
lstanbulda faaliyette bulu
nan ecnebi gençlik teşekkül
lerinin mahiyetleri Maarif 
Vekaletince tetkik ettiriliyor 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Bu sene Nobel sulh müka
fatının Sovyet Hariciye Ko
miseri M. Litvinof' a verileceği 
söyleniyor 
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-------. Londra ikbaat konferan11, para 
!t~kran nıeaelesi etrafında Amerika 
.umhur Reisi Rooaevelt ile çekit· 
I ekte ik~n, konferansa ittirak eden 
. 11letlerın aekizi, Sovyet Rusya, Tür
ıye, I Afganistan, Romanya, Lehiı-, 

anda, ran, Latoiya, ve Eıtonya, Lon· 
a ıulb ve müaalemeti temin ve 
anıe Yolunda ehemmiyetli bir adım 

tınıtlardır. So11yet Rusyanm hudut 
0 mtulan olan bu devletler arala

da imza ettikleri bir mukavele ile 
n_evrede Sovyet Rusya tarafmdan 
rı sürülen .. mütecaviz'' in tarifini 
bul etmektedirler. 
Sekiz devlet tarafmdan imza edi
bu nıuka11elenin bir mukad~ 

dört maddesi ve bir de zeyli var
. Mukaddimesinde sulh ve müaa
.etin idameai akit devletlerin he

fı'ı olduğu beyan edildikten sonra 
e ogg nıiaakmın .. tecavüzu Ü me· 
trği, fakat henüz tecavüzün tarif 

t 1 mcmiş olduğu ve bu mukavelenin 
ed~vüz~' ~ tarif makaadiyle imza .. 
n ıgı bıldırilmektedir. 
~ukavelenin dört maddesiyle de 
etler, 24 Mayıa 1933 tarihinde 

nev~~de emniyet komiteıi tarafın· 
~ nıutecavizin tarifi hakkında ileri 

·k:!en tarifi kabul ettikleri bildiril
rd n ~?nra bir devletin ıu vaziyet• 

e mutecaviz t l'kki d"I •. hyor: e a e ı ecegı ya-

(a) Harp ilan etmek 
(&) Harp ilan etme•--·· . b" d tin · . . mqızın ır ev· 

arazıaını itğal etmek. 
(c) Harp ilan etmeksizin d . 
~ava kuvvetlerile bir devlet" ;.:::;~ 

a11a kuvveti rine lecavü ':..eı.. 
(d) Bir meml k t" z. e 
lannı abl··1 __ e e ın sahiUerini ve 

( ) 
. .._etmek., 

e Bır m....,ı k 
hazırlanan h e ete tecavüz etme-

un etmek aytut ve çetelere yar- ı 
rdımı esirgve ya _'.!~ bu çetelerden 
H. emem-. 

ıç bir siyasi ·k ... ·-d" , 
oüla" ha ' 1 ~ ı ve aakerı 

za teca - ·· ha nez Son vuzu klı göstere-
• . uncu madde d uk 1 
.ın tasdik" h kkı e m ave e· 
liktan 

80 

1 
a ndadır. Ve bu tas· 

luıya ev::.': ta ı_nu~avelenin Sovyet 
ıildiriliyor, azıneaınde aaklıffiacalt ı 

Mukavelenin b h"t• ·x.· • 
:ıanu Ce u u aıa ettı.ımız ·ı 

' Devrede So R . i sürd·· ... vyet usyanın ı· 1 
Jtındakiugu ve. M. Politis'in reisliği 
onnüJ etnnıyet komisyonunun da 
1 e ettiği m t . "d" Lo rada · e nın aynı ır. n .. 

t b·
1 

IDıza edilen mukaveleye mer- J 
r zey"I ·ı 

v2ib edm,,' 1 e bu tarif daha ziyade 1 
· ektedir. Zeyilde deniliyor 

i AlmanyaveFrans ilemukavele er yCJpıy z i 
= • ....... = 1 Konferansta Fransa - lngiltere arası~da mücad.ele devam ediy~r 1 
= ... ~ = - -
~ Cefa{ Bey Fransız ve Almanlarla ticaret mukaveleleri akli için müzakerelere devam edi- ~ 
~yor. lngiltere gahudileri Almanyadan çıkacak gahudilerin Türkiyege kabulünü istediler~ - -:= LONDRA, 10. (Heyetle gi- mevzuu genişletmek uteyen ln- edilmif, encümen işe başlamış- sında bu maksatla seyahat et- cek olan '.Alman heyetiyle te- := 
:= den arkadQfımı.zdan) - Kon- giltere arasında mücadele de- lır. mektedir. maata bulunmak üzere perşem := 
:= ferans hangi meseleleri mi<za- tıam etmektedir. LONDRA, 10 (Heyetle gi- LONDRA, - iktisat Vekili be günü Londraya dönecektir. := = kere edip hangisini miizakt!re Bugünkü toplanhdan &om·a den arkadapmızdan) - lkti- Celôl Bey, Parise gitti, salı gü- lngiltere Yahudileri namına := etmiyeceği müzakerelerile dör- mali meselelerden hangisinin sat Vekili Celal B. Fransızlar nü Fransa hariciye nezareti i- bir heyet Celôl B. ye müracaat 
=: düncü haltayi bitirmiştir. Bu- müzakere edileceklerini tayin ve Almanlarla yeni ticaret mu- le ticaret muahedesi için ikin· ederek Almanyadan çıkaçah 
:= gün befinci halta başladı. için bqi Fransız bep ln~ilh kaveleleri imzası için temasla- ci temasını yapacaktır. Celal Yahudilerin Türkiyede yerleş-= Konferans mevzuunu dar- taraftan 10 murahhastan mü- nna devam etmektedir. Celal Bey, Berlinden bizimle ticaret melerine müsaade edilmesini 

---------§ la,tırmak uteyen Fransa ile Mkkep yeni bir encümen teşkil B. sık sık Pari.sle Londra ara- muahedesi yapmak için gele- rica etmiftİr. Ahmet ŞOKRO _ --
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllltllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllltllll llllllltltlllllllllllllllllll~ 

Londra konferansı dün 
1 

Gazi Hz. 
1 

Londra mektupları -

bir tebliğ neşretti rin~;=.:~;~u;1~:~1a~ünbi~a~::· Konferansın bir de iç yü-
çıkmam.,ıardır. 

Dün bir karar '\Terilemedi. Riyaset 
di'\Taıı.ı bugün de t<>planacaktır 

111111111uunbllln 
111111 zünü gözden geçirelim!. 

Sumerbank 
İşe başladı 
Bugün yeni banka yeni 
teşkilatla işe başladı 

Sanayi Kredi Bankası ve Devlet Sa
nayi Ofisi dün aktamdan İtibaren 
tarihe karlJmıttır. Buna mukabil Sü
mer Bakanın tetkiline ait hazırlıklar 
bitmiş ve kadrolar tanzim olunmu;tur. 
Banka bugün mülga Sanayi Kredi 
Bankaaının Galatadaki binasında fi. 
len muamelata baılıyacaktır. 

Sümer Bankın yeni teıkili.t ıema-

l 

Günün eıı. karlı '\Te mu'\Taffakıyetli 
adamı M. Lit'\Tin<>ff'tur 

Alhn, dolar, isterling kulüpleri ve bin milyon borçlu 
Almanya ile işini yoluna koyan Rusya! 

Londra: AHMET ŞOKRO 

• '"Bir devletin · • • • l 
Çlımai teıkT "!ası, ıktısadı veya , .,.,...,.,.. ________ .ı.-....ı.._.._.aı.,_,..ı:ı.ı.ıı~.-.ı...c.-"-.ı...Cııı.-ır;;;I...__1 !Tevlerden 1 atı, ıdareaind ki zafı:, 1 • 
·ıaı neşet ed k "h 

LONDRA, (Konferans salonun· 
dan) - Londra iktııat konferan
sının mukadderatı hakkındaki ka
ran verecek olan Riyaset Divanı. 
bir türlü kararını veremiyor. Dii.n 
bütün gün Cümhurreisi Roose· 
velt ile Amerika murahhas heyeti 
arasında muhabere ile geçti. Bu 
muhabere neticeainde Rooııevelt'ten 
konferanaın devaııunı ümkün 
kı1acak bir cevap almmaaı ümit e· 
diliyordu. Bugün Amerika heyeti· 
murabbaaaıı Rooaevelt ile muhabe· 
reden sonra vanlan neticeyi bir 
tebliğ teklinde netretti. Amerika 
Cümhurreiıinden gelen cevabın 

konferansı devama müsait olma
dığı bildiriliyor. Riyaset Divanı bu 
sabah toplanıp t11til kararını vere
cekti. Filhakika divan toplandı. 

Fakat dört saat müzakereden son
ra bir karara varamadı. Haber al

dığıma göre, tatil meaeleıi doğru

dan doğruya müzakere edilmemit· 
tir. Mali meıeJeler aonraya bıra
kılmak ıartile ne dereceye kadar 
iktısadi meselelerin müzakere edile

bileceği meselesi münakata edil
miştir. Mali meseleler ikbıadi me .. 

1 • mukabil ihtilal en arışıklık, ı • 
aleyi haki .. • ve clabiti harp mÜ· s· ı aoıtcrernez.n 
ınaenaleyh Londr d . 

ı vrede ileri 1 - .• 1 a aki tarif Ce· 
. uru en tarift 

ıa vazıh demektir en de da·. 
londra ko f • 

ıir mukavele.: e~anaı açılalı, böyle 
levletler ara11n~ una~ için alakadar 
' ekte idi An a müzakere cereyan 
anına ko ·f cak Cenevre ıilahaız· 
1 ._. n eransının t h" . h kkm a,., haber ·· · e ın a • 
nin inı Uzennedir ki bu mukave-

ltukaveı:a~ı za~ret halini almııtı. 
ikardır. nın Tıum~ _ Te e!-.emmiyeti 

Cellogg m· kıecavuz meneden bir 
reketi ısa .~ardır. Fakat hangi 

. ıdilınedik :ecav~ tetkil ettili tarif 
ilet ve hç ' böyle hır misakın kıy
llllacaı.~ e~ye.~i daima mahdut 
ıı teca~d'" ecavuz nedir? Harp ila· 
1 n b;,. d ur .. Fakat harp ilan etıne

tin h devletin askerleri diğer dev
• u utlarını d · · · fgat ede geçer e arazısını 

• ıu-a b. rı~, bu, tecavüz delil midir? 
ir 111 

1r ev_letin donanması baıka :i" eketın ıahiUerini abloka al
•ntıı. ıraa, bu, tecaVÜz deiil midir? 

•dar ;ıı b~. hareketin de harp ilanı 
ı. b ecavuz olma11 lazımdır. An
ıını ~ftll I lngiltere olmak üzere bir 
illıb4I ev ~tler, tecavüzü tariften çe· 
onfe,._,erdır. Meaele ailahsızlanma 
•haoıd n~ının son İçtimaında mevzuu 
'1i:ti ~~ Z61Dan lntıilizler, müte· 
re la ~rıf Yolunda lıir takım kaide-

"1terı..r 1 llllm11nın lüzumu olmadığmı 
let!e 1. er ve bu vaziyetler çıktıkça 
alci rın toplanarak tecavüz hak

• illi kararlannı vermeleri fikri-
; b;,. 2h'hretmiılerdir. Yani her han· 

\tİ u an~a hangi devletin mÜ· 
lınad 2~ hangı tarafm da mütecaviz 
Aerbgı hakkındaki kararı vermek· 
bir v"'1. kalmak iatemiflerdir. Böy

enfa azıyette adli miyardan ziyade 
~~- ll>eaeleıi hikim olacağm
duutecaviz daima tarifsiz kala

dık -ektir. Ve miltecaviz tarifsiz 
iitec!a· da gerek Kellogg miaakı, gerek 

~ız devlet hakkında alınma•• la· 
üı.U:ı en_ müeyyideler hakkındaki 

erın asli. manaaı olamazdı. 

ı.!';:"{et Rusya ile bu devletin kom· 
ir le; u nokaanı tamamlamak için· 

la dlondra mukavelesini imzala
• ~k_· Mütecavizi tarif eden Lon 

e11let1er _ave~eai, yalnız imza eden 
ğild· 1 ~lakadar eden bir mesele 

i Yol~r d Cıhanın sulbü ve müaaleme· 
ed' n a da ehemmiyetli bir mer· 

kı .ır. 1928 aeneıinde Kellogır mi
. ı,· llDza edildiği zaman bunun ye· 

ır de . b ' ilın· . vrın a§lanğıcı olduğu iddia 
1 ttı Ar d ·· --. . . · a an geçen be~ sene gos .. 

... .,1fhr ki b · k d • ·ı o- A u tnııa tamam egı -
~ . ncak londra mukaveleıile mÜ· 
eıı:~z t":rif edildikten sonradır ki 

e· 11" mısakı tamamlanmaktadır. 
..:.~enaleyh bu misaka kıymet ve 

ndr d•Yet veren devletler, er geç, 
" a ki d za f'd"I se z evlet tarafından 

irıcİe 1 en. ınukave)enin ahk8nu da .. 
hır mukavele imzalamak 

. 
Bir ecnebi gazetenin Londra konle ransmı görüş ve ilade8i: Sıfıra sıfır el

Je var sıfır . . 

VAŞiNGTON, 10 A.A. - Dün beyaz pek yakında bir kaç hafta için tehir e
aaray mahafilinde Lon~ konferanı.~ dileceği beyan edilmekte idi. 
komitelerin müzakereaıne karar verilmit LONDRA, 10 A.A. - Cihan iktıaat 
olan meseleler hakkında mütekaddim ra- konferansının riyaset divanı ıu tebliği 
porlar tanzim edebilmeleri malı.sadiyle (Devamı 4 üncü sahifede) 

iktısadi siyasetimizin ileri 
veçheleri .ne olacak? 

Perapalasta dün bir t<>plantı yapıldı 
Jktisat mütehassısı M. Himes bu ı kiyenin iktisadi veçheai hakkında 

ayın 13 ünde ltalya'ya ve ora- I kati hükumlerini ifade eden ra-
dan da Amerika- porunu verecektir. 

ya gidecektir. M. Dün Perapalaı otelinde diğer 
Himes üç ay son· Amerikalı mtitehaaaıaların ittiraki 
ra tekrar ,ehrimi ile bir toplanb yapılmı9tır. M. Hi-
ze gelecek ve 0 ~es ~u toplanbda mütehaıaıaların 
zamana kadar i- tımdıye kadar yaptılı:ları ve bun-
daresi altında tel dan sonra yapacakları tetkikat et-
kikatta bulun- rafında kendileri ile göriitmüş-
makta olan diğer tür. 

M. Gardner mütehassısla r ı n 
hazırladığı ra
porları tetkik e
decektir. M. Hi
mes ancak bun- M. Himes 
dan sonra Tür-

Trakyanın zirai vaziyetini tet
kjk için Edirneye gibnit olan A
merikalı ziraat mütehasaıaı M. 
Gardner otomobille tehrimize dön 
mü~tür. 

Rusyada Rus sporcularile temaslar yapacak olan güreş ilerimi: futbol ta-
kımı ile atlet heyeti dün hareket etti. - Yazısı iç :ayıfamızdadır _ 

mecburiyetindedirler. Bu itibarladır 
ki Londra mukavelesi, bir kaç devlet 
arasında bir takım mütekabil taah
hütleri istilzam eden hususi mulcave· 
le olmaktan cıkıyor Cl2 Cenevrede bütün 

d~vletlerin ergeç tabi olacakları beynel
mılel hukukudüvel kaidesinin vaz'ına 
doğru atılmıt bir ~dım mahiyetini alı
yor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

., 

Umumi Müdür Nurullah Esat B. 
aına göre bünyeıi lıtanbul ve Anka 
rada tetkil edilen iki ıube ile banka
ya merbut bet fabrikadan ve bu fab 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yeni gümüş lira 
Ve paralar 
ilk parti gümüşler geldi 

Gümüf para ba11hnası hazırlıklarma 
başlanıldığını, Deylet Bankasının da gü-

-· müı mübayaa etınek· 
te olduğunu yaz
mııbk. 

Bankanın lngilte
reden satın aldığı 

ilk gÜmü, partiıi 
gelmit ve dün darp· 
haneye teılim edil
miıtir. Bu gümüt 
10 ton kadar vardır. 
Gümüt para darbı· 
na kifayet etıniye
cektir. Diğer taraf
tan vergi dairelerine 

_ _......,"'"",.....~ ve devlet alacaklııı-

f UA T BEY rına mabıuben ııi· 
yasa kıymeti üzerinden de eski gümüt 
paraların mübayaa11na batlanılıruıtır. 
Ecnebi piyasalarından ve sair yerlerden 
de yeniden gümüı milbayaa edilecektir. 
Baaılacak a-ümüı paralar 50 ve 100 ku
rut olacaktrr. Paraların ıekli için bir tnÜ· 
ıabaka açılacaktır. Bu müsabaka neti
ceıinde paraların şekli teayyün edecek, 
çelik kalıplar yapılacak ve para baaıla
caktır. 

Gümüı paraların cabuk qınmamaıı İ· 
çin gümüıün safiyetine halel a-elmemek 
,artiyle mukavemetini arttıracak bir ter
kip yapılacaktır. Gümüt paı·aların itiba
rı kıymetleri hakiki kıymetlerine naza
ran pek yüksek olmıyacak, yani 100 ku
rutluk parada gene 60 • 70 kuru§luk gÜ
mÜ• bulunacaktır. 

M. Litvinoff 

aelelerden aynlahilir mi? Münaka· 
ıa bu mevzu etrafında teknik bir 

(Dnxmıı 5 İnci sayJad~ 

Maarif Vekili yarın yeni 
kadrolarla geliyor 

Barem tatbik edilecek, her fakülteden 
5 er müderris 500 er lira alacak 

Ecnebi profesörlerle mukavele 
Maarif Vekili Dr. Reıit Galip B., 

yarm ıehrimize gelecektir. Vekil B. 
burada darülfünun ıslahat heyetile 
görüıecek ve faaliyeti bizzat ve ya • 
kından idare edecektir. Retit Galip 
Beyin darülfünunun yeni kadrosunu 
beraber getlreceli ve burada taatiki
aliye iktiran edeceği ümit edilmekte
dir. Kadro artık kat'! teklini aldılı 
için vekil bey gelince vukubulacak 
itira,zlar n;tevaimıiz olacaktır. 

Oirendiğimize göre yeni kadroda 
büyük tercüme heyeti teıkilatı da 
mevcuttur. Fakat tedriı vazifeainden 
alınarak tercüme heyetine verilen 
hocaların mühim bir kısmı bu yeni 
vazifeyi kabul etmiyecelderinden, 
tercüme heyetinin teıkili miifkül ola· 
caiı söylenmektedir. 

Yeni kadroya dahil olacak hocalar 
ilk def• olı~rak bareme göre maaı al· 
maia baılıyacaklardır. Barem Kanu• 
nu çıktılı vakit, y11lnız darülfünunda 
bu kanunun tatbiki, 11lahata kadar 
tehir edilmitti. Yeni tetkilatta her 
fakültede bet tane 500 er lira maaf 
alan profeaörler bqlunacaktır. 

Kadroya ithal edilen ecnebi profe· 
sörler için ayrı tahsisat tayin edilmit· 
tir. Kendilerile mukavele yapılan 
ecnebi profesörler daha ziyade Alman 
ve Fransızdır. 

Ecnebi profesörlerle üçer ıene müd 
detle mukavele yapılmııtır. 

MaarU Vekili Dr. Reıit Galip B. 

Darülfünunda 11lahat yapıldıktan 
ve teırinievvelde tedrisat baıladıktan 
aonra Pr. M. Malche mukaveleıi mu
cibince ikinci mezuniyetini istimal e
decek ve lıviçreye giderek bir müd
det kalacak ve tekrar memleketimize 
döncektir. 

Öğrendiğimize göre Pr. M. Malche 

(Lütfen sahifeyi r,~viriniz) 
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Tarihi tefrika: 56 

;·Y,ıldızdan Ordu Köşküne . 
Y ClllGft: S. N. Hor ballı (Mllllr•O ö..ı.tr. 

İntellicens servis nasıl casus yetiştirir? 
Tam çekirdekten yetiJtiriliyorlar. - BektQfİ dervifi Mister Herbert 

- Babıali tercüme kalemi bllfmü meyyizi, kaybolmuf! 

Mabeyinci Sarıca zade Raıııp Pa· 
şa , bizzat Sultan Hamitteıı dinlediii 
ıu garip hadiseyi, ııürgünde bulun· 
duğumuz aı:rada : 

- Olur şey değili Şaftım kaldım! 
Diyerek tatlı tatlı anlabnıttı: 
- Yemen Valiai Hüaeyin Paıa, Ye

mende çalıfan miayonerlere, mühtedi 
caausl_,. dair zatıf"haneye bir ariza yaz 
mış ve muhtelif eşlıaaa ıüt fotoirafları 
da leffen göndermitti. Ba mesele ile ali.
k a dar bazı iradatıseniyeyi Sadrazam 
H a lil Rifat Pqaya teblii için çai· 
rılıruştım. Şevketınaap Efendimiz, 
aadrazam paıaya söylenilecek irade· 
!erini tamamladıktan IO.,.a huzur
dan çılaverirken bana: 
-Raıııp Pata, dur! Sana bir vak'a 

h ikaye edecefim, bunu da Rifat Pa
f&Y• söyle! 

Buyurmuılardı. Zatıtahanenio hi
kaye ettiii habrai tarihiye ıudur: 

" - Büyük babam Sultan Mahmut 
ınerhumun son zamanlannda 1253 ~ 
nesinde lnııiliz sefareti, sefarethane· 
nin emektar kavaslarmdan Beyoiluo
da Ayni Hüseyin Efendi mahalleai 
sekeneainden Ali ağaya iki çocuk tev
di etınitti. Bu çocuklar, an'aaıl lngi
l iz müstemlekeleri Müalüman evlat
larından olup analan babaları ölerek 
öksüz, yetim kalmıtlardL Şehri onar 
İngiliz liraaı verilmek Üzere Ali aia
nın hanesine konulup talim ve terbiye 
olurunaları sefaretçe arzu edildiii Ye 
Müslümanlık alakaıile Ali aianın 
böyle bir bayrı işliyeceii.ni memul 
ettiklerini ıöyliyerek çocukları evlat
lık diye kabul etmesini ..,farethane 
Ali ağaya teklif eylemitti. 

•· Kavas Ali ağa, hem sefaretin ar
zusunu yerine getirerek hakkındaki 
hüinünazarı artırmak . hem de seva
ba girmek için çocukları bili.tereddüt 
kabul etmişti. 

"'Çocuklardan birinin adı İbrahim 
Zeki, öbürünün adı Mehmet Ali idi. 
İbrahim Zeki ile Mehmet Ali evvela 
mahalle mektebine verilmit orada e· 
peyce · okuduktan sonra cami dersle
r · ne alıttınlmıt ve nihayet Beyazıt 
medresesine talebeiu1üm meyanına 

katılmıtlardır. 
•·Camide, o vaktin en benam ilimi 

ve derıiamlanndan olan Palabıyık 

Alı Efendi Hocanın dersine devam 
e tmiolerdir. Mehmet Ali Efendi, bir 
k aç ~ene sonra m edrese tahsilini bı
rakıp dervitliğe dökülerek tekkelere 
dü~müştiir. İbrah im Zeki Efendi, u
lümu aliyei Arabiyeyi mürettep oldu
ğu üzere ikmal ~dip icazet almııtır. 

··Her ikiıi de, o vakte kadar sarık
l ı ve cüppeli olan bu efendiler artık 
k•yafetlerini değittirmitlerdi. lbra
him Zeki Efendi, alaturka setre, pan· 
talon giymit; Mehmet Ali Efendi ise, 
başımı dilimli bektati tacrnı ııeçirerelc 
bir bektaşi dervifi haline ııinnittir. 

"O :zamanlar da cennetmeki..n ba
bam aal\anatta Wli. Fuat Pata ilk de
fa Hariciye Nazın olınUflu. Babıali 
Tercüme Odasına fransaca, İngilizce 
bilenler alınıyordu. lbrahhn Zeki E
fendi, bir arzülıil ile müracaat edip 

• 

her iki liaana vükufu olduğunu zikri
le tercüme odaema kayit ve kabulü
nü istirham etm.iı ve dairece yapılan 
bir imtihan neticesinde hakikaten 
mezkilr lisanlarda tercümeye muk .. 
tedir olduğu anlaıılmış ve medresede 
tahsil ile icazet de aldığmdan bet yüz 
kurut maatla kaleme çirai edilmitti. 

'"İtin asıl ıaıılacak ciheti nedir? 
Bakın! İbrahim Zeki Efendi, gerek 
mal•.ılle mektebinde, ııerek medrese
de bulunduiu aırada ingilizce, fran
sızca bildiğini hiç bir kİııaseJ'e sezdir
memiı, o ırüne kadar büyük bir hezmü 
ihtimam ile saldanvftı. Halbuki 
inııilizce öz ana dili olduğundan ve 
franaızcayı da medreseye devem e
derken mükemmel surette öğrendi
ğinden peüli biliyormuı ! 

'" lbrahim Zeki Efendi, tercüme ka
leminde dört beı sene bulunmuf ve 
aröaterdiii eayret ve intiıı:am, devam 
''"' liyakat hasebile tedricen terakki 
ederek kalemin başkalfaaı olmuştu. 

0 Günün birinde, ne olsa, ne çıkaa, 
•beienirıiniz? lbrahim Zeki Efendi, 
üç dört ııün kaleme gelmeınif, odacı, 
hademe ııönderilerek ikametgahında 
aratıJmışs.a da bulunamamış! Dairece 
Yazifeai mühim olduğundan resmen a
ranm.ağa baılamıı, zabtiye müıiriyeti 
müfettiılerine emir verilmit; her ta
rafta tahkikata, taharriyata, takiba· 
ta kemalikermi ile devam olunmakta 
imit. Tam bu aıralarda, bir cuma gü
nü, zabtlye müfetıiılerinden biri, lh
rahim Zeki Efendiyi, Beyoğlunda in. 
ciliz sefarethaneainden çıkarken gör .. 
mez mi? 

'"Müfettiı, ıatırmıt kalmıı. Çünkü 
Babıali Tercüme Kalemi baımümeyi
zi Bey, yani lbrahİln Zeki Efendi, ba
tındaki kırmızı feıi, sırtındaki alatur
ka setreyi, ayağındaki kaloı kundu
rayı atarak başına melon tapka, sır
tına o zamanın lnıiliz biçimi bir •İ· 
vil kostüm geçirerek centilmen bir 
frenk olınuıtu. Kendisi, bu tesadüf
ten hiç sıkılmamı§, soğuk kanlılığını 
muhafaza ederek müfettit efendiye: 

u - Vaki otan davet Üzerine bu
gün Londraya harekete mecburum. 
lıtifanamemi de bugün Hariciye Ne
zareti müıtefarlığma bir vaırta ile 
takdim ettim! 

'"Diyerek savuşup ııitmiıtir. 
'"Dervitliğe süluk eden Mehmet Ali 

Efendi yahut Mister Herbert'e ııelin
ce, bu adam, İfİ kalenderliğe, şairli
ğe, meyperestliğe dökmüş, ekser A .. 
nadolu kaaab.Uarını, şehirlerini gez· 
mit. dolatm•t: '"imanım Ali! Hu e
renler!,, diyerek pir evine dütmüı, 
erki.n, adap görerek tam bir bektaıi 
olmuş, her ne iae vazifelerini ifa ile 
eeldiği yere, gönderenlerin yanına 
dSnmÜ§lÜ_r., , 

ltünki.rın, babaaı zamanında geçen 
bu ııarip ve cidden dikkat nazarını 
calip hadiseyi çok sender sonra oldu
ğu. ııibi hatırlayıp bir ibret n ;.,tibah 
kıuesi olaı·~k ihki.r ve tezkir etme
sini Ragıp, çok mühim buluyordu. 

( Arlruı cıar) 

Yann: 

Abdülhamidin uyku ilacı 
Sultan Hamit/in ,ayanı hayret hahzan. - Hünkar, neler oirı

tup dinlemekten lıazuderdi? - Cuuslulr 11e ecnebi dolapları, he
men hemen bütün 11iliiyetlertle idi. 

Yeni tarifelerde göze 
çarpan tenzilat var! 

• 

Liman dahilindeki tarifelerde de 
tenzilat yapılacak mı? 

Hus111i vapurların, takdirikıymet 

ll:omisyonunca, muayenelerine deY&D\ 

edilmektedir. Dün de bir Yapur mu• 
ayene edilmiftir. 

Diger taraftan yenı Vapurculuk 
Şirketine ait müeamler heyetince im
zalanan nizaınn&me de yakında hü
kı'.iınetçe tetkik edilecek Ye tastikini 
müteakıp tirket faaliyete geçecektir. 

DeYlet Denizyolları idaresi iae 
faaliyete geçmif bulunmaktadır. 

Vapurculuk kanunu mucibince, 
lkt11at Veki.leti Deniz ve HaYa Müo
tetarlıiı tetkili.b, gerek Devlet Deniz 
7ollan ldareıi ve ııerek yeni ıirketçe 
tatbik dilecek seyriaefer Ye ücurat 
tarifelerini ihzara baılamıttır. 

Bu tarifeler kıaa bir müddet için
de ikmal ve eylülden itibaren tatbik 
edilecektir. 

Yeni seyrisefer tarifelennde. iki İ· 

dareden her birine ait vapurların ay· 
n ayrı günlerde ayni limanlara uğra· 
ması ve limanlar ara!ıındaki İf hacmi _ ... ..__. __ ..., ............... ._._ ... . 
bazı genç ve iıtidatlı unsurların Av· 
rupaya ııönderilerek tetkikat ve te
tebbuatta bulundurulmasını, avdetle
rinde darülfünuna alınmalarını tav•İ· 
yet eotmi ~ tir. 

Ye iktısadi zaruretler baflıca nazan
itibara almacak esaslardır. 

Ocurat tarifelerine gelince; fimdi
ya kadar mulıtelif hatlarda itliyen 
vapurlar, aradaki aık aık nükaeden 
muzir rekabet yiizünden, çok defalar 
maaraflannı kartılaıruyacak ücretler
le yolcu taıunıılardır. Bunun neticesi 
olarak Seyrisefain de bilet ücı·etlerini 
indirmitti. Yeni tarifelerde bazı hat· 

' larda ve mevkilerde ıimdik:inden •ta· 
ğı Ye bazılannda yiikaek olmak Üze· 
re ihtiyaca uygun, mümkün olduğu 
kadar mutedil fiatler tespit edilecek
tir. 

Akay İdaresinin tarifelerine ııelin
ce, bu tarifeler limanda itliyen diııer 
vapurlar gibi Liman Tarife Komiayo
nunca teopit edilecektir. Bu vapurla
rın timdik:i ücretlerinde hayli tenzi
lat yapilacaiı haber verilmekte iıe 
de, yeni idare yeni vaputlar alacağı 
için Linıan Tarife Komiıyonunca bu 
vaz1yetJer aözönünde tutularak: yeni 
tarifeler tespit edifecektir. 

Eski hesapları tetkik 
Mülga Seyriıefain hesabatının tel· 

kiki için bir komisyon tetekkül et-
1nİ4tir. 

Komi~yon, tetkikatı neticelerini. 
Maliye ve lktısat Vekaletlerine bir 
raporla b ildirecektir. 

ANKARA; 10 (Telefonla) - Ma
arif Vekili Or. Re~it Galip Bey bu- ı 
günlerde htanbula gidecektir. 

Ege gidiyor 
Ege vapuru, bugün lslc.!nderiyeye 

lli\reket için ha.tn•lo\runıştır. 

MiLLiYET SALI Jl TEMMUZ 1933 

HARİCİ HABERLER 
Sulh yolunda 

Fransız hariciye nazın an
laşmalardan bahsediyor 

PARIS, 10. A. A. - Havasa-
jansından bildiriliyor: Blois' da 
radikal sosyalist federasyonu meı· 
kezinde söylediği bir nutukta M. 
Paul, sulh yolunda ilerleyebilmek 
için, mevcut bağları g-evfehneden 
ı:ı .,oaanın anlatma sahasını geniş
letmek hususundaki irai:lesini te
yit etmi,tir. 

Sulhun birbiri peşine yapılan 
a:tlasmalarla elde edildiği sabittir. 
Mesela, tatbik edQemeyerek hc
)ieli umumiyeıile kalmış olan Av
rupa birliği "küçük itilaf" dörtler 
misaki" ademi tecavüz ve mutaar
rızın tarifi, prk misakı" mahalli 
anla,malarla yavaş yav"' tahak
kuk ediyor. Belki yarın bir de 
" Baltik misaki" ve daha bqka
ları olacaktır. 

Fransız siyaseti vaziyetlere gö
re bu anlatmalara doğrudan doğ 
ruya veya el altından yardım et
mektedir. 

Fransa beynelmilel büyük e
saslara bağlr kalmakta devam e
diyor. Ve ~ri itlerden daima 
ho~ll\ndığım göstererek harpten 
loeri bu i,lere yardım etmekten ge 
ri kalmıyor. 

Almanyada tren kazası 
VEIMAR, 10. A. A. - Tburin

ge ve Niedertrebra civarında 
Stuttgart Berlin ekspresi yoldan 
ç.ıkmı,tır. 

llk haberlere göre üç ölü , on 
iki yaı·ah vardır. 

Amerikada pamuk sanayii 
V AŞINGTON, 10. A. A. - M. 

Roosevelt dün akflllll pamuk sana

yii kanunu imzaladı. Bu kanuna 
göre •imal ve cenup fabrikaların

da asgari hftlık 12 ve 13 dolr O· 

!arak tesbit edilmiftir ve bütün 

mensur.at işçileri haftada kırk 
saat it göreceklerdir • 

Nobel mükafatı 
Bu sene mükafat M. Lit

vinof a mı verilecek? 
t.rıNDRA, 10. A. A. - Paria

Midi gazetesi, Daily Expreaste çı
kan hir telgrafı olduğu gibi nef
retmislir. Bu telcrafa göre bu se
ne Nobel sulh mükafab Sovyetler 
birligi Hariciye komiseri M. Mau 
rice Litvinof'a verilecektir. 

Hitler ve gençlik. 
Başvekil: "Asıl ihtilal 
Hitlerizimdir,, diyor 

DORTMUND, 10. A. A. - Bq 
vekil Hitler, Dortmund'da top
lanmış olan gençlik vatan tefki
latçıları karşısında bir nutuk söy 
lemi' ve demittir ki: 

" Papa ile, bundan 90nra pa
paslara siyasetle uğrqmalarını 
katiyen yasak eden bir muahede 
i.m"aladığımıza memnunuz." 

ftsizliğe kaqı mücadeleden 
bahseden batvekil tunları söyle
mitlir : 

" Dört senelik Hitler planının 
ilk altı ayında, ifsiz1erin $ayısı i · 
ki milyon azaldı. 

Hitler sözlerini 1öyle bitirınit· 
tir : 

"1918 ihtilalı alelade bir isyan 
idi. Asıl ihtilal hitlerizimdir ." 

Bir tek irade 
DORTMUND, 10. A. A. - Tak 

riben 70 bin kadar naıyonal 5«>5· 

yalist miliılerine kartı bir nutuk 
söylemit olan batvekil M. Hitler, 
demi.tir ki : 

" Rakijleriınizin hakkında gel
mek için daha fazla uğraşacağımı 
zı :c.anetmiftim. Onların mevzii~ 
ı·ini biribiri arkasına ele geçirdik. 
Bugün bir tek irade bu milleti ida 
re, sevk ve tasfiye edebilir. Son 
beş ay zarfında partikülarizme bir 
darbe indirdik. Artık fırkaların 
partikülarizmi nihayet buldu. ik
tidar mevkine ele geçirmek için 
yaı>ılagelmiş olan mücadeleler so 
nuna ermiştir. 

Sporculanmızın Rusya 
seyahati dün haşladı 

Seyahat bir ay kadar sürecek 
Rusyada muhtelif temaalar yap· 1 

mal< için hazırlanan kafilemis dün ak 
fam, Ruo vapuru ile hareket etti. Mü
aabakalann programı, Odeaada tespit 
edilecektir. 

Halknleri Spor ıubesi takum, Cev 
det Kerim Be,ia Riyaseti ve Kemal 
Samim Beyin idareai altındadır. 

Gid- müsabıklar; ııüreıçi, futbol
cü ve atletlerdir. 

Cüreıçilerden Balkan ıampiyooa· 
aını kazanmıf olan takım gitmittir. 

Futbolcülerin iaimlerini dün yaz
mııtık. 0..fiten yeni bir feY olmadığr 
için burada ayni ioiınleri tekrar ebtli· 
yoruz. Kafileye h-- h-en es aon 
dakikada iıtirak ed- atletlerin uim
leri ıunlardır: 

Senıilı, Mehmet Ali, küçük Besim. 
Ruıyadaki Myahaı Ye temaalan, 

Milliyet karilerioe bütün tafoili.tlle 
.... ber Yenbllmek i<;in kafileye ittirak 
eden bir arkadatunızı bu ite memur 
ettik. Bu arlı:adq muntazam bir su
rette bize mektuplar ya:ııacak, telgraf 
lar çekecek ve bir mütefennin gözü ile 
maçlan yıu:acakbr. 

Bu llJl'etle karilerimiz de, seyalta
ti gerek gezinti, gerek temaslar nok
taamdan bütün tafsilat ve huauoiyetle
rile gazetemizden takip etmif olacak
lardır. 

Kafilenin tenimde .apor kulüpleri 
mümessilleri buluoduiu cibi ayrıca 
Rus Sefiri M. Suriç Cenaplan, Halk 
Fırkası Grup Reisi Afyon meb'uau A
li Bey, Belediye Daimi Encümen aza. 
11, HalkeYİ idare heyatlerindea bir 
çok zeYal hazır bulunnuaılardır. 

Sumerbank işe başladı 
(Baı• 1 inci sahifede) 1 

rikalar muamellbnın sürümü ile 
meıııul aatıı t.,,.,kktllerinden te
ıekküllerinden terekküp etmektedir. 

Sümer Bank, ayni zamaada serma
yeoine ittirak ebnİf buluodufu aües
..,•elerdeki ali.kadarlann.ı da mubafa· 
za etınektedir. 

Sümer Bank Umwni Müdürlüiü 
Ankaraya naldedilinciye kadar latan· 
bulda kalacaktır. Nakil muamelesi
nin eylı'.il İptidaamda yapılabileceği 
tahmin edilmektedir. 

Banka Umumi Müdürlüiü kadrola
rında esaslı tahavvüllere lüzum ııörül
müıtür. Yeni kadroya nazaran Um<1• 
mi Müdürlük iki ana tubeye aynlmıf
tır. Banka itleri ıubeoinde Umumi 
Muhasebe Müdürlüğü, Ticaret ve lt
tiri.kler Müdürlüğü, Umumi Muhabe· 
re Müdürlüğü ve Mali muameleler o
larak dört servis ihdas edilmiftir • 
Servialer lüzumu. kadar mütehauıa ve 
memuru ihtiva etmektedir. 

Sanayi iılel"i klsmında, kimya sa
nayii, yünlü mensucat aanayii ve pa· 
muklu mensucat sanayii namlarile üç 
,ube ibdaı edilmittir. Bu şubelerin 
müdürleri Fen itleri Umumi Müdür 
Muavininin riyaaeti altındaki teknik 
komiteyi tetkll etmektedir. Umumi 
Müdürlükte bir teftit heyeti ile hu
kuk mÜ§avirliği ve istatistik ve tet
kikler servisi bulunmak.tadır. 

lst.ınbul şubesi Müdür vekilliğine 
Muameli\t Müdürü bulunan Muhip B. 
l~yin edi ltniştir. 

Bank:ı Umum Müdürlüiü bankacı-

lık qleri muavinlifine Oaıaan Bey ta· 
yin edilmiftir. Sanayi itleri muavin)(. 
iine de, lktıaat Veki.leti pamuk mü• 
tehas11H ve Ölçüler Müdürü llhami 
Bey tayin edilmittir. Banka Umum 
Muhasebe Müdürlüğüne de Sanayi ve 
Maadin Bankası müfettiılerinden Ke
mal Ziya Bey tayin olunmuıtur. 

Kadrolar sür'atle ikmal edilecek
tir. Sanayi Kredi Bankası ve Sanayi 
Ofisi memurlarrndan bir kıaı:nı, Sa
deddin Bey tarafından Denizyollan 
ldare•ine, bir kısmı da Ali Sami Bey 
tarafından Afyon inhisar idaresine 
alınıruılardır. 

Yeni bankanın kadrosuna dahil di· 
ııer memurlara da dün tebligat yapıl
mııtır. 

Denizlide bir lise açılıyor 
DENiZLi, 10 (Milliyet) - Bu •'-· 

ne Denizlide bir lise açılacağı bugıin 
Halkevinde toplanan ahaliye tepşir e , 
dilmittir. Denizlililer bu haber len 
çok sevindiler. 

Karısını öldürdü, kaçlı 
lZMIR, 10 (Milliyet) - Aydının 

Karapınar nahiyesinin Açarlar kö
yünden Hüseyin namında biri karı.sı 
Emineyi kw1unla öldürmüş ve kaç
mıstır. 

Ahır köyünden lsmail namında bi- ı 
ri de Mehmet isminde bir genç tara
fından öldürüfmÜftür. 

-• • 
Bursa yerli malları sergi~ 

merasinlle açıldı 
Sergide yerli malların nefaset ve gii 

zelliği takdirlerle karşılanmıştır 
BURSA, 10 (Telefonla) - 4 üncü Bursa yerli malları sergui 

gün saat on dört buçukta Birinci lise salonlarında merasimle açıldı.1 
rasimde Kolordu Kumantlanı Ali Hikmet, lzmir Valisi Kazım Paş 
la meb'uslardan Mustafa Şeref, Rü flÜ, Relik, Asal, Emin Fikri Bt'f 
lerle Vali Zeynelabidin Bey, Halk Frrkası, Halkevi erkanı, devair 1 
dürleri ve kalabalık halk hazır bulu ııuyordu. > 

Açılma merasimine b(lflanmad an evvel Ticaret Odası Reisi Ostfo 
Nuri Bey serginin maksat ve vezaili hakkında uzun bir nutuk irat · 
mi,, serginin açılıfı hususunda yük sek alaka ve kıymetli yardımla/ 
bıılunan lktısat V ekaletile Bursa Belediyesine 1ükran hislerini bilİı.r 
miııtir. • 

· Askeri mızıka taırafındon çalınan lstikllil marJtnı müteakıp 
Zeynelabidin Bey kordelayı kesip sergiye dahil olntııftur. 

Birinci lisenin genif salonların da atleta bir inci dizi halinde ı 
lanm'f her cinsten 11e her Çefit yerli mallannın nefaset ve güzelliği .. 
retçiler üzerinde büyük tesirler husule getirmiş, sonsuz takdirlere,,;~ 
har olmuftur. 

Binanın birinci katını biçakçılar, yağ ve sabuncular, konserV" 
fer işgal ediyordu. ikinci katta da lpeki,, Tütün ve Müskirat inh~ 
rile Karamürsel, Çağlıyan, Hasan Sabri, Birman mensucat fabıiRJr· 
rı, kumQfçrlar, trikotajcılar, lanilacrlar, halıcrlar, kuyumcular, ıtrı1 
çdar, gazoz:eular, makarna labrikal an, incir ile üzümcüler ve kunJıl 1 
cdarla F ord otomobil müessesesi ve Bursa Sanayi mektebi mamııl' 1 

h• diJ• d !I lef ır e ıyor u. 
Sergiye lzmlrden 22, Bursadan 22, lstanbuldan 32 firma iftiralı'e 

miştir. 
Diger 11ilayetlerden de iftirak edenler vardır. Ulalı sanayi e~ 

bından bir çok kimseler iftirak etm İf, bunlann masrafı dofrrıdan Jı 
raya Ticaret Odası tarafından veril miptir. 

Sergiyi ziyaret akf'U'I geç vakte kadar devam etmiştir. Bugiilt~y 
ziyaretçilerin miktan 6500 ~idir. 

• 
lngiliz maliye nazırı konferansırt.i 
müşkül mevkie düştüğünü söglügofÜ 

LONDRA, 10. A. A. - Maliye nazın M. Chamberlan bugün ı 
vam kamarcuında dünya iktisat konferansına ait müzakereleri açar~P 
konferansın müsait bir şekilde bQf tadığını fakat birlefik Amerika lı' 
kümetleri tarafından altın esasının terketlilmesi üzerine konler#' 
sın müfkül bir vaziyete düftüğünü söylemiftİr. 

Muallim mektepleri lağvedilmiyece 
ANKARA, 10. A. A. - Muallim mekteplerinin liiğvedileceğİI'! 

dair bazı gazetelerde görülen havadis maarif vekaletince hayret11 a 
karfılanmıftır. Bize bildirildiğine nazaran böyle bir mesele mevP/ 
bahis olmak şöyle tlursun hatıra bile gelmemİftİr. ti 

Jandarma U. Kumandanı geliyori: 
AN KARA, 10 (T elelonla) - Jandarma Vmum Kumandanı /(ı 

::ım Pa,a bugünkü trenle lstanbula hareket etmistir. • • 

I stanbul maliye teşkilatı 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Eylülde tatbik edilecek olan lst~ 

bul mali)ıe tf?fkilôtı etrafında hazırl ılrlara baflanm1Jlır. Buna dair ıJI 
kalete gelen istidaliır tetkik ve tasn il et/ilmektedir. P 

• Maliye Vekilinin avdetinden sonra kadrolar tespit eılilecektir. :' 

I zmirden bangerlerin müracaatı "''" 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Mevtluatı Koruma Kanunu iiuıine ir-:."· 

ni azaltmıya mecbur kalan ulak banAerlerin l: ı ·zı noktalar ht:Jılrı~',,. 1 

v-;kalete müracaat eıleceklerini haber aldım. Bankerler yapacaltW· .. y 

müı·acat hakkında görlifmelr üzeTe yafttnda ıoplanacrılrlarJar. 

Kög düğününde 13 kişi gara/andı., 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Sultanhisarda yapılaın köy düiwu;Jtop 

bir lrız yüzünden aralan açclan Mehmet, arkadOfı diwer Mehmetli ~h 
ile ajır surette yaralcıntrftır. Bantla n maada .açmalcırtları diiğüntle 11' 
lunan on iki çocuk ta afırco yaralanmıflardır. Yaralılar Ayclın hasld' 
hanesine lttıldınld"4rr. 

Romangada yüzlerce köy su altınJ'::ı 
BtJKREŞ, 10. A. A. - Troıuilvanyanın Jimalin4e yafan ca~ ~r 

fit/Jetli yafmurlar neficesinJe bir taktm lelôketli leyezanlar J 
muptur. Yüzlerce köy su altuwla ltalmlftır. Şimdiye luıılar be, ki~ 
öltlüfü ötrenilmi,tir. Difer taıraltan koplıc.ılaTJa 6ulun«n be, bin lır 
fi büsbütün tecrit edilmip bir uaziyette kalmlflarJır. • 

Görüşülecek meseleler arasında İş 
kanunu layihası da vardır 

ı ... 
\ 933 
~ .. k 
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ANKARA, 10 A.A~ Ali iktıaat mec
lisi, buııün saat üçte onuncu toplant111-
na baılamııtır. lktıaat Vekili Ceıat Be
yin Avrupada bulunmaaı dolaymyla 
kendilerine veki.let eden Ziraat Vekili 
Muhlis Bey meclisi açmıtlardır. 

Muhlis Bey bu vesile ile söyledikleri 
nutukta ili meclisin bu içtimadaki mü
zakere mevzuu olan 193~ tediye müva
zeneıi ile it kanunu liyilıa11 ve Türkiye 
ormanlanndan en İyi istifade yolunun a
raıtırılmaıı eaaıları Üzeride mesai ve 
mütaleatının hükumete bildirilmesini ri
ca etmittir. Bilhaua İf kanunu ile or
man meselesi hakkında hükumetin ebem 
miyetle tevekkuf ettiğini ve ili meclisin 
serdedeceği noktaı nazarın hükiimetin 
bu bapta ittihaz edeceği uıullerin teşek
külünde son derecede müfit olacağını 
ıöylemittir. 

Bundan sonra ili med.iı, Trabzon me
busu Hasan Beyin reisliği altında müza
kerelerine baılamıştır. 

Evvelemirde müzakere mevzuu olan 
yukanki üç mesele için azanın encümen .. 
lere taksimi tekarrur clmİttir. 

Encümen azaları şunlard1r: 
lı kanunu encümeni: 

Halis Paıa, Ziraat Bankası rniid";. 
umumi muavini Ahmet Suphi Bey, !:ı ı 11 
zade Şevki Bey lotanbul Ticaret 00" ~. 
ikinci reisi Hab:p zade Ziya Bey, it~ .. " 
bul Ticaret ve Sanayi Odası umunÜ J İi. .. 
tibi ,Mlohmet Vehbi Bey, İstatistik ""'il',.• 
müdür vekili Celil Bey, madenci ~ 11.oj; 

Kamil Bey, Bakırköy bez fabrikası ~ şı •. 
dürü Fazlı Bey, i.li iktıaaı mecliıi pil" 

mi
0

kitibi En!~ Be!"ç Bey. Pı.;, 
rınan encumeru: ,; lon. 

Ali lktıaat meclisi reisi Trabwn ~.ı N;;y 
buıu Haean Bey, Kır zade Şevki ";i fıı;ı, 
Hacı Davut z.- de Rahmi Bey, h~ ~ ıı,
Ticarct Oda•ı umumi katibi MebP'.". Ati 
Vehbi Bey, lstanbul Darülfünun p~ c ••• 
ıörlerinden Hamit Sadi Bey, R....-. !01'->: 
Kollej muallimlerinden Şükrii Hü1t1 '"" 
Bey. 

Tediye müvazenesi encüıueni: 
Cümhuriyet Merkez Bankası ..,;;rl 20 ı. 

kiplerinden Niyazi Asım Bey, istat!~ ı ı. 
umuın müdür vekili Celil Bey, Zı .1 2~ D 
Bankası umum müdür muavini. Ah"" 20 } 
Suplıi Bey, lstanbul kambiyo Bo•~ 20 ı:) 
mecli'5İ. i..ıare azasından Selim Refik ~ :O t 
sabık ticaret müdürü umumisi Hii,e7" 0

1 
~ • 

M ... B N" . R •I, unır ey, ıyazt a!?'":t7"''' R~v zı ~ .. 



• ~ aragöz oynatmıyoruz. 
" . . . J.. arı umumıyeyı ırşat 

ediyoruz! 
• Me,luır yıldız Bri6el Helm, 
r ~r ~n İ•tirahat için Fransa
n1 ~rna/ınJe küçük bir pl8ja çe-Ü PRlftİr. 
• Me,laar nnema yılılızlannJan 
rn Kravlorı, yaz; ılolayı8İle evi

. ~,,,bolısennJe günef banyom al
ı -«a l.....•anıuhr ' .....,., . . 

';.ıı, • Perdenin en büyük artisti 
B~ ayn Gr~, ılün sokağa lcic:ivert 

r aııatla rıkmıfhr. 
r • R .. 

•ıısör Filin For, sofrada jam-
sır~'? Y~rken arkaJa,ı Tramvelin iç
'~ .. •!garanın dumanı büyük reji
ıru ıki kere a··ı. ·· t ·· t ·· afi ,,. D. . rc•ur muf ur. 

·ıJ. ahı artist Geri Koper, 25 ha-
~an ııeceai 27 lokma yemek ye

V·"!• 2 bardak su içmiftİr. 
Greta Garba dün gece ,.ez-

~naı • • ' T 
ıı ·.-.. a Utirahat için uzanırken ku-
. ~~n dibinden sinek geçmiftir. ,,.Tk artist bu sırada sigarasını 

l rn~1da rnefgul olduğu için ge· 
eıen sın~klerin bir mi, yoksa iki üç 
'r, e rnı olduğunu tesbit edememİf· 

rı. 

' ıı/ı Bu havad' 1 b' • •sin· ıs er• ır mızah gaze-
~mv1·1nvyazıI:ı-rı değildir. Bunlara 
· e cıdd" 
asgeliyoruz. 1 gazetelerimizde 

r• Sebebi? •. 
11 G . 

azetecı h emen cevap veriyor: 
IİY:;.~e Yapalım efendim, kari iı-
Hayır ha 1 "izin na' Yır···· Zavallı kariler!. 

•·-u ~tınıza ıöyliyorum. Sen ........ ıs e · 

rühtan ve .~.1Y0ra~·· Biz, sana 
1 lira edıyoruz •. 

Saliihattin ENiS 
o 

Paraya dikkat 
P~hte 10 ve 25 kuruşluk
• s..~~ nerede yapılıyor? 
ıa dev lO ve 2S kuruıluk tahkikab· 

Saııt:"' edilınektedir. 
Jit•lrat ::alan ayırt ebnek için çok 
>arata..:. Aek icap etmektedir. Sahte 
'Ürüldüğ" nadoluda yapıldığı ve 
.Jir, e...,_; kuvvetle zannedilınekte-
1t sahte p":r.. .,.,,el, ııeçen aene, Tokat
vakalanm .. ıı Yapan Hakkı ile oğlu 

M .---. • 
ı a"-. 1•.,,ir M · 
e Para bulu ' eraıfonda da sah· 

nmuttu. 

"''" .~e~i cinayet yok 
~wıku hır ak 

Plltada Du taın ııazeteai Kasım· 
rtnda bir ç:azd~re ınezarlığı civa· 
Ceset bulundu{er erinden yaralı bir 

E:nıııiyet P.f·':'n.':' r.azıyordu. 
ını~. "'alfuıtata u~urluğünden aldiğı
"ııtldir. y alruzııore bu haber doğru 
1ntakaund B geçen •ene jandarma 
nda bir c a · ulgar mezarlığı clva· 
Y Yoktur eset bulunmuttu. Yeni bir . ~ 

Fatıh Ağaçtan duştu 
~ Yaıın~: 'Nturan Emin Ağanın oğlu 

Plıırt.en d'~z~!· ağaçtan ıhlaınur 
haneye k llfınld Uf, yaralanarak ha•· 

a ınlınıttır. 

F Denize dUsenler 
F enerb h T 
erıetb a çe Kulübüuün botu ile 

d t umu a ki e ve H . çı annda dolatan Cev-
I rk~ b~~o E.fe~iler yelken açar· 

rdır. evrıl.,,ıı, denize düımiif· 
Polia H . 

~tek ik .. ~dı Efendi sandalla yeti
ıaını de kurtarmıştır. 

BORSA 
(lı Banka 
} O aından alınan cetvelclir) 
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o. Ilı 7•11 • ., 2,30 Eloktrik 
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c·Po"'uı Tiin.ı 
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.. " fiıt.Jbi)• 9,45 Bomonti 
" .. ~:ı •be 9,SO T k 
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T •~olq ti• 102 Cimento 

"llb:ıı ····ıs 1 -·ii •11ı,. ttihat d•~ 
Şı, ı.,. '•~· Şork de7. 

ı•.-
44,20 

47.75 

13.-
21,10 
2D,50 
12,35 
20,90 

' ri1e 
11

Nl Bal1a 

ÇE - Sark •. -
P,,.., K F 1 A T L A R 1 

1,95 
uo 
ı.-

Lo"d'• 12.~ N ~ Prai 
,,,~)o.,Jr. ?0,325 Viyana 

11•ı:ı:o 68 Madl'it 
:a.,iilr•el 8•885 Berlin 
4'tin., 33775 Vi,.ana 
~"~re 82,815 P .. te 
Sori.-. 2,360 Bels .. at 
Aınttel'daını 1 67,145 i Bükret 

N u1S,857 Moıkova 
KUT (Satq) 

ıc....,,, -170 
720 
147 
219 
116 

2~ . 

815 
25,-

ıı.ıi 2Ö ı 

1 Şilin, Ay. 
1 Pezeta 
1 Mark 
t Zelot1 

20 Ley 
20 Oinar 

1 Çıcı-noveç 
1 Altın 
l M aC'idiye 

P.1<1lnot 

15,91,26 
4,44,25 

5,67 
1,65 
42~ 

3,70,75 
35,J l,25 

60.116 
1083 

1:-

zs.-
18.-
49.
Z4.-
24.-
55.---929 
]J.-
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Uuınomt 

İhracat fazla 
Son beş aylık hesaplar 
ihracabmızın lehinedir 
lstatiatik Umum müdürlüğü harici ti-

caret iıtatiıtikkri §Ubeai haziran ayının 
son - ı.e. ııünlük ithalat ve ihracatım 
toplamıf lır. 

Hazırlanan iıtatiıtik bulisa•ına göre 
16 ııünde ithalatnnızın 2,077,617 liralık 
bir lnymet göıtennesine kartı ihracatı• 
mız bunun 7S7,886 lira fazlasile 2,83S, 
503 lira olmuftur. 

Bu senenin ilk bet buçuk ayma ait 
rakamlar bu son rakamlarla birleıtirilin· 
ce altı aylık ithalitın 32,672,482 lira ve 
ihracatın da 34,370,628 lira olduğu gö
rülür ki bu ilk altı ayda ihracatımız it
halattan 1,698,146 lira fazla olmuıtur. 
932 aeneainin altı aylık ithalitı iıe 39, 
607,664 ve ihracatı da 43,463,417 lirayı 
bulmuı ve bunlara göre ibracatunız it
halatı 3,855, 753 lira kadar geçmiştir. 

Haziran son on be§ ııünündeki ba§lıca 
ithalat ve ihracat maddelerimiz de "?· 
ğıda gösterilmitıir: 

ithalat 
Yün ve kıl iplikler 
Yün mensucat 
Pamuk iplikleri 
Pamuk mensucat 
Bakırtel (elektrikte müstamel 
Dokuma, tarama makinaları 
Petrol 
Sair .,.ya 

ihracat 

Lira 
)31904 
87306 
65534 

49742S 
50961 
84958 
31369 

1,128160 

Lira 

Yumurta 92630 
Ham deriler S1828 
Yün 135316 
Ozüm 112719 
Fındık 73231 
Tütün 492586 
Palamut hulasa 548306 
Afyon 173266 
Kereste 295828 
Pamuk 183239 
Sair <!!Ya 676554 

Ne kadar ihracat yapıldı 
Şimdiye kadar lzmir limanından 

takas suretile ecnebi memleketlerine 
ihraç edilen ınahaullerimiz ve saire 
hakkında bir istatistik tanzim olun· 
muftur. 

1 kinunuaani 933 tarihinden ha
ziran 933 sonuna kadar lzmir liına· 
rundan ecnebi memleketerine taka. 
ıuretile on iki milyon 057, 711 kilo 
palaınut, 3,859, 79S kilo tütüu, 380, 
280 metre mikabı halı, 24, 77S kilo 
gül yağı, 1 ,OSO kilo tiftik ihraç edil. 
mittir. 

lzmir limanından takas suretile 
933 aeneainde maden ihracatı yapıl

mamııtır. 27 haziran 933 tarihine ka· 
dar 603,460 kilo maden ihraç olun
muttur. 

Yılan ihracatı başladı 
Yılan ihracabna baılanmıttır. Ge

çenlerde Almanyaya nümune olarak 
ııönderilen yılanlar matluba muvafık 
görülmÜ§tÜr. ihraç edilen yılanlar için 
Ticaret Odaaınca mente tahadetname 
teri yerilınektedlr. 

Takasla yapılan ithalat 
usullerinde tadilat 

Takas juretile yapılan ithalat itle-
rinde yeni bazı tedbirler alınacağı 
rivayet edilmektedir. 

Mahsul vaziyetimiz 
ihracat Ofiıinin Ziraat Vekaletine 

ııönderdiği bir rapora göre, geçen h~
ziran içinde Trakya mın~a~11n.da zı· 
rai vaziyet müsait seçmıfbr. Lu1ebur· 
gazda yağmurlar ekinleri yatırmıpa 
da mahaıll bereketlidir. 

Kocaeli havaliıinde mahsul çok İ• 
yidir. Ekseri yerlerde haaat baılamıf· 
br. 

Tosya müıtesna, Orta Anadol~da 
hava yağıılı geçmit; mezruata bıraz 
zarar vermiıtir. 

Samsunda ekinler kemale gelmit· 
tir. 

Tayyare Piyangosu 
On betinci tertip tayyare piyango· 

sunun üçüncü keşidesi bugÜn aaat 
13.30 da Darülfünun Konferanı sa· 
!onunda yapılacaktır. Keıidenin en 
büyük ikramiyesi 100 bin liradır. 

Sanayi bankası memurları 
Sanayi Kredi Bankası ve Devlet Sana· 

yi ofisi memurlanndan bir kıımı, Deniz 
yollan idaresince tavzif edilmitlerdir • 

Tahsisat alınamadı 
30 bin lira olan Halkevi bütçesini' Be

lediye temin ebnektedir. Halkevi ikinci 
faaliyet ıeneıi için Belediyeden henüz 
bu tabıisat alamadığı için bazı itlerini 
y•pamamaktadır. 

Kı•e haberler 

Bir tavzih - Gazetenizin dünkü 
nüshasında hıraızlıkla ittibam edilen Af. 
yonJu Haıan namında bir kimsenin za
bıta tarafından derdest edildiği yazılır
ken mektebimizin adı zikredilmektedir. 

Bu namda biç bir kimsenin mektebi· 
miz künye defterlerinde mukayyet ol
madığım beyan ve keyfiyetin tekzip e• 
dilmesini rica ederim. 

-, Yunan mektep gcmiıi - Y ann Ji
manınuza gelecek o1an Yunan mektep 
gemisi zabıtanı şerefine Vili.yet bir öğ
le ye1neği ziyafeti vereccktİl". 

Balkan Birliği de bir ziyafet tertip e
decektir. 

MlLLIYET SALI 11 TEMMUZ 1933 1 t 

3 

• 1. y·~ _ ..... ,. '1;-

R HABERLERi .,fELE 
Stadyum hakkınca bir ders 

Beledlyade 

Oktruva resmi --İlk taksit alınıyor, vari-
dat ne kadar azaldı? 
Haziranın birinde oktruva resmi 

lağvedildiğinden belediye bu reımi 
alamıyordu. yeni kanuna söre ~
ı·ük vergiıine munzam yüzde beledi
ye hissesi ilk takıit olarak bu ayın ıs 
inden sonra belediyeye veri1ecektir. 
Bu, bir aylık olacaktır. Ve hazirana 
mahsustur. 

Belediye hazirana ait o1an oktruva 
hiaaesini aldıktan sonra· evvelki vazi
yetle mukayeoe edecek ve varidattan 
ne kadar kaybedildiği tespit olunacak 
tır. 

Kimsesizler yurdu 
Belediyenin Galatada açacağı Kim

sesizler Yurdu önümüzdeki ay batın
da faaliyete geçecektir. Yurdun nok
sanları ikmal edilmek Üzeredir. 

Hayret edilecek şey! 
Haliç Şirketinin mali vaziyetinin 

bozukluğu dolayıaile, belediye ıirket
te• alacağı kendi hiaaeaini evvelki 
sene tecil etmişti. Fakat geçen ıene, 
Şehir Mecliıi bu belediye hiuesinin 
gene teciline müsaade ebnemit ve tah 
siline karar verınitti. 

Şirket nezdinde yapılan tetebbüs
lere rağınen belediye geçen seneye 
ait olan 2S b'n liralık kadar hissesini 
bili alamamıftır. 

Vaziyet böyleyken tirket mahkeme
ye müracaat ederek belediye aleyhi
ne bir dava açmıştır. Bu davada, fir ... 
ket vaziyetinin bo:ııuk olması dolayı. 
sile belediyenin alacağı olmadığı id
dia edilmektedir. 

Hususi ile taksi arası 
Bir ııün, bir hafta gibi kısa zaman

lar için pazarhkla kira1anmak Üzere 
belediye bir nevi hususi otomobiller 
itletilmeıi için müsaade etmiştir. Bu 
otomobiller sokaklarda durmıyacak ve 
garajlarda bekliyecektir. Bunlar hu
susi arabalar gibi beyaz plaka taşıya
caklardır. Fakat bu arabalar, taksi 
aaat1eri olmıyacağı için şehrin bir ta .. 
rafmdan bir tarafına yolcu tatnnıya
caklardır. 

Yeni yollar 
Belediye, 93~ bütçesi fasıllanndan ar

tan paralann yeni sene bütçesine devre
dilmemeıi için muhtelif faııllardaki 
masraflarla yol inşaat ve tamiratına ~
lanmasını münasip gönrıüttü. Bu suretle 
her Belediye ~ubeai kendi mmtakası da
hilindeki bozuk M)kakları teshit etmiş 
ve inşaata ~lamıttr. 
Sokakların ·inta ve tamiri bir kaç gü

ne kadar bitecektir. Bundan sonra yeni 
bütçedeki tabsiıat ile yeni işlere başlana
caktır. 

Eminönü Belediy.,.i Eminönünden Ye
mİ§ll kadar deniz kenarını tamir va aahi
li yükseltmiş, son yağmurlar eanasında 
bu oaha sulann iıtilfıaına uğramamııtır. 

Tevfik Rüştü Bey 
geliyor mu? 

Dün, Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Beyin bugün tehrimize geleceğine 
dair bir haber şayi olmuttur. Halbuki 
Tevfik RÜ§tü Beyin Paristen Viyana· 
ya, oradan da Romaya gitmesi mu
karrer olduğundan bugün avdetine 
ihtimal verilmemektedir. 

Mahkemelerde 

vııa1ette 

Şeker fiatı 
ihtikar yoluna sapan 
esnaf tecziye edilecek 
Şeker, birinci derecedeki tüccar tara· 

fından muayye• bir fiat üzerinden satıl
dığı halde araya mutavauılların ııüme.i 
ve bakkalların da gayretile perakende 
maim fazla fiatle sablması üzerine tica
ret müdürlüğÜ meseleyi viliyete bildir. 
mittir. 

Fakat viliyet, meseleyi ihtikarı tetkik 
komiıyonunun iti haricinde •öırmüı 
ve iti belediyeye yazmıfbr. 

Belediye teftit yapbracak muayyen 
fiatın üzerine yüzde ondan fazla zam ya
panlar cezalandmlacaktır. 

Bir takdir 
Jandarma müfettiılerinden IMlralay 

lsmail Hakkı Bey, vukubulan arzusu ü
zerine tekaüt edilmiştir. lsmail Hakkı 
Bey, gördüğü hızmetlerden dolayı U
mum Jandarma Kumandanlığmca takdir 
edilmiştir. 

İspanyol misafirler 
Dün abideye bir çelenk 

koydular 
ve Selaniğe gittiler 

lspanyol Dariilfiinun talebesi dün sa
bah refakatlerinde profeaörleri buluı>dlı
ğu halde ıırup halinde Taksime giderek 
Cümhuriyet abid.,.ine güzel bir çelenk 
bırakmıflardır. Çelengin üzerinde bulu
nan ve lspanyol milli renkleri ile süslen
miş olan kordelası üzerinde clspanyol 
Darülfünunlulannın hürmeti» cümlesi 
yazılıdır. 

lapanyol misafirlerimiı; dü? saat 16 da 
«Guidat Cacliz» vapuru ıle Jımanunızdan 
Seli.niğe müteveccihen hareket etmişler 
ve rıbbnıda Türk talebesi tarafından teş
yi edilmitlerdir. 

Madrit Elçimiz geliyor 
Madrit Orta Elçimiz ve Muhtelit 

Mübadele Komisyonu Türk murahhas 
heyeti reioi Şevki Bey yarın Pake kum 
panyasının Emereti vapuru ile ve 

Marsilya yolu ile şehrimize gelecek
tir. 

Şevki Bey buradan Ankaraya gide
rek Madritte ihracat tacirlerimizin 
hukukunu muhafaza için ispanya Hü 
kUnıeti net inde vaki olan teıebbüa· 
!erine dair ızahat verecektir. 

Şevki S.y bundan sonra tehrimize 
gelecek ve bir müddet Mübadele Ko
misyonu işlerile meıgul olacakbr. 

Bir facianın tafsilah 
Bozburun açıklannda yanan mo

törün maruz kaldığı feci kaza tafsi
latı ııelmiıtir. 

3 temmuzda lsmail Bey imıinde 
birinin Karacabeye götürmekte oldu
ğu 500 teneke benzin bamulesile So
ğan iıkelesinden Bandırmaya hareket 
eden bu motöı', yolda motörden çıkan 
bir kıfılcımın teıirile benzinlerin itti
ali neticeıinde yanmıttır. lıtial i.ni 
olduğundan bir §eY yapılaınamıf, la
ınail Beyle tayfa lnebolulu Mustafa, 
Atinalı Hamdi ve Ali feci surette a
levler içinde kalıp yanmıılardır. 

Yeni eroin maznunları 
Dün mahkeme 

maddeler 
sadece uyuşturucu 

cürümlerine baktı 
Dün Dokuzuncu ihtisas mahkemesin- 1 

de yeni bir eroinci tebekesinin ınuhake
meoine ba§lanılını§tır. Bu ıebekenin 
maznunları Leon. .Şakir, ve Hasan is
minde Üç kitidir. Leon Cennanya hanın
daki yazıhanesinde eroin satarken ya. 
kalanmııtır. Şakirle Hasan da bundan 
eroin alıp sabnaktan maznundurlar, Le
on eroin satmadığını ve üzerinde yaka· 
lanan eroinlerin Şalôrle Ha•an ta· 
rafından cebine zorla konulduğunu ve 
bu esnada yakalandığını aöylemit, Ha. 
sanla Şakir bu iddiayı reddetmitlerdir. 
Bunlar cürümlerini biribirine atfetmİt· 
ler ve sadece evvelce kokain tiryakiıi 
olduklannı fakat bilahare terkettiklerini 
söylemiılerdir. Muhakeme tahit celbi İ· 
çin başka güne bıtakılmııtır. 

Bundan sonra 25 )'llfmda Ihsan ismin 
de bir esrarkeş muhakeme edilmiıtir. 
Kundura dikiciliği yapan ve mahkeme
de bile dalga geçen ihsanın üzerinde e
roin zuhur etmistir. Ihsan eroin kulla
namadığnu, üzerinde çıkan eroini sokak
ta bulduğunu, evvelce esrardan mabldim 
olduğunu, fakat bilahare euarı da ter
kettiğinj aöylemiıtir. Bunun muhakeme
,; de §Bhit celbi için batka güne bırakıl
mııtır. lboan tevkif edilmittir. 

Bundan batka Afyon ve esrar kaçak
çılığından ıuçlu olarak Aziz Akif Ne
ıet isminde 4 kiıi daha ihti..'s mabkeme
ıine tevdi edilmiı, bunların da ilk iatic
vapları yapılarak bazılan hakkında tev
kif karan ittihaz olunmuttur. 

Ayrıca cümburiyet müddei umumili
ğinden de ihtisas müddei umumiliğine 
13 dosya t.evdi edilmiştir. Buııün ihtisas 
mabkemesınde avukat olduğunu iddia e
d~n ~!af Beyin kaçak çakmak ve iskam
bıl kagıdından dolayı mu!ıakcmeoi yapı
Lıcaktır. 

Bir memur mahkOm oldu 
lbtilaı, zimmet ve sui iıtimalden suç· 

lu Defterdarlık memuru Emin Efendinin 
muhakemesi düıı Ağırceza mahkemesin
de neticelenmiştir. Emin Efendinin su
çu sabit olduğundan 3 oene 4 ay hapae, 
ihtilaı elliği parayı ödemiye, bir okadar 
para cezaaı vermiye mahküm olmuıtur. 

Rumelihanı cinayeti 
Beyoğlunda Rumeli çarımnda Madam 

Antuvanyayı öldürmekten suçlu Sokrat 
ve T odorinin muhakemelerine dün de
vam eclllmiıtir. Bu davaya ait evrak mev 
kufiyct kararına itiraz edilerek lzmit A
ğırcezasına gönderildiği için tal>itlere 
celpname keıileınediği anla1ılmıt ve mu
hakeme bunun için 7 ağustosa bırakıl
mıtlır. lzmit mabkemeai tabliye talebini 
reddetmiıtir. 

Bir tecil kararı 
Bir ödeme emrini tebliğ edilen tah•e 

tebliğ ebııeyip uydurma bir imza alıp 
tebliğ edilmiş !Pbi ıı;östennekten suçlu 
icra memuru lbrahim Efendi evvelce be
raet ebnitti. Temyiz mahkemesi bu be
raet kararım bozmu§, dün davaya ağır. 
cezada yeniden bakılmıştır. Neticede lb
rahim Efendinin suçu sabit olduğundan 
3 ay bapıe mahkum edilmi1, fakat ce
zası tecil olunmuştur. 

Mahut Saim gene mahkemede 
Ticaret Odası namına ötekini berikini 

dolandırmaktan suçlu Mahmul Saimin 
muhakemesine dün Ocüncü ceza mahke
meoinde bakılmııtır. . 

Bir ~ahit Mahmut Saimin kendisini r 
Ticartt OCla-.ı namına dolandırdığını söy 
lcrniş, muhakeme diğer dola~d;rılanların 
!inhit sıfat1yl:ı c~lb: :çin bat:lt, ~Üne hıra- , 
lclr.ı-;tır. 1 

Meerlfte 

Ecnebi teşekküller 
Vekalet ecnebi gençlik te
şekküllerini tetkik ettiriyor 

Şu son &Ünlerde hadiselerin bize 
daha doiruau Yenibahçede atadyom 
yapmak husuıunda f&Yanihayret bir 
ıarar göateren lstanhul Belediyeai 
Fen Heyetine verdi fi bir dersten bah
aedecefim, •• 

Bu den fQdur: 

lıtanbulda Veliefendi ÇayD'lnda 
mükemmel bir at kcıtiuu yeri yarcf"' 
Nü.il viaıtalan da lnora7a halkı ta." 
tlllMlk için iyi ayar edllmiıtir. 

Haber aldığımıza göre Maarif Veka
leti Beyoğlunda faaliyette lıollunan ba
zı ecnebi ııençlik tqeldriilleri ve klüple
n b~ tetlı:ibtta bulunmaktadır. 
Yapılan tahkikatta buralara lıazı Türk 
talebenin de devam ettiği ve aza bulun
duiu anlJlfılmı§tn. Bu teıelılriillerin fa· 
aliyet proııramlan ..., nizamnameleri ia
tenmittir. 

imkan bulunduğu takdirde bu ııilıi 
ecnebi gençhk tqekkiillerinin HallteYİ 
ile birl.,.ürilmesi düıünülmektedir. 

Seyyar terbiye sergisi 
Bu sene Ankara • Sıvas • Samsun de

miryolu üzerinde teıiı edilen seyyar fer. 
biye sergisi çok rağbet görniiit ve mila
pet neticeler venniıtir. Maarif Ve!We
ti önümüzdeki aene için bu ıergiyi bii· 
tün demiryollan üzerine tqmil etmeii 
kararlaıtınnıttır. 

llkmektep sergileri 
Bütün illmıektep sergilerinin ittiralıi· 

le Halkevinde açılacalı: umumi elitleri 
sergisinin cuma günü küsadı tekarrur 
etnıittir. Serğinin o vakte kadar hazır. 
lanmaaına çalı§ılmaktadır. ilk tedrisat 
umumi müdürü Reşat Şemsettin B. dün 
sergiye giderek hazırlıklan tetkik etmiı
tir. 

Tıp Talebe Yurdu 
Sıhhiye Vekaleti bu ıene leyli Tıp ta

lebe yurdunu tevsie karar venniıtir .. 
Leyli Tıp talebe yurdunda balen 400 
kadar talebe vardır. Bu sene yurda ye
niden yüzden fazla talebe alınacak bu 
suretle yurdun mevcudu 500 Ü geçecek
tir. Diğer taraftan yurdun dahili vazi. 
yetinde de bazı de~itiklıkler yapılacak
hr. 

Leyli Tıp talebe yurdunun tedrisat Ü· 
zerinde ve talebe yetiştiriminde büyük 
faideleri görüldüğünden yurdun böylece 
seneden seneye genitletilmeıi mukarrer
dir. 

inkılap eserleri 
Maarif Vekaleti, cumhuriyetin onuncu 

yıldönümü münasebetile Türk muharrir
lerinin inkılabın her hangi bir cephesi 
hakkmda vücude getirecekleri eserltti 
satın alıp baıtırmağa karar vermittir. 
Bu münasebetle Maarif Vekili Rqit Ga
lip Bey muhtelif muharrirlere birer mel<
tup göndermiştir. 

-<>---· 

Afyon inhisarı 
Ali Sami Bey izahat . 

verıyor 

Afyon lnhisan Müd'iirlüğü, bugünden 
itibaren 4 Üncü Vakıf hanının albnda tu
tulan bir daireye nakledilmittir. IM'ücjü. 
riyet, Eınaf Bankaaı, bulunduğu daire
yi tabli,ye edince oraya yerletecektir. 

Ankara'dan avaeı eden Afyon lnbi .... 
n Müd....ü Ali Sami B. dün kendisile gö
rüıen mubarririmize ıq beyanatta bulun
muttur: 

•- idare Mecliaimizin azaaı, Sıhhat 
Vekaletinin, serbeat eczaci llhami B. i 
tayin etmeıile tamamlanımttır. idare 
Meclainin hazırladığı bütçem.izi V eki
lete takdim ettim ve liznn ııelen İzahab 
da verdim. Bundan l>atka, afyon ekim 
mıntakalarmın tesbiti icin Ziraat Vekili 
Bf. ile de t-.s edere( mutabık kaldık. 
Ziraat Veki.leti, bu mıntakalan teobit e
decek ve lktısat V ekiıletile de mutabık 
kaldıktan aonr .. bize yapılacak tebligat 
dairesinde tatbikatta bulunulacaldır. 

idaremizin kadrosu burada bazırlan
mıtbr. Sanayi Kredi Bankasmdan bir 
kısım memurları kadromuza aldık." 

Kaçakçılar 
Gümrük muhafaza memurlan tarafın

dan dün Gemlik'ten gelen (Yqil Bursa) 
motöründe yapılan aramada Gemlikli 
Ahmet'e kit lS kilo köylü sigarası ele 
geçirilmiştir. 

Muhafaza memurlan, lskenderiye'den 
gelen Refah vapuru serdümenlerinden 
Kizun ve Osraan Efpndiler de Kabatat· 
la karaya çıkarlarken bir miktar kaçak 
İpekli l<uDl&fla yakalannşlardır. • 

Fabrikaları tetkik 
Şehrimizde bulunan Sanayi Umum 

Müdürü Recai B. lıtanbul Sanayi müdü
rü Refik B. le birlikte muhtelif fabrika
lan gezmiye devam ebnektedir. Şimdiye 
kadar telçekme, çivi, galvenizli oaç, bi
don, Şüreyyapafa, Karamürsel mensu
cat. Y edikuledelr;i lfıstik ve debağat fab
rikalarını gezmitlerdir. 

Recai ve Refik B. ter, fabrikaların ip
ticl'ai maddelere olan hakiki ibtiyaçlan
nı bu suretle tesbite çalıımalttadırlar. 

Bu tetkikat neticesinde S senelik me
vadi İptidaiye muafiyet listeleri keıbi 
katiyet edecektir. Recai B. buradan iz. 
mir ve Buraa'ya da gidecektir. 

Fuat Bey geldi 
Garbi Trllkya Tali Mübadele Ko

misyonu Türk murahhası Fuat Bey 
dün Gümülcüneden ıehrimize gelmit
tir. 

Yeni Ticaret 
Mümessillikleri 

Aldığnnız maliimata nazaran lktıaat 
Vekaletince hariçte, bilbas .. müşterimiz 
olan memleketlerde iktısadi teşkilatımı· 
zın teıi~ ve kuvvet)endirjlmesi üzerinde 
çalışılmaktadır. Yeniden bazı memleket
lerde harici ticaret r.ıüınessillikleri ihda .. 
sı irin tetki!<at yapdınak!adır. Bu meyan 
dn ihrnc: eşyamıza müşteı·i olan veya o
Iabilc"ek memleketlerde Türk Ticaret 
O<lahıtı t~sieine ça1:şılacLıkt1r. 

Bir kaç ıı1ia .,,,,,.ı latanhula bir 
Bulgar :ııabit ıırupu seldi ve bizim za. 
bitlerle at oyunları ınüaabakaaı yap.. 
tılar. Şimdi ya•-ın Veliefendi Çayı· 
rmdaki kOfQ )'erile bu at oyun)arı 
hakJandaJô kmmlarım 7&klllftıralım. 

Veliefencli Çaymncla mükemmel 
bir y&nf yeri Tarken hu at oyun)an i· 
çin Sipahi Ocağı Takıim stadyomunu 
tuttu. Orada bu ite ya.'l)'acak hiç bir 
tertibat yokken mıuırafı ııöze aldı, o 
tertibatı da yaptı •e yanılar Takıim 
atadyomuada icra edildi. S. bebi: Çün· 
kü halkın bu. yanılan ııörmeai ve maı 
rafın kapanmıuıı için çok aeyirci cet. 
bedilmeıi matlup idi ..•. 

Paaar günü, hava yağınurlu olma
sına rağmen, ıtadyomun doluoluşu 
bu intihaptaki isabeti gösterdi. 

Şimdi bu oyunlann bir de Veliefen 
dide yapıldığını farzedelim. . . O za
man, hele bozuk havada, halkın Ve
liefendiye ııitmek iıtemiyeceği ve 
müaabakaların gerek hasılat, gerek 
revnak itibarile parlak olmıyacağı 
bedihi idi .. 

lıte belediyemizin yapmakta ıorar 
ettiği ve ıoo bin liraya yakın para 
aarfettiği halde hala yerini bile i•tim. 
lak edemediği metbur büyük stadyo
mun da ikıbetı budlır: 

Futbol gibi daha ziyade kıtın yapı
lan ıporları görmek için halk oraya 
gitmiyecek ve bu taraftaki en iptidai 
statlarda yapılan müsabakaları tercih 
edecektir. Tabii bunu görenler de mü 
aabakalarmı o büyÜk statta tertip et
miyeceklerdir .• 

Ki,m bilir, belki belediye bir de 
apor ıubeai açar da oranın menıupla .. 
rma müsabakalar tertip ettirir. . La· 
kin aeyirciyi nereden toplar? .• Orasını 
zaman gösterecek .. 

Ben, bir çoklarını nedense kocundu· 
ran bu stat bahsini tekrar lrurcalıya
cak değildim ama, hadise o kadar 
manalı idi ki; bunu gözönüne koy
maktan kendimi alamadım. 

50000 tavuk 
Vat.tile papaalara ( tarikidünya) 

yani (dünyaamdan bezınit) derlerdi~ 
Manaatırlara çekileıılerin arbk mad
di hayat ve znkle alakaaı yok aa
mlırdı. i...akin bir çok iıtatiıtikler göı· 
terdi ki; dünyada en çok yaııyanlar, 
dünyayı terkettiklerini iddia eden 
papaalardır. Bunun sebebi de atikiir: 
Dünyanın en güzel yerlerine yapılmıt 
manvru·larda otururlar. Saf ;arap, 
temiz et yer içerler. Kaygı taaa yok
tur. Aile gaileıinden uzaktırlar .• 
Bunlar yll§&Dlaz da kim ya§&r.? Böy
le (Tirikidünya) lık lana miruıet!. 

Dünkü ııazetelerde okuduğum bir 
telgraf bu fikrimi teyit etti: 

· (V!ltikan) Hükiimeti yani Vatikan 
kili.-ı ve sarayının duvarları içinde~i 
mükemmel kümealerde soooö' tavuk' 
vannıf. Bu SOOOO tavuğun yetiıtirdi
ği vuınurtalarm bir tanesi bile dı~arı 
çıı.'.ınaz orada aarfedilirmiı ve düny•· 
nın en çok yumurta aarfetme nispeti 
(yani adaın batına düıen adet) reko
ru V atikabda İmif ... 

D<>iruıu, l!llç §eyi Allah yardımcı· 
tarı olıun. N~dir bu çel<'.ikleri cefa?! 

FELEK 

Atlı müsabakalar 
Bulgar misafirlerimiz 

teknik nokta
sından iyi buluyorlar 

Mania müsabakalanna ittirak için ~b
rimize gelmit olan Bulgar suvari zabit
leri bu ak§&Dlki konvansiyonel treni ile 
memleketlerine döneceklerdir. Bulgar 
misafirler dün Bulgar ldisesini ziyaret 
etmiıler ve Y81'ılan dini ayında hazır 
bulunmutlarcfır. Dün ak""" Sipahi Oca· 
ğmda Binicilik mektebi tarafından şeref·· 
terine bir ziyafet verilmiştir. 

Dün Bulgar misafirlerin reisi Miralay 
Gilkoff ile görüterek yapılan müsabaka 
tar hakkında intibalarmı aorduk; Mira· 
lay Gilkoff bize 1u cevabı verdi' 

- Pazar günkü müaabaka tamamen 
müsait olmiyan ıartlar içinde yapıldı. 
Hava yağmurlu olduğundan sabada yer 
yer IU birikintileri nrdı, hatta mania
lann önünde bile ıu Yardı. Ati., suyıa 
ııörilnce aaııriyorlardı. Çünkü ıu birikin 
tiıi atlar içln de bir mania te1kil ediyor• 
du. Hayvan bu maniayı atladıktan son· 
ra aaıl manıayı irörünce ne yapmak la
zım geldiğini tayin edmıiyordu. Bu mü
aabakada neticelere bakmamalıdır. Bu 
neticeler halk içindir, bunların müsabık· 
lar nazarında kıymeti azdır. 

Bizee eh~yeti haD olan nokta tek· 
nik cibetlerdir. Bütün sünrilerin gayet 
iyi çalıttıklan, muk~mmel surette hazll'· 
lanclıkları anlatılmıştır. Suvariler mania• 
ya ce1181'etle atılıyorlardı. Halk her hal
de teknik noktai nazarından ııayet iyi 
hımrlannuı bir müaalıoıkayı ıeyretmit 
oldular.'' 

Anneler birliği 
Himayei -Etfal Anneler Birliği dün 

toplanmış ve muave:lete muhtllr 15 
anneye lohusrı takımı ,·erm:t!fr. Ce
mİ)'el 23 lemmu:z. bayramında ro.ıet 
dağlıacaktır. 

Bu 1't=f~rlti ro7etler cemiyetin "'IR~ 
metini ta~Jyan kumbara ~cklindt'l\i ku• 
tularla yapıl:\caktır. 
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1 Sıhhi bahisler 

Güneş altında .. 

"\ 
1 
1 HİKAYE 

"Orada çiçekler .hiç ara vermeden, birbiri ardınca açar; o
rada ışıklar daıma parlar. Orası Şarktır: Güneş ülkesi." 

(BYRON) 
İki arkadaş 

-1- Ona hepimiz hayret ederiz. Yeni 
güzel niyetler, tertemiz hislerle do .. 
lu, saf, hayrihab bir arkada~tır. Ağ
zından kimse yalanını işitmemiııtir. 
Baıkalarının zararına olarak hiç bir 
ııey kazanmak iıtemediği gibi bazı 

ba§kalarının zarar görmemesi ıçın 
kendi zararına bile razı olur. Buna 
sadece "aptal'' diyenler de vardır. 
Belki de haklıdırlar. Çünkü hangi
miz bu aptalca fedakarlığı yapar da 
kendi zaranna katlanır. "Menfaat 
dünya" sında bu çeşit adamın adına 
"aptal'" derler. Doğru, yanlıı bu, o
nun vasfıdır. Humka kadar varan 
grafiklerini burada sıralasak sizi i
nandıramıyacak misallere rastlarıı
nız. Bu feragati dostlar arasında bi
linmif ve alıtınmıt olduğu için biri
nin üzerine yükleruneıi lazım gelen 
bir kabahati hemen onun Üzerine giy 
diriverirler. 

Filezof doktor nemli deniz kı
yısına oturmuş, sisler içinde deni
ze doğru ilerliyen kadına bakıyor 
du. Arkadatı tordu: 
· - Tanımadığınız bu yüzgeç, 

neden bu kadar sıkı fıkı sizi ala
kadar etti. O kadar güzel mi? 

Cevap verdi: 
- Şüphe yok. Çok güzel. Her 

halde terütaze durutu günetle, 
sun'i ışık banyoları ile, daha baş
ka bir çok feylerle örselemeseydi 
daha güzel olurdu. Şunu düfünÜ
yorum: Kendisine eziyet veren ve 
güzelliği için bir tehlike tetkil e
den bu zahmetlere katlanırken 
bizzat tabiatin bir taheseri olan 
kendi vücudünü bu kadar güze! 
yetittirmek için ne kadar engelle
re galebe çalmıf olduğunu aklına 
getiriyor mu acaba?.. Arkadatı 
sordu: 

- Bunları, transformizm naza
riyesini bilmekle güzelliğine ne 
katmış olacak, sanki .•• 

- Şüphe yok, hiç bir fey .• La
kin hayati vazifelerimize, uzu~·
larımızın hallerine temas eden 
şeylerin aramızda sır olarak kal
masını şafılacak bir fey gibi telak 
ki etmez misiniz? Bir otomobilde 
makineyi örten kapağı açmadan 
hareketi muttarit bir surette idare 
eden volan'ın üstüne oturabilirsi
niz.. Alıi. Lakin kendi vücut ma
kinenizle meşğul olmamak, bu, 
anlatılmıyacak bir kayitsizlik de
ğil midir? 

Öteki hemen tasdik etti ve de
di: 

- Dekart ne kadar haklıdır: 
Ruhu bilmek vücudü anlamaktan 
kolaydır. Çünkü ahlakçıların şi
kayetlerine; Sokratçıların nefsi 
bilmenin imkansızlığını ilan etme 
)erine rağmen muhakkaktır ki er
keklerle kadınların bir çokları 
kalplerinde - etten kalp değil, ma
nevi kalplerinde - geçen şeyleri 
karaciğerlerinde, midelerinde o
lup bitenlerden iyi bilirler. 

Kadın itvekilr tavırları ile zıp
lıyarak deniz kıyısına yaklaşmıf, 
suya girmiye hazırlanıyordu. Dok 
tor gülümsedi: 

- Bu güzel kadın, diyordu, 
tavırları ile, hareketleri ile, kostü
mü ile asırların akıntısına kartı 
durmak istiyor, çabalıyor. Bugün
kü insanlar sporları ile, gezintileri 
ile tarihten önceki zamanları ya
şatmağı düşünüyorlar. Köçebeler 
gibi çıplak yaşamak istiyorlar. Ve 
öyle sanıyorlar ki böyle yapmak
la Adem babadan bize gelinceye 
kadar aramızda geçen sayısız za
man aralıklarını - kuru bir istek
le - doldurabilecekler. Bu kadın, 
bu güzelliği gelitinceye kadar ne 
kılıklara girdiğini bir dütünse ta
tar. Dünyaya gelmeden, döl yata
ğında iken teninin geçirmit oldu
ğu safhaları biliyor mu? llk önce 
belkemikli hayvanların iplik zin
cir halkası olan amphionis'lerin 
kalp yüzütü, sonra balıkların iki 
boşluklu, hem ıuda hem havada 
yaşayanların üç botluklu ve niha
yet bel kemikli hayvanların yük
sek sınıfına mahsus dört botluklu 
kalbi tatıdı .. 

Her birimiz, kendi hesabımı
za, yalnız kendi nevimizin tarihi
ni yaşatımyoruz. Bütün nevilerin 
tarihlerini tekrarlıyoruz. Böbreği
mizi takınmadan önce hem suda 
hem havada yafayanlaan ve on
dan önce de bir balık böbreğini 
taşımıştık. 

Sesini yükselterek ve eliyle bir 
su çiç!!ği gibi mavi denizin üstün
le yüzen küçük beyaz başlığı gös
tererek ilave etti: 

- Ve, biliyor mu ki nazik vü-
cudünün içinde küçülmüt,büzülmüt 

bir çok uzuvlar var ki artık hiç 
bir ite yaramıyorlar veyalnız onu 
göl'ler içinde yafamıt olan atları
nın zincirine, derisini günetle yak 
maktan daha ziyade, sımsıkı yağ
lıyorlar. 

Tabiat sadıktır. Yaptığı şeyle
rin hiç birisini kaybetmiyor. İn
sanlar, tabiatin otları yetiştir
mek, gelittirmek için vücutlerinin 
müsveddesi üstünde yaptığı retuş 
ları, silintileri ve çizgileri uzviyet 
)erinde tatıyorlar. Görüyor musun, 
sular içinde ve günet altında çır
pınan bu mavi mayolu kadını o, 
vücudünün tekamül tarihini için
de taşıyan bir antika müzesi gibi
dir. Aralarında sayılara sığmıya
cak kadar zamanlar geçmiş olan 
ilk insanlar gibi yatamak isterse 
vay haline! .•• 

Filezof doktor sözünü bitirmiş 
ti. Yüzen kadın denizden çıkmıt 
kızgın kumların üstüne yaslanmış 
tı .• 

Filezof doktorun hakkı vardL 
insanlar, ilk zamanlara benzemek 
ister gibi görünüyor. Atalarında 
bir deniz tanrısı, bir Triton olma
dığı; aileleri arasında bir deniz 
kızı, Siren bulunmadığı halde ... 

Diyorlar ki sevda tanrısı Venüs 
denizden çıktr, kaybolmak için yi 
ne oraya dönecek. 

Her yerde açık hava, güneş 
keyfi .. Çıplaklık safası ... Her yer
de su ve günet modası. O kadar ki 
lsviçrede iki bin metreden yük
tepelerde sun'i göller, plajlar yap 
tılar. Kimyevi kumlar döktüler. 
Oralarda deriler kebap olmakta, 
altın rengine boyanmaktadır. A
dem babanın oğulları, Havva 
ananın kızları deniz kıyılarına dö 
külmütler, plajlara serilmişler, bir 
nevi Pagunizm yapıyorlar, günet 
tanrısına tapıyorlar..... Bu tanrı 
hazan onları çarpıyor.. Nasıl? •• 
Gelecek yazıda görürüz .. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

• 

Hiç yapmadığı bir kabahat böyle 
kendisine istinat edildikten sonra 
hazan muahazeler albnda ezilmeğe 
de baılanır. 

- Canım bu da yapılır mı ya? 
Doğrusu Cemil sana yakıştıramayız. 
Her şey aklımıza gelirdi ama senin 
bu iti yapacağm hatır ve hayalimiz
den geçmezdi. 

Bilir misiniz bu hakaız ve z&lim mu 
ahazeye karfı ne cevap verir? 

- Oldu bir it. Ben de aonradan 
anladnn ama it itten geçti. insanlık 
hali bu, kul kusurauz olmaz. 

Buyurunuz bakalım. Bu özür dile
diği kabahat, asla kendisinin yapma
dığı fakat on münaaebetaiıılerin tah
mil ve ianat ettiği ıeydir. 

Şimdi size aoranrn; bu adama ne 
isim verirainiz? "Aptal,, değil mi? 
Saftil Cemili münaaebetaiz arkadat· 
larile baı baıa bırakalım. 

Fuada gelelim: 
Fuat, Cemilin tenidir. Ama ne ka

dar zıddına. Sanki biri ıimal, öteki 
cenup kutpu. Onu hiç kiıme bir ka
bahati itiraf ederken görmemiıtir. 

Canım Cemilin dediği gibi "Kul 
kusursuz olur mu?., Evet. Allahın ya
rattığı kullardan bir tek kusursuzu 
vardır. O da, Fuat. Eline aldığı barda 
ğı, gözünüzün önünde, düfürüp kı .. 
rar ve: 

- Ben kırmadım; der. 
- Canım, itte gözlerimizle gördük, 

ki bardağı sen düıürdün de kırdm. 
- Hayır, hayır. O düttii ve kınl

dı. Ben kırmadun. 
Çatlamak itten bile dej;ildir. De

dik ya, Cemilin tam zıttı. 
Size bu hayrete ıayan iki misali 

ıöyledikten aonra hayret deceğiniz 
bir ıeyi daha ilave edeyi Cemille 
Fuat, içtikleri su ayn i ek ka· 
dar da doıtturlar. Öyle ya. Onun 
0yapmadım,, dediği §eyi öt~ki «hen 
yaptım> diyecek olduktan ıoııra bun· 
dan daha ıağlam bir temele iıtinat e
den dostluk ta bulunabilir mi? Onla
rın doatluklan kardeıten daha ileri. 
Böyle geçinip gidiyorlar. 

Cemil ne kadar iyi iae Fuat ta o 
kadar fenadır. 

Size timdi bir misal daba anlataca
ğım: Gerçi Cemilin bu aptallığına ve 
ötekinin de bu kadar ahlakaızlığına 
inanmıyacakaınız ama, biz de iıittiği· 
miz zaman inanmamııtık. Size Cemi
lin feragatinin inanılmaz bir aptallı .. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat ilzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Oayoa Hanında 

bulunmayan ıebirlerde acenh aranmıktadır. 

Tel.: Beroğlu : 4887 

Milliyet'in edebi romanı: 28 ki artık inkılap oldu. Efendi de, a
ğa da, bey de, kim var kim yok 
hepsi bir oldu. Kadına kadın, er
keğe erkek denecek. Öylesine öy
le ama erkektir diye aabahlara ka
dar danes barlarından da çıkına
mak olur mu ya? Evinde dlşehle
tisi olanlar için değil bunlar. 

YAYLA- KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Benzigül bakkal Nuri ağanın 
kapı ipini çekince tatlığa daldı. 
Tek tek gözlü beyaz kedi gene de
ve oldu. Bunca aydır Benzigül'e 
bir türlü ahtamamıttı. Kuyruğunu, 
kanburunu indirdikten sonra mer
divene fırladı. İki tavuk, mutfak 
kapumın önündeki yarımlağı'nm 
kenarına sıçramış, içindeki arpayı 
bitirmeğe uğratıyordu. 

Benzigül batını merdivene doğ
ru kaldırıp seslendi: 

- Samiye abla! Samiye abla! 
Bir ökçesiz terliğin tahtalar ü

zerinde çıkardığı tıpırtıları itidil
di. 

- Sen misin Benzi gül Hanım? 
- Ayol neredesiniz? in cin top 

oynıyor. Derse geldim. 
- Yukarı buyur. 
Çıkarken soruyorduı 
- ibibik nerede? • 
- Şermin mi? Dükkana kadar 

gönderdim. Neredeyse gelir. 
Genç kızla genç kadın sofada 

karş:laşınca Benzigül kaşlarını çat 
tı: 

- Nefise abla 1 Sen gene ağ
lamıta benziyorsun. 

- Yok, yok. Ağlamadım. 
- Bak gözlerin kıpkırmızı. Ha-

ni bana ağlamıyacağım artık diye 
söz vermittin. 

- Ağlamadım kız, hele bir o
tur. Hiç ağlamadım. 

- Gözlerin söyliyor. 
- Gece uyumadım da ondan 

olacak. 
- Rahatsız filan mı oldun? 
- Hayır. 
Sustu. Yerdeki alaca yollu ki

limin bir kötesine bakarak: 
- Bizimki bu gece de gelme· 

di. Onu bekledim. 
Sesi gene ağlıyor gibiydi. Ben

zigül Nefise ablanın çenesini ok
tadı, elinden tutarak odaya soktu. 

- Benim dediklerimi hiç dinle
miyorsun Nefise abla. Bana biraz 
kulak versen. 

- Ben ne yapıyorum ki? işte 
görüyorsun. Biz bir esnaf parçası
yız. Efendilere beylere benzer 
miyiz hiç? Ama Nuri ağan diyor 

- Bu gece barda mı idi? 
- Şimdiye kadar meydanda 

yok. Akşam Şermini iki defa bar
lara gönderdim. Bir bir bakmıt 
bulamamıf. Sonunda Alanbra ba
rında bulmUf. Kızı terslememit 
ama, bir daha gelirsen kulaklarım 
koparırım demit. Barcıdan çıkola· 
ta nevi almıf, cebine koymUf, ha
di eve! Diye savmıt. Sabahacak 
gelmedi. Belki dayısı gilde yatınıf
tır diye erden kızı gönderdim. Uç 
dört gündür oraya da uğramamıt. 
Bar kızlarile yattı mı ki? Bilinmez. 
Onlar çok alafranga. Biz belliye
miyoruz bu yeni giditah, belliye
miyoruz itte .. 

- Ablacığım! Bu yeni gidişat 
değildir. 

- Ne ola ki? 
-Yeni giditatın yanlıt anlatıl-

ması derler buna. 
Genç kadının uzun kirpikli, bir 

parmak sürmeli gözleri dolu dolu 
oldu. Sesi açık açık titriyordu. 

- Bari güzel bir şey olsalar. 
Bunu inler gibi söyledi. Hakkı 

ğa kadar varabildiğini söylememi§ mi 
idim?. 

Geçen sene yaz tatilinde bu iki 
canciğer arkada§ mezuniyetlerini ge .. 
çirmek için kaplıcalara gitmeğe ka
rar verirler. Bakınız bu Buraa seyi\
hatinin maceralarına: 

Mudanyada vapurdan inerken Fu· 
at küçük bir yol sepeti alarak Cemi
lin bavulunun yanına koyar. Sepetin 
sahibi Cemile yaklaıarak, hakareta
miz bir tavırla: 

- Kolay gele beyim. Sepet bizim. 
Cemil: 
- Affederııniz, yanlıtlıkla almı

§Dn •• 

Herif kaba. Şu cevabı vermiı: 
- Yanlıı manlış ama, görmesey

dik, bizim sepet güme gidiyordu. 
Cemilin vaziyetini düşünebiliyor 

musunz? Bu daha Bursaya ayak bas
madan ilk adımdaki rezalet. 

Kaplıcaya varıyorlar. iki gece 
ıöyle bir güzel dırıltıaız, sızıltıaız bir 
istirahat. Üçüncü günü gene bir çİn· 
gar. Fuadın olduğu yerde rezalet ol
masın, bu, mümkün değildir. 

Üçüncü günü otelde bir gürültüdür 
gidiyor. 

Ne olmuş? 
Otelin bütün aigara tablaları ıırra

kadem basını§. Hayreti.. Otelde hır
sız mı var? Sonra hırsız varsa neden 
daba kıymetli şeyleri çalmıyor da si
gara tablaları gibi gayet ehemmiyet
siz eşyayı toplayrp götürüyor. Fuat 
otelcinin yanına giderek kulağına iği
lip: 

- Merak etmeyin. Sigara tablala
n zayi olmuı değildir. Bizim arka
da§ daüaairkaya müpteladır. Müthit 
bir kleptamandır. 

11Şimdi biraz sonra o hamamday .. 
ken ben size tablalarınızı bulurum. 

Zavallı Cemilin bir ıeyden haberi 
yok. Ve sigara tablaaı hıroızlığına da 
herkes gibi, hatta herkesten fazla 
hayret ediyor. 

Cemil, saat on buçukta hamama 
giriyor. 

Fuatla otelci birlikte Cemilin odaaı 
na giriyorlar ve bavulunu açtıkları 

zaman, ne görsünler? Otelin bütüıa 
sigara tablaları Cemilin çantasında de 
ğil mi? 

Otelci bu şekil sirkatin arz Üze
rinde ilk defa yapılmıt olduğuna ka
ni, aea çıkarmakaızm tablaları alıyor 
ve çekilip gidiyor. 

Fakat bir ıey de ıöylemeae içi dur
mıyor. 

Cemil, hamamdan geldikten sonra 
yemek yiyor, bira:ı; uzanıyor .. Akıama 
doğru saat Üçte uyanıyor. Bahçede 
biraz gazete okurken otelci yanına ge 

liyor ve aralarında şöyle bir muhave
re geçiyor. 

- Cemil Bey, bu huydan vazgeç 
beyim. 

- Hangi huydan. 
- Tabla huyundan. 
- Cnnım, hangi tabla huyu. 
- Canım, otelin sigara tablaları 

kaybolmuıtu. 

- MaIUın. 

- Evet, malUm ama, bunların si-
zin bavulda olduklarJ malUın değil
di. 

- Sigara tablalan ile bizim bavu
lun münasebetini anlıyamadım. 

Otelci, inkir karıııında, ısrar et• 
mek istememi§, sadece: 

- Fuat Bey biraderimiz lUtfedip 
te haberdar etmeıeydi bizim tabla
lar ... 

Otelci &Özünü bitirmeden o hemen 
vaziyeti idrak ederek atılmıt: 

- Kusura bakmayın, bir yanlıtlık
tır oldu. 

vardı. Genç kadın güzeldi. Çok gü 
zeldi. insanı karşısında durdura
cak, faşırtacak kadar alımlı ve gü
zeldi. Bundan artık ta sevimli idi. 
Kanı atetti. Benzigiı1 onun güzel
liğini bir daha söyledi ve ııöyler
ken yüzüne, kılığına bakıyordu. 

Bu genç, bu güzel, bu alımlı ve 
sevimli kadın kendini çirkinlettir 
mek için aklından, elinden ne ge
lirse yapıyordu. 

Y aradılıttan penbe beyaz olan 
yüzüne vıcık vıcık yağlı düzgün 
sürmüştü. O kadar ki, bembeyaz 
ensesi bu düzgünün gerisinde ka
ra sahtiyan rengi gösteriyordu. 

Katları koyu rastıklı di. Benzi. 
gül biliyordu ki bu bir parmak ras 
tığın altında simsiyah, ince ve uç
ları virgüllü bir çift kat vardır. 

Başında oyalı, tarap rengi bir 
yemeni vardı. Y etmezmit sanki, 
bir de diti kulağı ağrıyanların yap 
tıklan gibi çenesinin altından te
pesine doğru ve ikinci bir sargı da
ha sarmıştı. Boynunda yedi sekiz 
tane kocaman beşi bir yerde şan
gırdıyordu. 

Bütün avuçları, parmaklarının i
kinci boğumlarına kadar nıtadırlı 
kınaya bulanmıştı. Etekleri yerde 
sü>iinen bir dallı entari giymiş ve 
beline b;r fakfon kemer takmı,tı. 
a"~ını sağa sola çevirdikçe sekiz 
or. örgülü, uçhrı altınlı saçları şı-

Konferans bir 
Tebliğ neşretti 

(Başı 1 inci sahifede) 
ne,retmiıtir: 

«Riyaset divanı muhtelif tali komite
lerin hazırladıkları raporlara ittila hasıl 
etmek ve konferanoın ilerideki çalııma
lan hakkında tavsiyelerde bulunmak i
çin bu sabah bir toplantı yapmı§tır. 

Riyaıet divanı ilk önce iktı&at komia
yonunun muhte]if tali komisyonlarınuı 
çalıımaları hakkında reis M. Coljin ile 
raportör M. Runciman'ın hazırladıkları 

raporu tetkik etmiıtir. ı 
Bilvasıta himaye usulü meselesini ve 

istihsal .ile sürüm ve satıı meselelerini 1 
tetkik eden iki tali komisyon da kaleme ı 
aldıkları raporlan vermişlerdir. Bu tali 1 

komisyonlann mesailerine devama itti· 
fakla karar verdiklerini bildiren bu ra- 'ı 
porları riyaset divanı tarafından tasvip 

1 

edilmiıtir. 
Para yardmıı meselesiyle uğraıan la· 

li komisyonla ticaret siyaseti tali komis
yonu çalıımalanna devam edip etmeme- ~ 
leri babsınıl'a azalan arasında fikir ayrı
lıklan çıktığını bildirmişlerdi. M. Col
jin ile M. Runciman bu tali komisyon· 
]ardan her birinin ortaya sürülen muh
telif fikirler ve noktai nazarlar hakkında 
bir rapor hazırlamak için birer tahrir ko
mitesi teıkil etmelerini teklif etmiıler
dir. Riyaset divanı bu teklifi kabul etmit 
tir. 

Para itleri bahsına gelince çabucak 
alınmaoı lazım gelen tedbirler hakkında 
tetkikat yapan tali komisyonun reiıi M. 
Jung yedi temmuz toplantısında alınıruf 
karara dikkati çekmiıtir. Yine para bab
sında sürekli tedbirler alınması itini tet
kik eden tali komiıyonun raporunu ve .. 
ren M. Kienboeck' da bu tali komisyo
nun şimdiye kadar dört karar sureti ka
bul ettiğini ıöylemiıtir. 

Riyaset divanı yapılacak muamele ve 
tutulacak yol hakkında bir müddet fikir 
teatisinde bulunduktan sonra para ko
m.iıyonunu aktaın üzeri saat on altıda 
umumi bir toplantı yapmağı kararlattır
mııtır. Para komisyonu bu toplantıaın .. 
da bir tahrir komitesi tetkil edecektir. 
Bu kom.ite riyaset -divanının yarın saat 
on bette yapacaeı toplantıya yetiıtiril
mek üzere tavsiyeler ve mütalealar ha
zırlayıp kaleme alacaktır." 

Beynelmilel para 
LONDRA, 10 A.A. - lngiliz murah

hulanndan M. Elliott beynelmilel para 
esaaının yeniden ortaya çıkanlmaıı için 
ıürekli tedbirler alınmaoı iıiyle uğratan 
tali komisyonun çalııınalanna devanı et
meıini iatemiıtir. Bunun üzerine Fran .. 
ıız maliye nazın M. Bonnet söz alarak 
lngiliz hükumeti naınına beyanatta bu
lunmağa ıeli.hiyettar bir mümeoailin pa
ra iıtikrannın muhafazası lehinde bulun 
masmdan ve altın e1aaına dayanan bey
nelmilel para ölçüsünün yeniden teıiıi 
gerlcinliğinden babsetmeıinden memnun 
kaldığını IÖylemittir. 

M. Bonnet sözüne devamla demiştir 
ki: 

«Bununla beraber ber fey bizim naza
nmızda ıu mütekaddim meseleye ti.bi 
bulunmaktadır: 

Konferansın gayeıi kambiyo fiaUann
da e:örülen ve ıpekülaoyon manevralann 
dan ileri gelen temevvüclere bir nihayet 
vermek olacak mıdır. 

M. Elliott'un sözlerinde bu meıeleye 
dair en ufak bir imada bile bulunduğunu 
duymadım. Franoız murabbaı heyeti ev
velki vaziyetinden ayrılmiyarak bu me
ıelenin müzakeresinin riyaıet divanına 
havalesini istemektedir. Çünkü bu mese
lenin tetkikine giriımek riyaset divanına 
ait haklardandır." 

Altın ölçü 
LONDRA, 10 A.A. - Macaristanm 

paraları altın ölçüsüne bağlı devletler 
grupunu tutacağı haber veriliyor. 

-----··------------
DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada herııün öileden 

sonra oaat (2,30 dan 5 e) kadar lıtan
bulda Divanyolunda 118 numaralı bu
suıi dairesinde dahili hastalıklan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
22.398. 

4025 

kır şıkır ötüyordu. Sabaha kadar 
sedirin üstünde, pencere kenarın
da pineklediği için yerdeki yatak 
olduğu ıribi duruyordu. 

Benzigül ırene bir feyler söyle
mek, yeni hayat çin öğütler ver
mek istedi. Uygun bulmadı. Genç 
kadın bunları ne kadar içten din
lerse dinlesin gene gizli bir acı du
yuyordu. Günah denilen teY doğ
duğu gündenberi onun benliğini, 
varlığını kaplamıttı. Anası . onu 
doğurur doğurmaz, göbeği kesilir 
kesilmez öpememişti. Günahtı. E
ri kucağına alınadan kadın çocu
ğunu Öperse haram olur. Ve bugü
ne kadar hep günah içinde ya,a
mıttı. Daha doğrusu yaşar gibi 
çabalamıştı. Yaşar taklidi yapmıt
tı. Okumak günah, gülmek günah, 
konutmak günah, oynamak gü
nah, giyinip kutanmak günah, ko
casına karşı güzel, tık, ev kadını 
ve mut kadını olarak görünmek 
günah. 

Gözü kapalı gelin olacak. Gözü 
kapalı ve bostan beygiri gibi çalı
şacak. Her aktam bir güğüm su ısı 
tıp besmele ile çocuk doğurmağa 
çalışacak. 

Günah olmıyan, hatta sevap o 
lan bir tek sey vardı: Arada bir 
kocasından' dayak yemek. 

Hoca ile kocanın vurduğu yer
lerde yarınki ah~t günü hep gül a-

• 

FENERBAHÇE 
Ejya Piyangosua 

Keşides;ne, ancak, 

ffinüı:üı kald ·. Ace e edi~İI· 
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Bugünkü proğraw 
İSTANBUL : 

18, : Gramofon. 
18.30 : Fran•ızca ders (ilerlemit 
19, : Su: (Cennet Hanım.) 
19.30 : Su: (Necmiye Hanım.) 
20, : Su: (Nihal Tevfik Hanım.) 
20,30 : Eftalya Harum, kemani Sadi S. 
arkad.aılan 
21,30 ı Gramofon. 
22, : AJans, Boraa haberleri •e ıaat ı 

ANKARA, !538 m. 
12,30 : Gramo!on. 
18, : Salan orkestra.11: Beethoyen 
ture Fidelie Pucc.ini Fantaıie Toaka 
Valıe Sana Viennoi.a 
18,45 : Alaturka saz. 
19,45 : Dana muailciai. 
20,15 : A,;..na hab4!ırler1 
VARŞOVA, 1441 m . 

21: St-nfonik konser. 23: Dana muajl.iıİ 
DUDAPEŞTE, 550 m. 

21),\!: Operet parçalari. 21,15: TemıJ ~ 
)"•ldat1). 22.55: Haberler. - Siaan rnuY d 
24,16ı Almanca konferans. 

ViYANA, 518 m. 
2Q,4/i, Neıeli bab.orler. 21.:ıs, Mm; nct"h 
Türklerin Viya11a önüne aelmeleri 22: S' • 
nik lc<1naer 23,35: Pl&k ile dana muıilıİfi. 

MILANO • TORINO - FLORANSA 
21: Haberler. - Plak. 21,S: Operet 

PRAC. 488 m. t 
20,46: Solo harpa lton•eri. 21: Mizahi ~ 
riyat. 23,20: Caz. n 

ROMA, 441 m. 
21,45: Kanı ık konser-. 22,30: T emıil 23: b 
ıerin deY•mı. 23,.25: Danı mu.ıiki•i ,,,,,1 

ihtira ilanı 
n 

" Humbaralarda islahat" hl 
kında istihsal olunan 24 Ağutl' 
1931 tarih ve 1254 numaralı ilıl ı 
ra beratı bu defa mevkii fiile Jı:i 
mak üzre ahere devrüferağ ve1' 

car edileceğinden talip olanlat' 
Galata' da Çinili Rıhtım HanıııJ 
Rb F ti 1·1j o ert erriye müracaa arı 

olunur. (5394) 

Jlilliy~ il\ 

Aınn umdeıi " M l L L ı Y' E T " tİf h ·--------------..,,,. 
ABONE ÜCRETLERİ : c 

ik 
id 

TG.rki1'• İçin Harlç. 6ı;i• 
LK. L.K. 

3 •Jhfı 4 - 8 - ra 
8 ,, 7 IO 14 - iti 

11 " 14 - 18 - / di 
Celen •• raı.: a.-i Yerilmez- Müddf" 

S9Ç•n nD.alaalar 10 hraıtur.- Caa.t• <ff 
matbaaya ait itl•r iç.İn mUdiriyet• ,..t 
raca.at .diliı-. Gazet•mia i.linların ıpa• .... 
li7etiai lıı;abu.I •baı•L 

BUGONKO HAV.ı\ 
Y eıi.lköy aıkeri raaat m.erlır:eıı::ind•rt. .,,. 

rilen habere cöre busün haya bulutlu .,, 
s.ak:ln olacaktır. 

ıo.7.933 tarilünd• ha•• tu,.=..ki 759 oıı'
limetre. en faıı::la ııca1clık .22,. en az 17 dr 
rece bıdedHmi:tir. 

.., 
di 
kı 
b,. 
b11 

çacak. ko. 
Ama dıtarıda br dünya varıııl k.. 

Kime ne? O dünya durmamac:" g" 

na ilerlermif. Nesine gerek? fol b 
)arın içi dıfı, yüreği kafası her t' • 
biraz daha - ister istemez - ili 
riye doğru gidennif. Neme li~ ti 

Genç kız, kenç kadının yeni lı' ha 
tan dökülen göz yatlarını durcltP" ite 
mak istemedi. İçinin ağlıya aı~ l'Q 

açılmaıını bekledi. Beklerken 
dütünüyordu. tik 

Büyük bir inkılap yapan Ru•I' ta 
büyük bir inkılap yapan Türıd~ di 
den çok daha az zulüm, kahır, ~ 
tipdat çekmitlerdi. 

Paditahlığa ve padişahlara "! 
fi çarlık ve Çar, atağı yukarı # 
danlı, merhametli insaflı bir idsf 
idi. 

T olstoi ile Maksim GorkiniP 1~ h e "~ cümelerini yeni, yeni okuyordu· i le.r 
memlekette ki birTolstoi,bir G01 diy 
yetişir ve itte şu okuduğu eserleı te.r 
yazabilir; o memleket elbette ~ ~~! 
tanat ve hilifot memleketind .. ..... 
daha vicdanlıdır. ta,. 
Okuduğu kitaplarda görüyoı-JI d 

ki Çarlık zamanında Rusyacla ıı; 
çok darülfünunlar varmış. Me"\ 
muallimler;. milletin ntıhş ve J:ıl~ 
tutuşuna çalışırm•ş. Bunları br~ eil; 
kınız o memlekette telefon, şiıtl r l'.1ii 
difer ve elektrik varmış. Mede~ 

(Dc~a,.,,ı .-rf 
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r. ~~~:t~!~?a :e~~o~~İl~!v~=d~~~b~ !!~S~va 
zerınde, bir yüzü denize nazır üç kudretini mukayeseye imkan veri· 
ya~ duvarla sarılı bir manastır yor. 
var ır. Böyle bir mukayese, ltalyanın 
1 f ~omadan yüzelli kilometre me Büyük şefinin fU sözlerini batırla
ç a e. e. ~ulunan bu manastırda, tır ve o sözlerin, artık bugün, ha
~n .. jn.~ltıl~ri yerine sürekli gök kikat kalıplarında tekillenmit ol
d·ı~ tülenne benzeyen feyler iti· duğunu gösterir: 
ı: ır; ~çı sakalına karıtmıf ketit- "O kadar çok tayyaremiz ol
v r ~~rıne, yeni bir mesleğin genç malıdır ki, kanatları gök yüzünü 

e >:n~ ~likleri görülür. karartsın, motor sesleri batka gü. 
vin. srı ~ır kıtlayı, bir zabitan e· rültüleri sustursun". 
r ı-'' evlı zabitler için etrafı bah. t 1 Pavyonları, büyük kütüphane
t 
1 

ve müteaddit salonlu bir mek· 
fa 1İl·b? binasını, yanyana yapılmıt 
591 h ngarları ihtiva eden bu mana•· 
'--.IAıır,k Orbetello açık deniz Hava 
• e tebidir. 

tirdJ;._ç_ık deniz havacılarının yetİf· 
•gı mektep. 

ee/talya'dan Amerika'ya selim 
tal •rmı:k ve Şigago sergisinde 1-
aaJ ~8!1 ıdareainin kanatlı bir tim· 

ot.'ve 
1i:1 

ddo!attrrmak için yola çıkan 
le ile 1:fıne doğru muvaffakiyet· 
tarıı:~•~en Balbo Filosunun kar· 

s. y· .u yuvanın yavrularıdır. 

Pilot Robida 
Spa'dan Reima'e gelirken geçir

mit olduğu kaza üzerine hastaha· 
neye kaldırılan Henri Robida ya. 
pılan ameliyata rağmen kurtula· 
mıyarak ölmüttür. 

Henri Robida, 1931 ağustosun
da mesafe rekoruna teşebbüs et· 
mia ve 1932 kiinunusanisinde Pa
ria '- Hano! dönü,ünü 3 gün 4 saat 
17 dakikada yaparak rekor kırınıf 
ve bu rekor bugüne kadar Robida 
da kalmıthr. 

Ayni zamanda sivil mühendis 
olan bu pilot henüz 31 Yatında idi. 

A TLANTİK FİLOSU 
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Kısa haberler 
Almanyada hava hatlarına 

rağbet 
Almanya'da hava hatlarına rağ

bet çoğalmıttır. Bilhassa Berlin i
le Munich arasındaki hat çok nak. 
liyat yapmaktadır. 

Bu hatta tahsis edilen tayyare
lerden, 4 motorlu ve 41 yolcu ala
bilen "Hindenburg., 22 mayıatan
beri her gün sefere batlamıttır. 

Ekser hatlarda pazar tatili kal. 
dınlmıttır. 

Ağustostan itibaren Londra -
Munich; Berlin - Municb hatla
rında gece servisleri yapılmasına 
karar verilmit ve bu yollar boyun
ca, 30 zar kilometre fasılalı fener
ler dikilmesine batl&nmıftır. 

"' "' "' 
İngiltere. - tayyare motorların-

da kullanılan mevadı mahrukanın 
terkibatında yapılan bazı değitik
liklerle tayyarelerde aüratin arttı. 
rıldığı haber verilmektedir. Bu 

ırırıı dört t d k --"'"""""'"""""""'''""'-'"·"-"'"' kep ol b . ayyare en müre • mühendis alınmı• ve yolda vükua ı' an u fılonun ·· k' · · Mı'zah ko··şes'ı Resim intibalarımızı: Tayyarelerden biri denize indirilirken. - Ceneral T 
Çen ef d yuz •t•YI ge· gelebilecek herhangi bir arızada tebe k:a 1 1929 danberi bu mek- Balbo, erkaniharbiyesile sefer yolunu hazırlıyor. - Filonun uçuf va;ziyeti. 

S::ÇalrfarJab:1! ~e. mütemadiyen Şikago aergiıi münasebetile, 1. ne olan bu yol üzerinde timdiye telsizle bu mühendisin fikirlerine 
tır. &Un ıçın hazırlanmıt· talyanın ıeli.mmı Amerikaya ge. kadar yapılan teşebbüslerin yal- müracaat etıneleri bütün pilot ve 

tirmek için, Ortebello'dan havala- nız dördü muvaffak olmuftur. makinistlere tebliğ edilmittir. 
Uç •enelik ·· ki' C al B lbo fil 1 1 naaınd f ıure ı çalıfma es· nan ener a ·osu, ı an- Amerikahlann 1924 teki dört Denize, yol güzergi.hınca, müte-

t b a &e er heyeti al 'd da'ya varmıf bulunuyor. tayyarecilik grup uçutlarına gelin dd't bal' ·ı · k d'I · ,,; a irer ta "k'd·· az arı, a e· a ı ıne gemı erı sev e ı mıt 
, nız ga n ı unya olmut ve yal- Her biri dört rakipli 24 Savoia ce; bu tayyarelere denizden 19 ve bazı yerlere de büyük can kur-
<.~ G·· Ydeye haraı nefia etınit! ~ dan mürekkep olan bu filonun ti· harp aefineıinin refakat etınit ol-

1 
k I 

da iki def .. ~t !>4Ulfılan, ay- m ı a aa enızın e p e ece- annı ıoy eme azımge ır. 

,,- ,.,~-· ... 
' I 
ı..... ····· ...... '\. ,, ... 

r 934 te! 
Amerika' da İnfa edilmekte o

lan ilk sahih ada hazırlanmıttır 
• 1 

Nev - Y ork ile İspanya aratında. 
ki bir hat üzerinde demirliyecek 
olan bu adanın personeli 25 kiti 
olacak ve 300 yolcu iatiabma mü
sait tesisatı bulunacaktır. 

İntaatına batlanmıt ve fakat 
henüz ikmal edilmemit diğer üç 
sahih ada, gene 1934 de, Aaur a· 
dalarının garbına demirlenecek
tir. 

hususta tecrübe edilen bir tayyare 
nin aürati 351 kilometreden 386 
kilometreye çı:kmıttır. 

* * * 
Fransa. - Pariste, Billancourt-

daki Renault fabrikalarında hava 
ile soğuyan yıldız teklindeki 9 si
lindirli motorun mukamevet tcx:
rübeleri devam etınektedir. 10~ 
saat çalıştırddıktan sonra sökülen 
bu motorda hiç bir &Jınma eseri 
görülmemit ve motor tekrar çalış· 
tırılmak üzere bağlanmıttır. 

Motorun karakteristikleri ~Un· 
lardır: 

İzafi takat: 350 beygir. 

İzafi rejim: 1900 devir dakika. 

Kutrudahili ve tuliseyir: 
140 x 150. 

Umumi ailendre: 201,7 
Tecbizatile sikleti: 313 kilogram 

'"' un e sekiz __ 1 . -~;~"' al" ti d · · d taki d dukl .. ı k ı· ı· taran ar onu muftur. 
~ınanaatr a ızinlı çıkılan bu asri ği yol Amaterdam, Londonderry, Filhakika Balbo filosu da hiç Uçuf malzemesine gelince: "S, 

'ııbiiyük rın ltalyan havacılığına falanda, Yeni Brunawich, Montre- bir feyi kadere bırakmamıttır. 55 - X'·" tipinde olan Savoia Mar :ı: :ı: :ı: 
;,> ca' .. muvaffakiyetler kazandıra al'dan geçmekte ve 11.300 kilomet Bir defa her tayyareye lazım ol- cbetti ler. Rusya. -Tayyare fabrikaların· 

gB fUPbeıizdir. reyi bulmaktadır. duğu kadar adam alınmıttır. lki- laotta Fraachini'nin "Aaao 750., da iki ltjjj.lik hafif bir tayyarenin in 
,. tetkiİ 7uvaffakiyetlerden birini Bu yolun en tehlikeli kısmını si pilot, biri telsiz, diğeri makinist motorlarile techiz edilmittir. tasına batlanmıttır. Bu tayyare Ü· 

nihay et ecek olan Şikago seferi İslanda Labrador arası tetkil et- olan bu adamlar uzun müddet ih- zerine M 11 tipinde bir motor ko-
e e erın k ·· d' - Madam, kombinezonu üstünü- mektedir. timamla ralı•tırılmı• ve bu sefer Her tayyareye denizde demir- nulacaktır. Tayyarenin ini• sürati 

1 Fa9i · e uzere ır. ze giyinseni:ı; iyi edersiniz. ,. T T 1 b.l k · k d' k d' T 

' bu te h~ın Xl İnci senesindeki _ Rica ederimi.. Kombinezonu- Ekseriya kesif ıis tabakalarile için mükemmel bir tekilde yetit· eye 1 me • sıste en 1 en ıne 50 kilometreyi geçmiyecek, ya. ı 
ne ı:..~ Urat, hava müntesipleri· mu üste mi, alta mı giymek lô.zım gel örtülü bulunan ve kuvvetli deprea- tirilmiflerdir Kumandan Balbo- yolunu tayin ve takip edebilmek i- maden yarı ahtap olarak inşa edi-

... ·~~Y·a~n;ı;n~~o:n~b~i~r•a=e~n:e:.:e:vv~e:l~ki~·~:d;ig:•;in~i~s;i:zd::en::ı_;ı~'y~i~b~i~li:rı~·m:·;.. ........ ~~y~o:n;_;v~e~f~ır~t~ın:a~m;:ı1n;::tak::a~l:a~r~ın:;:a.s:a:h~-~~n~ın~a~e~f~in:e:•:i~n~e=, :r=ak~ip~o=l~ar~ak~,~b~i=r=d=e~:ç:i:n~te=rt~ib~a=t:k:o:n~u~l~m~Uf=lu~r~.:::;;~~~~l=ec~e=kt~ir=.==========~========~~ 

"' fondra mektupları M [As~:·:.::'.:;,"'•- ı 
((?.nf eransın bir de iç yü- 1 E RLER.İ T-oph-ane-tem-ini -isti:-..• 

Zu •• •• d • ı • f sandığından maaş alan teKa nu goz en geçıre ım. Demir madeni Zefzefenin bir kurbanı Bir cinayet üt, Yetim ve Dullardan lİ· 
ANDIFLl-Burada oldukça ,iddet çer senelik ikramiyelerini al Gu··nu··n en Kastamoni'de zengin bir li bir zelz~le hissedilmif ve bu zel Kızı da öldürdü, ken- ıoak üzere henüz müracaat et· 

k ,. 1 muvaffakıyetlı" zele pek fed bir ölümle neticelen ar 1 Ve demir madeni bulundu mi,tir. Burada aathı bahirden disi de öldü! miyenler 30 Temmuz 933 çe ka 
ad M L"t . ff't KASTAMONU, - Ticaret o. 3200 melrr. yüksek Akdağ denilen MiHALIÇÇIK - Dün Yeni za- dı.r Balarköy Barut fabrika-

amı • l VlnO Uf dası tarafından vücuda getirilen bir tepe, bu tepede de Ye,ilgöl fer köyünde kanlı bir vak'a ol- smda maaş tediye komisyonu 
"'İİzake (Başı 1 inci sahifede) 1 yapılması lazım~eld!ği?i.söylemekte daimi sergiye madeniyata ait bir denilen büyücek bi,- su birikintisi muftur. Hadise oğlu Mehmet na· na müracaat eyleme.eri me2 

Tabii.il; te~lini aldı. Frı.,ısızar kadar ılerı gıdıyorla.·. kısım daha ilave edilmi,tir. Halk vardır. mındaki delikanlı bundan 25 gün kiir tarihten sonra müracaat 
haL• ki dol il 1 Napolyon, halletmemeğe karar z 1 1 ld d y ·ı ·· h 

"''<1J>da" 1 ay11 e hu meı;e e 1 . k · h ve köylülerimiz ellerine geçirdig·i e ze e u uğu esna a ep go evvel Mu arrem kızı Hamide ha- edenlerın' ı'kramı'ye_'e,· 
1
•
01

• al· •nı "'ukaddarı acak karar konferan· verdiği bir mese eyı ?mıayona a".~· ı··n kenarınd b' b çocugu· k tı 
<:ak •re.tını d le edenniı. Riyaset Dıvanı da bugun maden ve laf parçalarını odaya ge u a ır ço an nımı açırmıt r. mak üzere Ankara Asker"ı fab 
. ._ in-. Aın ·ı__ a tayin etıniı ola· 1 d" t ı ı· b oturuyor ve az ileride otlıyan ko- Dün Mehmetle kızın dü""'-1eri !"tı ... d"ı _ erı1,..lıtar, mali meselelerin onu yaptı. ktısa 1 mese e er ma 1 tirmiye atlamı•lardır. Taşköprü K'"" rı"kalar sı'gort ve tea ·· 
•dd· -ese 1 meselelerden ayrılabilir mi, ayrılamaz ~ yunlarını göze.tliyormu•, zelzele icra edilmit fakat gece Mehmet a vun san ıa etın; ı e erden ayrılabileceğini nün Alipa•a köyu .. nden Selim na- I b T dı • ·· t b l ~afa bıra~j· Ve bu meseleler bir ta· mı meseleıinin tetkikini gene kendi T o unca ço anın oturduğu yer ya- kızın odasından birdenbire çık· gına muracaa a mec ur o a 
1 ılarle ui arak konferansın iktıaadi araaından ayırdığı küçük bir komisyo- mında bir köylü tarafından odaya rılmış, çoban bu yarıktan içeri mıttır. Mehmet kızın baba ve an· caklan ilan olunur. (3197) 

• dir. Dota'.:'t.nı1 asını iltizam etmiıler· na havale etti. Komisyon bu mesele- getirilen maden tetkik edilmiş zen düşüp kaybolmutlur. neıile konufmUf, onlar da bunu 
tery• "" e konf d yı· teknik noktadan hangi meselelerin d . 

ıç eı..,· ı eranaın evammı · gin emır madeninden bir parça kabw et:nesini vaktile kızı neden to.ıı Fro.ıı,.~ı er demektir. Diger taraf· mali meselelerden aynlabileceğ!nı, M il' 1 k 1 d 
ı>a Atı.., k: ırrupu - ki bugün hu gru· hangi meaetelerin aynlamıyacaı:ı~ olduğu anlatılmıftır. Selim Ağa- ua ım er ursu kaçırdığını ileri aürmüt er ve e-;r-1; "'eıel~~İİ~ü ~ı verilmiıtir _ tetkik ederek Riyaset Divanına ~ıldı- ya getirtilen büyük parçalar oda İZMlR -·- ] ağustosta Bumuva likanlıya timdilik kabul ederıiniz 
F eıı aYrıt nn ıktıaadi meseleler· recek. Söylendiğine göre h.':' ko'?ısyo- tarafından ali.kadar makamlara zirant mektebinde açılacak olan sonra çaresine bakarız demitler· 
e •aııaızta::"Y.~ca~ını iddia etmiıler. nun ha:urlıyacağı rapora gore Rıyaıet dir 
.lra.fında ııore ıktısadi meseleler Divanı da karannı verecektir. gönderilmi9, yapılan tahlil netice- ziraat kursuna i~tirak edecek ilk ' 

hce "'al"ı Yarılacak her hangi bir ne· Ancak bazı meseleler etrafında!rl sinde yüzde 42 demir yu .. zde 22_30 d . ..f I l 'Ik k Mehmet razı olur gibi görüne-
"'etaizdı·r."'e~te h .. alledilmedikçe kıy- müzakerelerin devamına karar verıl- k .. kürt. •· bak. k il te rıaat mu ettif eri i e 1 me tep rek . odasına döner ve Hamide ha-
se'-ı Ç;•-•~· ·- de konferansın mesaisi filen inkıta· u mute ı ııımmın s· isten muallimlerine maarif idaresinden 
d."' "l"İn e ....,.u meseli iktısadi me - ld b nıma sabaha kadar eziyetle ken-ı,;ıe,. rii.., ~. eh~iyetlisi telakki e- a uğramııtır. Bir kısım mesai_nin d:':a· ibaret o uğu ildirilmittir. Tat- tebliğat yapılınıfhr. 
b llda bir~ tarıfeleri meııelesi hak· mı, zavahiri muhafazadan ıba~e.tır. köprünün Alipafa, Beytimür ve Kursa İzmirden elli muallim ia. disinin başına bu felaketin ne za· 
bil to.r;fel adrara Yanlır da devletler Çünkü beynelmilel konferans arın Ersi! köyleri arazisini ihtiva eden T nıaıı geldiğini aöyletıneğe uğratır • 
._ili ederi er e tenzilat yapmayı ka· inkıtaa uğraması kadar devlet adam· tirak edecek, kursta muallimlere S b ~ 1 M hm t • · 
" erse b. ktur genı't bı'r saha dahı·ıı·nde bulunan a ar. o unca e e afagı ıner ~r8.raızlık ~. Po.ra kıymetlerindeki lannı korkutan ır f"Y yo · köylüyü alakadar eden ziraat itle- h ) 1 kr 
:"ani !eı'-·ı boyle bir itilafın tatbikine Altın Kulübüne mensup olan ~ev· bu zengin demir madeninin sat- ayvan arı yem er ve te ar yu· 
u:a ,., eder D ·ı· k. · letlerı·n bı"r kaç güne kadar Parıste ri lıakında dersler gösterilecektir. k k B d H ·d H .. •ıntio.11 h · enı ıyor ı Amerı· 1 hından alınan bu parçalarda gö- --- arı çı ar. u sıra a amı e a ~lltıırijL t . o.kkın. da ıu veya bu kadar toplanarak altına karıı ola~ ~"'-~~z k' k l··•-- ·· ) 
ouı "' •rtfe •· b ı·t'unatlannı teyı't edeceklen b.ıldır.ılı.· rülen demir miktarı u··mı'dı'n fev- f k• d nım gece ı uy uauz ......... n goz e edildilt il ... ı ik edileceği ka· 1 man anın arasında 
•llkut ede len ;'O'U'a dolann kıymeti yor. Fransa bir kuluçka tavugu gı~ı. kinde ırörülmüttür. Madenin alt ta rini kapayarak oturduğu yerde 
ille, .._ nıı-t h f ec1·1 etrafına hu Altın Kulübü dev.letlerını AKHİSAR ·(Huıuat) -'-- Kaza d M b t d · · . ~· Biıı ...- ırıu •aza. ı e- d bakalannın daha zengin oldug"u. uruyormuf. e me o aya cırın 
tir.ı~ hau1• ~·~,. leyh iktuadi meselele- toplamıt. hiç birine t9z kon .urmuy~r. merkezine merbut Gökçe Ahmet gel krz buraya dı"yor ve taban 

_,. -a ı 1 Kulübe iıtirak edenlerin bin de ku· nu tahmin edilmektedir • Bu hava ce • 
L artıinı ı;, ... _enin yani para İa· B. k köyünde altmıt yularında Kara H "d h•ft-- bo--ltıy """•dil ~ li,.. hailıdır. Bu mesele çücük Dançig devletidir. ır ç~ lide zengin bir <le bakır madeni -. casını amı e ~~ pa or. 
kere eı..,"';~tçe iktıaadi itleri müza· devletler altmdan aynlırken, Dançıg mevcut olduğu haber alınmıttır. Ali Bey karısı Hatice kırda hay- Hamide hanım baygın bir vaziyet 
"'•ktir. eyhude vakit zayi et· dünden itibaren altını kabul etmiştir. vanlarını otlatmakta olan og'lu- te yere yuvarlanıyor. 

.. Koridorlarda söylendig"ine göre, Dan.· Bakır kömür krom d h b' k 
,..__ , ' ve a a ırço k ··t·· ·· k I · · d Bu •ırada mu··temadı'yen bo .... Jt. t•1t - .. ızların ri~ Fransadan altm istikraz etmek ı- d ) na yeme go urur en tar a ıçın e • r-

1 ler·1 en ziyade hiddet et· T • • • K ·d ı d ma en parça arı aergı'ye konul- d bo tıg' ı tab•ncadan çıkan ku,..unlar-tey h çin bu kulübe ginnıttir. on or ar a iki man anın ğuttuğunu gör· g "T 

ta lne:ilizt' .er beynelmilel konferans· murahhaslar ve gazeteciler grup grup mu.tur. mu···tu .. r. Zavallı kadın bunları ayır dan ikisi de kenditine isabet e-
di kerıd·ı erın bir Yolunu bulup ken· aynlmıılardır: T d• M h k l · · d - ı erin· h k k . . . d ıyor ve e met te an ar ıçın e 
"'

1l'a .., 1 a em vaziyetine koy· ı _ Alım Kulübü, olan bir memleketin kulüpte iti yok- ma ıstemıt ıse e azgın man· yere yuvarlanıyor. Silah aealerine 
İ"~ide~"affo.k olmalandır. Harbııı· 2 _ Sterling Kulübü; tur. daların ortasında kalarak muhte· gelenler iki genci yerde kanlar i-
~tıltere h:k"a bütiin konferanolucla 3 _ Dolar taraf tarlan. Rusyaya gelince; M. Li!Yinof'un lif yerlerinden yaralanmıf, aldığı çinde buluyorlar. Mehmet aldığı 
ı· tn141:y., .1 enı olmuıtur. Ekseriya ""ran••, lıalya, İavirre, Felemenk, da kulüp azalığına pek rağbet etme- 1 t · il ··ı 1 J ·· • l 
fo.flo.rda hı e Fransa arasmdaki ihti· r - T d. •· 1 1 Lo d d yara arın esır e az sonra o müt- yara ar an muteessıren ö müttür. 

o. d ak Belçika ve Dançig Altın Kulübü aza· ıgı an aıı ıyor. n ra a yapacağı H . d h hlik l' 
İlıtil!' F•aıısa"'l oAmlan l'!giltere budd~ !arıdır. İngiltere ve dominronları ~e itleri yaptıktan yani İngiltere ile tica- lür. d a_milıd_e anımın yarası te e ı 

F •fta h k ı e erıka arasın a İskandinavya memleketten Sterlıng ret itini tanzim ettikten, Küçük !ıitaf- --o-- eg ır. 
h ...... ızı..':. eın YO.ziyetindedir. Kulübüne dahildirler. Amerikalılar la ve komtularile mukaveleler imzala- Buraya yagvıyacagvı yerde B'ır taşla o··ıdurdu 
1 e, ho.tde konfe .. ı-ansın dag".ılm. a.sını, ·k d kta ık · · L · f' o.r uz belli hatlı bir kulüptür. Ve Amen .a· ı n aonra Ç ıp gıtti. itvıno un 
d' · Aıner;ı. ln muddet tatlinı utıyor- lılar vaziyetlerinden 0 kadar emın imza ettiği son mukavele Latoiya ile- ADANA - Kozaların vaziyeti DIYARIBEKIR, - Burada tüy 
.~l'orlar. 1 •.~ar de"ammı iltizam e· ı k. k , .. ı · a kay dir. Rus Hariciye Komiseri Latoiya'- yag"mnrsuzluk dolayisile hemen u ler örpertici bir cinayet olmut ve "''af1 d hngılızler de bazan her iki görünüyor ar ı u up erıne az • , 

dr~fı he.kas aklı, hazan da her iki ta· detmek istedikleri anlatılmıyor. ya di,ger devletlerle beraber tecavüzü mumiyetle iyi değildir. Su altı o- 8 kuru~ için tatla bir adam öldü-
' J ız bu) Almanyanın vaziyeti gariptir: Ger· tarif eden mukaveleyi imza etmesini lan yerlerdekı· kozalar bı'r derece ··1 ·· tü. H"J' ·· 1 1 tu • •er. "ı·lh . arak i•i sürüncemekte- kt·f · . F k ru mu~ r. a ıse fOY e o mut r. - ,. it k 1 ' · Al it miyarına dahil mem- le ı etmııtı. a at bu küçük Baltık d k k 

•1q •it ist•dı· .". 1
• a. ngilizlerin ne yap· çı manya a ın ·· ·· ye ka ar endisini urtarmıf, Dag"kapı civarında Emin Efendi-a ~ gııı b 1 leketlerdendir. Fakat Altın Kutubu devleti evYela bunu kabul etmedi. M. 

d rafını 1·ıı· 1 1 en yoktur. Amerika .. .. · B ·· Altın Litvinof Parise gı·tmek u··zere 1·stasyo- dig" er mahallerde yag·mursıizluk- nin kahveıinrle garsonluk eden !'<: ı. •zanı ı ·kı •, ile beraber yurumıyor. ugun 
· e enı e tı erine dela.ct c· K ı··b·· 1 1 na gitmek irin otomobile bı· ner bı·nmez tan cılız ve bodur kalmı•tır. Bir Halidin, Fettah isminde birisinde "elt """' 8.>eler yoktur. Hatta Roose· Kulübü ve Sterling u u u aza ar• e ' • 

.ı\ıne•iko. '~".. netredilen aon tebliğde görüştükten ve Amerikalıların d • Latoiya murahhası geldi ve mukan· çok tarlalarda mahsul pek seyrek 8 gümüş kuru~ alacağı varmıf. 
11•ıa•ınııı 1unın .~urreiıi kendi noktai· fikrini sorduktan sonra Alman heye· leyi İmzaya hazır olduğunu bildirdi. tir. O derece ki mesela yüz dönüm Halit, geçen gün F ettahtan tek· 
~ oldu · tıhz noktainazarına uy- tine mensup birisinin yanına yak!":· M. Li!Yinof otomobilden indi. Latoi- hir tarlada göze görülen ekilmit rar alacağını istemiş, Fettah pa· 
Pıt· tun ·· I ya mukavelesine imzasını attı ve f'a· b ••. ~ı Part· il gostermek için dün n· ton. d d' · 11 d yeri.: · ancak otuz dönümlük ka- rası olmadığından verememif, u 
"'ll•te•a· an:ıentoıunda lngiliz Maliye - Siz hangi kulüptensiniz? " ın1. rıse yo an ı. Herkes, Rus Hariciye h d 1 B .. d 1 d b. k b 
f'»çal~r·;nltıt~bsöylediği bir nutuktan Alman murahhası gülüm:edi. Komiserinin Londra konferansındaki d·u ta min e i mektedir. undan yuz en ara 4rın a ır avga aş-
_bR·li,.Ier ı as etti. Diger terRflan _ Biz Borçlu' ar ı:ulübünd.,niz. muvaffakıyetinin hayranıdır. . son.-a yağacak yağmur bir derece lamıştır. 

""•a krymetlerinde istikrar dedi. Bin milyo" l::ı~ili~ lirası borcu Ahmet ŞUKRU ye kadar mahsulü kurtarabilir. Bu e:;nada Halit yerden büyük 

İstanbul asliye mahkemesi 6 mcı hu
kuk dairesinden : Mürvet hanımın ko 
cası Eyüpte Akarçeşme caddesinde 3 

numaralı tuz deposunda Raşit ef. nez· 
dinde mükim haci İ63 ef. aleyhine açı· 
lan boşanma davasının gıy~bv.l 

ceryan eden muhakeme neticesinde 25-

10-932 kabili temyiz olmak üzere bo
şanmaya karar Yerilmiş ve olhapta sa

dır olan 933-573 numaralı ilam sureti 
ikiimetgfilıınızın meçhuliyeti hasebile 

mahkeme divanhanesine talik edilmiş 

oldugundan tarih ilandan itibaren bir 
ay zarfında temyiz davası codilmediği 

taktirde muamclci milteakibenin icra 

edikuği maHlm olmak ve tebliğ maka 

mına kaim olmak üzere ilin olunur. 
(5381) 

İstanbul uliyc mahkemesi üçüncü 
hukuk dairesinden : Anna hanımın 

zevci Vasili efendi aleyhine ikame eyle 
diği ihtar <lavası celsei tahkikatında 

müddaaleyh Vasili efendi hakkında gi· 

yaben tahkikat icrasına karar Yeril.e· 
rek yevmü tahkikat 14-9-933 tarihine 
müsadif ıpcrşemhe günü saat 14 te ta· 
lik kılınmış olduğundan ycvmü ve saa
ti ın<:•kGrda müddaaleyh Vasili efendi 
bizzat mahkemede hazır bulunması ve
ya tarafından müsaddak bir vekil gön· 
dermesi lüzwnu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
(5396) 

bir laş kaparak F ettahın üzerine 
fırlatmı,tır. Kalbine isabet eden 
taşla yere yuvarlanan Fettah. bir 
müddet yerde c;ırpındıktan sonra 
ölmü~tür. Halit kaçarken yakalan 
mıştır. 
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TüZLA"'lÇMELERf Istanbul Ziraat Bankasından: 

En wıi konforlu yeni otel - Pansiyon - Lokanta - Pli.j 
Herı\bl ltöprüdcn saet 6,30 - 7,35 - 8,20 - 10 - 11 - 13,15 - 15,10 da Haydar
l'&f&Y• giden vapurlarm trenkri ve Cıvn•lorı illlvekn sabah 7 
va1'1Jrunun treni içme menbalarma kadar ider <>lirler. 528!1 

4282 

Sayfiyeye Gidenlere 
Sareti lıaallliyede llaur ettiif• IAke kuyolalann hu boy n 
laer renk -•m ol•p 1H>rtalif .. ndalya, mau •• zehpaların ••'t'lll pyet acaı matuamızda .. blınaktadır. 

Aari Mobllya Meşheri 
1.tanbul Rızepqa yok'Dfll 66 No. Telefon: 23407 

AHMET FEVZi - (5088) 

· lstaobul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap Adet 
9 Sandık 20200 

190 Kafes 

Marka N. Gümrüksüz 
HSS muhetlif 

( ARH 424/26 Porselen lzalatör 
% 25 larık. bili bili 

Pirinç vida ve somun 
Kilo 

23 
Yukarda yazılı mal arttırmaya konmuştur. Söz kesimi 

olan 12-7-933 çarşamba gününde artırma ile satdacağmdan 
istiyenlerin o gÜn saat 15 ten 17 ye kadar İstanbul İthalat 
Gümrüğü Satı§ yerine gelmeleri ilan olunur. (2847) 

-ı l•taabal Beıedl;e:~ - ili.narı - ---, 

~------
Şehir bandosu için lüzumu olan 1200 kilo sade yağ, 

400 kilo makarna, 50 kilo §ehriye ,300 kilo zeytin yağ, 200 
ki ·o zeytin, 50 kilo irmik, 300 kilo sabun, 4000 kilo koyun 
eli, 19 kalem muhtelif yaş sebze kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya gir
mek için de teklif edecekleri fiatm yüzde 7 ,5 nisbetinde temi 
nat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 31-
7-933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler, (3207) 

(> 

Iktısat Vekaletinden: 
İktisat Vekaleti ölçüler ve ayar müdürlüğü ihtiyacı i

çin şartnamesinde yazılı ölçü normallerile muayene alat 
ve tertibatı 2 Aeustos 933 ta riiıine müsadif çarşamba günü 
saat 15 te Vekalet mübayaa komisyonunca pazarlık sureti
le müba}'aa edilecektir. Şart ııame sureti musaddakası An
karada İktisat Vekaleti ölçüler ve Ayar Müdürlüğü kale 
ıninden ve İstanbulda Mınta ka Sanayi Müdürlüğünden alı 
nabilir .Şartnllll)eyİ kabul eden taliplerin en son fiatı havi 
teklif mektuplarile izahatlı re!1İm, katalog vesaireye ve tek 
lifnamelerindeki fiatm yüzde yedi buçuğu nispetinde mu
vakkat teminat mektuplarını en geç yukarda yazılı pazarlık 
gi;n ve saatinden evvel İktısat Vekaleti Mübayaa komisyonu 
na tevdi etmeleri ilan olunur. (3204) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Sadeyağ 

Kilo 
8000 

Odun Kösele kaim İnce kösele 
Kıye Çeki Kıye 

650 500 200 
Vidala Gdase 
Ay!lk Ayak 
1000 100 

Yerli mamulib 

Darülacezeye bir sene içinde muktazi sekiz bin kilo sade 
yağ ile def'aten alınacak 650 çeki gi,irgen odun ve balada 
mıktarları gösterilen yerli mamulatından ayakkabı malze 
mesinin şartnamelerine tevfikan kapalı zarf usulile münaka 
saları 2 Ağustps 933 çarşamba günü icra olunacak ve saat 
14 te sadeyağ 15 de odun 16 buçukta ayakkabı malzemesi 
taklifnameleri açılacaktır. Taliplerin ilk teminat akçelerile 
vakti muayyeninde Darülaceze Hey' etine müracaatları. 

(3201) 
• 
ikinci Süvarı Fırka Kumandanlığı 

Satın Alma Komisyonundan: 
Kırklarelindeki Kıt'at İçin 120,000 kilo Babaeskideki 

lut'at için 20,000 kilo Un alınacaktır. 3 Ağu~tos 933 de Su
iari Fırka Satın Alına Komisyonuna müracaatları. (3198) 

İat. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanlar.ı 
Merkez Kumandanlığı ih j 

tiyacı için alınacak Yedi Bin 
kilo tıız.uz tereyağmm ka 
palı zarfında verilen fiat pa 

hah görüldüğünden 13-7-933 
perıembe gijn.ü saat 14 ten 
14,30 a kadar pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığa girişe
ceklerin mezkiir saatte Mer 
kez Satın alma Komisyonun
da hazır buluıunaları. (57) 

(3168) 4296 

* * * 
Merkez kuamndanlığına 

bağlı müesseselerin 12420 çe 
ki odununa verilen fiat pahalı 
görüldii~ünden 12-7-933 çar 
$>:\mba gi.inü saat 15 ten 16 

ya kadar pazarlıkla satın alı
nacaktır İsteklilerin şartname 
sini görmek için her gün ve pa 
zarlığa girişeceklerin belli vak 
tında komisyonda bulunmala 
rı. (60) (3209) 

~ ~ ~ 

Münakasası bir hafta 
temdit edilen Gülhane hasta
nesi ihtiyacı için alınacak on 
bin kilo yoğurt 12-7-933 çar 
§amba günü saat on dörtten 
on beşe kadar açık münakasa 
ile satın alınacaktır. Münaka 
saya girişeceklerin belli vak
tinde Merkez Satmalma Ko
misyonuna mHracı;atları. 
(59) (3208) 

Sıra ·Semti Mahalleai SokaiJ Ciııd Hlaeal Emllk Hiueye g6re 
No. No. bammen kıy 
551 Heybeliada Dai lcadiye Alııfap ıa ... 318 13 675 
552 ,, Yab Han iki kısam hane (ahıap) ... 22/24 1500 
553 ... .. Rahlıu mektebi Alıpp yeni mllı:eamel 21/44 2 4476 

kısık bahçe •• .. ıre 
954 Kadıkly 0-aııaja l,lı:embeci KAP dılı:kh lata.de 112 25 2250 

2 oda aptal .... t. 
fak we hala~ 

555 Yenildly AyaııJkola Ayaıılkola Aqap laaıae J/4 97 300 
556 Tarabya Tarabya Beyoflu Arsa ,, .. 24 525 
551 .. .. " Ahpp yeni lıane Ye lıalace tamam 35 3000 
558 " " 

~uabya Abpp hane •• dllkkiıa 1486fl680 106/108 500 
559 YeniklSy Ayanikola Çifte fabrika K6ybap .. " " 14148 2, 4, 242 735 

Ytb:de yedi buçuk pey alı:çelerile ihale bedelleri ııakten veya tamamen gayrlmübadU bonosile 6denmek &zere yakarda enah yazılı gayrllll 
lruller açık arbrma ıuretile sabfa çılı:arılmııhr. Kat'I ihaleleri 20-7-933 per .. mbe glııii aaat 15 tedlr. latiyenlerln yllzde yedi buçuk i 
akçelerile baakamu:a mllracaatlan. Şartname Bankamız kapı11na asılmıtbr. Seııei baliye vergisile belediye rüsumu miiıteriye aittir. (3169) 

.. 

1 3 üncü Kolordu iIAnları 1 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için ı 13 Temuz 1933 perşembe 

açık münakasa ile 21,000 ki- günü saat 11 e bırakılmııtır. 
lo zeytin alınacaktır. İhalesi İsteklilerin ıartnameyİ gör-
17 temmuz 933 pazartesi gü- mek üzere her gün ve münaka 
nü saat 11 dedir. İsteklilerin saya İ§tirak için o gün ve vak 
şartnameyi görmek üzere her tinden evvel Fındıklıda 3. K 
gün ve münakasaya girmek i- O. SA. AL. komisyonuna gel 
çin o gün ve vaktinden evvel meleri. (235) (2715) 
teminatlariyle Fındıklıda 3.K. 4266 

• • • O. SA. AL. KO. na gelmeleri 
(224) (2930) 4095 

••• 
Ezine Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Ezine ve Bayramiç'teki kı

t'alar hayvanatı ihtiyacı olan 
480,000 kilo kuru ot ve 
422,COO kilo . saman kapah 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Kuru otun ihalesi 31 
Temmuz 933 pazartesi günü 
saat 15 ve samanın ihalesi 1 
Ağustos 933 salı günü saat 
1;) tedir. İsteklilerin §artna
me.sini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektuplarile E 
zinede Askeri SA. AL. Komis 
yontİna müracaatları. (3115) 
t2804) 4096 

* * * 
1. Fırkanın Selimiye fırını 

İçin açık münakasaya konan 
1200 çeki oduna verilen fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 

K. O. lat'aları ihtiyacı için 
pazarlıkla 500 kilo naftalin 
satın alınacaktır. İhalesi 13 
temmuz 933 perşembe günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin ıart
nameyi görmek üzere her gÜn 

ve pazarlığa girmek için o 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3 K. O. Sa. Al. komis-
yonuna gelmeleri. (237) 

(3178) 4314 

*** 
1 F. kıt'atınm Üsküdar ci-

hetinde bulunan kıt'alarmın 
2750 parça bakır kaplarının 
kalaylattırdmasma açık mü
nakasada talip çıkmadığın
dan ihalesi 13 temmuz 933 
per§embe günü saat 11 ,30 za 
tehir edilmiıtir. İsteklilerin 
ıartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktmdan evvel 
teminatlarile Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelıne-

feri. (242) (3183) 4319 

4031 

İ6tanbul 4 üncü icra memur.lujun
dan : Temıımına 4500 lira kıymet tak
dir edilen Be~ Hiiaeyin ağa 
mahallesinin TarJa Batı Sokafında ye 
ni lH numaralı bedm düvarları lrtqıir 

tahtınd& dükkinı mü§temil hanenin 
temamı 480 lıiase i.titıarile 460 ilri bu.. 
çuic hioeesi açık arttırmaya vazedilmit 

olup 27-7-933 tarihi.nde şartnamesi di
vanhaneye taallük edilerek 12~-933 ta
rihine müsadif cıımartesi günü saat 

14 ten 16 ya kadar 4 üncü i.c:ra daire.in 
de açık arttırma suretile satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde yedi bu

çuk temin.it akçası alınır. Mütenılrim 

vergi, belediye, evkaf icaree.i müşteri

yo aittir. 929 tarihli icra kanununan 
119 uncu maddesine tevfikan hakları 

tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli 

alacaklılar ile <iiğcr alakadamın ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve IIIC5arife dair olan id
dialarını illin tarihin.den itibaren 20 

gün içinde evraki müabiuler.ile bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 
Tapu sicillerik sabit olmayanlar satı§ 
bccelinin ~aylaşmasından Hariç kabr
Jar alakadaranın i§lıu müddeikanuniye 
ahkamına göre hareket etmeleri ve da
ha fazla malilmat almak isteyerueriıı 

932-930 dosya numarasile memuriyeti
mi:ce müracaatları ilan olunur. 

(5407) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimliğin
den : Şehremininde börekçi sokağında 

17 numaralı hanede mükim müteveffa 

Mehmet ef. oğlu Ahmet Muzaffer den 

diye ayni hanede oturan biraderi Ha

san Rec•p ~f. in 3-7-933 tarihinden iti

baren vasi tayin edildiği ilan olunur. 
(5392) 

Sadık Zade Aslan Kapt• 
BARTIN POST ASI 

KEMAL 
vapuru 

12 Temmuz çarl!"mba günü saat JS 
Sirkeci rıhtımından har<>ketle (1't1 

li , Zonguldak, Bartın, AmaMa, 1' 
rucaşile, Cide, İnebolu, Evre nye, 1 
şe ve Abanaya azimet ve avdet ıd 
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci ?ı(t 

menet Hanı altında aoentalığa "' 
rac= Telefon : 22134. <!io 

vapuru 
13 Temmuz Perşembe günü ~ 

18 de Sirkeci rıhtımından barak< 
Zoguldak, İnebolu, Samsun, ord 
Gircsun, Trabzon, Sürmene ve Fi· 
limanlarına az:imet ve avdet eı!ecC 

tir. 
Fa:..;a tafsi!St için Sitkeci ?ı(t' 

menet !·fam altında acentalığa Jll 

racaat. 'I elcfon · 22134. (537· 

-Deniz Yolları şletmesi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 42361 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

~~~~~~~~~~-"' 

lsKENDERIYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 1117/933 aalı ıli# 
saat 11 de Galata nhbmmd•· 
lzmir - Pire-lıkenderiyeye k•' 
kar. (3159) 4301 

KARADENiZ POST ASI 

Cumhuriyet 
Vapuru 12 I 7 I 933 çarpııılı' 
fl•I saat 18 de G.lıta nbl 
mından kalkar. (3160) 

~ 

Preventorium 
Müdiriyetinde~ 

Müessesenin 933 Mali 
nesi için mangal kömüriiı 
dun, zeytin yağı, sabun, ıt; 
tin tanesi, kqar, B. peyf11 

patates, soğan, makama, ti 
§asta, irmik, pirinçunu, §eıı· 
ye, sade yağı, et, yumurtaıP 
rinç, un, ekmek ihtiyaçları 1 

leni suretile münakasaya ~1 

nulmuıtur. Talip olanların f 
raiti anlamak üzere müest1 

seye ve münakasaya iştiralc 
çin ihale günü olan 30-7 .9J 
tarihine müsadif pazar giif 
saat ikide Fındıklıda Yükttl 
Mektepler mübayaat konıi~l 
nuna müracaatları ve mu\'; 
kat teminatları ihale taribitl 

'( 
den evvel muhasebe veznef1 

yatırmaları lüzumu ilan ol" 
nur. (3142) 

ı..-ı 
OD o 
:ııı:: .. 
• 
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~ Ankara Yak.ek Ziraat Enatltüıtl Hava Makinist Mektebi Hava mektebine kayıt ve kabul e~ 

Ziraat ve Baytar.Fakül- ditecek taıebeı~r hakkındaki şerait 

ıs 

rt 

. ıı 
l • 

~d 

telerile Yüksek kaydi kabul şeraiti: Eskişehir Hava Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - İkinci maddede yazılı şartları haiz olanların istida ve 1 - İkinci maddede de yazılı şartları haiz olanlar isti 

O M ·kt b• lazım olan vesikalarla temmuzun birinci gününden ağus- da ve vesikai lazime ile her sene Haziranın birinci gunun-rmaD e e 1 tosun 15 inci gününe kadar Yeşilköydeki mektep müdür- den itibaren Ağustosun on beşinci gününe kadar Eskiıehir 
Kayıt ve kabul tartları lüğüne müracaat etmeleri lazımdır. hava mektebi kumandanlığına müracaat edeceklerdir. Ha-

lstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri mektebe gİ- riçte bulunupta vaz'iyetleri şeraiti duhule tevafuk eden talip 
.. 1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü riş şeraitine uygun olanların da lazım olan vesikaları mektep lerin dahi işbu vesaiki mektep kumandanlığına irsal edecek 

•u) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek müdürlüğüne göndermeleri ve alacakları cevaba göre hareket ler ve alacakları cevaba göre hareket edeceklerdir. 
olmak Üzere (50), Baytar Fakültesine(SO),Yüksek Orman etmeleri icabeder. 2 - Şerait şunlardır: 
Mektebine (30) talebe alın acakhr. Müessese leyli ve mec 2 - Mektebe giriş şeraiti ve lazım olan vesikalar: A - Tiirk olacak. 
canidir. A-Türk olmak - Nüfus tezkeresi. B -Taliplerin orta mektep (lise sekizinci amf) tah-

k b 1 1 d B - On yedi yaşını bitirmiş ve yirmi yaşını bitirmemiş ol- silini ikmal ve asgari (17) yaşını bitinııit, azami (20) 
• q şartları fUD ar ır: mak. · yaşında bulunmak, orta mektep tahsilini ilanal edenlerle or 
1 -Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

halik ve hastalıklardan salim olmak, (tam teşekküllü hasta 
ane sıhhat Hey' eti raporile tevsik olunur) . 
.
1 

5 -Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
~ devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
olayısile tahsillerine devam etmek imk8.ru-

?UU kayb etmiı olanlar müstesna olmak 
lzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı· 
anların hükfunet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazınin edeceklerine dair No terli\cten musaddak kefaletna
nıe Vermek (Müeasesece verilecek nümuneye tevfikan). 
d 6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 

en hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 
· 7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadet 

İaı:ne dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muame 
esı Yapılacaktır. 

C - Orta mektep (sekizinci sınıf) tan mezun olmak. ta mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihansız ola-
( Orta mektebi bitirenlerle daha fazla tahsil görenler mek- rak kabul edilecektir. Şehit, n.alul, asker evlatları ile ec 

tebe imtihansız kabul edilir. Şehit, malul, asker ve san'atkar nebi diline vakıf olanlar tercih edilirler. Mektebin kadrosu 
çocukları ve yabancı dil bilenier tercih olunur. orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde 

Mektep kad_rosu orta mektep tahsilini bitirenlerle dolmaz- orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulü veç 
sa daha az tahsil görmüş olanlar usulü veçhile yapılacak mü- hile musabaka ile almacaktır ; 
sabaka imtihanı ile anınırlar). Mektep şahadetnameai veya tas C - Ahvali sıhhiyeler hava noktasında uçuş vazife-
tiknameai. lerinde İstihdama elverişli olduğuna dair mutahassısları 

E - Sıhhi halleri hava krtalarmda makinistlik yapmağa el tam olan askeri hastahane hey'eti sıhhiye raporunu hamil 
verisli olmak: bulunmak, (hariçte bulunanlar mahalli askerlik subeleri 

(Buna dair mütehassısları tam olan askeri hastane heyeti ne müracaat sıJretile muayeneye sevk olunacaklardır: Tam 
sıhhiyesinden rapor almak lazımdır. İstanbul haricinde bulu te;ıkilli hey'eti sıhhiye olan şehirlerde en büyük askeri ma 

kama müracaat ile muayeneye sevk olunacaklardır. nanlarm mahalli askerlik şubelerine müracaat etmek suretile 
1 T D - Ahlakı mazbut olduğuna hic bir cihetle maznun muayeneye sevkolunur ar. am teşekküllü heyeti sıhhiyesi bu-

lunan şehirlerde en büyük askeri makama müracaatla muaye- veya mahkfun olmadığına dair hüsnühal varakası ibraz et-
neye sevkolunurlar). ınek, (mahalli polisinde tasdik şarttır). 

3 - Mektebe kayt ve kabul edilecek talebeler gedilc 
F - Ahlakan mazbut olmak ve hiç bir suçla maznun veya li küçük zahitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mücibin 

mahkum olmamak. l kti ce muame e görece r. Bu kanuna tevfikan mektepten ar-
O 8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 

f) 
I rın1 an çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutu 
ur ar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 

::e bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
Ucretten hiç bir tevkifat yapılml\7.. l 

(Buna dair mahalli polisce tastik edilmiş hüsnühal vara- . :r.usile çıkmak isteyenler ancak meccanen okudukları müdde 
kası ibraz etmek lamadır.) te ait bilumum masarifatı evvelce taahhüt ederek tediye et 

D - Mektebe kabul.edilecekler gedikli küçük zabitler hak- mek suretile çıkarılacaktır. 
kmdaki (1001) numaralı kanun mucibince muamele görürler. Her hangi bir suretle mektepten cıkarılanlardan sin
Mektebi ikmal edenler hava krlalarında ve müesseselerinde leri onsekizden rlun bulunanlar esnane d~hullerinden ve on 
(12) sene müddetle hava gedikli kücük zabiti olarak vazife sekizini ikmal etmis olanı,,,. cıkarılmalarıru müteakip hava t 

;. 

") Bu şartları haiz olup Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
~ Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
I ektebine girmek istiyenlerin 31 Eylul 933 tarihine ka
~ ~ Yukardaki şartları gösterir vesikalarını bir istidaya rap 
.~ .~~~k doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
• 0~ Ugüne müracaat etmeleri ilan olunur. 
lrt .~aha fazla mal~~at alr .. ak !~~iyenlere müracaatları 
kdı /:de Prospektusler gonderılır. (3024) -

Sabah aybdan llJaııllıca dilin 
paılanmış balnnmag, tn1df:nin 

"-hatsızııguıa a11mettir. Tabil 
lıa.zau temin ft jnld .. ?dan mG.fe. 

t"ellit aTarızdaaı atd Tlbyc 

~ olaaı Eııo"ı •Fftdl Salt" 
lllllstalızanııı almak içla mahlii 
lıaııba laud11Sası.a belılaııeyiaiz. 

Sabah ve akfam bir betdık su 
derunvnda bir kahve ~ 

• ,.,.,. Mit ~ 
•• ·ır .. • I 
wmlttl• 

""''""' tabrüu• 
alimatl ı ...._ 

,,,,kd,,, • hifid'ır. ~ U 1 T SA 

4154 

; d 91 •• ıg mui~,., 
4!.~~ a·-- ı S048) ~ _.r ... ~!. Mnl& ..J ~ 
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liaydarpaşa Askeri Baytar ve 
tatbikat lViektebi Müdürlüğünden: 

l> k l - 933 senesi Askeri Baytarı yetiştirilmek üzere tale
e ayıt ve kabul edilecektir. 

:ı l 2 -- Kabul olunacak talebe Türkiye Cümhuriyeti tabaa 
0 acak. 

; 3 - Alelemrazdan salim olacaktır. 
4 - Sinni on altıdan dun yirmi ikiden yukarı olmıyacak lft, 

l"ıal 5 - Tam devreli liseyi i kmal edenler imtihansız, ilc
~ab kt~emişler musabaka imt ihanı_ ile kabul edilecektir. Mü
ııat a a nntiham Hikmet, Kim ya (Uzvi ve gayri üzvi) Hayva 
i:a.h' Nehadat, mükemmel he sap, cebri adi, he.ndesei müsat
( J;' a ve ınüceseme, Türk tarihi ve coğrafya lisanı ecnebi 

tansızca, Almanca, İngilizce) derslerinde yaoılacaktır. 
tep 6 .. -:- Talebe mektep idar esine ibraz edeceği vesaik mek 
!!eh 1\-tudıriyetine hitaben yazılı bir istida nüfus tezkeresi, aşı 
4i~<fetnanıesi, neş'et ettiği mektep şahadetnameai veya tas 
Poli allıesi mahalle Hey'eti ih tiyariyesi tarafından memhur 
ahıa'~e tasdik edilmiş esbabı ceraimden olmadığına ve hüsnü 

Ashabından olduğuna dair hüsnühal şahadetnamesi. 
1' atb "k Ytıca tafsilat istiyenler Haydarpaşa Askeri Baytar 

1 
at Mektebinden şifahi veya tahriri izahat alabilirler. 

-- (3095) 4286 

~hhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
qudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
kille {anakkale istimbotunun teknesinin yeniden inşası ve ma 
tıuı:ı: e kazanının tamiri kapalı zarf usulünde münakasaya ko 
~al~tu~tur. Münakasa 22 Temmuz 933 cumartesi saat 14 te 
·'ahit~ a ~aramustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı 
Y~nl . ıhhıye merkezi komisyonunda yapılacaktır. İsti-
1:.i~üerın ~nkarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdür
ı:~~ ~Vnıvat muhasioliğine veya İstanbulda mezkıir mer-

evaznn memurluğuna rrıLir?.c1atları. (2966) 
4132 

göreceklerini taahhüt etmek. ' krtaatına nefer olarak verilirler ve duhullerinden itibaren 
3 - Tahsil müddeti '(2) senedir. muvazzaflık hizmetlerinden fazla mektepte bulundukhrı 
4 - Mektep leyli ve meccani olup askeri lise talebeleri gi- her seneye mukabil altı ay hesabile hizmet ederler. 

bi iaşe ve ilbas edilir. Talebelerin ders levazımı mektepçe veri- 4 - Mektebi muvaffakiyetle ikmal edenler hava kıtaat 
lir. ve müessesatında (12) sene müddetle hava gedikli kücük 

5 Mektebi ikmal edenler sekizinci sene nihayetinde baş zabit olarak ifayi vazife edeceklerine dair noterlikten m~sad 
gedikli olurlar. (12) sene nihayetinde ise arzu edenler terhis dak senet şurutlarmı vereceklerdir. 
edilir. Kalmak arzu edenler (20) seneyi ikmallerinde tıpkı za- 5 - Müddeti tahsil iki senedir. Mektep leyli ve mecca 
hitan misüllü son aldıkları maa:ı üzerinden tekaütlükleri yapn- nidir. Askeri lise talebeleri gibi ilbas, iaşe edilecek ve ders 
dığı gibi ayrıca (500-700) lira da ikramiye verilir. levazımı ela verilecektir . 

6 -- (12) seneyi ikmalden sonra (20) seneyi dolduracak- 6 - Musabaka imtihanı Eylülün ilk haftasında ve ha 
lar İse ayrıca (2) se.-ıede bir maası as· erine ( 100) kuruş zam va mektebi binasında yapılacaktır. Bu cihet ayrıca gazeteler 
yapılır. - le ilan edilecektir. 

7 ~ (12) seneyi ikmal edenlerin- ~ı (100) ve (20) se· 7 - Mektebe kayt ve kabul edilenler 15 Eylülden itib:ı 
neyi ikmal edenlerin maaşı da (120} ra tutar. ren mektebe alınacaklar ve birinci Teşrin bidayetinde de ·sle 

8 - Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka ayrıca re başlayacaktır. Mekteo bunları ihtiyaca göre pilot, nısancı 
her uçuş saati için (3) lira uçuş zammı alır. bombardımancı, fotoğrafçı, muhabereci, silahcı hava gedik 

9 - Maluliyet halinde ( 1500) lira ikramiye ve mülazirn li küçük zabiti yetiştirecektir. 
rütbesile tekaütlükleri yapılır. Vazifeten tayyare ile uçuşların 8 - Hava gedikli küçük zabitbrinin rütbeleri ile maaş 
da vukua gelecek kazalar aynen tayyareciler için tatbik edilen ları aşağıda gösterilmiştir. 
ikramiye kanunu aynen yapılır. Kuruş 

10 - Mektebe girecekler kabiliyetlerine göre (ta;Yyare -
telıiz - elektrik makinistliğile yetişeceklerdir.) 

11 - Pilot olmak istiyenler Eskişehir hava mektebi ku
mandanlığına müracaat etmelidirler. 

12 - Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal edenlerden birin
ci ve ikinci çıkanlar akeri liselerin on birinci smıfma nakil edi 
lerek ikmalden sonra Almanya ya mühendislik tahsiline gönde 
rilir. (2992) 4172 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20000 Metro Am ::!; !Iran bezi : Aleni Münakasa : 19 Temmuz 
933 ç&rfalllba saat 14 te 

5 kalem boya fırcaları : Aleni Münakua: 19 Temmuz 
933 çarşamba saat 15 te 

50000 adet Zunpara kağıdı : Aleni Münakasa: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 10 da 

20000 Metro Salaşpur : Aleni Münakasa: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 14 te 
4000 Adet Güverte F ırçaaı : Aleni Münakasa: 20 Temmuz 

933 oerşembe saat 15 te. · 
200 kilo sünger; Aleni Müzayede: 20 Temmuz 933 per

şembe saat 16 da 
Deniz kuvvetleri için münakasaları icra edilecek olan yu 

karda cins ve miktarları ya'Zılı 6 kalem malzemeye ait şart 
nameleri görmek ·isteyenlerin her gün ve itaya talip olanla· 
rında hizalaraında yazılı gün ve şaatlerde Kasımpaşada De 
niz Levazım Komisyonuna muvakkat teminatları' ile müra
caatları. (2938) 4097 

Nafıa Vekaletinden: 
Yolçatı - Elaziz hattı İnşaat ve ferşiyatı kapalı zarf usu 

lile münakasaya konulmuştur. Münakasa 22-7-933 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 15 te Nafia Vekaleti Müşteşar
lık Makamında icra ed!Jecektir. Münakasaya İştirak edecek 
taliplerin bu kabil Demiryolu İnşaatını rnuvaffakiyetle ic
ra etmiş Mühendis veya şirket ve yahut talibin böyle bir 
mühendisle hissedar olması şarttır. Bu şeraiti haiz olmayanla 
rın teklifleri nazarı itibara alınmaz , Talipler bu._husustaki 
şartnameleri AT."kara'da Nafia Vekaleti Levazım Dairesin
den ellişer lira mukabilinde tedarik edebilirler. (2975) 

4152 

Gedikli çavuı 3 X 700 
Baş çavuş mua. 3 X 900 
Baş çavuı 3 X l200 

Baş gedikli 3 X 2000 
Tahsisatı fevkaladeleri maaş ücretlerinin üç mislidir. 
Gedikli küçük zabitlere gedikli çavuşluğa terfi tarihle 

rinden itibaren beş sene müddetle istihdam edildikten son 
ra sicilleri müsait olanlara bir nefer tayini zam verilir. Evli 
olan gedikli küçük zabitlere aile maaşi olarak her ay ilave- . 
ten ve maktuan beş lira verilir, Yirmi sene hizmet edenler 
arzu ettikleri takdirde askeri tekaüt kanununa tevfikan 
son aldıkları maaş üzerinden tekaüt edilirler. Bunlara· teka· 
ütleri anında 500 ve kırk yaşını ikmal edenlere 700 lira ikra
miye verilir. · 

Talip olanlar milli müdafaa vekaletinde veya müesse•a 
bnda , yer bulunmadığı takdirde devletin diğer devair ve 
müesesatına tercihan kabul ile iıtihdaın olunurlar. 

Gedikli küçük zabitanın muhtelif rütbelerde bulunabile 
cekleri azami yaş aşağıdadır: 

Gedikli çavuı 40 
Bat çavuı muavini 40 
Başçavuı 45 
Baş gedikli 50dir. 

9 - Uçuşa başladıkları tarihten itibaren şehri onbeş 
~~a ve.~ekte?i ikmali.müteakip de şehri otuzar lira tayyare 

etlik muteferrıkası verilecektir. Bu tayyarecilik zammına 
her iki senede bir de 10 lira ilave edilir. · 

10 - Her hangi bir emir ve vazife dolayisile uçuş ya
parken gerek sukut ve gerek uçuşun yerde ve havada esba 
bı sairesi hasebile maliil kalanlara ikinci mülazim rütbesi 
üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur. 

11 ~ ·· ~azife e~nasında şehit olanların müstahakı maaş 
ef ra~ ":ı!~s1?ı: de yıne bu rüt he üzerinden eytam maaşı tah 
sıs edıldigı gıbı kanuni mirasçılarına irsi hisseleri nishetin 
de tevzi edilmek Üzre 5000 lira nakdi tazminat verilir. 

(3022) 4144 

Haydarpaşa Emrazı lstiliiye 
Hastanesi Baştababetinden: 

183 kalem Eczayı Tıbbiye aleni münakasa suretile mü
bayaa edilecektir. Münakasası Galatada Kara Mustafa Paşa 
sokağında İstanbul Lirnam Sahil Sıhhiye merkezinde müte 
şekkil komisyonda 31 Temmuz 933 pazartesi saat 14 te ya 
pılacağından taliplerin hastan<~ idaresine veya mezkur mer
kez ı..evazım memurluğuna müracaatları. (3155~ 



Ankara' da 
İlk tahsil 

Bu sene 1279 talebe 
ilk tahsilini bitirdi 

ANKARA, (Milliyet) - An- ~ 
kara merkez ve mülhakat ilk mek 1 
teplerinin son sınıflarının bu ae- j 

neki imtihanları bitmit ve ilk tah 1 
silleıini bitirmeğe muvaffak olan 
talebelere: şabadetnamelerinin ve
rilme~ine batlanmıftı. 

Viliıyetin gerek merkez ve ge
rek mülhakatında mevcut ilk mek 

tep sayıM J 98 dir. Bu mekteplerin 

meı·kezde bulunanlarının son ıı

ıııflarında 897, ve mülhakatta bu
luı.anların son sınıfiarında da 

457 talebe bulunmakta idi. İmti
han neticesinde, bütün mekteple

rin son sınıflarında bulunan 1354 

talebeclen 1279 u şahadetname al 
mağa muvaffak olarak ilk tahıil
lerini bitirmişlerdir. 

ilk tahsillerini bitiren talebele

rin dörtte üçünün tahsile devam e
de.·elderi kabul edilecek oluraa 

yalnız vil&yetimizde bu sene 950 
lnisür çocuğun orta tahıile batJıya 

cağı anJa~ılmaktadır. • 

Trahom· mücadele 
teşkilah 

ANKARA, 10 (Telefonla) -
Urfa trahum hastahaneıile Urfa 
seyyar trahum mücadele tetkilatı 
faaliyete geçmi,tir. 

Bir fırka ocağının küşadı 
Ankara - Cebecide Yeni doğan 

Fırka Ocağının yeni yapılan binasının 
kü§<Jt resmi çok güzel olmuıtur. 

Vilôyet idare Heyetinden ba>ıı ze· 
vatla Sakarya Nahiyeıi Reisi Rauf B. 
cuma gÜnÜ yeni binaya giderek has
bıhalde bulunmuştur. 

LEVLENENLER 1 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Son 

hafta zarfında Ankara Belediyeııi Ev
lenmen Memurluğunca lktıaat Veka
letinde memur Şamlı Nazir Beyle To
katlı Ka:zime Hanımın, Ankaralı çi
lingir Tevfik Efendi ile Ankaralı Şa
ziye Hannnın, Maliyede odacı Kale
cikli Arif Efendi ile Kalecikli Akile 
Hanımın, un fabrikaaında müstahdem 
Keııkinli Nusrat Efendi ile Ankaralı 
Hacer Hanımın, kahveci Erzurumlu 
Halia Efendi ile Es1<i9ehirli Habibe 
Hanımın, Kemaliyeli mübatir Abdul
lah Efendi ile Ankaralı Makbule Ha· 
nımın, Ankaralı muallim Tahsin Bey
le Ankaralı Şerife Hanımın, elbiseci 
Ankaralı Ahmet Rasih Beyle Manas
tırlı Hamdiye Hanımın, telgraf me-

;~ 

t 
Maarif vekaleti 
Neşriyatı 
Müsteşar vekili bir nok

tayı izah ediyor 
ANKARA, 10. A. A. - Maarif 

vekaleti n"'riyatı umumi sabcılı
ğı üzerinde açılan münakasa tart
nameıinin batında yazılı - Maa
rif vekaletince basbrılmıt veya bas 
tnılacak olan her nevi kitap, mec
mua ve sair netriyat - ibaresi
nin alakadarlarca tereddüdü mü· 
cip olduğu vl: bundan vekaletçe 
ka~ciedilen kitapların hangileri ol 
duğu hakkında izahat isteyen bir 
muharririmize maarif vekaleti 
müstetar vekili teftiş heyeti reisi 
Rid•an l'ıafiz Bey, fU beyanatta 
bulunmuştur : 

- Şartnamenin bundan maksa
d :, şimdiye kadar doğruda doğ

ruya maarif vekal~tince yapılan 
veya yeniden yapılacak olan her 
nevi ne~riyattır. Şimdiye kadar 
yapılan neşriyatın yeni tabıları da 
bu hiıltüm içerisindedir. Bu müna
kasanın ,umulünden yalnız 2259 
numaralı kanunun birinci madde
si hiikmunce vekaletin bundan 
sonra hazırlatarak baaıf veya da
ğılışını ayrı müteahhitlere ihale e 
debiıeceği mektep kitapları hariç
tir. 

muru Bitlisli Mehmet Vasfi Efendi i
le Ardotinli Süreyya Hanımın, Zirli 
kunduracı Abdülkadir Efendi ile An
karalı Ayte Muzaffer Hanımın, ev
kaf memurlarından Konyalı lbrabim 
Efendi ile lstanbullu Hatice Leman 
Hanımın, polis memuru Salih Efendi 
ile Üsküdarlı Hatice Hanımın nikah
ları kıyılmıştır. 

rukah • 
vecı 

a 

.. .._,L .. ·, 

' ayı 

Yok edilen kokain 
Ve esrarlar 

ANKARA, 10 (Telefonla) 
Zabıtaca müsadere edilen uyuftu
rucu maddelerden bir kilo eroin, 
107 gram kokain ve 313 kilo esrar 
Sıhhiye Vekaleti tarafından bir ı 
heyet huzurunda imha edilmittir. 

İstatistik 
Makineleri 

ANKARA, 10 (Milliyet) - ista
tistik umum müdürlüğü balen bir 
Maarif ve aynca ceraim iatatistiki 
hazırlamakla meığuldür. 

Maarif istatistikinde mevcut mek
tepler, muallimler, talebeleri, yaıla
n, vaziyeti umumiye ve hareki.t gö&
terilecek, Ceraim İstatiatiki ise Türki 
yede mevcut mücrimler miktarım, 
bunların ya' ve mesleklerini, tahsil 
derecelerini, muhtelif evsafını, mın· 
takalarını muhtevi bulunacaktır. 

istatistik idaresi §İmdiye kadar 
yalnız delme ve ayırma makineleriJe 
çalıtmakta idi, timdi delen ve ayıran 
makinelerden çıkan fiıleri toplıya
rak tablolar halinde netreden iki ma 
kine almak Üzere Amerikadaki mü
essese ile temaatadır. Makinelerin bir 
kaç aya kadar Ankaraya gelmesi 
muhtemeldir. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanzük eczahanesi 
kartmnda Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartrmanda 1 numara. 
İİlll .. t .............. ... 
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Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri 

1 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

rı 

o 
~ Q , - • • . - .- . ' --

Beatekar MUHLiS SABAHADEİN Bey 
ve kızı M E L E K Hanım 

ÇİFTLİK PARKIND 
Yarıa akıam alaturka aaz ve orkeıtra ilı ea aoa ve methur eser 
)erile filmlerde ve tiyatrolarda çok beğenilen operetlerile zengl 
bir balet heyeti birlikte muhterem halka bir hizmeti mliftehir 

olarak iftirak edeceklerdir. - (5401) .. 

Birinci iflas Memurluğundan : 
932/26 Müflis Jak lnzelberg masasına ait aıra defteridir 

?:O: Alacaklının ismi Talep Kabul o- S. R.:ddolunun Miilihazat 
olunan Junan 

1 Şükrü B.V.Ferit Davut B. 7296,30 6324,40 6 971,90 Fazla tak;p 
dildiğinden re 
dintı 

2 BavunVol .. .. .. 
3 DoyÇ<: Asbef;teverke V. 

Ferit Davut B. 
4 Yusuf Neş'et B. V. İ6'Jlail 

Agah Bey 
5 Avukat Ismail Agah B. 
6 Mihran lşlemeciyan eıf. 

Ortaköy portakal yokuşu 
s~ numara 

2680,55 2647,55 

1393,95 1393,95 

581,40 581,40 

581,40 581,40 

300 

6 

6 

6 

6 

33,00 Fazla talcıı> e 
lerliğin<kn ret 

300 Defterlerde mu 
kayyet olmadı· 

gibi borcun m·· 
lise aidiyeti an 
Jaşıl.madığından 

.-edeline 
7 Braydel Bort V. Faik Şev- 412.50 412,50 6 

ket Bey 
13246,10 11941,20 1304,90 

Müflis Dalber Nikitiç masasına müracaat eden alacııltlılarm tahkiki deyi 
muamelesi hitam bulmuştur. Masaya yedi alacaklı müracaat ctmlt ve 13246 lir 

10 kuruşun, kayit ve kabulü talebinde bulunmuşlardır. Bunlaııdan üç alacaklıy 
ait 1304 lira 90 kuruşu esbabı mücibeye binac-n ve biri tamamen iklai bımen ol· 
mak üzere reddedilmiş ve altı al.a.caklı namına 11941 lira 20 kuruş altıncı siray~ 
adiyen kayit ve kabul edilmiştir. Neticei tetkikatı mübeyyin olan işbu sıra def· 
teri tanzim ve imza olundu. 

İşbu sira defterinin birer nuslıası alacaklılara g<inderilmiş ve aalı dairede 
hıfzodilmiş olmakla alacakları kabul edikn!erin ikinci toplanmanın mukarrer ol 
dug~ 31 Temmuz 933 ıpazartesi günü saat 14 te dairede hazır bulunmaları tebliğ 
ve il~n olunur. (5408) 
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Hiç bir yer~e şubesi yoktur 
Satıı y.erl: 

Yalnız; Mısırçarşısı Hasırcılar Kapısı Karşısı 

(5364) 


