ey
lemeleri. (4716) 6339 

Vapurcular 
Anlaştılar 

(Ba§I 1 inci sahifede) 
yapacak İ§İmiz kalmamı§tır .,, 

• kasaya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel terninatlarile Fın 
dıklıda Üçüncü Kolordu Satın 
alına komisyonuna müracaatla 

Vapurcular şirketi meclisi idaresı de 
teşekkül etmittir. Mecliste Sadık Zade
leri Ruşen Bey, Yelkenci zadeleri Liitfi 
Bey, Paşabahçeli Cemal Bey firmasını 
Cemal Bey, Fehiın vapurlan firmasını 
Naim Bey, Kocaeli §İrketini Rıza Bey, 
Tavil zadeleri Halil Zade Hafız Bey 
·n Hantalzadeleri Tayyar Bey temsil et
mektedir. 

Çatalca Mst. Mv. için 6000 
kilo şeker pazarlıkla sabn alı
nacaktır. ihalesi 23 E.ylül 933 
cumartesi günü saat 16 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komisyo 
nuna müracaatları. (378) 

bağlı kıt' at ve müessesat ihti- lerin her gÜn ve pazarlığına gi 
yacı için 10,000 kilo yapıncak rişeceklerin belli saatinde Mer 
üzümü pazarlıkla 23-9-933 cu kez K. Satın alına Komisyo
martesi günü saat 14 ten 15 şe nunda hazır bulunmaları. 
kadar alınacaktır. Taliplerin (328) (5073) 
şeraiti öğrenmek üzere her • 'f. 'f. 

' gÜn ve belli saatinde teminatla Maltepe Askeri Lisesi kuyu (5071) 
• • • rile satın alma komisyonuna sunun tamirine talip çıkmadı-

İçin bin sekiz yüz kilo hafif 
benzin, Yüz kilo valvalin yağı 
ile üçyüz kilo B. B. marka mo
biloil yağı 25-9-933 pazartesi 
günü saat 16 dan l 6,30 kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma koimsyonunda hazır bu-

Vapurcular Sadık zade Ruıen ve 
Yelkenci zade Liitfi Beyleri murahhas 
aza olarak seçmiılerdir. Bu suretle şir
ketin müdür ümumi ile değil, murah
has azalar tarafından idaresi §ekli takar
riir ebniıtir. Meclisi idare, cumartesi 
günü toplanacaktır. Şirketin merkez 
biruuı henüz takarrür etmemjştir. 

Hususi vapurcuların takdiri kıymet 
komisyonunda konan fiyatlara kartı 
vaki itirazlarını tetkik eden hakem bi
rinci ticaret mahkemesi reisi Osman Nu
ri Bey dün de tetkikatına devam et
mİ§tİr. 

Nuri Bey, istİ§ari mahiyette olan eh
li vukuf ile birlikte vapurlan gezmif, 
mahaUen tetkikat yapmııtır. Oç gün i
çinde limanda bulunan 15 vapur geziJ. 
miıtir. 

Nuri Bey dün, takdiri kıymet komis
yonundaki vapurculatın murahhaslan 
olan Hüıamettin Bey ile Mösyö Yonye
yi dinlemiştir. 

Nuri Bey önümüzdeki hafta içinde . . . . 

rı. (351) (4780) 6390 

1. F. kıta~tı hayvanları için 
300 ton saman kapalı zarfla 
münakasya konmuştur. İhalesi 
2-1 inci teşrin 933 pazartesi gü 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartname ve nümuneyİ görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Fındıklıda Üçüncü 
Kolordu Satmalma komisyonu 
na gelmeleri. (350) (4781) 

6391 

K. O. kıtaatı hayvanatı için 
670 ton saman kapalı zarfla 
münakasya konınu§tur. İhalesi 
2 - birinci teşrin 933 pazartesi 
giinü saat 14,30 dadır. İstekli 
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya işti 
rak için o gÜn ve vaktinden ev-

Gümüş suyu ve Haydar pa· gelmeleri. (329) (5072) ğmdan pazarlığı 23-9-933 cu-
şa hastaneleri ihtiyacı için pa- • • • martesi giinü saat ı 1 den 
zarlığa konan 6,000 kilo koyun 11 30 k d · kıl k Topçu Atış mektebi ihtiyacı , a .:ır ıcra . ınaca tır. 
etine talip çıkmadığından iha- için 15 ton Kok kömürüne tek Kuyuyu goreceklerın mektebe 

lunmaları. (318) (5051) 

lesi 23 Eylül 933 cumartesi gü ı · · ·· kl · h 
nü saat 15 e bırakılmıştır. İs- lif edilen fiat pahalı görüldü- şartnamesını gorece erın er lstanbul Asliye mahkemesi Birinci Ti-

klil ğünden 23-9-933 cumartesi gu·· gun.·· ve paz.arlığın. a girecekle- caret Dairesinden : 
te · erin şartnameyi görmek d b lli d M k nü saat 11 30 dan 12 ye kadar rın e e saatın e er ez Bank Franko Azyatik vekili avukat 
üzere her gün ve pazarlığa iş- ' K d 1ı- S t im k pazarlıkla satın alınacaktır. uman an gı a ına a o Onnik Eftiyan Beyin lotanbul Tahtaka-
tirak için tayin edilen gÜn ve · d h b l I 

Şartnamesini göreceklerin her mısyonun a azır U uruna a- le'de Prevuayans Hanında 13 numarada 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. (326) (5075) 
AL. KOM. nuna müracaatla-

gün ve pazarlıg~ a gı· receklerin rı . . mukim Hacı Ali Hafız zade Mahtumları 

belli saatinde Merkez Satın al- • • • Şirketi aleyhine ikame eylediği 4566 lira 

rı. (377) "''f. • (
5070) ma Komisyonunda hazır bulun Aleni münakaaa. ile alınacak 87 kurut alacak davasından dolayi ika-

Selimiye Fırınında biriken maları. (327) .(5074). 3277 çift yün ve 3615 çift pa 1 metgaİu meçhul bulunan müddeaaleyh ila 

1075 kilo ekmek kırmtısile 'f. ,,. ,,. muk çoraba verilen fiat pahalı nen icra kılınan tebligatA.tmen tebelluğu 
görüldügu~ ·• nden 26-9-933 salı muktezi evrakı tebellug edip cevap Jiyı

tekne kazmbsının pazarlığın- Maltepe Askeri Lisesinde ha11 vermediğinden sebkeden talebe bi-
da talip çıkmadığından ihal'esi mevcut şekli mucibince olan su günü saat 15 te yapılmak Üze- naen hakkında giyap kararı verilerek teb 

23 Eylül 933 cumartesi günü deposunun imaline teklif olu- re münakasası bir hafta tehir Jiğ makamına kaim olmak üzre gıyap ka 

saat 15,30 za bırakılıruştrr. İs- nan fiat gali görülmü§ olduğun edilmiştir. Taliplerin belli saat rarı mahkeme divanhanesine talik kılın
teklilerin pazarlığa girmek için dan pazarlığı 23-9-933 cumar te teminatlarile Tophanede mış olduğundan 7-11-933 tarihine müsa-

d Merkez Satın alma komisyonu dif salı günü saat 13,30 da mahkemeye tayine ilen gün ve saatte Fın- lesi günü saat 11,30 dan 12 ye na gelmeleri. (319) (5050) gelmediği veya vekil göndermediği tak-
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa- kadar İcra lalınacaktır. Depo- dirde vakıları kabul ve ikrar etmiş addedi. 

tın alma komisyonuna müra- yu göreceklerin mektebe ve * • * !erek bir daha mahkemeye kabul olun-

150 9 artnamesini örmek iste31:en- Piyade Atış mektebi ihtiyacı nuyacağı ilan olunur. (7592) 
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İstanbul ve Trakya. Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinde~: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsuUl toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparltler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 6st tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek Gzere derhal göaderfllr. Depodan itibaren bllttln masraflar 
ve mts'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından mütteri hesabına sigorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
deren'er için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon slparlt ederek bedelinin temamını petin ödeyenler vagon ~atına bet lira 
{enziJattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470 . 

Onu senelerden beri tanır, aljrılirda ve sogulc' 

algınlığındaki çabuk tesirini bilirsin_lz_ .. 
EB markasının tekeffül etliği ASPiRiN, sızı bun• 

..ı:n sonra dahi memnun edecektir. 

'israrla ASPİR--
2 ve 20 ko m pr ime lık amba ı ajı arda bulunur . 

.-.::""' ... 
Ambalajlarda ve komprl-
melerin üzerinde @ 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz! -

7024 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve .. 
kaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesi binalarının kışın 

kaloriferle ısıtılması için 200 ton kok kömürü kapalı zarf uıu 
lile münakasaya konulmuştur.ihale Ankara'da Umum Mü
dürlük masraf komisyonunca 7 Teşrinievvel 933 cumartesi 
giinü saat 14 te İcra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyen 
Ier Ankara Umum Müdürlük ayniyat muhasibi mea'ullüğü
ne, İstanbul' da Galata' da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer
kezi baştabipliğine müracaat eylemeleri. (4912) 

6569 

•• 
Marmara U!sÜ Bahri Kumandanlığı 
Satınalma komisyonu reisliğinden: 

Beşbin ton madem kömürünün tahmil ve tahliyesi işi a
leni münakasa usulile 5 Birinci T eş. 933 Perşembe günü saat 
on da İzmitte kumandanlık Satınalma komisyonunca müteah 
bide ihale' edilecektir. Şartname sureti musaddakaları komis 
yondan alınabilir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı 
muvakkate ile komisyona müracaatları ilan olunur. (4839) 

6445 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektep Talebesi için şartnamesi mücibince kapalı zarf 
suretile kumaşı ve imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere 
261 takım elbise yaptırılacağından münakasası 30 Eylül 933 
tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 14 te icra edilecektir. 
Talipler işbu saatten evvel 500 liralık teminatı eveliyelerini 
mektep veznesine yatırmaları ve kapalı zarf mektuplarile bir
likte tüccar terzi olduklarına dair 933 senesine ait ticaret oda 
sı vesaiki ibraz eylemeleri mechur bulunduğu alakadaranm 
malumu olmak üzere ilan olunur. ( 4 702) 

T~RKiYE 

l1RA.6T 
BANKASI' 

5~88 

1 . ·.-· : . • - • . 
~ • ... 1 • _. • 

ANADOLU 
iürk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakı1 Han fatanbul 

Thtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin { "• 60) ı Türkler elindedir. 

TürkiJ'e fı Bankan tarafından teıkil oiunmuıtur. İdare mecllıl ve mildürler 
heyeti ve memurları ldi.milen Türklerden mürekke? yegane Tilrk Sigorta Şirke4 
t\dir. llirkiyenln her tarafında (200) n geçe·.11 acentalannın hepsi TUrktiir. Tür· 
ldyenlo en mühim mGeaaeaelerinln vebankalarmın ıigortalat"tllı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıitortalarını en iyi §eraitlo )apar. Hasar vukuunda zararları silr'at •e kolaylıklı lidar. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 
: . .. .. : ~ , . . . ,· _' ' : .. .. . . . ·. ' ~ 

... ~ .................... ~ 
Deniz Yolları işletmesi 

ACENT ALARI : 
Karaköy - KöprUbqı Tel. 4236.j, 

Sirkeci Mühürdar zade ban 
Telefon: 2274!1 

KARADENİZ SÜR'AT 
POSTASI 

CULCEMAL vapuru 21 Eylül 
perşembe 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. Gidi9te İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Rize ve 
Hopa'ya Dönütte bunlara ilave
ten Pazar'a da uğrar. (5035) 

6667 

İZMlR SÜR'AT 
POSTASI 

SAKARYA vapuru 22 Eylül 
Cuma 14 de Galata rıhtımından 
kalkarak doğru fzmir'e gidecek 
ve dönecektir. (5037) 6669 

AYVALIK ARALIK 
POSTASI 

ANT ALYA vapuru 21 Eylül 
per~embe l 7 de İdare rıhtımın
dan kalkar. Gidit ve dönüşte 
Gelibolu, Çanakkale, Bozcaa
da, Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye ve Ayvalığa 
uğrar. (5036) 6668 

CIHAZf BEŞERi 
Hıfzı.sıhha vama olmasa hıstalı j\ 1 
iııkı l tp edebilen bir rakım ifraza t 

İ > ti h<al eden bır fabrika rlır 

.Ly~f:![ 
Müstıh zeratı su ıle yapılın m>hl ıll 
kadının rahim Cc\·herlcrinin ı:i )· aına 

kat)ı kuvvetli mu7.adı taai!undur. 
Fena kokulan iz.ıle h :t"!'ıası, arak 
terlemesine karşı pek 
mükemmeldir. M.r
kısına dikkıt ediniz 

Fabr:kıtiırleri Lysor -SCHUELKE & 
MAYR A. G. 

• 

l lımburr;. L'mumi 
acentısı: S. Jalmel 
mohJumu. (,ıanbtıl 

...: ·-- -

·-~ 

İHTİRA iLANI 
« Mevaddı tebbiriye ve mümasiline 

ve bilhassa aıid ıiyandriki meueden ve 
hamil olan mevat" hakkındaki ihtira İ· 
çin istihsal eclilm.iı ola.n 23 Teırinioan.i 
1931 tarih ve 1437 numaralı ihtira bera
bnın ihtiva ettiği hukuk bu kere batka 
sma devir Yeya icara verilmek teklif °" 
lunduğundan bu hususta fazla malümat 
edinmek isteyen zevabn, lıtanbul'da 

Bahçekapu'da Tat Hanında 4:İ-48 nu
maralarda ki.in vekili H. W. Stock efen
diye müracaat etmeleri i1i.n olunur. 

(7370) 6556 

MECCANEN 

incili Şerif 
kitabını cöndermek için adresimize 

yazına: 

Maison de la Bible Dpt. T. 2.. 

G E N EV E (SUlSSE) 
-------7510 

66:i2 

ihtira ilanı 
' · l l ETİ İ - ı ~ Nis:\ntatında - Tram\•ay ve Şakayik caddelerinde 
p EVKAF MUD R Y LANLARI .----r-..... • • • .. 

Silivri kazası dahilinde vaki vakıf çeltikler çiftli~inin üç 1 Ş 1 Ş L 1 T E R A K K 1 L 1 S E S 1 
" Şimendüfer yollanrun parçalarla b. 

mir ve yeni yollar vazetmek usulü: hak· 

kında istihsal olunan 9 Eylül 341 {192:> 

tarih •·e 345 numaralı ihtira berab bu d, 

fa mevkii fiile konmak Üzre ahere devrü 

ferağ veya İcar edileceğinden talip otan. 

!arın Galata'da Çinili Rıhbm Hanınd• 

Robert F erri'ye müracaatları ilin olu

nur. (7346) 6527 

sene müddetle icarı arttırmaya çık.arılmı~hr. İhalesı 7-10- Leyli. Nehari_ Kız_ Erkek 
933 cumartesi günü saat on beştedır · T alıp olanların İstanbul 55 sene evvel Sela.nikte teıiı ve 1919 d~ lıtanbula naldedilm.i,, Türkiye nin en "'ki hususi mektebidir. 

Evkaf müdüriyetinde Varidat kalemine müracaat eylemeleri. Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaddakhr. 
( 4916) 654S Kız ve erkek talebe için yanyana ve genit bahçeli iki binada ayrı leyli le ılrilıltı ana - ilk - orta - lise sınıftan 

45 kiıilik bir Maarif encümeninin neza sızca - Almana - lnritizce kurlArı vardır. 

Yüksek Mektep!er. -
Mübayaat Komisyonundan: 

Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde yapılacak 
4000 liralık bedeli keşifli müteferrik inşaat ve tamirat 27 Ey 
lül çarşamba günü saat 15 te aleni münakasa ile ihale edile
cektir. Şartname mektep idaresindedir. Talipler Pazartesi 
ve Perşembe günleri Mektep İdaresine müracaatla şartname 
yi görebilirler. Alakadarların ihale günü Fındıklıda Yüksek 
Mektepler mühayaat komisyonuna müracaatları ilan olu
rıur. -(4717) al40 

Franrel ve himayesine mazhardır.Mektep he rgün saat 10-17 araıında kayit iılerine 
bakar. TELEFON : 42517. (7073) 629.;" 

1 IST ANBUL BELEDİYESİ lLANLARI 1 --------
Beyoğlu Belediye Şubesinden : Panğaltıda Mektebi Har 

biye karşısında Merkez kırath:ınesi yanında halen manav ser
ğisi olarak kullanılan yer bir s ~ne için açık müzayede ile kira
ya verilecektir. isteyenlerin y:.izde yedi buçuk teminat akçesi 
ni daireden verilecek irsaliye ile bankaya teslim edildikten 
sonra 14 Birinci Teşrin 933 Cumartesi ırünü saat on beşte 
daire encümenine gelmeler' .(5079) 

inhisarlar Umum Müdürlüğiinclen: 
İdaremiz tuz muhafaza memurlarına mahsus beyzi şe

kilde ve sarı madenden üzerin le " İnhisarlar Tuz kolcusu " 
ibaresini havi (200) adet alem li farika satın alınacaktır. 

Taliplerin şartnameyi gö dükten sonra pazarlığa iştirak 
etmek üzere yüzde 7,5 teminat~armı hamilen 27-9-933 çarşam 
ha günü saat 14 te Galatada Alım, Satım Komisyonuna mü
racaatları. ( 4946) 
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En halis, En nefis, En ucuz: 
KAHVEYi 

• 

Daima ve ancak 
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ 

Ticarethanesinde bulabilirsiniz. 

Bu Müessesenin Hiç Bir Yerde Şubesi 
• 

Firma ile Alakası Yoktur. 

Satış yeri yalnız: 

Mısırçarşısı Kapısı 

ADAPAZARI 1 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: ADAP AZARI 
lstanbul şubesi: Yeni postane 

karşısında Tel: 22042 
Sermayesi: 1,200,000 

ihtiyat akçesi;180,000 
ŞUBELE. R 

' 
Bandırma - Barlın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa - Düzce - Eskişehir - Gemlik - Gerede -
Geyve - Hendek- İzmit - Karamursal - Kütahya -

Mudürnu - M. Kemal Paşa. Safranbolu. Tekirdağ -
Yenişehir. 

tlüıait ıeraitle mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır ve 
ikraz muame liitt yapar. 

Mevduat laizleri müdiriyetle görüfülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai Ticariye satışma 

delalet eder. 
Sigorta yapar Telefon : 23623. (5993) 

Nafia Vekaletinden: rl~-: 
Muş ve Van Vilayetleri N afialarına tayin edilmek ve ayda 

250 den 300 liraya kadar ücret verilmek üzere birer diploma 
b türk mühendise ihtiyaç vardır. 

Müracaat edeceklerin serbest mühendislerden olmanı ve 
askerlikle alakası bulunmaması, idari işlere de vukufu bulun
ması şarttır. 

İsteyenlerin diplomaları ve evvelce çalıştıkları yerlere ait 
vesika ve saire gibi hizmet kağıtlarile birlikte Nafia Vekaleti-
ne müracaatlan ilan olunur. (4838) 6547 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

rr Mevcut nümune ve evsafı gibi 6733 adet kaput imaliye
sinin kapalı zarf münakasası 1 1 Birinci Teşrin 933 çarşamba 
günü saat 15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nü
munesini görmek üzere her gÜn ve münakasaya girmek için te 
minatı evveliye makbuziyle birlikte mezkur günün muayyen 
ıaatinde komisyonumuza müracaatları. (5083) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 Ton Rekompoze Kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 
7 Teşrinievvel 1933 cumartesi giinü saat 14 te. 

Donanma ihtiyacı için lüzumu olan 5000 ton Rekompo
ze kömürü kapalı zarfla münakasaya konulduğundan, şartna
mesini görmek isteyenlerin her gün ve mezkur kömürü itaya 
talip olacakların da münakasa gün ve saatinde teklif mektup 
larile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komis-
yonuna müracaatları. .4742) 6492 

• 

Karşısı Kurukahveci Mehmet 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları 

Mülkiye ·Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 -Talipler yaşça 18 den küçük ve 25 ten büyük olına
malı, Lise mezunu bu{unmalı,sağlam olmalı. 

B - Taliplerin, nufus kağıdı, sağlamlık raporu çiçek aşı 
sı kağıdı ve altı tane 4,5X 6 büyüklüğünde fotoğrafı bir İsti· 
daya iliştirerek Yıldızdaki Mülkiye mektebi müdürlüğüne 1-
9-933 tarihinden itibaren cumartesi, pazartesi , perşembe 
günleri saat ondan on altıya kadar müracaat eylemeleri la
zımdır. 

Müracaatın ve taşrada bulunanlar için filen mektepte 
bulunmanın son günü 25-9-933 dür. 

Evrakı müsbitenin asılları mektep idaresine verilmek i
cap eder. Taliplerin adedi idarece alınacak miktardan fazla o· 
lursa aralarında Türkçe, felsefe, İçtimaiyat, riyaziyye, tabii
ye, tarih, coğrafiya ve ecnebi lisanı derslerinden müsabaka 
imtihanı yapılır. (4506) 6239 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Kitibiumum ·ıiğinden 

Ankara'da Cümhuriyet Halk Fırkası Merkez binasında 
yapılacak kalörifer tesisatı 14 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuttur.lhalesi 28 eylül 933 perşem 

be günü saat 3 te Ankara' da Fırka merkezinde yapılacaktır. Ta 
liplerin fenni ehliyeti haiz olınaları veyahut böyle bir fen me· 
muru kullanacaklarına veya . iştirakları olduğuna dair vesaik 
ibraz etmeleri mecburidir. Taliplerin tesisat projesi ile fenni 
şartnameyi görmek üzere Ankara' da Fırka muhasebesine mü 
racaat etmeleri ve ihale gününe kadar kapalı zarf içindeki tek
lifnamelerini ve işbu teklifnamelerindeki bedeli üzerinden o/o 
de 10 teminat akçelerini veya banka mektuplarını da birlikte 
muhasebeye tevdi etmiş olınaları ilan olunur (4978) 

1 
il 

6606 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstan bul 

1 Satınalma Komisyonundan:] 
1 - Muhafaza kıt'atı için satın alınacak 753 adet ekmek 

torbası kapalı zarf ile münaka3ayakonulmuştur. 
2 - Münakasa şartları kiğıtlarmın tasdikli suretleri 

Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul Satınalma 
komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 11-10-933 tarihine rastlayan çarşamba · 
günü saat 14 tedir. 

4 - Münakasaya Girecekler hanği ticarethane ve fabri
ka sahibi veya vekili olduklarını İspat edecek vesikai makbu
leyi ve biçilen bedelinin yüzde 7 ,5 ğu olan iğreti güvenmeleri
ni teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyo
na vereceklerdir. 

5 - Örnek Satınalma komisyonundadır. İstekliler orada 
görebilirler. (5017) 

Ve Hiç Bir 

Efendi Mahtumları [7509] 

Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığı 

Istanbul satınalma komisyonundan 
1 - Muhafaza Memurları için satın alınacak 1136 

metre caketlik ve kasketlik kumaşın kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Münakasa Şartları Kağıtlarının tasdikli suretleri ı 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmal
ma Komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 28-9-933tarihine rastlayan perşembe gÜ 
nü saat on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hanği Ticarethane ve fab· 
rika sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai mukbu 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri
ni teklif mektuplariyle birlikte ihale gününden evvel komis
yona vereceklerdir. 

5 - Örnek Satınalma komisyonundadır. İstekliler ora· 
da görebilirler. (4523) 6252 

Bozcaada Belediye Riyasetinden: 
1 - Umumu 5474 lira bedeli keşifli 3600 metre mesa

feden kasabaya isale edilecek içme su tesisatının menbadan 
2000 metrosuna kadar anaboru hattı inşaatı 11-9-933 tarihin 
den 1·10-933 tarihine kadar 20 gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
2 - 6 santim kutrunda asfaltolu ve yutalı 3600 metre U• 

zunluğunda mannesman çelik boru mübayaası 11-9-933 tari
hinden 1-10-933 tarihine kadar 20 gÜn müddetle münakasa-
ya çıkarılmıştır. , 

3 - Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere İstanbulda Balık Pa
zar helvacı sokak 13 No. komisyoncu Nuri beye, Bozcaada 
sında Belediye Riyasetine müracaatları 

4 - 1-10-933 pazar günü saat 16 da ihalesi icra kılına• 
cak hususata taliplerin teklif varakalarını yüzde 7 ,5 pey ak
çelerile birlikte Bozca Ada Belediye Riyasetine tevdi eylemi§ 
bulunmaları ilan olunur. (4951) 6592 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin Beden Terbiyesi ve lş • Resim şubelerine 
muallim mektepleri mezunlarından Erkek talebe alınacaktır. 
Evvelce ilan edilen müracaat müddeti uzatılmıştır. Maarif da 
irelerine müracaat edenlerden başka girmek isteyenlerin Eylw 
sonuna kadar doğrudan doğruya Ankarada mektep müdürlü
ğüne istidalrını göndermeleri. t4888) 6610 

Zonguldak Ticaret ve 
SanayJ Odasından: 

3558 lira 31 kuruş bedeli keşifli ve 9-9-933 cumartesi gü
nü kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer Ticaret ve Sanayi o· 
dası binasının Üçüncü kat inşaatının ihalesi görülen lüzum Ü· 
zerine on beş gün tehir edilmiştir. İhalei katiyenin tarihi ilan
dan on beş gün sonra 24-9-933 tarihine müsadif pazar gÜnÜ 
saat on beşte yapılacağı ilan olunur. (4940) 

Umumi Nefriyat ve Yazı I,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

6554 


