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Sovyet Rusyanın 
Harici siyaseti 

Ahmet ŞOKRO 
ı.. ;Anlaşılıyor ki Londradan memle
L:.ne elleri boı olarak dönmiyecek 

0
• Yeııane devlet adamı Rus Hari

cdıye l<oıniaeri M. Litvinof'tur. Lon-
ra "b 

old ~· an ikbaat konferan•ı hayal 
p ~gu anlatılan bir takım gayeler 
ı;::'nd~ kotarken, M. Litvinof, rea-

e· lo hır zihniyetle hareket ederek 
ıne~dradaki vaziyetten iıtifade et· 
lfte .fır~tını kaçırmadı. Üç haftalık 

1.. iktı'=.1 '!nın neticesi, Ruıyayı aiyaıi ve 
lııf ı,·dı Yalnızlıktan kurtarmağa ma
ı....ıu~ talam komlıine-zonlann tahakku-

ıneı!,1- Evvela Sovyet Ruıya koJDJu 
vel .eketlerle imzaladığı bir muka-
8 e ıle tecavüzü tarif etmektedir. 
ti u IDukavelenin ıumul ve ehemmiye
"- ~e~dandadır. Kellogg miaakı te
.:u IDenetmekle beraber, tecavü
Bu ~e .::lduğunu tarif ebnemektedir. 
e.ıit; p c~ kanununa ceza11 tayin 
l.aıri~ te .cıu:mün mahiyeti ne olduğu 
ı,.,11 edılnıiyen bir madde koymağa 
Tiirk~ınekte idi. Sovyet Ruaya ile 
Ya ~~e, ~omanya, Lehiıtan, Eıton· 
Ja~,. lıtı•nıatan ve Latoiya yani Rua
ler lı. u~ut kolll§uau olan memleket
bir' : kaç gÜn evvel imzaladıklan 
«leq .. u ~ele ile Hukukudüvelde 
etJııe~d•. un ne elemek olduğunu tarif 

e ırler. 

k~ı."":"". ~vyet Ruıya, bir pn sonra 
.,, .. ._

11 
•lilaE ile de ayni mealde lıir 

....... ele . al h R..,...., ıınz IUDJfbr. Binaenaley 
"1a Yıı bir taraftan Ruıyanm kom
lıir ıı, .. di.~er taraftan küçük itilafın 
R11s~u olması ib1ıariyle Sovyet 
letJıı ~ ıle londrada iki mukavele ak-

J •t demektir. 
da - lngili:ı mühendiıleri hakkm
Yet teçen ~.iaanda verilen mahk~
lı:ıailt ıırarı uzerine Sovyet Ruıya ıle 
bette~re . araıındaki ticaret münaae· 
~. lit . •nlota halinde bulunuyordu. 
ra in v~~of, londraya reldikten aon
Siı:ııo '!'•lız Hariciye nazın Sir John 
lıiiJ,·n ile .. temaı etti. Esasen lngiliz 
ı.; Utnetinın mühendialer hakkında
:l'et IDalıkfuniyet karan üzerine Sov
lı. Ruıya ile ticaret münaaebetini 
tııarg eai lngilterede kuvvetli tenkide 
rıtıl 2 kalmııtı. Ve fngiliz hükümeti 
~~etmek için veıile arıyordu. Lit
aıf . u,ıı Londrada bulunması bu ve
'l:rrı "l'ı ıhzar etti. Ve iki Hariciye na
R... araaındaki temaı neticeainde 
liy/•nın ~hkilm mühendi&leri tab
,,,,_ e!'nheaı, İngilterenin de Rus eıya· 

--.. ıt I' )et ı.._ a ıne kal"fı konulan memnui-
\' e b rarını kaldırması kararlaıb. 
lıe11d;u 1 l.arar tatbik edilmittir. Mü
liz ı,ij~ •erbeat bırakılmıılar, lngi
ıı:ı~11. llıneti Rus eıyasının ithalini 
"'" ,, 

1:1'et altma alan karan kaldır
lıilı:ı,;.~l Sovyet Ruaya da mukabelei· 
hııı,ı..:,d o!ınak üzere lnriliıt eıyaaı 
\'-ı11~ lı ııkı memnuiyeti refetmiıtir. 
iti.et ~nunJa kalmmamııbr. iki mem
&a.ğ!llltı 1~c;aret münaaebetlerini daha 
le tic ır eaaaa bağlamak makaadi
..., llliia...,ı mukavelesi aktetmek üze. 
erı.1e:r~"fe~!e baılamıılardır. Bina· 
lllat b. 11ırılız - Ruı münasebeti nor-

4 ._'.r S vaziyete girmit bulunuyor. 
dan lo ovyet Ruıya noktai nazann
lele d n derece ehemmiyetli bir ıne
tıiıı ta. e '.'ınerika ile münaaebetleri
't11s ,..~ztınidir. Filhakika lngiliz • 
h.,ıi lı unaaebetleri on beş ıeneden· 
"••alı •:tli istihale geçirmiı olmakla 
"'iiaı.:.:! Aınerik.alılar Ruıyaya kartı 
1••dir ;."."" ayni ıiyaaeti takip etmiı
ta.,..._ · "'llerika Sovyet Rusyayı aala 
leL -••lltnış b" . • .. uet) . ve ınnetıce ticaret muna .. 
" erı d ·nı.· f d • . --ı"'llt~n e ı ıta e ememıtlır. 
~ • .,,, . Aonra Ruıyaya karıı en mu-
0lın11,~••eti takip eden Amerika 

ı.Ja la.rııf · On •ene kadar evvel Rus
"Jıı •ndan tanınmıık için Ameri

"ıızır,:l'bpılan teklif o zaman Hariciye 
dıııı fid;lunan Mr. Hugheı tarafın· 
1ılar it etle reddedllıniıti. Amerika· 
~~•:ta da davetlidir diye, 1922 
'""' itt· e toplanan Ceova konferan· N:'"" etıneıniJlerdi. Ruıya ile 
~t tergj araımdaki ıiyaai münaae· 
rıı.,. Ru 11 olmamakla beraber, Ame
leti tııı.·'Y•Ja kal"Jı bir lakaydi aiya· 
le lı11ıu ıp etıniı ve biç bir münaaebet· 

Bu ",tı>ak İatememiıtir. 
tıır..,d •1Yaaetin Amerika noktai na· 
1111 O.n n d • t cııı.. .., e erece zararlı oldugu 
t -,.,.fınd n zaınıın)arda Amerikalılar 
""· Bir ;~ anlaıılmağa baılanmıt· 

;" lı11Iırıı" a Rusyanın ticareti bilhaı
d'"dıı., .n ~ıralannda Amerika tara· 
"iildi. tt"B•r edilecek bir meıele 

11ol.ta. R •kat daba ehemmiyetli bir 
•ııta.,;,.. Uaya ile Amerika araaındaki 
!<ırkta ~IDazlık yÜzünden Uzak 
~ tıeçın ap?nYanın hakiın bir vaziye
' lltıçuh. eaı olınuıtur. Japonyanm 
.,...._ · ıay, ı· t'l" ilm k 
ı.. -... Rıı 1 1 aama mani o a 
v'"dıııı :~!°r• hem de Amerikayı ya· 
.,: eğer b a :'dar eden bir meıeledir. 
p liiyeı,ils~ ıkd~ büyük devlet beraber 

0 ny,. ~ er '• ağlebi ihtimal Ja. 

dÇeltiııirdı' aRnçuryayı iığal etmekten 
ııı..· · ua ·1 ı bı.\i Ya ı e Amerika arasın-

stıdır ı.; Jnaaebetlerin normal olmama· 
1 ; ~ •Pony k '· ftıal e...._ aya oca bir memleke· v., lı ~qelı: ce t' · · · 
teı· el' ilci hü .. a.are ını vermıştır. 
_ ıp te J YUk devlet te bir araya 
~'"tıi "-Pon:ı-an b h k . I> olatrıa , ki ın u are etıne 

"
"":ta P.t,. "' arından bugün Ja-
"10 nçuryad 1 • 

b . r, Rus a :ter eşmış bulu· 
ıetı la Yanın Uz k k ki . 
ili 

111 
•••lmıştır Aına .şkar ta vazı-

leld mtakad k'. erı ar.ın da ay. 
ar olnıu ~ 1 ın~nfaatleri hayli ha

(!) t ur. Bır taraftan iktıaadi 
evaını 5 inci sahifede) 
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1İ Ko n a F r sa~ın e i" ine G i i 1 
IMali meselelerin daralhlarak müzakeresine karar verildi. Konf e-~ 

rans bir kısım ikhsadi meselelerle alakadar bir içtima halini aldı i 
1 Londra, 11 [ Heyetle ı kabul etmiştir; Komite karar reislik divanı ta- nız bir kısım iktısadi ki gün verilen karardan ~=-= 

giden arkadaşımızdan) uzun münakaşalardan rafından derhal tasdik meselelerle alakadar bir sonra yine Fransanın 
!! Dün yeniden teşkil edi- sonra mali meselelerin ı edilmiştir. içtima halini almıştır. dediğine gelindi S s len Onlar Komitesi F ran- daraltılarak müzakere- Bu karardan sonra Amerikanın izzeti nef- · § 
:: sanın noktai nazarını sine karar vermiştir. Bu 1 Londra konferansı yal- sini okşamak için evci- Ahmet ŞÜKRÜ § 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Alman. murahhasının ga-1 -:,;zi Hz. ı Londra mektupları -ı 
fına ne cevap vermiştik? dai!~!~C:::~:;ira't.aO:':~~e;,;m:,~:r Cihan deg" il de şarap, 
Türkiyede yeni sanayi ihdasını" fe

laket,, gibi gören acayip adam 
Fransa para meselesi görüşülmemek şartile 

konferans mesaisine İştirak edecek 
[Heyetle bera• 

ber Londraya gi
den arltadapmı1' 

Ahmet Şükrü Bey 
lktaat konlerana· 
nın ticaret komite. 
ainde Alman mu· 
rahh<Ut M. Poaae'
nin bi.zi telmi han 
yaptığı gafı kay· 

detmiı "" oıerilen 
yerinde cevabı da 
hülôsa etmiıti. A
nadolu Ajanaı dün 
bu cevabın aynını 

gönderdi. Nepedi
yoruz]: 

LONDRA, il 
(A. A.) - Anado· 
lu Ajanıınm huıu· 
ai muhabiri bildiri· Fransız. Maliye Naz.ırı M. Georges Bonnet (•ağda) 
yort diger Fransız- murahhaslarile gÖriİfÜyor •• 

lkbaat konferansının ticaret ko· - Tali komitenin geçenki toplan· 
mitesinde murahhaaımız Münür Be- bamda Türk murahhaa heyeti namı· 
yin Türk noktainazanru tenkit eden na kendi ziari iıtihaalatını kullanmak 
Alman murahbaaına cevap vererek için bazı aanayi ihtaa etmek ıuretile 
protestoda bulunduğunu bildirmiıtim. en İptidai ihtiyaçlanna mukabele et· 
Münür Beyin beyanatı aıağıdadır: (Devamı 5 inci sahifede) 

Beynelmilel kıymette 
profesörler getirilecek 

Üniversite behemehal Avrupadaki mü
masil teşekküllerle bir sırada olacaktır 

Maarif Vekili bekleniyor 
Maarif Vekili Dr. Retit Galip Beyin J 

yann sabah §"hrimize ııelmeıi beklen
mektedir. Darülfünun kadrosu ile bizzat 
Vekil B. meıgul olduğundan, bu buıus
ta söylenenler ıayıalardan ibaret adde
dilmektedir. 

F alıat Vekil B. ıehrimize geldikten 
sonra dahi kadrolar ilan edilmiyecek, 
Darülfünunun lağvı tarihi olan 31 tem
muza kadar beklenecektir. Bazı gazete
ler kadroda kalacak ve çıkacak hocalara 
ait bezı isimler aayıyorlaraa da bunlar 
tahminden ibarettir. Şimdilik bilinen 
müapet bir §ey nna, o da buırünkü ho
calann üçte birinin tedris vazifesinden 
alınacağıdır. Fakat bu miktarın yansını 

da tekaüde sevkedilecek olan profesör
ler teşkil ettiğinden doğrudan doğruya 
açıkta kalacak profeaör adedi 25 • 30 
kadardır. 

Verilen haberlere ııöre A vrupııdan &'"" 
lecek profesörler arasında beynelınilel 
kıymette hocalar vardır. Bu hocalarla 
latanbul üniversiteıi Avrupııdaki mÜ• 
masil teıeldriillerle bir sıraya rirecelr, 
getirilecek kıymetli· hocalardan iatifade 
için latanbula birçok da ecnebi taleloe 
retirilecek, Ye bunlar üniversitede tahsil 
edecektir. 

lılalıat komitesi yanndan itibaren Ma
arif Vekilinin riyaıetinde içtimalannı 
yapacaktır. 

M. T. Talebe Birliiİ dün Adalara ve Ya/ovaya bir rapur tene=ühii ya,,. 
mııtır. T enezz.ülı husun bir vapurla sabah saat 8 de köprüden baılamııttr. G.,. 
zintiye bazı hocalar 1.1e davetliler de İf Liralı ctmi~, çok camimi bir gün ge{İril .. 
mi tir. 

bir yere çıkmamışlardır. 

11U111JD111••••11uı1111 kereste konferansı mı? 
Osmanlı borçları 

Yeni tahviller Pariste Ali 
Riza Beyin mürakabesi 

alhnda basılmaya başlandı 
ANKARA. 11 (Milliyet) - Yeni 

bon;ı..r itilafnamelİ mucibince ihraç 
edilecek 962,636,000 Franaız fra.u•ı 
lık yeni tahville
rin Pariate baııl
masına baılanmıı· 
br. Düyuııuumumi
ye Komiseri Ali 
Rıza Bey bu işi 
mürakabe etmek· 
tedir. 

Tahviller "'/o 7.50 
faizli 1933 Türk 
borcu tahvilleri., a· 
dını alacaklardır. 
Yeni t hviller, 
her yıl yan yarıya 
25 mavıa ve 25 İ· 

inci te.şrınde va
cıbüttediye olmak 

lı Rız.a Bey 

Üzere senede yüzde 7,50 faiz getire
cek ve birinci kuponun vadesi önü
müzdeki 25 ikinci tefl"İnde gelecek
tir. Tahvillerin beherinin itibari re· 
aülmali 500 Franaız frangı olmak ve 
muhtelif renkli üç tranşa ayrılmak 
üzere 1,925,272 adet birlik tahvilden 
mürekkep bulunacaktır. 

Petrol heyeti 
Mardin ve havaJisinde 

tetkikata başladı 
MARDiN, (Milliyet) - Petrol 

mütehaasıaı Cevat Eyiip Bey ile Ame· 
rikalı mühendia 
Sdrey Baige ve 

Jgviçreli Vordersch
midt, muavin lh· 
5an, muhasebeci 
Muhiddin B. !erden 
mürekkep heyet 
Mardine relerek 
tetkikata baılamıı· 
!ardır. Vilayet mer 
kezi tetkik edil
miı, heyet Savur 
kazasına ııitmittir. 
Orada tetkikat 
yaptıktan aonra 

CeıJat Eyüp B. Gercüt Kazaaına 
uğnyacak ve a11l 

petrol madeninin bulunduğu Kerbo· 
ran nahiyeıine giderek aratbnnalara 
dnam edecektir. lki ay kadar ıüre· 
ceği tahmin edilen bu aratbnnalar· 
dan iyi neticeler elde edileceği umul
maktadır. 

Tevfik Rüştü B. 
Romada 
Mussolini - Tevfik Rüştü 
Bey - Litvinof mülakatı 

ROMA, 11. A. A. -Daha önce 
Pariae uğramış olan ve Jİmdi Vi
yanada bulunan Türkiye Hariciye 
Vekili T evlik Rü,tü Beylendinin 
bu ~am Romaya gelmesi bek· 
lenmektedir. 

Dün M. Muasolini ile Sovyetler 
elçm arasında vukubulan uzun 

(Devamı 5 inci sahifede) 

. 
Tayyare piyangosu 
Dün çekildi. Listeyi 5 inci 
sahifemizde okuyunuz. 

11unu•111111nın1t11111111nıH111 

Konferansın eriyen bir buz kütlesi gi
bi yavaş yavaş dağılması beklenebilir 
Fransa Maliye nazırının haşin bir nutku ve tarizi 

WNDRA, (Konlerans aalonun• 
dan) - Oldü de, tekrıır canlandı 
da diyorlar. Ölmemiıti, can çekiıi
yordu da diyorlar. Her halde ıu 
muhakkakbr ki Londra cihan iktı
aat konferansı topal topal ilerliyor. 
Ve kolay kolay can vereceğe ben· 
zemiyor. Dün ıık§IUD toplanan Re
islik Divanı konferansın devamına ı 

karar verdi. Fakat Amerika para 

iatikrannı kabul etmediğinden 

konferansın meaaisini yeni baıtan 
tanziın etmek lazımgeliyor. 

Dün akşam verilen karara röre, 

mnli ve iktısadi meaelelerden ban

rılerinc devam edilebılecegı, ban· 

gilerine devam edilemiyeceği hak
kındaki kararı vermek mes'uliyeti 
bu komisyonlara bırakılınıtbr. Bi
naenaleyh bu sabah konferansın 

her iki - yani mali ve ikbsadi -
komiıyonu da içtima etti. 

lktıaat komiıyonunun üç tili 
komiıyonu vardı. 

Londra:AHMETŞOKRO 

• 

Fransız. Maliye Naz.ın M. Bonnet 

1 - Kambiyo ve ticaret tahdi
dabnı kaldırmıya ve gümrük tarİ· 
felerini indirmiye çalııan birinci 

( Deoıamı 5 inci sayılada) 

20 yerine 50, 65 yerine 
120 kuruş veriyoruz! 

Köylü malını ucuz satıyor, şehirli pahalı 
alıyor, gezici ekmek parası çıkaramıyor! 

Bunları ve pahalılığı yapan, Balıkpazarlarındaki 
tavukçuları da zengin eden yasak kaldırılamaz mı? 

Tavuk fiatleri son on lıq rün içinde ı 
inanılmıyacak derecede yÜluelmiıtir. 
Orta semizlikte bir tavuk Balıkpazann-

da 100 • 120 lruruıa satılmaktadır. Fiat· 
lerin yükselitinde makul hiçbir sebep 

(Lutfcn sahifeyi çeviriniz) 

Dün bir dolandırıcı ve bir de kaçakçı yakalandı. Bu resmimiz do
landırıcı HiUeyin'i, polülerin muha#QZ<Uı altında bulunan kaçakçıyı ve 
kaçak C!JJIGYI göstermektedir. ·Tafsilat i aa ıfalarımızda •• 
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Tarihi tefrika: 57 

Y-: 1. N. "•• ı..u. (JGllpt) .... 

Abdülhamidin uyku ilacı 
Sultan Hamitlin fayam hayret halu:ıuı. - Hünkar, neler olrutup 

dinlemekten hauderdi? - Casıaluk ile ecnebi dolapları, hemen he
men bütün ililiiyetlerde idi. 

Abdülbamidin hafrzasr şayanı 
hayret bir derecede idi. Bir gördüiü
nü bir daha unutmazdı. Okuduğunu 
unuttuğu vaki değildi. Elli altmrf se
ne evvel vukubulan bir hidiaeyi bu~ 
gün olmut gibi hatırlardı. 

Abdülhamidin bir adamı côrdük
ten sonra onun çebreaini unutması ih
timali yoktu. Abdülhamit ~bzadeliği 
zamanında Kağrtbanede bir Hn:lırel
le• gÜnü araba ile dolatrrken Silah
tarağa köprüsünün ba~mda genç bir 
kadın şehzadenin arabuma yaklat· 
tı. Kendiıine bir iatida uzattı. Kadı
nın yanında bir de ufak çocuk vardı. 
Bu iıtidayı veren kadm Sivaatopol 
harbinde ~hit diiJen bir piyade za
bitinin dul kanar idi. Şehzade iıtida
yı aldrğr zaman pek cenç bir yatında 
idi. lıtida sahibine: Ancak bir kaç li 
ra atiye ihaan etti. Zaman geçti. Ab
dülhamit tahta çrktr. 

Abdülhamit devrinde Zilkadenin 
on bqinde Hırltaiaaadet alayı çok e· 
bemmiyetli bir bal almııtı. Ayni za
manda askerlerin Ydclız aarayında if 
tara gitmeleri bir adet hükmünde i
di. 

Abdülbamit babaaı cibi Avrupai 
düşüncelere taraftar değildi. Ve bil
haıaa ceri diifüncel..., aoftahia. taal· 
suba çok ehemmiyet verirdi. Tab· 
ta çrkarddığuun on betind senesinde yi· 
ne bir Hırkaiaaadet alayı tertip edil· 
mitti. Abdülhamit Ramazanın on be 
tinci pnü arabaaına bindi. Yollar 
firdolayı aakerle çewilmitti. Ab
dülhamit arabaaile Galata köprüsü. 
nün baıma geldizi zaman arabada 
bir kımıldanma oldu. 

Abdülhamit Aziziye karakolu Ö· 
nünde selim vaziyetinde duran aa .. 
kerler araımda bir zabite gözleri ilit 

1 

tt .. Arabada kartrsmda oturan Gazi 
Oıman Paıaya hafifçe dedi ki: 

- Paşa, ıu zabiti görüyor musun? 
ismini not ediniz. 

Omıan Pata derhal arabadan in· 
di ve karakol kumandanına yaklat-
tı. 

Karakol kumandanı arabanın dur 
masından kutkullandı. Renkten ren
ge gmli. Eli ayağı titremeğe batladr. 
Patanın kartramda bir pata çaktı. 

- "Emriniz Paşam" dedi. 
Plevne kahramanı Osman Paıa 

genç zabitin isminı aldı. Arabaya 
döndü. 

Ertesi günü genç zabit Hünkir ya 
verleri arasma girdi. Genç zabitin 
hünkir yaverleri arasına girme.in 
den iki pn sonra paditah yavennı 
huzuruna cağırtlı. Fakat kabul resıni 
bir -'ıiyeti haiz defildL 

Zabiti az zamanda batına gelen 
ff>ylerden hayrete düıünnü,tü. Bu 
de.-let kufunun batına nuıl kondu .. 
ğunu bir türlü keıtiremiyordu. 

Abdülhamit huzuruna aldığı ya· 
verine sordu: 

- "Validen ıağ mıdır?" 
Zabit hayretle baktı: 

dat a 
_ «Allah ömrü p.hanenizi müzdat 

huyunun." 
Validem cariyeniz rahmeti hakka 

kaYUflu efendim. 
- "Vah, vah.. iıterdim ki bu 

ırün!eri gönün. V al deni nereden tanı· 
dığıma şaıryoraun, değil mi, dedi ve 
Kairthane hlkayeıini anlattı. 

Sonra ili.ve etti: 
- crSeni, gözlerinin annenin cözJe

rine benzem.eainden tanıdım. 
Abdülbamidin hafrzaar böyle bir 

bafrza idi. 
(Arkaaı var) 

Yann: 

Abdülhamidin uyku ilacı 
-2-

1 
Hünkar neler okutup dinle mekten hazederdi? 

şardı? - Nasd uyurdu? 
- Nadya~ 

Sümerbank ne yapacak? 
Fabrikaların mamulatını satmak için de 

büyük sahş mağazaları açılacak 
Süaıer Bank dün muamelelerine 

batlaırutbr. Bankanın faaliyeti ve itli· 
gal m-zuları etrafında -ıu...at al
mak i9in kendiai- mürac..at ettiii
miz Ull\Jlllli Müdür Nurullah Esat B. 
bize af&trdakl izahatı venli: 

- Kanunumuza göre Sanayi Kredi 
Bankaaı ile Devlet Sanayi Ofiainin 
bütün mevcutlannı ve alacak ve borç· 
tarının Sümer Bank'a devri için li.
zımgelen tedbirler almmıttrr. Devir 
heyeti yakında filen ite haıhyacak
tır. 

cSümer Bank ıuretiumumiyade 
banka muamelitrndan batka Devlet 
Sanayi Ofiıinden kendine intikal ede
cek fabrikaları iJletecek ve hu11ni 
sanayi müeaaeaelerindeki de•let itti· 
raklerini idare edecektir. Bank••uz 
devletin iktıaat procramma dahil ola
, . ., · tahakkuk ettirmek iatiyecetı sr· 
nai hareket ve teaialere müteaUik etüt 

yoktur. Y aptrğnruz tahkikata göre paha· ı 
lı!ık ıundan ilen ge6yor: 

lıtanbul Belediyeıi, son zama.ıılarda 
tehre giren tavuklar araamda bula§rk 
haıtalıklann zuhur ettiiini ileri sürerek 
gezginci aatıcdann canlı tavuk aatrnaaı
ru yaaak ehnittir. Belediye lıundan -· 
ada tavuk komiıyonculannın kesilmemiı 
la vuklan Jehir dahilinde bir yerden bir 
yere nakletmelerini de menetm.iıtir. 

Bu emİrı birkaç gün ev•el Tophane ci· 
varındaki tavuk komisyoncularına ve bü· 
tün tavukçu dükki.nlarma ayn ayn teb
liğ edilrni,tir. Kendilerine bu !•kilde teb 
ligat yapdan komisyoncular dükkanları
na kafesler i~inde rıelen taYuklan el ıür
meden perakende tavuk satan dükkinla
ı·a devretmek mecburiyetinde kalmıtlar• 
d1r. 

Pcrakend'.eciler ise komisyonculardan 
çok ucuza aldıklan tavuk n piliçlerin 
fiattru, kendilerine rekabet edecek gez
cinci eınaf olmadığı için alabildiiine ar
tırmıtlardır. 

htanbulda tavuk komiıyonculuğu ya
panlar &-9 dükkan sahibidir. Bunlar 
,imdiye kadar Bandtrma, Mudanya. Ba._ 
lrkeair, Karabiga ve Karadeniz aabille
rinden namlanna ıelen tavukları canlı 
olarak !!ezginci esnafa dağıtarak mahal· 
le aralarında sattınnakta idiler. 

Bu vatıta ile satılan tavuklan nihayet 
Sô-55 kuru'a tedarik etmek kabil olu
yordu. Gezginci eınafan canlı tavuk 
satması yasak ediJince aatıf, Beyoğlu ve 
latanbul Balrkpaparlannd.aki ttıahdut bir 
kaç dükkana inhisar etmi~tir. Bu dük
kanlarda satılan tavuk ve piliçler, iae çok 
pahalıdır. Hergün •vapurlarla lstanbula 
celip komiıyoncular eline geçen (2000) 
e yakın .tavuk biribiri üstüne toptan 40 • 
45 kuruta, piliçler 20 - 25 kurufa esna
fa devredilmektedir. Ayni cinaten tavuk
ları dükkiınlarda 100 • 120, pilicleri 35 • 
45 kuruttan aı;ağı satın almak kabil de
ğildir. Aradaki l,u mühim fark, dükk&n 
aalıiplerinin fabit kazancını teakil et. 
mektedir. 1 

Tavulı; komisyonculanrun bu mesele 

ve projeleri hazırlamak •e bu yeni 
teaialeri kurmak ve idare etmek ve 
bunlardan ba,ka te•iıleri ve te•ıileri 
milli iktıaat zaviyeıinden verimli ad
dedilecek ırnai te§ekküllere İ§tirak ve 
yardım etmek cibi vazifeler deruhte 
etmiıtir. 

cBu ı•nit faaliyet sahasında semere
li olarak çalıpnak için devletin müza
bareti ve tqkilihmızın bünyeai bize 
emniyet verecek mahiyettedir.,, 

Diger taraftan öğrondifimizo göre, 
yeni bankanın muhtelif aahalara ait 
geni§ faaliyet projeleri Yardır. Bu 
cümleden olarak memleketin batlıca 
merkezlerinde fabrikalannm mamu
llt "" menıucahnı aatmak için büyiik 
aahf mağa:zalan teaiı edilecektir. 

Sanayi et"babı aruında da bir k-. 
peratif teaiıi için banka yakında li.
zungelenlerle · temaaa geçecektir. 

...,... 
etrafındaki tiki.yetleri birkaç nokta et· 
rafında toplanıyor: 

1 - Halkımız, köylünün çok ucuza e
linden çrkard<iı tavuğu çok pabab yi
yor. Bunun baılrca sebebi cezgincilerin 
tanık aat.-ama müsaade edilm-idir. 

2 _ Tavuklarda si.ri haatalık olduiu 
endifeıi, varit dfliildir. Çünkü lıiiyler-

den tavuk toplayanların elinde bunlann 
hastalddı olmadığına dair köy ihtiyar 
heyetlerinden ve kaaabalannm baytarm
dan alınmıı mühürlü kaiıtlan vardır. 
Eğer bu tavuklar haıtalıklı ise baytarlar 
hıı kaiıtlan naaıl veriyorlar. Değilae can 
1r tavuk aabtma neden dolayı müsaade 
edilmiyor. 

3 - Şehirdeki tavuklar arasında yeni 
den zuhur etmif bir baıWık •arsa bu 
hastalığı ihraç iıkelelerinde, lıtanbul 
rıhtunmda müteaddit baytari teftiıe ta· 
bi olan tavuklar araamda deiil, kara
dan araba le muayene ve kontrolsuz ge
len tavuklarda aramalıdır. 

4 - Halla mutlaka dükkanlardan ke. 

.MıLL1l'El t,.ARŞAMBA 12 TEMMUZ 1933 
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HARİCİ HABERLER 
Nehirler taştı 

Bir çok köyler ve nahiye
ler su albnda 

STANISLAWOW. Polonya 11 A.A. 
- Pazar günü yafan yağmurlann şid
detinden Dniıter, Stryj, Svvica ve Buıt
rzyca nehirleri tekrar tatmış, Staniıla
vov mahalleleri ile civardaki birçok na
hiye ve köyleri ve 400 .kadar ekilmit tar
layı basmıştır. 

Zarar pek çoktur. Askeri müfrezeler 
kazaya uğrayanlara yardım etmekledir. 

Nazırlardan mürekkep bir heyet ka
zaya uğrayan muhtaçlara para ile yardım 
edecektir. 

Balbo filosu 
Amerikada büyük mera

simle karşılanacak 
ŞIKAGO, 11 A.A. Michigan gölüne 

inecek olan 1talyan filosunu karıılaınak 
Üzere büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 
Kardinal Mondlein filo geldikten sonra 
dini meraıim yapacaktır. Şikaco sergi· 
ıindeki ltalyan pavyonunu ber gÜn bin
lerce ki!i ziyaret etmektedir. 

REYKJA VIK, 11 A.A. _ halyan fi. 
losu bugün de hareketini tehir ehnİ§tir. 
Söylendiğine göre bunun aebebi benzo
lun cinsinin iyi olmamaımdandtr. 

Bir vapur bath 168 
kişi boğuldu 

DAiREN, 11 A.A. - Çin bandıralı 
T oonan vapuru Şantung sabili civann
da Japon bandıralı Warıe cetniıiyle çar
P•tnuı ve loatmqtrr. 

Batan geminin tayfaaiyle 168 yolcu 
ortadan lıcybolmuflV. 89 kiti kurtarıl. 
rmıtrr. _.,._ 
Düğünde bir deli 12 

kişiyi öldürdü 
SUMA TRA, 11 A.J\. - Calambanc 

yakininde bir köy düi(inüne davetli o
lanlardan biri birden bire çddırarak 12 
kifiyi öldünnü, ve 1 ~ kiti ri de yarala· 
mıttır. Nihayet kendisini za?tetmefe 
muvaffakiyet ha"l olmuştur. 

Tokyoda tethiş 
TOKYO, 11 A.A. - Mühim bir tet. 

hiı komloıu meydana çıkardmıt oldu. 
ğundan dolayı dünden beri parlamen
to azasının v~ sair hüklimet erkanının 
ikametgi.hlanyle lngiliz sefarethanesi 
yakinine müaellah polis kuvvetleri ko. 
nulmuıtur. Bir çok kimseler tevkif edil
mittir. 

Roma limanı ' 

Atinada vaziyet 
Siyasi vaziyetin nihayet 

düzeldiği bildiriliyor 
ATINA, 10 - Yunaniıtanda siyaıi 

vaziyet, kanJıklığıru muhafaza ediyor. 
Maamafih diktatörlük şayiaaı teeyyüt 
etmemiıtlr. Hükumetin Atinadaki mu
hacir mahallelerini, ıehir belediyesinden 
ayırmak ve bu suretle temmuz sonunda 
yapılacak Belediye intihabatma, muha· 
cirlere rey verdirmemek için yaptığı tek 
lifin, mecliain tatili zamanmda hükiime
te netrebnek iatiyec:eği kararnameler i
çin aali.hiyet vermeie memur olan bü
yük encümen tarafından reddedilmeıi 
üzerine bük\ımet meseleyi müstacelen 
parlamentoya arzetmek niyetindedir. 
Hatti, kabinenin bu hafta mecliıi, fev
kalade bir içtimaa davet edeceği söylen· 
mektedir. Venizelist mahafüde muırrran 
deveran eden rivayetlere göre iyan mec
liıi. mebuaan meclisinden geçecek olan 
bu teklifi reddedecek olur ise, hükumet 
ayanı lağvedecektir. 

Yunan kabinesinin batında, icabında 
muhaliflere kartı ıirldetle hareket ede
bilecek bir zatın bulunması için harbiye 
nazm jeneral Kondiliain baıvakalete, 
timdiki bafvekil M. Çaldarisin, ayanın 
lağvından sonra iatifaya icbar edilecek 
olan iM. Zaimiıin yerine Cümburiyet ri
yaaetlne getirilmesi de dütünülmekte
dir. Maamafih bahriye nazm amiral Ha· 
cı Kiryakoı ta Cümhuriyet riyasetine 
getirilmesini arzu ettiğinden bu mesele
de bir ihtilif çrkmaor muhtemeldir. 

Vaziyet düzeldi 
ATINA, 11 A.A. - Seli.Dik intihaba· 

tının ilk tesirlerinden sonra siyasi vazi. 
yet tekrar düzelmittir. 

Harbiye nazın ceneral Kondilis, Ati
"lla kıtla kumandanlarını çağırarak ordu
nun her türlü ıiyaai müdahalelerden çe
kinmesi vazifeıi ha.kkmda uzun uzun 
kendilerile görütmüı, Cümhuriyet reji
mini tanımıı olan Çaldariı frrkaarrun 
dürüıt ve namuslu hareketini kaydet
miıtir. 

Lindberg inmeğe mecbur 
oldu 

SOUTHWARREN - IMIAINE, 11 A. 
A. - Pazar cünü Halifax'a doğru hava
lanmıt olan Lindberg'm deniz tayyareai, 
ıiıtem dolayı Maine hükumeti dahilin
de Southvarren yakınında yere inmeğe 
mecbur olmuştur. 

Lindberg ile kanır, geceyi tayyarede 
geçirmiılerdir. 

Tayyareciler yere inerken hafifce bo-
zulan makinelerini tamirden sonra 
North - Haven'e gidecelderdir. ---

Modern papas 
VATlCAN, 11 JY..A. - P- ilk de

fa olarak Romadan otomobille aynlmıı
tır. Papa, Lastran mukavelelerinden son 
ra yeniden yaprlmı~ olan papalık yazlık 
evine, Caıtel - Gandolffo'ye ~tmittir. 

D 
Zonguldak müthiş bir 
seylap faciası geçirdi 

Boğulanlar, ölenler, 
su altında kalan 

yıkılan evler, 
mahalleler 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Zongaldaktan Dahiliyeye gelen 
liimata göre, dün saat 11.30 da b~ayıp sabaha kadar deilam eden f 
detli yağmur ile fırtınadan Zonguldak Merkez Kazıuı 10 Temmuz 
hallesinde 9 eil ile iki bahçe tamamen sular "altında kalmıstır. 

Soğuksuya giden tahta belediye köprüsü ile merkezin Kozlu na 
yesindeki belediye köprüsü ile Çaydaman köprüsünü sel götürmüşt 

Düzülmez meilkiinde bir fırını Uzun Mehmet cioarında bir çok 
rakaları tamamen su ba8mtf ile Zonguldak deresi rıhtımın üst kısmı 
kadar kabarmış ile sular Ankara köprüsü üzerine de yükselmistir. 
kara köprüsü cİilarında salar içinde kalan 6 ki1i kurtarılmıştır. · 

Zonguldak ile Kozluda ,imend iler rayları sellerin getirdiği k 
larl« dolduğu için gece münakalatı durmuıtur. Zonguldak tren hattı 
sabah temizletilmiftir. Kozlu fİmendilerinin de çalıştırılmasına gayr 
edilmektedir. 

Zonguldak - Deilrek şosesinin iiç kilometrelik kısmını yağmur 
dere suları parçalamıı ile 284 metrelik kumını kiimilen götürmü,tiİ 

insan ile hayilan telelatı henüz tespit edilememiftir. 

Reşit Galip Bey perşembeye geligo 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Maarif Vekili Dr. Re~t Galip Be 

perşembe günü hareket edecektir. 

T. D. T. Cemiyetinin f aaligeti 
ANKARA, 11. A. A. - T. D. T. Cemiyetinılen : 
Türk dili tetkik cemiyeti umumi merkez heyeti bugün umumi kiı· 

tip Rafen Efref Beyin reisliği altınd« toplanarak ankete konulmuf söl 
lere lılağaz komisyonundan gelen karsılıklann tetkikine deilam etmif 
tir. 

Umumi merkez heyeti yarın saat on b~te toplanarak hem bu tel 
itikleri ileri götürecek hem de cemiyet qlerine bakacaktır. 

Konferans 15 gün sonra muvakkat 
bir müddet için tatil edilecek 

LONDRA. 11. A. A. - Cihanlktısat konferansı bürosunun ancalı 
15,40 da bitmiftir. 

Riyıuet dioam, tahrir komisyonunun ortaya sürdüğü teklifi tas· 
ilip elmiftir. Bu telılilte konferansın hangi meseleleri müzakereye de· 
ilam edeceğinin tayini işinin maht elif tali komisyonlara ait olduğu be 
yan edilmifti. Bu tali komisyonlar yarın ayrı ayrı toplanacaklardır. 

Konferansın 15 gün sonra eyliila, yahut birinci lt!Jrine kadar mıl 
vakkat bir müddet tatil yapmıuı muhtemel görülmektedir. Bu tatil 
müddeti bittiği zaman kambiolar hakkındaki beynelmilel ilaziyetİfl 
daha geniş bir müzakere sahası göatereceği umulmaktadır. Riyaset Ji 
ilamnın aldığı kararlarda fU noktalar tailsiye edilm~tir: 

1 - Maliye tiili komisyona ilkönce borçlar meselesinin müzakere· 1 
sine deilam etmelidir. 

2 - Maliye tali komisyonu merkez bankalarının mesai iştiraki halı 
ROMA, 11 A.A. - ilk dl'fa olarak 

Roma nehir limanına 667 tonilitoluk 
F errucio vapuru 1000 ton yük ile gel
miıtir. 

•••••••••••••• .. •- kında tali komitelerce fimdiye kadar kabul edilen karar suretlerinin I• 
Hadiıe, Romaya Tlbre nehri vasıta

aiyle denizden gelinebileceğini göıter
mek itibarile har.retle alkqlanmqhr. 

Almanyada yüz bin 
mevkuf mu var? 

BERLIN, 11 A.A. - Volff Ajanaın
dan: Ecnebi ajanslarından biri Ahtmn
yadaki ıiyaıi mevkuflann yüz bini bul
duğu iddiasını ileri ıürmüıtür. Resmi 
kaynaklardan bildirildiğine" cöre Alman· 
yada bir ihtiyat tedbiri olarak mnlruf 
bulunan kimselerin bu'!Ünkü aayrar on 
aelW: binden ibarettir Bwdardan on iki 
bini Pruıyadadır. 

Amerikada bir genci 
daha kaçırdılar 

PARIS. 11 A.A. - Albany'den a:Cbi
cag Tribunu un Pa·i• nümınma bildi
rildiğine ıröre haydutlar. dem.>lr:rat fır
kası reislerinden biri•inin oflu olan 23 
yqlarında M. John'u kaçırmışlardır. 

Haydutlar 250,000 dola, fidye istemek 
tedirler. 

Berlinde sıcaklar 
BERLIN, 11 A.A. - Volff Ajansın· 

dan: 9 haziran paur günü birçok sene
lerden beri en aıcak gÜn olmuttur. Ber· 
lin banliyö maballeleri !imendiferleri bir 
buçuk milyon kiti, nakil vasıtaları ise 
iki milyona yalon yolcu tatnnıtlardrr. 

Bütün hu halk B~lin civarırulalır.j or· • 
man V"' !'Öl kenarlarında hi"'az serinlik t 
arayorlardı. 

silmiş tavuk almağa icbar etmek.le ona 
batlıca gıda madı!elerimizden :.irini tet
kil eden tavuğu pahalı yedirmekle kal· 
mıyoruz, ayni zamanda köylüyü de ge. 
ni' bir istihlak menhaindan mahrum ede 
rek elindeki maim laymetini düşürüyo-
ruz. 

5 - Tavuk ve ywnurta11nı aatarak 
geçinen köylülerimiz, mahalle aralanna 
dağıtamadıiı malını, yok pahasına ııe· 
rakendecilere kapatıyor. Satı!ın kendine 
münhasır kaldığını gören ta•ukçular da 
bunu f1raat bilerek kendilerini naza ce
kiyorlar. Böylelikle hem tehirli, h~m 
köylü, hem de ekmek parasmdan olan 
ıezgincifer zarara giriyor. 

6 - Belediye bu i!i halkm sıhhatr 
namına yapıyorsa mahallinde ve burada 
muhtelit muayeneden ..:eçen tavuklan 
koınisyoncuların elinde iken ~on bir mu· 
ayeneye dah" tiıbi tutabilir. 

Canlı ta..;.ğun salıJı menedildiği için 
evlecinde tavuk beslemek ve tazrı yu· 
murta yemek isti yen birçok kimıeler. 
bu arzularını yüksek para mı.1kabilinde 
cins tavuk tedarik etmekten baık~ çare 
bulamıyorlar. 

Bu yasak devam ettiği tak-:lirde aon
bahara doğru bindi ve tavuğun adeta 
anka kutu gibi bir t•Y olacaiı anlaşd· 
maktadrF 

•. 

Bereketli toprak 
T opraklanmızı tetkik eden 
Amerikalı böyle söyleyor 

lktraat müteha11m M. Hinea'in verdi
ği direktifler daireainde muhtelif iktroa· 
ili meseleler hakkında tetkikatta bulun
makta olan Amerikalı ziraat mütehas1111 
M. Gardner bir iki ııüne kadar Karade
niz mmtakaıının zirai <·aziyetini tetkik 
için tehrimizden hareket edecektir. M. 
Gardner !leçen hafta Edirneye giderek 
Trakyarun vaziyetini tetkik ebnisti. M. 
Gardner dün bize intı"'halannr tu İuretle 
hulasa etmiıtir: 

- Anadolu ve Trakyada yaptıiım tet
kikattan Türkiye hesabına cok memnu
num. Türkiye topraklan ziraata cok el- · 
veritlidir. Türkiye bir ~ok maddeleri en 
iyi bir ~elcilde yetiıtirebiıecek bir topra
ia maliktir. Bir ~ok mahıuller meyanın
da meyvaları. bilhaısa portakalları çok 
iyi buldum. 

Trakya'nm -zirai vaziyeti de iyidir. Bu. 
rada yetiştirilen ve teker iıtihaalinde 
kullarulan pançarlar, bi• çok yerlerdeki 
emsaline faiktir. Bu'"adan Karadeniz ha
vaJjıine ~idec:eğim, tıütün tetlrikatımız 
daha ü~ ay kadar ıürecelr:tir. 

Şimdiye kadar yaptığmı tetkikatın ne
ticesinj M. Hine~ııe bildi'°dim. iM. Hines 
esasen bütün mü.•ehaısııların şimdiye 
kadar yaphklan t~tkikatın neticelerini 
toplamakla -fguldur." 

Su ihtiyacı 
6 milyon lira sarfedi

lerek giderilecek 
ş,.brin muhtelif ıemtlerinde bir 

takrm güzel aular vakıf olduklarından 
dolayı li.yikile istifade edilmez bir 
haldedirler. Belediye yeni sular ka
nunu mucibince bütün şehir aularına 
sahip olmaktadır. Yeni vıuiyette be
lediye bir kaç yüz bin lira kıymetin
de ıu membalarrna malik bulunmak
tadır. Şehir planına ıöre lıtanbulun 
içinde, Avrupa tehirlerinde olduiu 
gibi bir tek su ~bekesi bulunacaktrr. 
Ve bu su bütün fenni ve ııhhi teaiaat· 
la ternizlenıniş olacaktır. Belediye 
bütün sulan tevhit edecek ve bir tek 
boru ile bütün lstanbulda geniş su 
şebekesi vücuda getirilecektir. O va· 
kit içmek için, yıkanınak için ayn 
ayn sular olmıyacak, sucular, fena 
sulan karıttırarak ihtikar yapamrya· 
caklardır. Bu geniş su tesisatını ikmal 
için 6 milyon lira kadar bir paraya 
ihtiyaç görülmektedir. Şehir planı ya
pıldıktan sonra, tatbiki için her sene 
aynJ,.o•k tahsisata ıu için de yer ve· 
rilec,ktir. 

tetkikine baılamalı, gWnÜf para meselesinin ile programında meilcut o· 
lup umumi bir anlaşma yola ile müzakereye eloerişli sayılacak diger 
her hangi bir meselenin - fiili komiteleri ilasttasile - müzakeresine 
deilam etmelidir. 

Bir vapurda kaçak eşya 
Memurlar kendilerine teklif edilen 

rüşveti nefretle reddettiler 
dar tıbbi ecza, pipolar •e aait-e 
muıtur. 

Rü~ilet teklifi 

Muhafaza teakili.tr ecneloi memleketler 
den, memlelr:etlmize yapılan kaçakçılığı 
çok esaslı ıurette takip etmektedir. Bu 
cümleden olarak muhafaza teskilitı bir Kaçak eşya meydana çıkarılınca v11P" 
ecnebi vapurundan sehrimize çlkanlmak. nuı kaptanı Gazrey'i teli.ı almı!llr. Vı· 
istenen bir takım mühim kaçak eşyayı zif .. erini meharetle yapan memurlar11' 
y•lc•lamııbr. kaçak eıyanm imhası il~ kendilerinin." 

Kaçakçıhk fÖylece meydana çıbnJ. le verilmemesi icin rütvet, teklif edilıurf 
mı ıtır: tir. 0 

Limana ln~iliz bandr:ralı Baktirya i- Fwt çok ciddi ve nzifelerini mü~." 
elmi 

. rik muhafaza teoılrilitr memurlan ı.u .;,ı 
simli vapur Akdeniz'den g .thr. Dün nıt teklifini nefretle reddetmislerdir. 
sabah bu vapura Mehmet Ali Bey 3- Memurlar takdire deier bir ,urette •' 
minde t•k bir adam girmİ4tir. M-urlar zifderini yapn11tlardu-. Kaçakcılar yaı.-' 
bu !Ahım hareketlerinden ötedenberi lanmqtır Ye ihtisas mahkem~ine ve1·i~' l 
tüphe ettikleri için, kendilerini ı...ui et- =lerdir. Kaçak ~ya muaadere edilın'' 
ateden beklemitlerdir. Bir müddet sonra 
bu tabı• d•fMIJ'a çıkarak. memur1arı. Esrar ve barut 
kartrlatınca. kaçmak tflfelıbü.ıüode bu- Dün akıam giimrülr: muhafaza ıe;:~ . 
lunmuısa da meydan •eriJmemiıtir. O. - -... memurlar Büyijkd ••~ 
zeri arandığı zaman Üç tİfe lüka içki çrk· Halim kaptan isminde birinin idaresi" 
nuttır. delı:i. -ı;rde arama yapmıılardır. """ il;,; 

Bunun üzerine vapurda kaçak eşyanın törde bir miktar esrar, Bulgar aigaraP '' 
bulundtoiu kamara aranaıqhr. Burada S kilo INınat ve saçma buluamuttll~· . i 
200 paket lüka tütün Ye aigara, elliye Eıya müaadere edil•it, kaçakcılar ibtr ' ' 
yakın lükı mubtelifiçkiler, 20 paket ka- saa •• u uine nrilmiflerdir. 

=====-==========-=-=-..... ----=====-=====-=======~==--?'ıs 
lngiliz karalının oğlu 

nişanlandı 
AMSTERDAM, 11 A.A. - Gazete!• 

rin nakil ettikleri f&yialara söre Wr 
müddettir lngilterede balanan Holamla 
veliahtı prenaea Juliana, lngiltwe kralı
nın üçüncü oğlu preeı Ceorce ile aiıaa
lanıruJbr. 

Bo haber henüz resmet\ teyit edilmif 
dei!ldir. 

Macar başvekili döndü 
BUDAPEŞTE, 11 A.A. - Macar 

batvekili M. Goemboes dün Viyanadan 
öğleden aonra döndü. 

Fransa bisiklet turu 
MARSIL YA, 11 A.A. - Franaa bi

siklet turunun on ikinci merhalesi olan 
Cannes - Marsilya'yı Fransız Speicher 
kazanmıştw. 

Archambaud, liiıtiğinin patlama11 yü
zünden, ikinci defa olarak umumi tasni
fe birinciliği gaıp elmİftİr. Şimdiki hal
de ba!l• Speicher gelmektedir. 

.. 
.. 9 eylul panayın 

IZMIR, 11 A.A. - C. H. Fu!ra':' .~ f_; 
naamda Hacim 'Mub.itti• Beyin ra-c {'. 
altıada lzmir 9 eylül panayır komili" ~.ı. 
ualan umumi bir lçtima aktettiler. oe< . 
let .,,., lrumpnyalara ait demiryoll~ , 
ela ve deni aakliyatmda azami te~ '"• 
yapdmatına dair reorni makamlara ;:•~ 
kumpanyalara mia-acaat edildi. . il;~ 

lzmir kurtuluı -1ilderini müte,.Jıil l.i;~ 
açılacak olan panayıra Ege mın~ 'ti, 
dan ve Tüdciyeoin birçol. ywlerinclen il' ; ... , 
kın halinde ziyaretçi gelmeoi için ;r,11 \of 
eden çareler nazan dikkate alındL ,,/ "'ıt 

Beynelmilel diplomatlat 
111 

akademisi ~ t 
PARIS, 11 A.A. - BeyneJm;lel l'!j lo L' 

lomatlar Akademisinin umumi içtlfll'" il ~ 
bugün yapılmıştll'. f1 i r 

Bu toplantıda M. De Fontenay . L 
memleketi temsil eden 27 hükUmet r~ ~ ı>ı 
si, 49 baricire nazırı, ve 512 elcinin "' " 
aai iıtirakile hazırlanan diplomat1 
kitabı hakkında bir tahlil yapmqtrr. 
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" 
uı.ıepa.n~I 

. 
mımarı 

t ~ekt;tte aanat mecmuası yaıa 
j Je bır kanat vardır. Hakikat r Fik.. enberi ırörünüp batan çeşit çe 
ır ~e edebiyat mec.mualarınm ha 

1 ve akıb t' b' e ı ıze bu kanaati vermİ§ 

Fakat b .. · • 
r'' ugun elıme aldığım "Mi-
İni ınecnıuaanun üçüncü yılma gir
re ve neıriyatına bir gün bile sek 

1 b'eden devam ettiğini söyler-
~ J d , u Yerletmiı kanatte haklı ol

•ırınıızı anlatmıı olurum. 
•ınar ınecm · ıaı· T" k' .ini . . uaamr ın ap ur ı-

"..; Yetııtırdiği idealist iki genç 
nıJ b' orla~. Hem de reami, hususi 
~;J, ır ~ueaıesenin himayesi olma
J7111ra}ı Yorlar, )(jm bilir belki de 

f ed· arını koruyamıyor, fedakar• 
ısııı.'~or. Fakat o nefis kağıdım 

,a~'nııad an, o güzel ambalajından çı
wr ı Çık an ve neıir tarihini aektirme-
"41.1 arıyorlar. • 

1111. ııı~~ekette aayılı bir kaç dini ma 
Aıılar y ealna olmak üzere ıimdiye 

1 apı an her . - . ----L' 
fllını mıman esen ecnıcwı 

lür. ~--ve ecnebi zevkinin mahsu .. 
ııt.; nu:_!ıuriyet Türkiyesinin en 
brırıet rı eserine malik olan hü-

Dıerkez' · · b" k ·· reı:eri . ınıızın ır ço mueue-
>nııtır ecnebı aana tkarmm elinden 
~ç T·· · An~k bir kaç aene var ki 

111 • vurk mınıarları milli varlıkları
iİ'·ıladıt lanat aahaomda ıröstermeğe 

ı. inı ";· ~~ aon açılan bir kaç hü-
ırı a ınusabakaaında Türk mi

f'1 bi;"bebi sanatkarları ıreri bıra
'Dlittir aınıe ile muvaffakiyet göa
c·· 

e't· llınhuriyet' . k ı· . il trdifi b ın ın ı ap ateıı e ye-
:laki u !lenç sanatkarlar Anka
ılke\'j aer~ı projesini, Zonguldak 
ili Ilı .. ProJeıini ve daha bir kaç 
• •e beıaeae)erin plAnlarıru yapmıf 
kllz Unlar İçin açılan müsabakala 

'. Öy~~l~rdır. 
.. ı ııecek gorıınüyor ki hemen yarın 
• ırk ııı· çok yakın bir istikbalde 
· c ihti ııııarları memleketin en yük-

llıı Yaçlaronı kartılıyacaklardır. 
aaı kuvaffakiyeti bir memleket 

•ııııd ••anın,, ıribi takdir etmek 
"İan.i:ı n-. Reaıni ve huauai müeısese
ı kalı •rtık ecnebi mimannın bas
rııu 11~ lanatından müıtağni olduk 
"Mi 8.llıalıdD"lar. 
ı .. ~· mecmuasını çıkaran 

ii ırih ~" Mimar Abidin Beyin de
İtlt ~~~r ihtiyaçta, her vesile ile 
•ıot e~n hatırlanması, ona i

. tel'j) •lın.eai ve bir ecnebi mimara 
• lilııı ·~ çahtma imklrunın ona da 
lt~amaru gelmittir. 

illi))• .~tin. Maarif Vekaletinin 
lt)~Ueaa.eselerimizin aenç mi
l~ .• za bu itimadı sösterecekle 

( l'İııı.tuphe etmiyerek onları tebrik 

Burhan CAHIT 
-----~~~-o-~~~~-• o 

·, .~sse vermek 
•oy}e dursun! 
laliç . 

Şıtketi Belediyeden 
aeı .Yardım istiyor 

ık; ~Ye 1-laliç ,_,_ . 
..;1ae;. . '""'etınden ıreçe.n se-

rlı:•ti d •ııı almağa uğraşırken Haliç 
'"Ptıt...;: ıtıahkemeye müracaat etti. 
lltıede., 2 tahkikata göre, tirket mah
~;ı) " ~evcut vaziyeti ileri ıürerek 
tr• hia llzıyetin avdetine kadar Beledi
...,. ~ !ermeğe mecbur olmadığrna 
rlı•ti va . 111'.""""tedir. Çünkü Haliç 
~". doıay 2'Yetınia ırayri müsait olmasın 
~.' Öııo • .. llelediye hiaseıi verilemiyece-

1h, ı.:.:''":"ken, diğer taraftan ela Be
~lıt•dir dı hisaeaini istemekte ısrar et

•lod· · 
illl y~Otıin tİrket gayri safi hasılatın
=llııdır F •ekizini hine olarak alması 

1
" ııı~ •kat ıirket elde edilen hasi
•ııc1ıuı rafı korumaktan ~ok uzak ol

~lo lı.ı.dolayı Belediyeyi hine iste. 
it ""ıı ı.,, •12 bulmaktadır. 

l e,.ı..;, huıuata izahat almak için tir
•-... ıı~11d_an bir zat bize dedi ki: 

• d"'ı ed edıye hisae istemektense biraz 
lellıin ereı. vaziyetimizin düzelmesi

et,e daba iyi olur." 

,
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Ekono111I 

Sergide hazırlık 
Bursa sergisinden de işti

rak edecekler var 
Galataaaray lisesi üç gündenberi hum

malı bir faaliyete sahne olmaktadır. 933 
yerli mallar sergisinin hazırlanması için 
yüzlerce kiti çalıımaktadır. Daha §İm
diden bu seneki serıriye iştirak için 100 
den fazla müessese yer almıı ve inşaata 
&atlamıştır. 

Milli sanayi birliği Galatasaray bina
sını Maarif idaresinden tesellüm etmiı 
ve gerek binayı gerek sergi için yapıla
cak tesisat ve konulacak qyayı sigorta 
ettinniıtir. 

25 temmuzda kapanacak olan Bursa 
sergisine iştirak eden bütün sanayi mü
esseseleri 1 ağuıtoı yerli mallar sergisi
ne iıtiraki arzu ettiklerini Sanayi Birli
ğine bildirmiıler, bunun üzerine Sanayi 
Birliği memurlarından birini Bursaya 
göndermeğe karar vermiştir. Bu sene 
sergide büyük bir dekorasyon müsaba
kası yapılacağından sergiye iıtlrak eden
ler bilhana dekoraıyona ehemmiyet ver
mektedirler. Şimdiden bir kaç mütehaa
•11 bu itle meıırul olmaktadır. 

Sergide bütün iD§8llt ve tertibat 27 
temmuıı akfamı ikmal edilmif olacaktır. 

Bursa sergisiue gitmek 
istiyenler için 

Deniz yolları i,letme idaresi Bursa ser· 
giıini ziyaret edecekler için hususi bir 
nevi bilet yapmııtır. Bu biletler gidiı 
ve ııelit yüzde 25 tenzilatlıdır. 

Mısırda Türk tütünleri 
lıkenderiye Türk Ticaret Odası ih

racat ofisine Muırcla Türk tütünü sürü
mü hakkında bir rapor ıröndenniıtir. Bu
na tütünlerimize !Mısır piyaaasmda daha 
fena kalitede tütünlerin rekabeti nasıl ka 
bil olduğu izab edilerek Türkiyede Mısır 
için huıuıi bir nevi tütün yetiıtirilmesi 
tavsiye edilmektedir. 

Almanyada halılarımız 
Almanya halılanmızın tutuldu

iu ve tutulması lazım ırelen baılıca 
yerdir. Fakat bazı müıkülat ve veri
len müaaadatın da tatbik kabiliyeti
nin bulunmamaaı bu tabii vaziyeti 
berakiı yapmaktadır. 

930 May11mda aktedilen Türki-
ye - Almanya ticaret mukavelesinin 
bir maddesi mucibince Alman güm
rük tarifesinde kilo batına 19 mark 
ipekli balı resmi Türk muamelatı i
çin kilo baıına 7 marka indirilmiştir. 
Fakat bu müaaadeden ancak havı 
tamamen halis İpekten olan, ağırlık 
lan dört kilodan ve büyüklükleri 
120 X 175 santimetreden yukan ol
mıyan Türk halıları istifade edebil
mektedir. Halbuki bu ölçüde mallar 
Alman pazarlarında tutulmamakta .. 
dır. Bunun için halıcılar yeni bir mu
kavelede bu noktanın nazarı dikkate 
alınmasını lktısat Vekaletinden te
menni edeceklerdir. 

Bazı mahsullerimizi erken 
topluyoruz 

Memleketimizde şimdiye kadar 

mahsulatın hasadı, devıirilmesi mev
simine hiç dikkat edilmemiıtir. Hal
buki bu mesele bilhassa ehemmiyetli 
tutulmaktadır. Alakadarların ve ihra 
catçı mevkiinde bulunan bazı ecnebi 
firmaların kanaatine göre bazı mah
guJler muayyen vaktinden erken top
lanmakta ve meaela fındık gibi mey
velerin erken top1anmaaı yüzünden 
kafi derecede kurutulmalarına mey
dan bırakılmama?.: tadır. 

Aldığımız malUnıata nazaran hü
kUmet bu mühim meseleyi nazan dik 
kate aldığından mütehassısların fikir 
)erini aldıktan aonra bilhaaga ihracat 
maddelerinin iatihaal ve ihraç tarih .. 

Belediyede 

Şehirde inşaat 
Ruhsatiye 

sanra 
ayın 15 inden 
verilecek 

Dün vali ve Belediye reisi Muhittin 
Beyin riyasetinde fen müdürü, yollar 
müdürü, inşaat mühendisleri bir top
lantı yapmı§lardır. Bu toplantıda yeni 
yollar ve yapı kanununa ait tetkikler ik
mal edilmiş ve bazı kararlar verilmittir. 
Yeni inşaata ayın onbeşinden sonra mü
saade edilPcektir. Bu huıusa ait kanun
lar tubelere tamim edilecektir. 

Oktruva kalkınca neler ucuzladı 
Oktruva resminin kalkmasından son

ra hangi maddelerin daha ucuza satıla
bileceği hakkında Belediye tetkikat yap
maktadır. lktısat müdürlüğü lstanbula 
gelen yeTli her madden.in mahallindeki 
maliyet fiyatını Vilayetlerden sormuştur. 
Bütün maddeler üzerindeki tetkikat bit· 
tikten sonra bazı kararlar verilecektir. 

Belediyeler kongresi 
Teşrinievvelin sonunda Ankarada top

lanacak olan Belediyeler kongresine ls
tanbul Belediyesi de iıtirak edecektir. 
Fakat Dahiliye Vekaleti bu hususta he
nüz resmen tebligat yapmadığından ha
zırlıklara başlamnamııtır. Belediye reis 
muavini Himit B. dün bir muharririmi
ze: 

- Kongreden resmen haberimiz yok, 
ben de gazetelerde okudum", demittir. 

Otobüs rekabeti 
Son tenzilatlı tarife de bir 

fayda vermedi 
Şark !imendifer idaresi otobüs reka

betinden ıikayetle tekrar Nafia V ekfile
tine müracaat etmİ!tir. Verilen malu
mata göre !irket tren - otobüı rekabeti
nin bir an evvel önüne geçilmesi tanen
nisinde bulunmuıtur. Şirketin, Edime -
lstanbul yolu üzerinde yapbğı aon doğ
ru seferler ve tenziliıtında arzu edilen 
faideleri vermediği anlasılmaktadır. 

Maamafih diğer taraftan da memleke
tin her tarafında umumi nakliyat ihtiya
cını korumak için konulmu! büyük ser
mayelerin otobüs rekabetinden mütevel
lit zarardan korunması icin hükUmetçe 
bir proje hazırlanıruıtır. 

lspanyol Darülfünunlula
nnın teşekkürü 

Evvelki gün tehrimizi terkeden lıpan
yol talebe kafilesi ve 'Madrit Edebiyat 

fakültesi reiıi M. J. Morente, burada 
gördükleri hüsnü kabulden d;.ıayı lı
panyol konsolosuna gazetelerde nqre
dilmek üzere 'u mektubu bırakmqtır: 

«lıtanbul ıehrinde gayet az dev.am e
den ikametimiz müddetince haklwruzda 
gösterilen fevkalade t.,.hilattan dolayı 
bu güzel memleketi terketmezden evvel 
hükumet mPmurlan ile Tü·k laalkına 
lspanyol Da>iilfünun taleh .. i nanuna 
tükranlanmızı ilenen arzetmek isterim. 

Şahsiyetinin kuvvet ve kudretini is
bat ederek kendisinin Milletle• cemiyeti
ne duhulunu mührem bir zaruret haline 
getirmeye muvaffak olan bu memleketin 
muvafakiyetli mesaisine kartı hayretler
le meıbu olarak vatanımıza avdet edi
yoruz. 

iki memleket ara'1nda teyemmünen 
husule ırelmit olan münaıebatın ileride 
daha ziyade takviyet keabedeceğine e
miniz." 

Mahkemelerde 

Maarifte 

On sene içinde 
Yalnız şehirde 40 ilk 

mektep yapıldı 
Maarif Vekaleti Cümhuriyetin ilanın

dan buırüne kadar ıreçen 10 sene içinde 
Vilayetimiz dahilinde ne kadar ilkmek
tep binası in"' edildiğine dair bir iıta
tistik iatcmiştir. Maarif müdürlüğü bu 
istatistiği hazırlamaktadır. 

Tutulan hesaplara ıröre 10 sene içinde 
yalnız 'ehir dahilinde yeniden 40 ilk
mektep binası inşa edilmiştir. Bu binalar 
için 2 milyon lira sarfedilmiıtir. Bu bi
naların hepsi de beş denhaneli tam dev
reli ilkmekteplerdir. Ekseriaiflde bat
muallim için aynca ikametgah vardır. 
Binalar iki tip üzerine İD§a edilmiştir. 
Biri büyük diğeri küçük tiptir. Büyük 
tipler 70 - 80 bin liraya, kücük tipler de 
30 - 40 bin lira çıkmaktadır. Şehir da
hilindeki bu 40 yeni binadan 18 i büyük 
tipte, 22 si de küçük tiptedir. 

Bu binalardan bir de Fındıklıda bütiin 
fenni ve aıhhi en son asri tesisatı haiz 
bir nümune ilkmektebi inşa edilmekte
dir. Bu binaya 220 bin lira sarfedilmek
tedir. Bir seneye kadar inşaatı bitecek
tir. 

Lisan hocaları arasında 
bir anket 

Lisan muallimleri kursunu idare eden 
Pr. Dr. Feurcett kurstaki muallimler a
rasında bir anket açmıştır. Pr. muallim
lere ecnehi lisanlanndan hangilerine da
ha fazla istidadı olan, tercih eden tale
benin istikbalde hangi meslekleri inti
hap ettiğini aonnaktadır. Profesöre na
zaran her lisanm daha çok kabiliyet .er
diği meslekler vardrr. Muallimler tecrü
belerine, müı:Jıedelerine istinaden bu 
suallere ceva!' vereceklerdir. 

Tarih tedrisatından daha 
iyi randman 

Şehrimizdeki tarih tedrisatını ve im
tihanları tefti• etmekte olan yüksek ted
~isat umumi .;,üdürü Himit B. imtihan ... 
!ardaki tetkikatını ikmal etmiştir. HBınit 
B. yaptığı tetkikata ait bir rapor hazır
lamaktadır. Tarih tedrisatı umumiyet i
tibarile fayanı memnuniyet görülmüt
tür. Önümüzdeki ders ıenesi daha müı .. 
mir randıman alınabilecektir. T. T. T. 
cemiyeti buırün elde mevcut dört cilt ta. 
rihi liselerin yalnız ikinci devrelerinde 
okutturacaktır. Ortamektepler i~in ayni 
esas dahilinde, daha toplu •e açık olmak 
üzere yeniden Ü~ cilt tarih yazılmı§tır. 

llkmekteplere ait olmak Üzere de iki 
cilt tarih Hamit B. tarafından yazılmıt
tır. 

Aris yelkenlisi 
Yunan mektep gemisi 

bu sabah geliyor 
kis isimdeki Yunan mektep gemisi 

dün Ça?"kkale Boğazından geçmiıtir. 
Yelkenlı ve motörlü olan gemi bu sabah 
limanımıza gelecek ve merasimle kartı
lanacaktır. 

Gemi kumand&n1na mihmanda!- olarak 
Müdafaai Milliye Vekaletinden tayin e
dilen yüzbaşı Nejat Bey dün Ankara'
dan ıebrimize gelmit ve Vali Muhittin 
1?°avi?i ~li Rıza Beyleri ziyaret etmit~ 
tır. M;iıafirlere bugün çay ziyafeti veri
lecektır. Mütekabil ziyaretler yapılacak
tır. 

Yaz tatili 20 temmuzda 
!erini tesbit edecektir. 

Bu hususta ileri aürülen fikirler 
en ziyade fındık ihracatının en erken 
8 Eylülden ve incir ihracatmm da en 
erken 10 Eylülden evvel batlanmama 
aı lizım geldiği merkezindedir. Zira .. 
at Vekaleti bu hususla meşğul olacak 
tır. 

Ceza ve hukuk işlerine bakan Beykoz, 
Adalar, Yeniköy tatil yapmıyacaklar 

YllAyetle 

idare heyeti bütün evrakı 
devraldı 

Yeni idare Heyeti bütün evrakı, 
eski heyetten devralmıştır . 

Heyet her gün toplanmaktadır. 

Vali muavinini ziyaret 

20 temmuııdan itibaren mahkeme
lerde yaz tatili başlıyacaktır. Nöbet
çi kalacak mahkemeler ıunlardır: 

1 inci ve S İnci ceza mahkemeleri 
ve 5 inci, 6ncı hukuk mahkemeleri 
(Hukuk mahkemeleri müstacel tica
ret davalarına da bakacaklardır.). 

Sultana hm et: 1 inci sulh hukuk ve 
1 inci sulh ceza mahkemeleri. 

Fatih: 2 nci ıulh hukuk. Eyüp: 
Sulh ceza. Beyoğlu: 4 üncü sulh hu
kuk, 2 nci sulh ceza. Galata: 2 nci 
sulh ceza, Betiktaı: sulh ceza. 

Davacı vekili •uçlulardan 5000 lira 
tazminat talebine dair olan iddiasını 
tekrar etti. 

Komünist maznunlar 
Komüniıtlik tahrikatı yapmaktan 

suçlu Nizameddin, irfan Selim Sırrı 
Efendilerle Madam Ma;garit Vilda-' 
nrn dün de ağırcezada gizli duruıma
lanna devam edildi. 

Novotni lokantasında bulunan 
içkiler 

• 

Cumhuriyetin 
10 uncu yılı 

--Büyük bayram için 
büyük program 

' 

Bu sene Cümhuriyet fii.mnın 10 uncu 
yddönümü olan 29 teşrinievvelde mem
leketin her tarafında olduğu ııibi, lstan
bulda da büyük merasim yapılacaktır. 

Bu büyük bayram i6n Meclisten çıkan 
kanun Belediyeden Maarif dairesine de 
tebliğ edilmittir. Şehrimizde yapılacak 
merasime mekteplerin sureti İftiraki hak· 
kında Maarif müdürlüğünde bir komiı
yon tetekkül etmiştir. Bu komisyona li
se, orta ve muallim mektepleri müdür
leri dahildir. Komisyon ilk içtimaını bu
gün orta tedrisat umumi müdürü Fuat 
Beyin riyasetinde Maarif dairesinde ya
pacaktir. 

Bu hususla alakadar olmak Üzere ilk
mekteplerin de vaziyetini görüşmek için 
ilk tedrisat müfettİfleri yann Maarif 
müdür vekili Hıfzırrahman Rafit Beyin 
riyasetinde bir içtima aktedeceklerdir. 
Bayramın umumi programını hazırfa ... 

mak Üzere bütün resmi, hususi müesıe ... 
ıelerden birer mümessilin iştirakile de 
büyük bir komisyon teıekkül etmiıtir. 
Bu komisyon •ali Beyin riyasetinde cu
martesi günü Belediyede toplaı.caktır. 

Tenzilat 
Yapılamıyor 
Akay; vapur mübayaası 

için tetkikat yapıyor 
Aby idaresinin vapur ücretlerinde 

ehemmiyetli tenzilat yapılacağmı bir re
fikimiz yaznuıtı. Dün bu huıusta ken
disile görüttüğümüz Akay müdürü Ce
mil B. demiıtir ki: 

«- Bizim böyle bir tasavvurumuz 
yoktur. Esasen tarifelerimiz, Liman Ta
rife Komisyonunca tetkik ve teabit edil
diğinden bu huıusta bizce söylenecek 
bir ıey olamaz." 

Cemil B. idarenin Y eşilköy hattını a
çacağı rivayetlerinin doğru olmadığını 
aöylemit ve yeni vapurlar mübayaasın
dan da ıöyle babsetmiıtir: 

«- Filhakika yeni vapurlara ihtiyacı
mız •ardır. Bu itibarla yeni vapur al
mak taunimindeyiz. Ancak, bu mesele, 
alınacak vapurların hangi hatlarda ça!ış
tmlacafına, kaç yolcu alması 18zıı:n gele
ceğine ve buna müteferrit tetkikata ih
tiyaç gösterir. Bu bususta tetkikat ya-
pılacaktır". · 

Eğe dün hareket etti 
Eğe vapuru, dün haylı yolcu ve eşya 

ile lakenderiye'ye bareket etmiştir. Hat
tın idameainden dolayı Devlet Deniz yol
laro idaresine teşekkürler ırelmektedir. 

Fabrikalarda: 
Tetkikat 
Recai B. sınai ihtiyaçlan 

tetkik ediyor 
lktısat Vekaleti Sanayi umum müdü

rü Recai Bey ıehrimizdeki sanayi mües
seselerindeki tetkikatına dün de devam 
etmiıtir. Recai Bey bir kaç ıründenberi 
Devlete ait ve hususi fabrikalardan bir 
kaçını gezmittir. 

Evvelki gün Beykoz kundura fabrika
sına ııiden Recai Bey fabrikada uzun 
müddet kalmıı ve fabrikayı gezmekle 
beraber, ayni zamanda kundura aanayü
nin halihazır vaziyeti hakkında tetkikat 
yapmııtır. 

Recai Bey dün de Haliçte Süreyyapa
f& mensucat fabrikasını gezmiı Ye fab
rika müdürü Atif Beyle mensucat sana
yii ihtiyaç ve vaziyetine dair bir müd
det konutmutlur. 

Recai Bey buradan F eahane fabrika u
na gitmiştir. Recai Bey refakatindeki 
mütehassıs zevatJa sanayi müdürü Re ... 
fik Bey beraber fabrikayı gezmiş, fabri
ka müdür vekili Ömer, işletme müdürü 
Sıtkı Beyler tarafından kendisine izahat 
verilmiştir. 

Recai Bey §elırimiz sanayi müea11eıe
lerinde tetkikatına devam edecektir. Bu 
tetkikat sanayiimize •erilmesi düşünü
len inki§af istikameti ve Rusya'dan yeni 
mubayaa edilmekte olan makinelerle ya
pılacak fabrikaların kuruluşile alakadar 
bulunmaktadır. 

Afyon inhisarı yerleşti 
Afyon inhisarı idaresi, dünden iti

baren 4 Üncü Vakıf Hanı altmdaki 
bir daireye yerleımiıtir. idare o civar· 
da bir de depo kiralamaktadır. ----Devlet Denizyolları Müdürü Sa

deddin, Akay Müdürü Haaan Cemil, 
Deniz Ticaret Müdürü Müfit Necdet 
Beyler dün vali muavini Ali Rıza Be
yi ziyaret etmi~lerdir. 

Ceza ve hukuk işlerine bakan A
dalar, Beykoz ve Y eniköy mahkeme
leri tatil yapmıyacaklardır. 

Morfin k~çakçısı 
Büyükdereden otomobille Şişliye 

gelirken üzerinde yapılan araştırma .. 
da 24 paket morfin bulunan beynel
milel kaçakçılardan Filip Şiımarun 
dün ağırcezada muhakemesi netice .. 
lenmit ve auçlu altı ay hapse ve 100 
lira ağır para cezasına mahkU.m edil· 
mittir. 

Novotni lokanta ve birahanesi sahi
bi Yani Novotni Ef. nin evinde yapı
lan aramada muhtelif miktarda ka
çak ecnebi farap ve likörleri bulun
muıtu. Yani Ef. kaçakçılık cünnün
den ıuçlu olarak ibtısas mahkemesine 
sevkedilmiş ve dün 9 uncu ihbaas 
mahkemesinde ilk durutması yapıl
mııtır. Suçlu Yani Ef. bu içkilerin 
hepsi bandrollü olduğunu, beyanna
meleri verildiğini, yalnız lüzumu ol
mıyan bazı bozuk içkileri ıirke ve sa
ire imalinde kullandığını, bandrolla
nnın ulak yerde durduğu için sonra
dan düştüğünü IÖylemittir. Okunan 
zabıt varakasında kaçak içkiler 2700 
kiloırram Medok, yanm kilo İtalyan 
ve muhtelif fiteler içinde Frangız ıa
rapları ve bir miktar likörle 750 gram 
Amerikan konyağı olarak tespit edil
mitti. 

Moskova sefirimiz ve giden 
heyet bugün geliyor 

Dünkü • 
SiS 

Dün sabah limanda kesif bir ıis 
hüküm sürmüı, saat 6.30 dan itiba
ren tedricen zail olmıya batlBJJU§tll". 
Bu müddet zarfında vapurlar müıkü
latla ve tedbirli itliyebilmitlerdir. 

Devlet Denizyolları ldareıinin dün 
sabah limanımıza aelen Merain vapu
ru, Salacık önünde hafifçe kumsala 
oturmutsa da az zamanda kendini 
kurtarmıttll". 
~ 

Bulgar zabitleri gittiler 
Mania yarıtlarına iıtirak için şeh

rimize eelmit olan Bulwar ıüvari za· 
bitleri dün akşamki Konvanıiyonel 
treni ile Sofyaya dönmüşler ve istas
yonda Binicilik mektebi zabitleri ve 
Bulgar Sefiri M. Antonoff tarafından 
teıyi edilmitlerdir. 

Lalezar cinayeti 
Şehremininde bostanda yapılan bir 

düğün ıreceai Ramazanı öldüren Hu
dai ve Karanfille diger 12 suçlunun 
dün ağırcezada muhakemelerine de
vam edildi. Müddeiumumi, suçlular
dan Hudainin Ramazanı kasten öl
dürdüğünü sabit görerek 448 inci 
madde hükmünce cezaıım, diger maz 
nunlardan Fethi, Galip, Zeynel, Süley
man, Abdurrahman, Hayrİnin taha
detlerinde hakikati gizlediklerin
den dolayı cezalandırılmalannı, öte· 
ki auçlulann da beraetlerini iatedi •. 

Mahkeıne, maznunun sorgusunu bi 
tirdikten sonra zabıt varakasında im • 
zası olan memurların celb1. için duru§· 
mayı başka güne bıraktı. 

Ruıya'da aanayi heyeti ve Moakova 
ıefirimiz Hüseyin Ragıp B. İn buırün 
Lloyt Triyestino kumpanyasının Stella 
d' ltalia vapuru ile Odeaa' dan telırimi:EJ 
gelmeleri beklenmektedir . 

Kı•• h•b•rler 

* ltalyan profesörlerinden M. Caz
zato Carmelo dün ıehrimize gelmit
tir. 

* C. H. FD"kası Beykoz Kaza Mer
kezi cuma günü bir vapur tenezziihü 
tertip edecektir. 

* Husuai vapurlara kıymet takdir 
eden heyet Kemal ve Mudanya vapur
larile diğer bir vapurun muayeneleri
ni yapmıştır. 

• lıtanbul Tapu Baıkatibi Rüttü 
Bey, Beyoğlu Tapu Başmemurluğuna 
Beyoğlu Tapu Başkatibi Refik Bey 
Tapu Evrak memurluğuna nakledil
mişlerdir. 

3 
- -· --

lfELE~- '' ~ 
Kadın ve otomobil!. 

Muhterem meslekta§ım Burhan 
Cahit Bey bir iki gün evvel çıkan bir 
yazısında kadını otomobile benzet. 
mekte idi. 

Eıki ve tecrübeli muharrir olmarun 
· n~ticelerinden biri de böyle güzel teı· 
pıhler bulmaktır. 

Gerçek, diqündüm ve düşündükçe 
hayran oldum. Kadınla otomobil bi
ribirine ne kadar benziyor .. 

Her kiai de dikkatli idare edilmek 
lazımdır. Yoksa kaza olur •• 

- Her ikiıi de insana çarpar. E· 
zer ve öldürür. 

- Her ikisi de masraflı şeydir .• 
- Her ikisine de iyi bakılmak ;,. 

ter .• 
- Her ilcisinin de zahiri güzellik· 

leri vardır. 

- Her ikiaine de fren lizımdır •• 
Düıünüyorum: Otomobilin mucitle

ri ona neden kadın ismini vermediler 
acaba?. 

A§k hakkında sualler ... 
Benim çalııtığım yazıhanemde, baı 

ucumda bir levha vardır: 

"Felek dert dinleme;z;,, 

Bazıları bunu bir Litife vesilesi sanır
la_r .~ öyle değildir. Odama gelen yüz 
kıımın doksanı batta doksan ikisi bir 
dert dinletmiye gelir, sekizi de ziya
ret için. • • Bana bir fayda temin ıçin 
gelene tesadüf etmedim ıimdiye ka-
dar ••• 

Buna rağmen her gün en aıağı iki 
saat dert dinlerim. Bunun jçindir ki; 
kimin ne için geldiğini daha gözün
den anlarım. . Halbuki ikinci bir ıı· 
ruf var ki; onlar bana dertlerini mek
tupla bildirirler. Böyleleri daha ziya
de hüsnütelakki ederim. Zira kendi•i 
yanımda değildir ve beni çalı,maktan 
menedemez. • . Mektubu okur, ceva
bını veririm geçer gider .. 

Bu arada dün aon derece (orijinal) 
bir mektup aldım. . • Aynen yazmak 
istemiyorum. Genç ve güzel bir kadın 
bir erkeği sevmekte ve ondan muka
bele de görmektedir. Li.kin bir kadın 
arkadaıı da ayni erkekle görüşmek
tedir. Arada ıimdi k1'kanma hadise
ıi var. Mektubu bana yazan hanım 
endişededir. ·Ne yapayım diyoı·? .. 

- Efendim! Endişenizi pek tabii 
bulurum. • Dünyada zaten ne olduğu 
kestirilemiyen aık, hastalıklann en 
müz'icidir. Onun için size şunları tav· 
siye ederim: 

1 - Evvela vaziyeti iyi tetkik e
din! Belki ıiz kıskançlıkla yanlış ı;ö
rüyorsunuz. Bakalım, tahmin ettiZiniz 
ıribi, aralarmda hissi münasebetler 
var mı?. 

2 - Varsa erkeğin zayıf tarafını 
ve neye daha düşkün olduğunu nnla
mıya çalıtın. Bunu keıfederseniz iş 
kolaylaıır. Onun arzusuna yaklatmı
ya çalııırsınız .. 

3 - Eğer sizin onun üzerindek~ ni.i
fuzunuzun §İmdi daba fazla olduiunu 
zannediyorıamz biraz da ıurat edebi
lirsiniz. Yalnız bunda pek ileri git
meyin ve tatsızlık dereeesine kad r 
varmaym. 

4 - Her halde gayet ne§eli ırörü
nün ! Huzurunuzla kimseyi rahatsız 
ebnemiye çalıtın. 

5 - Erkeğe mümkün mertebe çok 
tesadüf edin ve umumi mevzular Üze· 
rinde görüıün. Aşk bahislerinden iç
tinap edio !. 

6 - Evlenecek mi, evlenmiyecek 
mi? O tarafı da yoklayın ve i'in hal 
tarafmı bir de bu tarafta arayın ... 

7 - Müstağni davranmıyn taham· 
mülünüz varsa yapınız ••• 

Bu söylediklerimi tatbik ettikten 
sonra neticesini bana tekrar yazınız .. 

FELEK 

Pollate 

Ateşiniz var mı? 
Bir yankesici 2050 

lirayı çarptı 
Evvelki gün Haydarpaşa'da ~ok § ya

ru dikkat bir yankesicilik vakası oldu ·e 
zavallı bir adamın 2050 Iİ!°a,51 ua•'l.y."'. 9 ... 

ımldı: 
Nalbur Körepe isminde biri Haydar

pa§a'da ıreçit yeTİnden dalıı;ın dall"ın ge
çerken, karıısına tanımadığı bir adam 
çıkımı, ateşi olup olmadığını sormuş. 

Körepe Efendi bu meç~ul adama kar
tı hüsnüniyetle davranarak kibritini çı
karmıt ve karıuındakinin cigarasını yak
llUftır. Bu ıırada iti ha..aiyata döken 
meçhul tahıs, Körepe Efendi ile yanya
na yürümeğe ve konuşmağa başlamış, 
fakat birdenbire: 

- Aman, vapuru kaçıracağım! diye 
hızla kopnuf ve K.örepe efendinin yanın 
dan ayrılmqtır. 

Körepe Efendi, birkaç dakika sonra 
ııayrühtiyari elini ceketinin yan cebine 
atmca cüzdanının yerinde yeller estiği
ni görmüt, avazı çıktığı kadar bağırarak 
karakola koımıH· • 

Zabıtarun yapbğı tahkikat neticesinde 
o esnada oralarda maruf yankesicilerden 
Küçük Hiiseyinin dolaştığı tesbit edil
miş ve derhal yakalanmııtır. 

Küçük Hüseyin evvela cürmünü in
kar etmek istemiş, fakat Körepe efendi 
ile yapılan muvacehesinde mesele tama· 
mile tavazzuh etmiştir. 

Çalınan paranın bir kısmı, Kücük H ü
ıeyinin Üzerinde bulunmut ve sahibine 
iade edilmiştir. 

Şakir oğlu Hüseyin, arkadaşları ara
arnda Cetme meydanlı Küçük Hüıeyin 
namile maruftur. 23 yaıındadır. Yanke .. 
ıicilikten 7 mahkllmiyeti ve 20 n1aznu· 
niyeti v11rdır. 
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( FİKİR ; 
Fikir anarşisi 

Son sanat ve cemiyet münaka
,alarından da kolaylıkla anlatıla
bilir ki bizde müthif bir fikir anar
'isi hüküm sürmektedir. Ciddili
ğin ağırbaşlılığın ve intizamın ru
bu olan fikir istikrarı maalesef 
henüz cemiyetimizde yerletmit ol
maktan çok uzaktır. Her feyimiz
de tam bir laubalilik içindeyiz. Ga
zetelerimiz ve mecmualarımızda 
birbirini nakseden, birbirile taban 
tabana zıt fikirleri bir sayfada ve 
hatta bir sütunda yanyana okudu

tunuz daima vaki olmuftur.Ayni ce 
miyete, ayni klübe, ayni müesse
seye mensup nice insanlar görür
sünüz ki kendi cemiyet, klüp ve 
müesseselerinin gaye, mahiyet ve 
tekilleri hakkında bile birbirleri
ne çok aykırı dütünceleri vardır. 
Fikir çarpıtmasından hakikat tim
şeğinin çıkacağı sözü artık, bu 
devrimizde yeri olmıyan müsteha
seleşmiş bir düşüncenin mahsulü
dür. Fikir çarpıtmasından biz a
narşi yıldırımlarından batka bir 
şey çıkmadığına, tahit olmakta
yız. 

Bir çatı altında ve bir gaye uğ
runda çalışan insanların en esaslı 
noktalarda birbirile anlatamadık
larını biliyoruz, ve daha tuhafı ay
ni adamın bir gün evvel ortaya at
tığı fikirleri bir gün sonra gene 
kendi dilile tekzip ettiğini daima 
görüyoruz. 

Büyük inkılap hamleleri, büyük 
cemiyet hareketleri ancak elbirli
ği ve fikir birliğile batarılabilir. 
Tekamülün son haddine gelmit 
meınleketlerde, artık yapılacak bü
yük işler kalrnamıt olmasından 
doğan can sıkıntısının bir ceviz ka
buğunu doldurmıyacak faydasız 
ve neticesiz münakaşalara ve dü
şüncelere sebebiyet vermesini ta
bii görebiliriz. Fakat bizim gibi, 
asırları yıllara doldurarak çalıf
mak, bütün bir eskiyi yıkıp yerine 
yepyeni malzemeyle yoktan bir 
yenisini yaratınak mecburiyetinde 
olan milletlerde fikir anartisi en 
büyük tehlikedir. Çünkü anarti
den eser doğduğu görülmemittir. 
Septik adam hayatında hiç bir 
ciddi işi başaramaz, fikirde istik
rar yaratıcılığın ve yapıcılığın te
mel taşıdır. 

Fikir anarşisinin yalnız memle
ketimize has olmayıp harpten son
ra dünyasının bariz vauflarından 
biri oldugunu kabul ediyorum. Fa
kat bünyeleri ıslah, tefessüh etmit 
bir kalabalıktan kuvvetli ve bir 
varlık yaratmak itine giritmit o
lan milletler artık bu fikir anarti
sini - bir hasta uzuv gibi - içlerin 
den koparıp atınışlardır. Bu yeni 
devletlerde fikir istikrarının ne 
müspet ve ciddi neticeler vermit 
olduğunu biliyoruz. ·•·, 

İdealsiz kültür dejenere bir bün
yeyle birlettiği zaman anartik fik
rin menbaı oluyor. Bu menbadan 
yüksek fikir mahsulleri, yüksek 
sanat eserleri de çıkabilir, fakat 
milletin yapıcılık ve yaratıcılık 

hamlesini aksatabilecek mahiyet
te olan bütün bu yükseklikler fay
dadan ziyade zarar verir. Biz bel
ki sevdiğimiz, belki beğendiğimiz 
mahsulleri, sevilen hasta bir uzvu 
feda eder gibi koparıp atınak 
mı;!cburiyetindeyiz. Kazandığımız 
sıhhat bu eksikliklerin acısını bize 
unutturmaya yeter. 

Fikir istikrarsızlığının en mü
him sebeplerinden biri gaye yok
sulluğudur. Gayesiz adam kültür
süz de olduğu zaman mesele yok
tur. Fakat kafasını bir sürü bilgile 
doldurduğu halde bütün bu yükü
nün neye yarayacağını kestiremi
yen insan fikir denizinde furtına
ya tutıılmuş bi r sandal gibi yalpa 
vurur. Hedef olmadığı için bütün 
sarfedilen kuvvetler beyhudedir. 

Müspet ve faydalı bir hayat fel
s<."fesi aşılayacak kitaplarımız he
men yok denilebilecek kadar az. 
Yabancı dil bilmiyen gençliğimi
zin önüne atılan bu birbirine zıt 
fikir yığınları içinde onun ne ka
dar mütereddit ve karaktersiz ye
tişeceğini kestirebilirz. Şüpheli fi
kirler, müspet ve sıhhatli bir fel
sefeyle aşılanmıt olan körpe di
mağlarda çok çabuk filizlenir ve 
tohum verir. Eğer bir gaye uğrun
da birleşmit müstekar bir gençli
ğimiz yoksa bunun bütün mes'uli
yeti fikir anartisine sebebiyet ve
ren hasta münevverlerdedir. Böy
le fikirleri budamak, böyle marazi 
yazılara yer vermemek inkılapçı 
matbuatımızın en mühim vazife
sidir. Bu vazife çok ihmal edilmiş, 
hatır ve gönül için çok fazla lau
balilikler yapılmıttır. Kitabın, pek 
az okunduğu bir zamanda, biricik 
netir vasıtası 'Sayılabilecek olan 
cümhuriyet matbuatının, omuzla
rına ne kadar ağır bir yük almıt 
bulunduğunu idrak ederek, bütün 
bir memleketin hayrı, bütün bir 
inkılabın yaratıcılığı, bütün bir 
gençliğin manevi sıhhati namına 
her yazıyı ayrı ayrı tartarak, titiz 
bir asabiyet göstermesini, zehirini 
gizliden gizliye, bir kobra yılanı 
gibi akıtan anartik fikre sayfala
rında yer vermemesini ve susadı
ğımız fikir istikrarına nümune ol
masını dilerim. 

Şuur, hezeyana başladığı za
man, susturulmalıdır. 

Yaşar NABi 

Darünefaka Müdürlüğünden: 
Mektebin bir senelik ihtiyacı o

lan 700 çeki odun, 6000 kilo Man
gal Kömürü. 90 Ton kırıble taş kö 

mürü 50 ton Kok kömürü münaka 

sa ile alınacağından fartnameleri
ni görmek üzere her gün ve müna

kasaya İftiralı: etınek üzere 15 
Temmuz Cumartesi günü saat 14 
te Nuru Osmaniyede Cemiyeti ted 

risiye merkezinde müracaatları 
(3230) 

Ha rik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada <kyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tf rkiyede bilifaııla icrayı muamele etmekte olan 

Ü N YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon; Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayı'lız. 

4030 

Milliyet'in edebi romanı: 29 

·y AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

)etin her gün getirdiklerinden bir 
parçası oralarda yer bulabiliyor
muş. 

Halbuki bet on yıl önceki Os
manlı ülkesinde ne varmıt? Hiç 
bir şey yokmuf. Elektrik yasak
mış. Telefon büsbütün yasakmıt. 
Sinema yasakmış. Darülfünun bir 
tek imiş ve garp bilgisinin bir satı
rı oraya giremezmif. 

Harbiyeliler, Tıbbiyeliler canlı
lık göstermİf. Hemen hepsini der
top etmifler, bu canlılığı ölülüğe 
çevirmişler. 

Bir memlekette ki T olstoi, Gorki 
düşündüklerini yazabilmişler .. 

Bir memlekette ki köylü, halk 
yurt, millet sözleri bile söylene
mezmiş ve kitaplardan çıkarılmış. 

Elbette o memleket bu memle
ketten çok daha mutlu imiş. 

Padişahlığın, halifeliğin döktü
ğü mazlum kanlarının yanında 

Çarlığın döktüğü mazlum kanları 
bir kahve katığı zemzem gibi ka
lır. 

Onların yüksek münevveri ken
disini halkın kurtuluşuna vermif. 

Bizim yüksek münevverimiz 
kendisini uyuz köpekten daha bit
kin ve sinik bir yaltaklıkla saraya 
bırakmıs. 

Saltanatın bu millete yaptığı en 
korkunç zulüm, kafaların içine 
yaptığı zulümdür. 

Hindin paryası bile mektepli, ı
şıklı, telefonlu caddelerde olsun 
inlemektedir. 

Mısırın zengin esiri bile süslü, 
konforlu bir mezarlıkta yatıyor. 

Rusyada da aynaroza bağlı pa
pas, lrlanda'da da Vatikana bağlı 
papas vardı. Fakat babam olacak 
kazaskerin ve arkadaşlarının yap
tıklarını hiç biri yapamamıştır. 

Hürriyet, müsavat, adalet getir-

• 
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Kaptan!... Bir kadın .--.. . OG UTLEpl Eıya Piyango 
On bet sene evvel, gazeteci idi. 

Onu, atılgan macera meraklısı 
fakat bef parasız bir genç olarak 
tanırdım. Aradan epeyce zaman 
geçti. Hiç bir yerde rastlaşamadık. 

Geçen gün, beni matbaada a
ramağa geldi. Şa,ılacak şey •. Pek 
az kiti vardır ki on bet sene için
de bu kadar değişsin .• 
Sordum: 

- Yahu .. Nerelerdesin sen?. 
Beni, tepeden tırnağa süzerek 

cevep verdi: 
- Buralardayım! 
- Amma, hiç o eski Atıf değil-

sin! 
- Tabii! .•• 
- Ne yaptın1 
Güldü: 
- Şansım yardım etti. Zengin 

oldum. 
- Tebrik ederim! 
- Mersi! .• 
Boynundaki kravat en afağı 

bet liralıktı. Üstündeki elbise, 
"ben yüksek bir makastarın elin
den çıktım,, diye insanın yüzüne 
haykırıyordu. 

Matbaadan beraber çıkarken 
sordu: 

- Demek beni çok değişmiş bu-
luyorsun! 

- Hem pek çok .• 
Bu sefer ben sordum: 
- Şimdi ne İf yapıyorsun? 
- Hiç bir it·· Yahut her İf·•• 

kürek çekiyorum. Kotrayla seya
hat ediyorum. Muşla boğaz kıyıla
rında balık avlıyorum. 

Sonra, birden koluma girdi: 
- Bu hafta seni Y eniköye da-

vet etsem gelir misin? 
- Dü,üneyim ! 
- Yok, mutlaka beklerim .. 
- Peki, gelirim! 
- · Beni "Atıf kaptan,, diye a-

rarsın .. iskelede kime sorsan göS
terirler .. Seninle otomobile biner, 
gezerız. 

- Atıf kaptan mı? dedin. Ay, 
senin kaptanlığın da mı var? 

Yüzüme baktı: 
- Elbette! 
- Ne vakitten beri kaptanım? 
Güldü: 
-- G~mimi kurtardığım günden-

b . 1 
erı .•• 

M. SALA.HADDiN 

Istanbul Asliye mahkemesi üçdncü 
hukuk daire.sinden : Beyoğlunda 'Cihan 
ı;irde mükim Emine Münevver hanımın 
kocasr Bcyoğlunda Orta sokakta Za· 
riko hanında mukim Afif B. aleyhine 

ikamo eylediği ihtar ve boşanma dava
sından dolayı mahkemeden sadır olan 
~e mümailcyh Afif Beyin bir ay zar
fında evion.e avdeti lüzumunun ihtarına 
mütedaır bulunan 29 Haziran 933 Ta
rih ve 717 No. lu ilamın mümailcybin 
halcı. ikametgahı meçhul bulunmasına 
binaen ilanen tebliği muktezi bulundu
ğundan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere mczkfir ilfunın bir suretinin mah 
keme divanharu:ıine talik edildiği ila
nen tebliğ olunur. (5391) 

Darünafaka Lisesi Müdürlüğün 
den: 

Mektebin bir senelik ihtiyacı o
lan ve mecmuunun tutarı 10 bin li
raya baliğ olan mütenevvi erzak 
kapalı zarf usulile alınacağından 
taliplerin prtnamelerini görmek 
üzere her gün ve münakasaya İf
tirak etınek üzere 3 Ağustos 933 
perfembe günü saat 14 te Nuruos
maniyede Cemiyeti tedrisiye mer 
kezine müracaatları. (3231) 

diğini söyliyen dünkü idare bile 
pek iyi hatırlıyordu ki kadınların 
eteklerine ölçü koymuf, yüzlerine 
tahtaperde germifti. 

lfte daha dün .. Cümhuriyet ku
rulalı bir yıl bile değil •. Lise son 
sınıfa geçerken neler olmuştu? 

Memleketin hürriyeti, kurtulutu 
için çekittiğini söyliye, söyliye ün 
alan çok tanınınıt bir avukat, eski 
bir cümhuriyetçi olduğunu bağı
ran bir gazetede halifeye kartı a
çık mektup yazmıf, korkma! Bu 
inkılabı devireceğiz ! gibi laflar 
söylemişti. işte daha dün, bu ma
kalenin ertesi günü.. Darülfünun 
profesörleri toplanmışlar bir kaç 
acemi genci kandırmıtlar halife
ye sadakat arzı mahzarı sunmuf
lardı. O gençlerin hiç bir suçu 
yoktu. Hepsi de kendisi gibi taze 
ruhlu, taze kafalı, iyi bir şeyler 
yapmak istiyen memleket çocuk
ları idi. Ne diye o adamların ardı
na düttüler? O gün hangi profe
sör Ankarayı tarif etti? etınedi. 
Çünkü edemedi. Çünkü kendisi 
anlayamadı. Çünkü kendisi anla
maktan kaçındı. 

Gazi inkılabının büyüklüğünü, 

- Fransızcadan -
F eridi karııı mes'ut edememiıti. Hat

ta mas'ut etmek töyle dursun ona izdi
vaç hayatının en kara günlerini yaşat
mıı ve nihayet sevdiği adamla firar et
miıti. Ferit timdi emektar uşağı Him
met İle beraber Ereköyünde babasından 
kalan "'ki kö!kte münzev'yane bir ha
yat geçiriyordu. 

Himmet F e!'idi mektebe gittiği sene
lerden beri tanır. Gecen sabah ihtiyar u
tak genç Efendisini;. odasına girdi ve 
sordu: 

- Çalıııyor mu!.unuz? 
- Çalıfıyor görüruneğe.? gayret edi-

yorum Himmetçiğim. 
- Fena .. Çalışmaktan vaz geçseniz de 

şu odanın hiraz tozunu alsam çok İyi o
lacak •. 

- Hay hay .. Yandaki odaya geçeyim. 
- Evet o zareanda mak•al hasd ol-

maz. 
- Sen artık bunamı~sın Himmet, ne 

söylediğini bilmiyorsun. 
- Efendim maksadım hem odayı te

mizlemek hem de sizinle biraz gevezelik 
etmekti. Maamafih korkmayınız. 

Burada kSllacak olu .. ,anız size elim
den geldiği kadar cok toz yuttunnamağa 
gayret ederim .. 

Ferit icini cekerek mütevekkili.ne o
turdu. Himm~ elindeki bezi masanın ve 
iskemlelerin üstünde ~i" müddet gezdir
dikten sorıra kendi kendine söylenir: 

- Bu odanın perdeleri e-üzel, eşyası, 
halısı P'Üzel ama havası bozuk .. Yani tat
lı bir hava esmiyor demek istiyorum. Bu 
çiçekleri düzeltecek nazik, ince bir el la
zım. 

- Bana bak, benim gevezeliğe pek ta
hammülüm yok .• Ben içeriki odaya gidi
yorum. 

- Henü~ -özümü hitirmedim ki .. 
- Alt ta•afım ı,;liyorum. 
- Sözlerimin alt ta,..afı J-:\zen dcğİfİ-

yor .. Bu"ün beni dinleseniz ivi edersiniz. 
- Hi;,,met çabuk ol, çünkü asabuna 

güvenemivorum. Ağzımdan !İmdi ters 
bir ıey çıkacak senin de kalbin kmlacak! 

- Erkeklerin asa.hını kadınlar, kadın
ların aııahrnı erkekler düzeltir. Siz bu ka
dın kısmına dü~man olmasa diniz .. 

- Kim demi~ beni kadınlara düşma'\. 
diye? 

- Dü•man değilsiniz ama kadınlara 
hiç metelik vermiyorsunuz. Bunların iki
si de ayni hesaba gelir. Kadınlarla o ka
dar pz ali'kadar oluyorsunuz ki biri gelip 
size sorsa! Şimdiki moda nasıldır. kadın
ların etekleri kısa mıdrr uzun mudur, 
tapkalan küçük müdür, büyük müdür? 
ne cevap verecekıiniz? bic! 

- Madem ki sen merak P.diyorsun so
kağa çık biraz dolaş, öğrenirıiIL 

- Sokaktan mini mini hir hanım bu
lup buraya !etİrıem.. Onu evin icine sa
hversen ne iyi olur! •. Artrk o fıkırdayı
şın, o ("Üliisler, cilveler, o bülbül P.ibi ö
tüıler .. Derken Efendime slly!iyeyim o a
henk, o çekımeler, o sarkdar .. Evin içini 
güneş vibi neıelendiri. 

- O kadar haveı ediyorsan seni ev
lendirelim! 

- Benden geçmif artık .. Evelenmek
ten maksat yalnız sevitmek, çekişmek 
değil memlekete evlat yetiştirmektir. in
san ihtİyarladmu geçmiı ola! 

- Bu e-ünlük bu kadar traı kafi! 
- Demek evenmek istemiyorsunuz? 
- Hayır! 
- O halde ben bu evden gidiyorum. 

Bunca senelik Himmet eidiyor! 
- Haydi canan ~klrnı mı kaçırdın? 

Sen hi~ bir yere gidemezsin! 
- O halde evlenin! 
- Ben evlenmeğe töbe ettim. 
- Fakat bu sefer ben size bir kız 

bulacağım, beğenmezseniz ne isterseniz 
yapınız .• 

Himmet hemen kapuyu açtı. F eridin 
eski kansı kapının etiğinde mütevek
kil duruyordu. Ferit taıaladr, sarardı 
nihayet: 

- Buyurun! 
Dyebildi. Fakat ka.dın odanın ortasına 

kadar ilerlemiıti: 
- Ferit Bey, dedi. Bana dikkatle ba

kınız hen zevceniz değil onun hemıire
siyim. Ve ~izi daha evlenmeden seviyor
dum.. Evet hem~ireme bir resim gibi 
benziyorum faktlt onda size kar~ı olmı
yan a~k l,ende var. 

Genç kız büyük bir heyecan içinde i
di. Bu sözleri söylemek İçin büyük bir 
gayret sarfetmişti. Birden dü•tÜ baylıdı. 
O zaman Ferit tela~la atılarak onu kolla
rı a.,,,na ;ııldı. 

Himmet memnundu. K~ndi kendine: 
- Bundan sonra artık ayrılamazlar. 
Diyor ve bıyık altından !!Ülüyordu. 

değerini anlamak için işte bu ge
riye doğru olan upuzun hayata 
bakmalı. Baktıktan sonra da Nefi
se ablaların, bakkal Nurilerin, tU 
veya bu beylerin eksiklerini, ge
diklerini hoş görmeli. Bin yıllık 
kayalatmıt kafatasım iki yılda yu
mutatmak kimin harcı? 

Yüz elli milyonluk hür Türk gü
nah! günah! diye diye zincire vu
ruldu ve on bet milyon hür, müs
takil Türke indi. 

Asıl günah olan, Türk'e buzul
mü reva görmekti. 

Suç ne Nefise ablanın düzgünün 
dedir, ne bakkal Nurinin barında. 
Suç bu tarihin içindedir, ta ken
disindedir. 

Bin yıllık baskıdan sonra.. işte 
kendisi de lisenin son sınıfında ol
duğu halde inkılaptan aldığı fey, 
sonya '8-rkısı ile Greta Garbonun, 
Valentino'nun hayatlarını bilmek
ten başka bir şey değildir. 

Bütün bu düşündüklerini batka
sından almamıttı. Yeni hayatın di
namikliğinden gelen sezilmez bir 
güç ile kendi buluyordu. Evdeki 
ablası, dairedeki enittesi neydi ki 
Nefise abla ile Nuri ağa ne olsun ? 

Zayıflık veren tedavı Keşidesine, ene 
Hastalarının karınlarmı süt, yu

murta ile doldurup ta yatakta İstirahati 
mutlaka tavsiye eden verem mütehas 
sıslarınm fikirlerine katiyyen ittirak 
edemem. 

Son derece ıükiinet ve hareketsiz· 
Jikle mutlaka istirahat tavsiye ve te
davisi zayıflık vermek itibariyle ne 
derece zararlı ise ıiddetli hareketler
de eaaaen mevcut sinirlilik hal?;ıi art 
tırmak cihetiyle yalnız batma icrayı 
tesir eder. Çok ıiddetli hareketler 
ayni zamanda akciğerler (reeler) Ü· 
~erinde zararlı tesir yaparlar .. 

Her gün bir miktar arttırılmak ve 
etlerin (adaleler) de faaliyete gelmesi
ni temin etmek şartiyle münasip ıe
killerde hareket talimleri tertip edi
lir. Aylarca yatakta yatan bir hasta
ya parmaklariyle bileklerinden başla 
mak üzere hafif hareket talimleri 
yaptırılmalıdır. Bundan sonra arkası 
üstü yatan hasta ayni hareketleri ba 
cakları ile yapmalıdır. Bu hareketler 
bacakları aıağı yukarı kaldmp indir
mek veya ileri geri götürüp getirmek 
le olur. 

Hastanın uyanık bulunduğu za
manlar her saatte bir kere etlerini 
(adale) faaliyete getirecek tekilde 
hareket talimleri yapmahd1r. Dizler
le dirsekler hafif tarzda bükülmeli 
ve viicudün bütiin adaleleri dakika
da on sekiz defaya kadar gerilip gev 
şeyecck surette mütevaliyen 'yapılma 
hdır. 

Hafif teneffüs talimleri yapmak ta 
faydalı olur. Teneffüs ile hava yavaş 
ça içeriye çekilir. Müteakiben ciğer
lerin zehirli gazleri dııanya atılır. 
Bununla ciğerlerin pisliklerden te
mizlenmesi temin edilmit olur. Yal
nız bu nefes alıp verme talimleri ci
ğerlerin kuvvetten düşmesine ve son 
derece gerilip açılmasına sebebiyt ve .. 
recek şekilde çok ıiddetli olmamasına 
dikkat ebnelidir. 

Hasta ayağa kalkıp azar azar ge .. 
zinmeğe başlamalı ve her gün evveli 
odada gezinmekten baıhyarak yavat 
yavaş yukarıya çıkmaya baılamalı 
ve tedricen mesafeyi artbrmak Üzere 
her gün buna devam ebneli ve git gi
de kuvvetlendikçe günde bir çok me
safe yol yiirümeğe kadir olur. 

Hastanın nöbeti ziyadece olduğu 
günler hareket talimleri yapmak caiz 
olmaz. Ancak diğer vakitler hareket 
talimleri ve gezinmelere devam olun 
malıdır. Büyükada 

Dr. ŞÜKRÜ 

Nuh B. vefat etti 
Son Posta refiknruz muharrirlerinden 

Selim Nuh Beyin pederleri, Osmanlı 
Bankası sabık müdüderinden Nuh Be
yin dün gece vefat ettiğini teessürle ha
ber aldık. Kelerdide arkadaşımıza ve ai
lesine beyanı taziyet ecleriz. 

İstanbul ikinci ticaret ma\lkemesin

den: 

Se!anik bankasının Mahmutpaşada 

256 No. da Dilber zade İncili damatları 

!imi tet şirketinden alacaklı olduğu 4246 

lira 76 kuruşun temini istifası zınvnın

da nezd.lerinde merhun 9 Koli tuhafi

ye eşyasmın rehni ti<:.carl ahkamına 

tevfikan satılması talep edilmiş ve borç 

lu şirketin ikametıg3hı meçhul ve mah

kemenin dairei kazası dahilinde ika

metgah intih~ etmemesi h3"ebile ila

nen icra kılınan tebtigat üurine müd

deti kanuniyesi zarfında itiraz edilme

miş olduğundan mali ınerhunun 16-7-

933 pazar günü saat 10 da htanbulda 

Yeni postane arkasında Aşır ef. soka

ğında kain Selanik bankası deposunda sa 

tılınasına karar verilmiştir.İşbu ilan tarı 

hinden itibaren üç gün zarfında daini 

huzuru mahkemeye davet etmek sureti

le itiraz edilmediği takdirde satış kara 

rının iktisabı kat'iyet eyliyeceği teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (5438) 

Sokak kapısı açıldı kapandı. i
kisi de açık oda kapısından sofa 
ya baktılar. Petek geldi. Nefise 
abla sordu: 

- Şermin ! Babanı buldun mu? 
Adının değiştirilmesinden kı

zan Petek biraz dargın baktı. O 
kadar. Başka bir şey söyliyemez
di ki. 

- Benim adımı neye değittirdi
niz? Petek'i kötü mü buluyorsu
nuz?diyemezdi.Anne dediği Nefise 
ablanın gözünde büyük inkılap 
alafrangalıktı. T angoluktu. Bardı. 
Sinema idi ve süstü. Onun için 
daha doğrusu kocasına yeniletmiş 
görünmek için, komşulardan bil
giç, alafranga bir hanıma danıf
mıttı: 

- Canım! Şu bizim Petek'e bir 
alefrenge at buluversenize. Hani, 
benzetmek gibi olmasın, şey .. Ku
sura kalma .. Senin adın gibi alef
renge bir at .. Neydi senin adın? 
Bir türlü dilim dönmüyor .. 

- Perran Mihrümah ! 
- Nasıl ad bu? Matmazel adı 

mı ki? 
- Babam edebiyatı cedideye 

dütükünmüt te .• 

~ününüz kald•. Ace e 
[ 

l_R_A_D_Y.....ııO 
Bugünkü proğr 

tS.TANBUL : 
18, : Gramofon. 
19, : Saz (MaJımure Hamm.) 
19,45 : Karagoz (Haı:nn 8. tara 
20,30 : (Udi Salahaddin B. Nob• 
yet H.) 
21,30 : Gramofon. 
22, : Ajans, Roraa haberleri •• 

ANKARA, !538 m. 
12,30 ' Gramofon. 
18, : Salon orlıı:eatraaı: Hayd.en 
L'ile Deıert• Rimberc fantasie 
Prince Faucl:.ey Oanıe Coaaque S 
fmpriale. 
19, : Danı muıikisi. 
20,15 : Ajan• haberleri. 

VARŞOVA, ı44t m. 
21ı Şarkılı neıri,.at. 21.25: Koro 
IS: Piyano konseri. 23: Esperaot 
ranı. 2.ZS: Plik. 2,45: Dans musi 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Opera orkestrası. 22,35: Haber 
23,15: Sican musikisi. 

ViYANA, 5ı8 m. 
20,45: Hafif musiki. 22: Stefanyor 
fera.ns. 22,35: Son haberler. 22,45: 
da konfer•nsL 23: alıı:ıaı:a kon•er.i. 

MILANO - TORINO - FLO 
21: Haberler. - Konferans. 21,3S 
35: konser. - Ha.herler. 

PRAG. 488 m. 
20,10: Çek adalerinden naklen proat 
ıeri 22: M111r mua.ikiıioe dair k 
(Pli.it ile) 22,35: Kuator kon•eri. 

ROMA. 441 m. 
21,SO: ftal7an opera parplanndan 
konser. 

BOKREŞ, 394 m. 
13: Haberler. - Pili:. 13.45: Plilıc. 
keıtra 19,20: keza 20,45: pli.k. 21: 
21,35: Viyolonıel. 22: FlüL 22,35: 
ıiki.ıi. 

İstanbul İkinci ticaret mahk 
den : 

Mahkemece satılmasına karar 
9 Koli tuhafiye eşyasının 16 'f 
933 pazar günü lstanbulda Pos 

smda Aşır ef. sokağında SeJanik 

ka11mın deposunda saat 10 da açı 

tırma suretile satılacağı ilin o 
(5437) 

Aartn umclcsi " M I L L ı l' E 1' 

ABONE ÜCRETLERi 
T&rkiye içia Haı..r~~ 

ı.. K. 
3 •yhiı 4- ..... 
e ,, 7 so 14 .,,.,.. 

12 .. 14 - 28 ..... 
~;,_~;;_~~~~~....;.--~' 

Gelen e•rak aeri verUmes.- td 
«eçen nüıbalar 10 lr.uru,tur.- eas .. ' 
matbaaya ait i,ler için müdiriyet•" 
racaat edilir. Cuetemiz .ilinlarua "' 
liyetini kabul etmea. 

BUGÜNKÜ 
Ye,ilköy askeri raıat merkezindetl 

rilen habere •Öre buıün hava bulutlf 
ıalcin olacakbr. 

l '-7-933 tarihinde ha•a tazyiki 759 
limetre, en faı:la ııcalclık 22. en az tf 
r-rrf' ka.,..d~dilmi tir. 

- Benimki de dansa, gratf 
na düşkün ama, bir türlü b~ 
dı. Alafranga komtu dütündil' 
hayet bu bir besleme kızdı,.~ 
yet bir dangıl dungul köylü ı 
na bir halayık adı yaratırdı· 
tından geçirdi: Nermin, Ş~ 
Pervin, Mislicihan ..• V.ı. 
Şermin dedi. , 

O gündenberi Petek'in adi' 
min kaldı. Petek buna içten, ~ 
makla beraber o kadar ~ 
vordu. Çünkü evde anneliği 
babalığı olsun ona çok iyi lı' 
yorlardı. Yalnız anne, baba! 
dikçe gizlice içi eriyordu. 1-1~~;; 
ne deyişinde köydeki ahır seıo;t 
el"' ''"t"n anasını, her baba 
tinde Sakaryada kalan '/J. 
Mehmet'i düşünürdü. Ama ı 
yarar? Hem o yok hem bu.. il 
bunlara anne baba desin. oıı ıı' 
da çocukları olmıyormuf. pe 
evlat edinmitler. Bunca aydır J 
gözünün üstünde katın var 
bir şey söylemiyorlardı. f, 

Petek öbür adını, Benzigül 
mm ablasının koyduğu lbibİ~~ 
dını daha hoş buluyordu. lb•

1 
(De"~"" 
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Çf ayyare piyangosu çekildi Sovyet Rusyanın 

Harici siyaseti 

Memlekette 

İzmite mektep sergileri 
Londra mektupları 

•:,"azanan numaralar ve talihliler kimler <Başı 1 inci sahifede) 
buhran, diğer taraftan da Japonya
run Mançuryadaki askeri hareketi 
Amerikada bir intiba uyandırmııtır. 
Ve bunun neticesidir ki, Ruoya ile 
anlatmak cereyanları belirmeğe baıla

lZMlT, (Milliyet) - Burada 
ders yılı nihayetlenmesi dolayisile, 
ilkmektepler eliti sergileri açılmıt
hr. 

Cihan değil de şarap, 
kereste konferansı mı? ıoo,ooo lira kazanan 

1131 
lO,ooo lira kazanan 

21665 
5.000 lira kazanan 

7856 
3·000 lira kazananlaı 

1235 18252 
lSoo lira kazananlar 

3366 6276 7231 
17122 33083 

821 ıooo lira kazananlar 
3256 6039 11062 

2~ 17617 21368 29998 
41885 42482 

1 
200 lira kazananlar 

ecii~s:ı 810 2755 3959 3260 
539's106 5054 5196 5365 6635 
-....027 8382 9566 9756 10012 

497: ~~24 13284 14182 14374 
8132 188 92 16041 16911 17198 
4116 27 10 20763 20879 22481 
149 748 29514 29629 30323 

aıııe65~ !2312 36129 36397 37858 
4298 ~2 43030 43218 44239 
8339 Ao~ 8 47023 47246 47266 

-=o26 
"';J. l4i 60 lira kazananlar 

2532 ~76 522 1163 1435 1863 
.,, 3538 ıı 2892 3182 3431 3466 

s318 ~!55 3702 4431 4734 5177 
8598 23 6082 6525 6911 7184 

f 9554 8638 8690 8755 8765 8815 b: ·10721 1~29 9835 10043 10558 10574 
,,..,1ıs19 119

79 10886 11299 11593 11s12 
12772 1 60 12075 12229 12539 12755 
13s82 1~~ 1 5 12894 13178 13190 13491 
1~238 63 14369 14711 14832 15042 
l 7L99 15887 16770 17349 17366 17453 

0 "'2os19 ~~~oı 18363 18934 19171 20~72 
~~21290 2 07 20892 20959 21144 21207 

2?9sıı 2 l799 22270 22355 22757 22847 
21;g3 2!;37 2374-0 23868 23895 24132 

. 25'81 2 67 24768 25008 25088 25123 
2ı•oa 2~257 26830 21029 21119 21112 

~ 2~89Q 2 765 27808 27855 28592 28643 
,,..31ssR 3 9230 29256 29909 30232 3046ll 

32Jı5 0906 31162 31238 31462 31969 
~ 33053 32342 32870 32910 32916 33018 

rll 34~68 i!067 33110 33613 33619 33957 
36Qg6 3~12 34923 35284 35471 35996 

.39()63 39 66 37110 37610 38370 3878! 
1011- 203 39865 39897 40223 40307 

o 12ııi : 1068 41117 41619 42404 425Q2 
4SJ45 4

3209 43481 43882 44852 44983 
47G.ıa 4 

557s 45795 45827 46395 46701 
4~'54 .~904 47938 48199 48250 48337 

...,742 48981 49045 49531 

?81 40 lira kazananlar 
917 491 582 592 665 89ö 

l/31 942 1294 1402 1409 1533 
2ıs~ 1832 1935 1978 2367 2335 
3489 2857 3176 3257 3280 3421 
3821 3546 3585 3649 3691 3781 
~Q~s 3851 3869 3869 3882 3931 

4241 4373 4399 4501 4561 

4576 47Bc 4841 4981 5129 5154 
5230 5339 5536 5624 5862 5999 
6070 6431 6622 6947 7015 10;5 
7082 7096 7177 7461 7533 7849 
7940 ~964 8046 8075 8117 8155 
819l 8222 8285 8392 8485 8553 
8728 8848 8960 9174 9193 9!96 
9215 9Jl2 9361 9445 9613 9718 
9829 9875 9980 9996 10342 10 :35 

10786 10~63 10871 10937 10986 11020 
11228 11496 11575 11618 11687 1~875 

11877 1199~ 12020 12048 12240 12584 
12612 12653 12655 12660 12813 1322! 
13247 13281 13648 13841 14042 14199 
14422 14448 14721 14751 14905 150~5 

15CQ9 15181 15203 15282 15450 15572 
15626 !5ô~3 15742 15800 16012 16~.l~j 
16084 1Gl63 !6369 16440 16464 16199 
165i3 16753 16864 16865 16875 17012 
17130 17150 17259 17356 17418 17480 
17667 17938 17975 17478 18058 181)';9 
18106 18219 18322 184-03 18462 18553 
18511 J 8613 18894 19042 19187 1928! 
19300 19317 19374 19359 19599 1961i5 
1~~56 19798 19823 19859 20008 200')9 
20138 20181 20228 20248 20250 20441 
20446 20454 20558 20616 20682 Z08Z6 
21007 21020 21024 21252 21259 21291 
21527 21553 21620 21640 21757 21921 
21960 21993 22156 22364 22453 22603 
22661 22685 22785 22890 23024 23053 
23057 23075 23190 23190 23202 23258 
23265 23477 23745 23762 23997 24197 
24259 24626 24496 24557 24569 24758 
24792 24862 24905 25188 25252 25492 
25611 25661 25741 25942 26222 26366 
26407 26467 26721 26731 26882 27003 
27083 27132 27137 27162 27180 27217 
27280 27397 27416 27583 27916 28099 
28101 28168 28219 28342 28360 28360 
28415 28516 28727 28836 28895 28950 
29144 29275 29289 29438 29675 29883 
29968 29970 30017 30062 30126 30193 
30291 30296 30306 30424 30613 30678 
31071 31156 31432 31458 31637 31705 
31823 31860 31921 31991 32051 32156 
32156 32272 32301 32810 33105 33290 
33611 33689 33700 33700 33906 34123 
34234 34258 34359 34724 34748 35136 
35463 35511 35573 35627 35651 35704 
35880 35961 36013 36094 36140 36256 
36476 36700 36817 36898 36915 37090 
37149 37235 37286 37316 37464 37503 
37606 37631 37712 37869 38065 38196 
38261 38439 38445 38529 38575 38754 
38839 38944 38988 39326 39401 39535 
39567 39599 39748 39778 39787 39898 
39927 40222 40429 40502 40564 40623 
40723 4-0725 40791 40760 40816 40884 
41176 41331 41434 41434 41590 41637 
41735 41781 41792 41888 41939 42014 
42034 42122 42243 42331 42372 42575 
42634 42644 42799 42816 42873 42999 
43024 43118 43369 43402 43516 43585 
43709 43746 43775 44-003 44191 44352 
44375 44519 44554 44630 44942 44956 
45166 45220 45311 45327 45350 45396 
45397 45606 45666 45694 45870 45927 
45939 46378 46378 46491 46659 46667 
46772 46937 47106 47465 47467 47548 
44746 47873 48158 48272 84630 48887 
49011 49052 49096 49207 49620 ~336 
49567 49697 49774 49878 49945 

Alman murahhasının gafına ne 
cevap vermiştik? 

:•lele İlt~Başı 1 inci sahifede) j 
r ~•lı:eı; fa .~den bir memleketin hat- j 
l:~:"'ıd.0 1 {!_'Ufr!t bir milliyetçilik su-
Ut~ tııu • •kici edilemez denilmitti. i:'r· "·· rahhası ayni zamanda iktı-

d~ ı. ..... 1.'1ı1klıklara mani olmak için 
ıı- 1 •ac t ·· · • • :·•eıi ı.. a &an ayımın tanzım e-

0.tf l\ı.,, .. :zongeldiğini ili.ve etmiıti. 
b •11 ille '!1urahhası bu beyanat" 
.:Y.•11o,tı:1T'.~ tali komisyonda yaptı7' 
li tlı:tıaad· urkiyede halka i§ bulmak 
f ~•le i .1 muvazenesini tahakkuk et .:a •ket ÇJıı Yeni sanayi ihtasınm bir 
1 ." "'il~ a.cağınr iddia etmiıtir. Al
~ti lo.r._thhaaına göre sanayi devlet
"' •h•ti ~"~an ihracat hususunda re-
1 •dikçe 2 un eden itilaflar elde edil
"'•tite ?>emnuniyeti mucip hiç bir 

''f.:- '"'Ye bulunamaz. 
10 .t•rı. 
ti tiııc,, "' .. u son telkin sanayi devlet
) lıd, .. f •d Uttehi t bir cephe te§kilini is
~tı ıu,... 1 YO~sa, Türk murahhas he
le'. lı.; ilet':'' ihtar etmeyi faydalı gö-

ti11 d· •at konferansı bazı devlet· 
eı.,, 't•rl · h~ ~l•ri . _erıne karıı cepheler te§kil 
; 11 hi.lı: to ')'n toplanmamıştır. Bilakis 
ar ''"ilk 0 P anı§ın gayesi konferansa 
d ••ı11de. ~ekte olan bütün milletler 

e. g•tj,_ 6 ,enktar bir anlaşma vücu-
"l\ı -..... • .. tir. 

lıe.ı ...... .. 
ırı,brı meslektaıımıza ıurasınr 

'"~ili •k isteriz: 
Yo.ı; · •ilerin "kt d" · "ki" il · · be ••tiklaJ .' ısa ı ıstı a erı 11-

c r'""'il 1 ~erı derecesinde asıldır ve 
.: "'lite~ 1~hsadi münasebetler an
lı:" 11 da.lı;ı· abıl ~enfaat ve hürmet e
tıı 'llıae ı.a_J~de ınkişaf edebilir. Hiç 
"'a.., l:ğ '""!•rin seyrini durdura
ı.,, 0'-lıı,aa •r hız söz aldıksa bu, Türk 
l,.i=· l\ı.,,._ıı heyetinin beyanatına ceva
!lt 1 Prote tnurahhaaının yaptığı tel-
0;;,ıı bir dto ebnek ve bu vesile ile 
fa. •k İçiıı;fa daha kat'iyetle beyan 
tı_~tleri ııı·ı!"' H_er memleketin men
trı '"dek; 

1 •tlerın beyetiumumiye 
kıİlıd,, Ve menfaatleri içinde aranıl
titj"; .. lt ..,.a.n_cak_ bu, ikisini hemahenk 
oı.., •hHir, e~ıled_ır ki refah yoluna 
l\I ~ı.ı.,., . U fıkirledir ki biz, sınai 
h0;,"aıı telk:Y'.'d_e zirai olan devletleri 
k&/lıer00 d ~~ın neticeleri hakkmda 

"diy01"\ı uıunmeğe davetten istin
/? z.,, 

t ~ l\ll.ts •Qnsa çekilmeyor 
•ı r• • 11 (A A . ;;;...,'•2ırı · .) - Matın gazc-

0.r Me ı· · · F c •~ının ransanm 

Londra konferansından çekilmemesi· 
ne karar vennit olduğunu, ancak na
kit meaelesile alakaaı olmıyan gümrük 
tarifeleri gibi diger meselelerin mü
zakerelerine devam etmeyi kabul e
deceğini yazıyor. Fransız tezine gö .. 
re paralarında istikrar olmıyan mem
leketlerle ticari itili.flar elde edilme
si mümkün değildir. 

Konferans devam edecek 
LONDRA, 11 (A. A.) - Tavsiye

leri konferansın akıbetini tayin ede
cek olan tahrir komitesi içtimaı neti .. 
cesinde Londra konferansı havası a
çılmıftır. 

Büro bu tavsiyeleri kabul ederse 
konferans i§lerine tabii bir program 
ile devam edecek, sonra döviz vazi
yetini bir ruzname teıkil ebneğe mü
aait bir derecede istikrar kespettiği 
zaman tekrar toplanmak Üzere dağı
lacaktır. 

Reuter'n haber aldığına göre kon
feransın üzer1erinde derhal müzake
reye girişebileceği mevzular merkez 
bankalarının teşrikimesaisi ile borç· 
]anma meselesidir. Para meseleleri
nin üst tarafı §İmdilik bir tarafo bıra
kılacaktır. 

LONDRA, 11 (A. A.) - M. 
Chamberlain, M. Roosevelt'in ~on be
yanatı hakkında mütalca yürütmesi
nin hiç bir faydası olmıyacağmı bil
dirmiştir. Fakat ıurası muhakkaktır 
ki bu beyanat oadece paraları altın 
ölçüsüne bağlı devletler murahhasla
rı arasında değil, efkirıuu.mmiye ü
zerinde de derin bir endi§e uyandıran 
tesirler yapmıJhr. 

- 1§ görmek için gecikmemeliyiz. 
Fakat dolan kıymetinden düıüren 
muvakkat unsurların - ki büyük mik 
yasta ve" sun'i bir speküli.siyondur -
bizi yanlış bir karar almak hususun
da aceleye sevketmesine de müsaade 
etmemeliyiz. 

"D:ıimi bir anlaşmanın ana çizgile
rini çckme1ı:: için konferansın yapaca .. 
ğı <laha bir çok i§ler vardır.,, 

Toptan fiatin yükselmesi meselesi 
lngilterenin her ıeyden evvel gozo
nünde tuttuğu mesele olarak kalmak 
tadır. lngiliz murahhas heyeti bunun 
sadece bir para hareketile kabil ola
cağını zannetmiyorlar. 

Bütün meselelerin ucu itimada ge
lip dayanıyor, bütün talıminler itima· 
dı teoise matuf olmalıdır. 

Avam kamarcuında neticesiz 
bir tenkit 

LONDRA 11 (!ı.. A.) - Avam Ka
mara1ında, M. Lan:5bury konferaneın 
işleri~i falan veyo. fi15.n ~ahsiyetlcrin 
fikirlerini knydetmeğe inhisar ettire-

mııtır. 

M. Litvinof bu cereyanlardan isti
fade etmeği ihmal etmemiı ve Lon
drada Amerika murahhas heyeti ile 
temas etmittir. Rusya ile her hangi 
bir anlaımağa varmak için müzake
reye giriımeğe Amerika heyeti sala
hiyettar olmamakla beraber, heyete 
mensup M. Bulitt tarafından gayri 
resmi surette müzakerelere girişil
miıtir. Bu müzakereler henüz müa .. 
bet ve kati bir netice vermemekle be
raber, her halde Rusyaya kredi ve· 
rilmeai ve Amerikadaki Rus ticaret 
mümessilinin sefirlere mahsus imti.; 
yazlardan istifadesi kararlaıtığı bildi
riliyor. Bu, Ruıyanın Amerika tara .. 
fından resmen tanınmasına bir baş
langıç olduğu muhakkaktır. · Rusya
nın ıimdiye kadar tanınmamasına 
bir sebep, Amerika sermayedarları
nın bolıevik kelimesinin teli.ffuz edil
mesine bile tahammül edememeleri 
idi. Roosevelt, para enflasiyonu, diri
je, dolar ve daha bir takım radikal 
iktııat tedbirlerile sosyalizan bir ik
tısadi siyaset takip etmekte, Mosko
va hükumetiyle rekabete çıkını§ gi
bi görünürken, bolşevik ve komünist 
kelimeleri karımnda istikrah duyan 
Amerikalı kalmamıştır. 

Hüli.sa Londradaki üç haftayı M. 
Litvinof'un boş geçirmediği anlaşılı
yor. Fakat Rua harici siyasetinin al
dığı yeni istikametin en şumüllü saf
hası, mukavelelerin haricinde kalı
yor. Ve bu mukavelelerden bazıları
nın imzalanmaıma imil olan sebep 
te belki bu yeni cereyandır- Bu da 
Rusyanın Almanyadan ayrılarak 
Fransaya doğru dönmesidir. Alman
yada Hitler'in iktidara geçmesi Üze
rine başlayan bu cereyan gittikçe 
kuvvetleımit ve Almanyadan aynlı§ 
nisbetinde de Franaaya dönmÜ§tür. 
Bu dönüıtür ki Rusya ile küçük itili.f 
devletleri arasındaki mukavelenin 
imza1anmaaını mümkün kılmıttır. 

Eğer bu cereyan şimdiki istikame
ti takip ederek bir Fransız - Rus mu
karenetine müncer olursa, Avnıpa
nın siyasi manzarası ansızın değişe
cektir. 

Ahmet ŞOKRO 

Tevfik Rüştü B. 
Roma da 

(Başı 1 inci sahifede) 

konuşma ve M. Litvinoll'un ya
kında Romaya geleceğine dair 
çıkan şayia esas tutularak T ürki
ye Hariciye Vekilinin Romaya gel 
mesi ve ltalya ile Sovyetler birlf.. 
ği arasında müzakere edilmekte 
olJıığu zannedilen ltalyan - Sov
yet ademi tecavüz mi&akı projesi 
arasında bir münasebet görülmek
tedir. 

F enciler bayramı 
Fen fakültesinin ı3 temmuzda 

tes'it edilmek üzere tertip ettiği F enciler 
Bayramı Himayei Etfal vesair teıek
küllerin tenezzühleri dolayısile 3 a
ğustosa bırakılmı§tır . 

Yc..-ıl neşriyat 

Mülkiye 
Hasim 

' 

mecmuası 

nüshası 
Mülkiye Mecmuaoınm 27 nci nüs-

hası çıkmı§tır. Bu kıymetli mecmua 
bu nÜ!lha:nnı mf'rhum Ahmet Haşim'w 
in hayat ve fahsiyetine tahsis ctm.İ§w 1 
tir. Hilmi Ziya, lsmail Habip, Şüku
fe Nihal, Elif Naci, Ahmet Hamdi, 
Nurullah Ata, Yusuf Ziya ve saire gi- ı 
bi -kıymetli kalemlerin Haıir.ı hakkın 
daki yazılarile He.,imin hayatına ait , 
otuzu m;itecaviz fot~ğraflarını ihtivn 
etmektedir. j 

Sergileri birer birer gezdim; gör 
düm ki, yarının yavruları yatla
rından umulmaz bir kabiliyet ve 
muvaffakiyet göstermişler. 

Sergilerde neler yok •• Çeşit yas
hklar, masa, karyola örtüleri men
diller, peçeteler, renk renk yün it
leri, tahta, demir, cam itleri •• Sulu 
boya, karakalem, resimler, grafik
ler, köyler, çiftlikler , harp gemi
leri, tayyareler, türlü türlü kollek
aiyonlar •• Neler neler. o kadar ki, 
saymakla biter gibi değil •• 

Ulugazi mektebinde bir tayya-
re gözüme ilitti. içinde makinesi 
var. Uçuyor; pilotsuz olan bu tay
yare en son icat mıf. Mucidi Tur
gut isimli bir talebe .• Burada gö-
ze çarpan muvaffakiyetli eserler 
pek çok. Sergi dikkat ve itina ile 
yerlettirilmit·• 

Yeni turan mektebinde tahta it
leri daha iyi. Burada Faruk ismin
deki talebenin yaptığı harp filosu 
çok güzel. 

Akçakoca mektebinde kız tale
benin yaptıkları elitleri ne güzel 
yapılmıt. Belli ki, titiz ve dikkatli 
bir emek sarfedilmiş. Bir çay takı
mı var ömür tey doğrusu •• Bir köy 
yapmı,lar içinde nesi yok. Camii, 
çetmesi, evleri, kümes hayvanları, 
koyun, kuzu, köpeklerile tam bir 
köy. Zannedersiniz ki, Ahimes'u
dun bir nümunesi. Burada böcek 
ve laf kolleksiyonları dikkati celp 
ediyor. 

Necati Bey mektebinde mukav
va itleri pek çok. Burada gözüme 
bir Afrika haritası göründü. Bil
mem ama eğer, talebe yaptı ise 
mevcut sergilerin içinde hundan 
daha muvaffak yapdmıt harita 
yok gibi. 

Bu mektepler arasında bir mu
kayese yapmak lazım gelirse he
hcpsi çok güzel olmakla beraber, 
bilhassa Ulugazi ve Akçakoca 
mekteplerinin daha muvaffak ser
gi vücuda getirmit olduklarını söy
lemek sanırım ki, hta olmaz. 

Sergiler ayın on ikisine kadar 
devam edecektir. Sergiyi daha faz 
la hanımlar geziyorlarmıf, hatta 
evvelden açılmasını hekliyen bir 
sürü meraklı hanımlar bile varmıt• 

Küçük yavruların eserlerini sey
rederken, Ulugazi ve Y enituran 
mekteplerinde heni kat kat sevin
diren bir vatan severlik nümunesi 
gördüm. Bu mekteplerde Tayyare 
Hilaliahmer, Himayeietfal gibi va 
tani cemiyetlere yardım kolları 
vardı. 

lJ lugazi mektebi küçükleri bir 
sene zarfında Tayyare Cemiyeti
ne yirmi he, liradan fazla para ya
tırmıtlar. 

Bu iyi hareketlerinin diğer mek
teplere de örnek olmasını dileriz. 

,- Askerl tebligat _ı 
Harp malullerinin nazarı 

dikkatine 
Beşiktaş A•kerlik Şubesinden: 
1 - M. M. V. 27-6-933 ta ve 1443/ 

2119 No. emirlerine atfen şubemizde 
kayitli malUJ zal:titan ve memurini aske
riye ih ef•adın 1 ağustos 933 tarihine 
kadar §ubemize acilen müracaatlcri la
zımd,r. Bu tarihten sonra müracaat mak .. 
bul değildir. 

2 - - M11IU1inin ıubeye müracaatlerin
de: 

A : Han~i h<rp maluli olduğunu ve 
harp ınaliili olmadığı takdird• k•ndisine 
verile:ı ikramiye parasının tekaüt mt.a
ıından kat'i 'uretile geriye verileceğine 
dair pullu bir istida ile ~ctirmeleri ve bu 

Konferansın eriyen bir buz kütlesi gibi 
yavaş yavaş dağılması beklenebilir 
Fransız Maliye nazırının haşin bir nutku ve tarizi 

(Başı 1 inci sahifede) 
t&li komisyon. 

2 - istihsal ile istihlaki tevzin et
meğe uğra§BD ikinci tali komisyon. 

tabdidab. 5 - Borçlar meselesi. 6 -
istikraz yapılmasına tekrar baılamak 
tedbirleri. 

3 - Vapur ıirketlerine devletler 
tarafından yapılan yardımın kesilme· 
si ve mamUI e§yanın menıeini göster
meyi istilzam eder kanunların ilgası- j 
nı tetkik eden üçüncü tali komisyon. 

Reia bu .ıtı meseleden bangiainin 
müzakere edilebileceği hakkında ko
misyon azaımın karar verm.eaini iste
di. Bunun Üzerine lngiliz Maliye Na
zırı Chamberlain kıyam ederek uzun 
bir nutukta bu meselelerin biribirine 
bağlı olduğunu söyledi ve bir veya
hut ikisi istisna edilecek olursa, hep
sinin de müzakere edilmesi icap etti· 
ğini söyledi. 

Birinci komisyonun mesaisine de
vam edebileceği ıüphelidir. Fransız
lar gümrük tarifeleri meselesinin pa
ra iıtikran temin edilmedikçe balle
dilemiyeceği fikrini iltizam ediyorlar. 
Maamafih bu sabah bu mesele hak
kmda komisyon tarafından karar ve
rilmemiıtir. Bu kararın verilmeıi ay .. 
ni tali komisyona havale edilmiıtir. 

ikinci komisyonun mesaiaine gelin
ce; öyle görünüyor ki bu, devam ede· 
cektir. Fransız ve İngilizler bu nokta
da itilaf etmiılerdir. Şeker, kereste 
ve ıarap meselelerinin tetkikine de
vam dilecek, yeniden bazı devletler 
tarafından kömür, çay ve bakır gibi 
maddeler ileri sürüldü. Buğdaya ge
lince; konferans haricinde Arjantin, 
Avustralya, Kanada ve Amerikanın 
bir itilafa vardıkları haber veriliyor. 
itilafa göre, gelecek ve öbür ıeneki 
istihsal yüzde on beı nispetinde nok
san olacaktır. 

Üçüncü t&li komisyonun mesaisi 
hakkında fikir ihtilafı çıktı. lngilizler 
vapur şirketlerine devletler tarafın
dan yapılan yardım meselesinin mÜ· 
2akere edilebileceğini iddia ettiler. 
ltalyanlar ise, bunun para istikrarına 
tabi bir mesele olduğunu binaenaleyh 
mali meselelere bağlı bulunduğunu 
söyliyerek, müzakere edilemiyeceğini 
bildirdiler. Bu tali komisyonun mesai
sinin devam edip ebniyeceği mesele ... 
si~e müzakere edilerk kararlatacak
tır. 

lktısadi iıler bu çığırdadır. Fakat 
asıl gürültü mali komisyon içtimamda 
kopmuıtur. içtima Maliye Nazın 
Yun&' tarafından açılmca komiayonun 
mqgul olduğu meseleler reia tarafın
dan şu yolda hülasa edilmiıtir: 

1 - Kredi meseleleri. 2 - Fiat 
meseleleri. 3 - Kambiyo temevvüçle
rinin men'i çareleri. 4 - Kambiyo 

Bu aözler konferansta derin bir 
hayret uyandırdı. Romanya murahha
aı Madgearu söz istedi. Ve kürsüye 
gelerek borçlar meselesinden maada 
hiç bir meselenin müzakere edilemiye
ceğini iddia etti. 

Romanyalıdan BOnra Fransız Mali
ye Nazırı aöz alarak uzun bir nutuk 
söyledi. M. Bonnet de hiç bir mesele
nin müzakere edilemiyeceğini iddia 
etti. lngiliz Maliye Nazırının sözleri
ne temas ederek, Cbamberlain'e hay
li tariz etti. 

- Anlamıyorum nedendir, dedi. 
lngiliz Maliye Nazırile bu noktalarda 
anlatmıttık zannediyordum. Şimdi a
ramızda ihtilaf varmıı. Şu noktacja 
kendisile hemfikirim: Reisin saydığı 
mali meselelerin hepsi de biribirine 
bağlıdır. Ve bunun içindir ki hic biri 
müzakere edilemez. · 

iki komisyonun bu sabahki müza
kerelerinin mütaleasmdan Londra .-;. 
ban ikbaat konferananım yeni mahi. 
yeti anlaıılabilir. Mali meseleleıin 
bir tarafa bırakılacağı kuvvetle tah
min ediliyor. Esasen baıka türlü de 
olamaz. lkbsadi meselelerin de an· 
cak ıarap, kereste, ıeker gibi madde
leri müzakere edileceğine göre, kon• 
feransa bundan böyle Londra cihar. 
ikbaat ve maliye konferanıı iamini 
vermek doğru değildir. Belki §arRp 
kereste konferansı denilebilir. Hatta 

bu meseleler hakkında da müspet bir ka 
rar verilebileceği ıüphelidir. Gelecek 
hafta içinde umumi bir içtima alcte
dildikten sonra konferansın eriyen 
bir buz kitlesi gibi yavaş yavaı da
ğılmaaı beklenebilir. 

Ahmet ŞUKRU 

Müflis Armanak Paragamyan ef. nin alacaklıların sıra defteri. 
Kabul Kabul Reddo-

İstedi- olunan olundu- lunan Mülahazat 

No. ismi ği ıııara para ğu sıra para 

1 Nort Biritiş V. Agfilı B. 3281.67 2862 6 419,67 Tediye edil-
diğinden 

2 Neşe't B. V. Agfilı B. 827,25 571 6 256,25 Fazla tale,p e 
di1diğindcn 

3 Leon lnzelberg V. Agah B. 857,85 488 6 369,85 Tediye edil 
diğinden 

4 Hayri ef.Ata Refik mağa- 77.30 67,30 6 10 Fazla isten-
zasında diğinden 

5 Antraas ef.Yusuf !paşa No.141 200 187 6 13 Tediye edil-
diğinden 

Sirapyan .ef.Çarşıkapı ma- 465 465 6 

kascılar 21 No. 

7 Zaharya Menevidis ef. 112 112 6 

8 Boğos Harsikyan ef. 28,75 28,75 6 

9 Agop Sağıryan ef. 400 4-00 6 

10 Kamik ef. 200 200 6 

11 Tretorcn şirketi V. 1873 1835 6 38 Fazla isten-

Samael Papo ef. diğinden 

12 Moreno Alfranti ef. 3000 2905 6 95 Tediye edil 
diğinden 

13 36 Mehmet Sermet ef. 944,69 944,69 6 

14 İbrahim ef. 83,70 83,70 6 

ıs Mehmet Hu!Usi B. 250 250 6 

16 Maks Gurwnberg 121,75 121,75 6 

17 Yorgi Marinos ef. 412,50 412,50 6 

18 32 Bosanci V. Kalodi B. 770 631 6 139 Tediye edil Edebiyat tarihine hediye ettiği bıı isti<lalerindc: harp cebhelerinde ve kıs-
kıvr.ıetli ve•ikaları toplemıva muvaf- mı seferberlikte, dahili tedibatta. eşkiya 
fak olmaundan dolayı Mü!kiye Mec- musademcsinde hazarde ve seferde vazi
rrıuasmı s:ımimiyoıtle tebrilı v.e bilhas- fe esnasında malul kaldıklannı ta >rih et- 19 

20 sa bu nüshayı karilerimize hararetle meleri ! " 

tavsiye ederiz. B · Bundan batka §ahıslerine ait sene- 21 
----------------- ı di resmi. maaı cüzdani hüvivet varakasi, 

rek çalışmakta devam etmesinin bü .. 
yük bir yanlıı olduğunu söylemittir. 

"Dünyanın, demİ§tir, çektiği basta .. 

nüfus tezkeresi, birinci ve ikinci devre 
muayenelerine ait eski ve yeni rapor]an .. 
ru nok~n olmamak üzere bütün vesai
kile birlikte getinneleri lô.zı:mdır. 

22 
23 
24 

S. Sotiryadi V. Kalodi B. 116 
A. Dolos V. .. .. 220 
Logoplos V. .. .. 220 
Safra biraderler V.Jak B. 1150 

Vahram ef. 110 
Kafcli zade Yusuf Sabri 1421 
Beyler 

lıklara ilaç bulmak için bir §eyler 
yapılmalıdır. 

3 - .Şehit yetimlerinden 21-6-933 ta
rihine kadar müracaat ederek 930, 931, 
932 senelerinde ikramiyelerini alamiyan
ların "'e 9.'\J senesi tevziatine ait ikrami
yelerin defterleri Vekaleti celilenin tas
dikine iktiran etmit olduğundan Ziraat 
Bankası lstanbul ıubesine havaleleri 
geldiği zaman tevziatine batlanacaktır. 

25 Avukat Mahir Roso B. 
26 Karabet Kuyumciyan V. 

130 
150 

Bundan sonra M. Lan&bury hükU
meti tasvip etmediklerini göstermek 
İçin Hariciye Nezareti bütçesindeki 
kredinin azaltılmasını teklif ebniıtir. 

M. Churchill, paraları altın ölçüsü
ne bağlı devletlerin altın sistemini u
zun müddet muhafaza edeceklerinde 
§Üphesi olduğunu bildirmiıtir. 

Altı hali içtima 
LONDRA, 11 A.A. - Konferans bu

gün büyük bir faaliyet içindedir. Altı
dan az olmamak fartiyle hafi içtima ya
pılmııtır. 

4 - Tevziat günlerinin aynca gaze
telerle bildirileceği ilan olunur. 

Kari ı:ılkayetlerl 

Kadırga meydanı 

27 

28 

29 
30 

31 

Kışın çamurdan, yazın tozdan ge
çilmez bir hale gelmesinden dolayı 
civardaki halkın bihakkın şikayetini 
celbehnİ§ olan Kadırga meydanının 
ufak bir park haline getirilmesi hak- 35 
kmdaki civar halkının talep ve istir
hamı gerek Fırkaca, gerek Belediye

33 

34 

37 
ce n:ızan itihare alınmıs idi. Maale

38 

Tahsin B. 
Hiranoş H. V. Sezar B. 

Arsak Allahverdi .ef. 

Cezmi Muzaffer B. 
Dr. Keresteciyan ef 

Mehmet Nuri D. 

Karagözyan ef. 

9130,52 

18,75 

491,35 
3164,08 

1034,12 

300 

Mıgırdıç Bardizbaryan ef. 2604,89 
Ustikçi Hüseyin Hüsnü 718,16 

V. Halit B. 
Leonida Kalorani 100,00 

Papadoplos ef. 250 

39 Jak İskenazi ef. 246,92 

116 
220 

220 

1150 
110 

130 
150 

3828,52 

18,75 

491,35 
2641,70 

964 

250 

2604,89 
718,16 

90 

24-0 

246,92 

Ruslar bir beyanname verdi 
MOSKOVA, 11 (A. A.) - lktısat 

konferansı Divanının aktetmiı oldu
ğu celsede Sovyet heyeti ikinci reisi 
konferans reisine bir beyanname tev
di etmiıtir. Bu beyannamede konfe
rans ruznamesi Üzerine ittihaz edile· 
cek kararlardan müstakil olarak mez 
kUr nıznameye iki meselenin ithal e
dilmesi teklif olunmaktadır ki şun
lardır: İstanbul ikinci iflas memurluğun dan : 

. 6 
6 

6 

6 
1 

• 

6 
6 

6 

1 

6 
6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

1421 

5302 

522,38 

70,12 

50 

10 

10 

diğinden 

Tediye 
diğinden 

edil 

Fazla isten-
diğinden 

Sigorta bede 
li 

Tediye edil-
diğinden 

Tediye edil 
diğinden 

• Tediye edil· 
diğinden 

Tediye edil-
diğinden 

Tediye edil-
diğinden 

lkbsadi ademitecavüz misakı, bazı 
memleketler ithali.tının tevsii ve bu 
tevsiin ne gibi §erait altında tahak
kuk ettirilebileceii meselesi. 

sef şimdiye kadar bu :ırzularının ve 
ricalarının is'af edilmemesinden fev .. 
kalide münkesir ve müteessir olan 
c.iva.r halktan bazıları, mezkiır mey
danın, bn halde bıro.kılcıasından ve 
kalac."'lP,-ından çok rnuztarıp ve endi· 
ıede oldulda~•nd:ın b-ıhide Bele~iye
nin t,..lcrar r:"'i··:ı.rı Jikkv.~inin ce,bi j .. 
çin matbaa•nıza müracn.:ıı~ etmi1lerdir. 

Müflis Paragamyan ef. ye ait tanz;m kılınan sıra defteri yukarıya yazılmış 
tır. Alacaklıların ikinci toplanması için 2-8-933 çarşamba günü saat 14 te ikinci 
iflas dairMinde hazır bulunmaları ilan olunur. (5440} 
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6 MiLLiYET ÇARŞAMBA 12 TEMMUZ 1933 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 1 lataabal BeTediye•I llAaları 1 Ist. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilanları 

Merkez kuamndanlığma 
bağlı müesseselerin 12420 çe 
ki odununa verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 12-7-933 çar 
şamba günü saat 15 ten 16 
ya kadar pazarlıkla iatın alı
nacaktır İsteklilerin §artname 
sini görmek için her gün ve pa 
zarlığa girişeceklerin belli vak 
tında komisyonda bulunmala 
(60) (3209) 4348 

Bornova Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Fırka Kıt'atı ihtiyacı i
çin 32,400 kilo sade yağı ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 22 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 1 O 
dadır. İsteklilerin şartname 
sini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
<> gün ve vaktinden evvel lz 
mir Bornovada SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
l3144) (3041) 

4145 
.y. .y. .y. 

İzmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka Kıt'atı ihtiyacı i
çin açık münakasa ile 5, 160 
kilo sabun ıatm alınacaktır. 
İhalesi 22 Temmuz 933 cu
marteı;i günü saat 10 dadır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
ınek ü:ı.~.re her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel lzmitte Fır
ka SA. AL. komisyonuna mü 
racaatla"'· (3142) (3042) 

4146 
.y. .y. .y. 

İzmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka Kıt'ati ihtiyacı için 
218,980 kilo arpa ile 125,100 
kilo yulaf kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhale 
si 23 Temmuz 933 pazar gÜ 
nü saat 10 ve 15 tedir. İtekli 
)erin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve temi 
nal mektuplarile lzmitte Fır
ka SA. AL. KOM. nuna mü
racatları. (3143) (3043) 

4147 

K. O. hayvanab ihtiyacı 
için müteahhidi nam ve hesa
bına açık münakasa ile 500 a
det şaplı deri yular başlığı sa 
tın alınacaktır. İhalesi 24 
T enunuz 933 pazartesi günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün Vf münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı 
da 3. K. O. SA. AL. komisyo
nuna gelmeleri. (229) 
(3044) 4148 

.y. .y. • 

Trabzon Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Trabzon garnizonunda 
bulunan kıt'at ihtiyacı için 

348,000 kilo Ekmeklik fabrika 
unu kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 2 A
ğutos 933 çarşamba gunu 
saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i 

Milllyet'ln romanı: 17 

Yazan: ANITA LOOS. 
• 

ra, bir (l} Yankee'lere, mesela Strin· 
berg gibi büyük müelliflerin "kendi 
anladıfı tarzda., nasıl temsil edilebi· 
lecejini göllcnnlf. Onun için, huıuıi 
bir trup t"§kil efmek üzere icap eden 
aermayayi verecek zengin bangerler
le tanıtmak makıadile revüye biran 
evvel girmek içn sabırsızlanıp duru
yonnut. 

Yuvarlak masanın kendisine ililıi 
bir kadm nazarile baktığım söyler
sem hiç hayret elmezainiz. Onu bulup 
meydana çıkaran Reter Hood onu 
methede ede bitiremiyormuı. Anlqılan 
bu zat kadını, Algonquir yi.ranırun e
debi bir •ıgece,, sine götürmüş, tuhaf 
görünmek ve tuhaf sözler bulmak i
çin bütün gün kafalarına bin bir iş-

(1) Amerikalı 

çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve 1958 liralık teminat 
mektuplarile Trabzonda aske 
ri SA. AL, KOM. nuna mü
racaatları. (3147) (3102) 

4217 

Eskişehir Askeri SA AL. 
KOM. dan: 

Eskişehirde Leylek sekide 
2 Hangar inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 5 Ağustos 933 cumartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
evsaf ve şeraiti görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktından 
evvel teklif ve teminat mek 
tuplarile Eskişehirde Askeri: 
SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3157) (3225) 

.. ~ < 

İsparta Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Tefenni deki kıt'at ihtiya 
cı icin 188,340 kilo kuru ot 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 2 Ağustos 
933 çarşamba günü saat 9 ela 
dır. 1,;tekiilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktından evvel lspartada As
keri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3154) (3226) 

* * * 1. F. Hayvanatı ihtiyacı i-
çin 380 ton kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuş .. 
tur. lhaleıi 7 Ağustos 933 pa
zartesi günü saat 14,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek iizere her gÜn ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gelme 
leri. (246) (3220) 

Beyoğlunda Y eniyol Bostan Sokağı atik Kaplumbağa 
sokağında 29 Numaralı apartman ve yine ayni sokak 26-24 
hane ve dükkan sahiplerinin zabıtaca bildirilen adreslerin
de bulunmamış olduklarından mevzubahis sokak arzının do 
kuz metreye iblağ olunduğunu ihbarname ile tebliğine im
kan hasıl olmadığından ihbarname makamına kaim olmakü-

zere ilan olunur. (3235) 

Ticaret işleri umum 
üdür öğünden: 

30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olan ecne 
• 

bi şirketlerinden Alman tabiiyetli (Doy çe Oryent Bank - Deutsche Orientbank) 

bu kere müracaatla tasfiye yapılmaksızın ve bütün sermayesini; bir kül olarak un 

vanı şirketle birlikte ve mukabilinde Dresdn~r Bank hisse senedi verilmek üzre Al

man tabiiyetini haiz ve merkezi Drest Şehrinde kain (Dresdner Bank - Dresd

ner Bank) a temlik eylediğini ve mezkur şirketin Türkiyede (Doyçe Oryent

bank - Dresdner Bank Şube1;i - Deutsc he Orıentbank - Filiaie der Dresdner 

B~nk) namı altında çalışacağını ve sermayesini~ iki yüz yinni milyon Rauhs

marktan ibaret bulunduğunu ve şirketin İstanbul ve İzmir Şubeleri vekillerinin 

ikişer, ikişer veya Mecliai İdarenin sel ahiyttrnr kalacağı diğer bir zatla müş

ter~k~n imza koymak ve şirket namına yapacaıc!arı işlerden doğacak davalarda 

bütür.. mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü ~ahıs sıfatlarile hazır bulun

mak iizre İstanbul'da mükim Alman tabiiyetli Joitannes Posth, Avusturya tabii
yetli Arnold Haendel Efendilerle Ali Sadi Bey ve İzmirde mükim Türkiye tabii 

yetli Mair Politi Efendi ile Selahaddin F~vzi Beyden ibaret bulunduğunu bildir 
miş ve lazrmgelen vesikayi vermiştir. Keyiiyet kanuni hükümlere muvafık gö
rülır.:Jş olmakla ilan olunur. (5419} 

Devlet Demiryolları idaresi i anıarı 

Eskişehir atelyesinde vuc uda getirilecek oksijen istihsal 
tesisatnuiı kapalı zarfla münakasası 21 Ağustos 933 pazar
tesi gÜnÜ saat 15 te Ankarad a idare merkezinde yapılacak
tır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar lira-
ya saldan şartnamelerde yazılıdır. (3113) 4228 

Derince limanında bir s ene zarfında yapılacak tahmil 
ve tahliye itlerinin kapalı zarf la münakasası 27 -7 -933 per
şembe günü saat 15 te Anka rada Umum Müdürlük bina 
sında yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3125) 
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TAŞRA . GENÇLERINE İŞ VERiYORUZ 
!stanbul'da büyük bir müessesenin Taşralı gençlere ihtiya.cı vardır. 

Y eşilköy Hava makinist 
Mektebi ihtiyacı için 2500 
kilo sığır eti ve 4000 kilo ko 
yun eti 20-7-933 perşem
be günü saat 14 te açık müna 
kasa ile satın alınacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör 
mek icin her gün ve müna
kasaya girişeceklerin belli saa 
tinde Merkez K. Satınalma 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. ( 43) (2962) 
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Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi ihtiyacı için yirmi do 
kuz bin sekiz yüz kilo ekmek 
26-7-933 çarşamba gunu 
saat on beşte açık münakasa 
suretile satın alınacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör 
mek için her gün ve münaka 
kasaya girişeceklerin belli 
saali~de Merkez Kumandan 
lığı satınalma komisyonunda 
hazJr bulunmaları. (54) 
(3115) 4219 

* * * Münakasası bir hafta 
temdit edilen Gülhane hasta
nesi ihtiyacı için alınacak on 
bin kilo yoğurt 12-7-933 çar 
şamba günü saat on dörtten 
on beşe kadar açık münakasa 
ile satın alınacaktır. Münaka 
saya girişeceklerin belli vak
tinde Merkez Satınalma Ko
misyonuna miiracaatları. 
\59) (3208) 4347 ..... 

Çatalca Mst. Mv. Krt'aları 
jhtiyacı için pazarlıkla 2,000 
kilo sade yağı satın alınacak
tır .İhalesi 15 Temmuz 933 
cumartesi günü saat 11 de ya
pılacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gün _ 

Vil§yetlcrin, Kasabaların, Nahiyeleıin, Köylerin Orta Tahsili bitirmiş 
gençleri hize bir mektup gönderecekler, tahsil derecelerini vazifeleri var

sa ne olduğunu bildirecekler, mümkünse fotoğraflarını da yollıyacaklar
ciır. Verilecek iş, başka vazifeyi ihlal etmez, bulunduğ.u mahalli değiştir
meyi icap ettirmez, her münevver gencin olmak istediği şerefli bir mes
lei:;e hazırlar ve muayyen );ıir aylik temin eder. 

Adres : Posta kutusu İstanbul 283 - ( 5428) 

·---

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müessesat İçin 60,000 ki 
lo mangal kömürü 3-8-933 
perşembe günü saat 14 ten 
15 şe kadar aleni münakasa i 
le satın alınacaktır. İstekli
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasaya gi
rişeceklerın belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(64) (3232) 
• • • 

Harbiye ve merbutu bulu 
nan mektepler ihtiyacı için 
yirmi bir bin yedi yüz kilo 
mangal kömürü 3-8-933 per 

ve pazarlığa girmek için o gün keri SA. AL. KOM. nuna mü-
ve yazılan saatte Fındıklıda 3. racaatları. (3155) (3228) 
K. O. SA. AL. KO. na gelnıe-
leri. (244) (3222) 

K. O. merbut kıt'aları ih
tiyacı için 1110 ton kuru ot 
kapalı zarfla münakasaya kon 
mu11tur ihalesi 7 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 14 te ya 
ptlacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gün ve tayin edilen saatte tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. na mürac~atlan. (245) 
(3221), 

Çorlu askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

F ırkanm Çorlu kıt' atı için 
açık münakasaya konan yaş 
ebzesine talip çıkmadığından 
ihaleıi 15 temmuz 933 cumar· 
tesi günü saat 14 e tehir edil 
miştir. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Çorluda As-

......... 
K. O. ve 1 F. Kıt'atile Hay

dar Paşa ve gümüş suyu has
taneleri ihtiyacı için 15,100 
kilo koyun eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 1-
halesi 29 Temmuz 933 cumar 
tesi günü saat 11 dedir. is
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya girmek için o gün ve vak
tmdan evvel teklif ve teminat 
mektuplarile fındıklıda 3 K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel 
meleri. (234) (3144) 
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* * * 
K. O. kıt'aları ihtiyacı için 

pazarlıkla 500 kilo naftalin 
satın alınacaktır. İhalesi 13 
temmuz 933 perşembe günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart
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'atının Üsküdar ci- şembe giinü saat 15 ten 16 ya 
hetinde bulunan kıt'alarmın kadar açık münakasa ile alı-
2750 parça bakır kaplarının nacaktır. İsteklilerin tartna 
kalaylattırılınasma açık mü- meyi görmek için her gün ve 
nakasada talip çıkmadığın- münakasaya girişeceklerin bel 
dan ihalesi 13 temmuz 933 Ji vaktinden evvel komisyona 
perşembe günü saat 11,30 za gelmeleri. (62) (3234) 
tehir edilmiştir. İsteklilerin * * * 
şartnameyi görmek üzere her Harbiye ve merbutu bulu 
gün ve münakasaya girmek nıın mektepler ihtiyacı ıçm 
için o gÜn ve vaktından evvel 5500 kilo yoğurtun pazarlığı 
teminatlarile Fındıklıda 3. K. 12-7 -933 çarşamba günü saat 
O. Sa. AI. Kom. nuna gelme- 11,30 dan 12 ye kadar pazar 

leri. (242) (3183) 4319 lıkla satın alınacaktır. İstekli-
"' "' .y. lerin şartnameyi görmek için 

K. O. ve 1. F. kıt'alara ih- "ÜD ve pazarlığa girişecekle 
tivacı için 86,500 kilo taze belli vaktinde komisyona 
fasulya 86,500 kilo patlıcan gelmeleri. (63) (3233) 
11,150 kilo bamya ve 55,000 .Y. "' .Y. 

kilo domates kapalı zarfta tek Hava birlikleri ihtiyacı için 752 
lif edilen fiat pahalı görüldü- metre çamaşırlık bez 12-7-933 
ğünden pazarlığa konmuştur. çarşamba günü saat 16 da pa 
İhalesi 17 Temmuz 933 pazar zarlıkla satın alınacaktır. İs 
tesi günü saat 14 tedir .İstekli teklilerin belli vaktinde Mer-

lerin şartnameyi görmek üzre kez Satın Alma koırisyonun
her gün ve pazarlığa girmek i da hazır bulunmaları. (61) 
çin o gün ve vaktmdan evvel (3210) 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(243) (3184) 

.y. .y. ,,. 

Merkez kumandanlığına 
bağlı müesseselerin 12420 çe 

- - -- ----- -----

Tercüme: K<İ!"ran Şerif 

kence ettikleri yetiımiyonnuf gibi üa
telik bir de geceleyin nefiılerine ayni 
İ§kenceyi reva gören bu üdebanın 
meıhur içtimalanndan birine götür
müı. Çünkü hu edibler için dur din· 
len yokmuş. Bu büyilk muharrirler
den biri bot bir mevzua dair lakırdı 
söylerken o kadar müteheyyiç olmuf 
ki yanan mumlardan birini devirip 
şekerleme sarılan zarif kağıt külah
lardan birini tutuıtunnuş. Külahlar 
ateş alınca bir bozgundur başlamıı. 
Fakat aokağa fırladıkları zaman iç
lerinden birinin eksik olduğunu gör
müşler. Rus kontes ortada yokmuş. 

Peter Hood, kadına refakat ettiği için 
onu kurtarmak vazifesinin kendine 
dü~tü~ünü ::ın famış. 

Alevler içinde binaya ginni,, ateşin 
Ç"•ktığı daireye gelince kontesi ocağın 

kartmnda hülyaya dalmıt bir halde 
bulmuş. 

Bu esnada kontes kendinde değil
mit gibi: 

- Alevler ne güzel, ne güzel .• di
ye mınldanıyonnuf. 

Peter Hood onun böy?e bir söz ıar
fettiğini ititince alelade bir kız olma
dığını büyilk bir ruha aahip olduğu
nu anlamış! 

Meshur bir halde onu seyre dal
mış ... 

O zamana kadar da ufacık külih· 
!ar yanıp kül olmuşlar. 

O anden itiberen Kontese dahi na· 
zarile bakmağa batlamıtlar ... 

Dorothy geldiği zaman yuvarlak 
maaayı kendine hayran eden kadın 
itle böyle bir kadınmıı. Herke& onun 
için Mister Ziezfileld'den bir randevü 
koparmaga çalışıyonnuı. Fakat aksi 
gibi Mister Ziezefield'de hiç evinde 
bulunmaz gibi bir feymif. 

Onun için Dorothy'nin revüye gir
mek iddiaaı bütün bu zevatı haklı o
larak güldürüyormuş. 

Dorothy otele geldiğinin erteai gÜ· 
nü Cherbe Breene'in ahbabı olan ban
kere telefon elmif. 

- Size bir tavaiye mektubu getir· 

dim, demiş. 
Banker hu habere son derece mem

nun olmut. Çünkü bir bankeri çok ııe
vindiren şeylerden biri de Mister Ziez· 
filld'e bir genç kız tavsiye etmektir. 

Banker telefonda cevap vermiş: 
- Şimdi gelip aizi Ritz'e götürü

yonnn ! ... 
Fakat Dorothy'yi otelin divanha

neainde ırörüpte baştan aıağı iyice 
bir süzdükten sonra hüanüniyeti azal
mağa başlamış. Çünkü Dorothy o za
mana kadar Bloogm.indale de yalan 
cı elma& aablan camekanları çoktan 
ketfelmit imi§. Onun için kılığı her 
zamandan daha garip imiı. Onun i
çin banker Dorothy'yi kıyafetini pek 
o kadar ııöze ba-az diye modem 
çayhanelerden birine ııötünnüı. 

Zaten Dorothy hiç bir :.oaman bir 
banker de aliikasını uyandınnağa 
muvaffak olamamı,tır. 

Dorothy daima bankeri ırüldürmek 
ister ki büyilk bir hatadır. 

Benim bildiğim bankerler ancak 
müziklıoPde, bir de Borsa merdiven· 
]erinin Üzerinde birbirlerine açık a
çık hikayeler anlattıklan zaman gül
mek isterler. Bilakis banker bir ııenç 
kıza •c.tadüf ettiği zaman ciddi gÖ· 

rünmek ve genç kıza iyi naaihatler 
vermek iate.r. 

Bangerin ilk sözü son derece fazih 
bir muhit addettiği New-York ıehrin 
de müteyakkiz yafamaırnı tavsiye et 
mek olmuş. 

Fakat Dorothy bu sözleri hürmet
le dinliyecek yerde: 

- Bana şöyle eğlenceli bir kaç 
yer göıtereilir misiniz? Diye ıor
mU§. 

Bunun üzerine artık konutulacak 
söz kalmamış. 

Maamafih Bangcr Dorothy'nin bu 
hatasını unutmak liıtufkarbğında bu 
lunarak neıeli haline avdet etmif. Do 
rothy'ye nuihat venneğe bqlamıı: 

- Rarstgeldiğiniz erkeklere dik
kat ediniz, ~ni tanııbğınız bir er
kekle ülfete baılamadan evvel daima 
bana danıtımz. 

Bunun üzerine Dorothy fU cevabı 
vermiı: 

- Buraya gelelidenberi beni yal
nız bir erkek ııezdirdi. O da kim bi
liyor musunuz? Otelin asansörcüsü .•• 
Maamafih eğer bunda bir mahzur gö 
rüyorıanız bundan sonra asansöre 
binmem de merdivenden çıkanm. 

Bunun üzerine banııer, hiç bir ıey 

Deniz Yolları lşletnı 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4 
Sirkeci Mühürdar zade ha 

Telefon: 22740 

KARADENiZ POSTA 

Cumhuriye 
Vapuru 12 / 7 I 933 çarı 
ırlln ii saat 18 de Gala ta 
mından kalkar. (3160) 

MERSiN POST ASI 

ÇANAKKA 
Vapuru 1417/933 Cuma 
onda İdare nhtımından kıl 
Gelibolu'ya yalnız dön ü 
uğrar. 

TA•VllJIİ•LZaA•D-E:::ıV:sAmP•U•R•L ... 
Ayvalık ekspres post 

r... ~=r~a~ r-- emşbe 16 da 
keci' den hareketle Gelib 
Çanakkale ve Körfez tari 
Ayvabğa azimet ve avdet e 
cektir. Dikkat: Cuma gOnü E 
nıit yolcularını trene yetişt 
ve Ayvalık yolculannı aynı 
akşamı Ayvalığa çıkarır. Yo 
bileti vapurda da verilir. Adr 
Yemif'te Tavilzade Mus 

biraderler. Telefon: 22210 

... -----~ (5433) 

Tashih 
Dünkü nüahamızın 6 ncı ıa 

sında münderiç İstanbul Ziraat 
kaama ait emliık aabfı hakkıtı 
ilan meyanında bulunan 553 11r• 
maraaında mukayyet Heybeli• 
Yalı mahallcainde Rühban me~ 
sokağında "ahJap kötkiin., hi 
21/144 olacak iken sehven 21/44 
zılmıttır. Tashih olunur. 

DOKTOR 

HORHORUNİ 
Her gün akşama kadar hu 
Eminönü Valide kıraathaneti y 
daki muayenchaneıinde tedavi 

• 

Tel. 2,4131 (4917). 
4049 

Is tan bul 
Kız Mualli 

Mektebi 
Müdürlüğündeıı 

Mektebimizden g~en yıl 
lar çıkanların 16 Temmuz; f 
zar gijnü mektebe gelmelt1 

ilin olunur. 3123 1 
4zAI 

Ademi iktidar ve 
bel gevıegllkine 

kartı - müesıir deva SERVOI~ 
haplanılır. Dep ... u, lıtanbulcla s~ 
de Ali Rıza Mıerkez eczaneaidir. 1-' 
raya 160 kurut posta ile gönderilir· I~ 
mir'de lrgat pazanndaki, TrabzoP' 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

1 

(5091) 4201 

• 
ki odununa verilen fiat pabııi 
görüldüğünden 12-7-933 Ç~ 
şamba günü saat 15 ten 1 
ya kadar pazarlıkla satın ıı 
nacaktır. İsteklilerin şartnlJl' 
sini görmek için her gün ve I': 
zarlığa girişeceklerin belli -il 
tında komisyonda bulunnı~ 
rı. (60) 4348 (3209} 

den pervaaı olmıyan bu laza kart• ; 
diyeceğini ıaşınmş. Bir şey aöyl~ 
olmalı: için Charlie Breene ile çolı: . 
viıtiklerinden bahselmit ve kend•~ 
ne elinden geldiği kadar yardıO' 
deceğini vade-it. 

Miater Ziegfield ile aralarınd~ 
yegane temas noktaaı, müıterelı: 
avukat olduğundan Dorothy'yi -
katla tarutlırmak için Arrow - Jt':. 
de yemeğe davet elmif. Fakat •. 
kat yemek esna11nda Dorothy'yi iY" 
tetkik ettikten sonra: 

- Hiç sormayın... Son günleı+ 
Miater Zeiegfield'e bir "bootlt~ 
ger" ( 1) tavıiye etmittim, Herifin 1 tirdiği viskiyi muayene e-i~ler. tl.ı' 
lia kamine tevaspcrmoa çıkmıf. ()il 
için ıu sırada Miıter Ziegfield'<; ~ 
zacağmı tavaiye .mektubunun bı~j)' 
teıiri olacağını zannetmiyorum .. • 
miş. J 

Bu eanada Dorotohy'ııin para•1 

ıuyunu çekiyonnuı. 
1 

Fakat Dorothy için fakir olıi' il 
demek, kendine gönderilen fatur~ 
n hiç bir §ey olmamış gibi unut~ ,r 
mekten ibarettir. Onun için ayııı \ı 
zı hayab takipte devam etmiş. ı:;I< 

(Arkası ıJOf) 
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::·han kaydi kabul şeraiti: 
ıSTASI , 

1 
yet ı 
çarıaııı 

lata rıb J 

160) ' i __, 
'.Ası 

ALI\ 
~ma 
ın kıl~ 
ön üf 1 

3Z 

1 •• 

raat ~ 
kkJı>P" 

SJTI 

eliaÔ' 
me~~ 
biti 
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1 ARAN YOR 
Radyo Levazımatı İçin Mümessil Aranıyor 

Posta ve telsiz telefon vesair mümasil cihazları imal 
eden mühim bir fabrika, Türkiyede temsil için ciddi bir ticaret-
hane arıyor. . 

Gerek halihazırda ve gerek istikbalde büyük ••ler rap
mak ve inki~f kabiliyetlerini temin etmek ar~.usunda ol~'! ıca~ 
eden menabie malik bulunan sah11lar veya muesseseler ıçın bu-
yük bir fıraathr. . . . . 

Tekliflerin nazan itibare alınması ıçın zırdekı evrak su
retlerile beraber gönderilmesi elzemdir: 

1 - Ticarethane veya müessesenin si$
tem ve tarihçesini ve tetkilatmm 
bir hülbası. 

2 - Perakende mağazaları ile !ubelerinin isim ve 
mevkilerini. 

3 - Son bilançosunun bir kopyesi ve ticari ve mali 
referanslar iraesi. 

Birinci sınıf ve büyük bir fabrika mevzuu bahistir. Müs
tahsalat ve servisleri ile beynelmilel kazandığı !Öhrete layık bir 
fal\liyet i•tiraki teklif etmektedir. Bütün teklifler sureti kat'iy. 
yede mahrem tutulacaktır. Zirdeki adrese müracaat olunması: 

" RADYO " - P. O. Box No. 30 
Grand Central Annex 

New Y ork, N. Y., U. S. A 

• 

5400 

1 - İkinci maddede yazıh şartları haiz olanların istida ve 
lazım olan vesikalarla temmuzun birinci gününden ağus
tosun 15 inci gününe kadar Y eşilköydeki mektep müdür
lüğüne müracaat etmeleri azımdrr. 

İstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri mektebe gi
riş şeraitine uygun olanların da lazım olan vesikaları mektep 
müdürlüğüne göndermeleri ve alacakları cevaba göre hareket 
etmeleri icabeder. 

2 -Mektebe giriş şeraiti ve lazım olan vesikalar: 
A - Türk olmak - Nüfus tezkeresi. 
B - On yedi yaşını bitirmiş ve yirmi ya§mı bitirmemiş ol

mak. 
C - Orta mektep (sekizinci sınıf) tan mezun olmak. 
(Orta mektebi bitirenlerle daha fazla tahsil görenler mek

tebe imtihansız kabul edilir. Şehit, malul, asker ve san'atlcar 
cocuklan ve yabancı dil bilenler tercih olunur. 
: Mektep kadrosu orta mektep tahsilini bitirenlerle dolmaz
sa daha az tahsil görmüş elanlar usulü v~hile yapılacak mü
sabaka imtihanı ile anmırlar). lıiektep ~ahadetnamesi veya tas 
tiknameııi. 

E - Sıhhi halleri hava kıtalarmda makinistlik yapmağa el 
verişli olmak: 

(Buna dair mütehassısları tam olan a1keri hastane heyeti 
sıhhiyesinden rapor almak lazımdır. İstanbul haricinde bulu 
nanlarm mahalli askerlik şubelerine müracaat etmek suretile 
muayeneye sevkolunurlar.Tam teşekküllü heyeti sıhhiyesi bu
lunan şehirlerde en büyük askeri makama muracaatla muaye-
neye sevkolunurlar) . · 

F - Ahlakan mazbut olmak ve hiç bir suçla maznun veya 
mahkum olmamak. 

(Buna dair mahalli polisce lastik edilmiş hüınühal vara
kası ibraz etmek lazımdır.) 

O - Mektebe kabul edilecekler gedikli küçük zabitler hak· 
1 kındaki (1001) numaralı kanun mucibiı\ce muamele görürler 

Mektebi ikmal edenler hava kıtalarında ve müesseıelerinde 
(12) sene müddetle hava gedikli küçük zabiti olarak vazife 
göreceklerini taahhüt etmek. 

3 - Tahsil müddeti (2) senedir. 

N1 1 

taları' -::::~~:;;~~~========:::================-~~~ 
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4 - Mektep leyli ve meccani olup askeri lise talebeleri gi
bi iaşe ve ilbas edilir. Talebelerin ders levazımı mektepçe veri· l j lir. 

5 - Mektebi ikmal edenler s(-kizinci ıene nL.,ayetinde baş 
gedikli olurlar. (12) sene nihayetinde ise c..rzu edenler terhis 
edilir. Kalmak arzu edenler (20) seneyi iır.ınallerinde tıpkı za· 
hitan misüllü son ald•kları maaş üzerinden ~ekaütlükleri yı "lıl
dığı gibi ayrrca (500-700) lira da ikramiye verilir. 

. ..:r n ara ı . ı _ . ı 

1 
iıı 

eJJ 

e 
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. 8irinci Madde - Bedeli kP.şfi (226096) lira v~ (22) ku
~"~ları ibaret olan Ankara' da üç yerde yapılacak ılk mektep 
ın~.aat mukavelename tarihin den itibaren şartnamedeki 
r;uddet zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf uıu 
1~~d29-6.933 tarihinden 20-7 933 tarihine kadar 20 gün 

detJe münakasaya konul muştur; . • . . . 
İkinci Madde - Münakasaya ıktıdarı fennı ve ıtıbarı 

lllalilerini iıbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasa 
Ya dahil olmak isteyenlerin : 
lir A - Bedeli keşfin yüz~e ye~i buçu~ o!an (16957) 
k a (20) kuruıu Viliyet Idareı Huıuııyesı hesabına Ban 
kaya tevdi ettiklerine dair makbuz senedini veya Milli Ban 
k al~rdan birinin teminat mektubunu yahut Milli esham mu 
abıli Muhaıebei Huıuıiyeden alınacak ilmühaberi ibraz et 

lttel~ri l. .ı __ 
azıınwr. 

, 8 - Ticaret odaama mukayyet olduklarına ve itibari 
lllahleriııe ait bir veaika göat enneleri icap ~er· . 
iha C - Y etlerin~eki . ehliyeti f~ye veıık~!arını. Y~~ 

.. leden en az sekiz aitn evvel Vıliyet Ba?muh~disligı~e 
!huler~relc münakasaya dahi 1 olabileceklerm~ daı~ ya ~ır 

:Yetı fenniye vesikası almaları ve yahut ellenndeki vesıka 
nın :ıirine serb verclirmeleri iktiza eder· .. ak • 
r Su üc Şartı tamamen haiz olnuyanlarm mun asaya •t 
ı:akleri §~Yanı kabul olaımy acağmdan teklif zarflan açd-
'Yar~k kendilerine iade edilecektir• . . . 

Üçüncü Madde _ Münakasa evrakı k~fıye ve ıeraıh 
lllahauaaıma tevfikan icra edilecektir. .. 

. Dördüncü Madde_ Talipler 661 numaralr munakasa t' ;ha.le kanununun onuncu maddesi mücibince ihzar edecek 
erı ka.pah zarfı 20-7-933 tarih ve perşembe günü saat 15 

bifa.da.r Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz muka 
lllde tevdi edeceklerdir. 

b .~'Şİııci Madde - Münakasa 20-7-933 tarih ve perşem-
e INrıü Ankara Viliyeti Daimi Encüml!Dİnde yapdacaktır. 

Ya Altıncı Madde - Evrakı ~et!iye ve projeyi ~önnek ve
V. ~aha ziyade malUınat alına k ıstiyenlenn her ~ ~ara 
ı .. tl~Yeij Nafia Bqmübendisliğine veya Encümenı Daınu ka 

lllıne nıüracaatları ilin olunur. (3091) 

---- 4205 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
tfektep Eylulun 18 inci pazartesi aaat 13,30 da açılır. LiSc kısmından 

1 
~ . maada mükemmel ticari ve ev idaresi ~beteri vardır. 
ih Yit lalebcıer bir aile hayatı yaprlar. Abfllk ve hittonühale son derece 
01~''lliıı>ı clı'i•. Darülfünün bakaloryasına hazırladığı da. bu .sene ~zı:n 
t.ı p bakalorya imtihanına giren hanımların muvaffakiyetilc sabıttu. 
,,,<«t dör: taksitle verilir. Fazla malilmat almak için hCT zaman mektupla 

1'-u•tasıan itibaren Salı ve Cwna günleri bizzat mektebe 
müracaat edilebilir. Telefon ; 60474. (5207) ----:-.-...-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~2~3~4~ 

lıılıisarlar umum müdürlüğünden: 
<l l Cibali Fabrikası iÇin sart namedt: yazdı muhtelif ölçüler 
ri~ lOO bin yijz metre sa~dTklık kerEste alınacaktır. Taliple 
ii:ı Şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 

~\in~;e Yiizde 7 5 teminatlarmc hamilen 22-7-933 cumartesi· 
l&.r u &aat 15 t: Galatada Altm satım komiıyonuna müracaat 

ı. (3084) , 

Kıymeti 

muhamınenesi 
Lira K. 
450 00 

Bedeli 
müzayedesi 

Lira K. 
311 00 

Üııküdar'da Sinanpaşa mahallesinde Karantina soka 
ğında 8 No. lı hanenin tamamına icra kılman müzayede&İn 
<le verilen bedel haddi layıkında görülmediğinden bir hafla 
müddetle temdidine karar verilmiştir. Temdiden müzayedl! 
ıi Teınmuzun 17 inci pazartesi günü saat 15 te dir. Fazlasile 
taliplerin pey akçelerile beraber mahlulat kalemine müra
caatlan. (3213) 

" F 1 " dd · . b. 1 Divanyolu ile Klotfarer, az ıoaşa ca esının ır eş 

tiği köşede 138 metro terbiindc bulunan Hacı Ferhat Ağa 
vakfından olan araa icra kılın an ilk müzayedeıinde (3450) 
lira bedel ile talibi uhdesindedir. F azlasile talip olanlar tem
cfiden ihale günü olan Temmuzun J 7 ci pazartesi günü saat 
15 e kadar Mahlwat kalemine müracaatlan. (3212) 

Kıymeti Muhammeneai 
Lira K. 

70 00 

591 00 

4496 00 

1095 00 

-35- arşın terbiinde bulunan Küçükpazarda 
Hoca Hayrettin mahallesinde Yoğurtçu soka 
ğında 30-22 N o. lı arsanın tamamı. 
• 430 - arşın miktarında bulunan Arnavut 
köyünde yeni mahaHe ıokağmda 10-52 No. lı 
ah§ap bir odalr hanenin tamamı. 
• 562 - metro terbjinde ve Şehremaneti bina 
sı karşısındaki Şerefiye caddesinde eıki 11 ye 
ni 5 • 7 No. lı ıin an ağa camii arsasının tamamı. 
Tahminen - 3650 - arşın miktarında bulunan 
Cerrahpaşa ' da Hobyar mahallesinde yokuş 
çeşme sokağında atik 23 c.edit 43-45 numa'a 
larla murak!ca m me-şrutahane aırı;aaının tama 
mı. 

Yukardaki emlaki mahlule yirmi gÜn müddetle ilana 
konmuştur. Müzayedesi Tem muzun 17. İnci pazarteıi ~u 
aaat on bestedir.•Taliplerin peY akçelerıle beraber mahlulat 
kalemine ~Üracaatları. (2941) 

Kocaeli 

4123 

Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Kocaeli Vilayet Matbaasında mevcut ve hali faaliyette 
bulunan 4 Beygir kuvvetinde gaz ve benzinle müteharrik 

Groılay markalı bir adet Motor ile 57 -82 eb'admda Alman ma 
mulahndan tablo makinesi ve matbaaya ait Alit ve Edevat 
ve hurufat ve ııaire ihaleyi müteakip ilk taksiti peşin ve diğer 

iki taksiti birer sene faada ile üç' müsavi taksitte ödenmek 
prtiyle Temmuzun 19 uncu çar~.amba günü saat 15 te iha 
le edilmek üzere kapalı zarfla . muzayedeye çıkarılmış
trr. Talip olanlann mezkur tarihte 423 
liralık teminatla teklif mektuplarını münakasa kanundaki ta-

rifat daireıinde Kocaeli Vilayetine vermeleri ve şartnamesini 
görmek ve tafıilat almak isteyenlerin Kocaeli.ı Encümen Ka
lemine müracaatları. (2968) 4133 

6 - ( 12) seneyi ikmalden tonra (20) ıeneyi dolduracak
lar ise aynca (2) senede bir maaşı aslile•i··· (100) kuruş zam 
yapıhr. 

7- (12) ıeneyi ikmal edenlerin maaşı (100) ve (20) se
neyi ikmal edenlerin maaşı da (120) lira tutar. 

8 Hava gedikli makinisti eri maaşlarından başka ayrrca 
her uçuş saati için (3) lira uçuş zammı alrr. 

9 - MalUliyet halinde (1500) lira ikramiye ve mülazim 
rütbesile tekaütlükleri yapılır. V azifeten tayyare ile uçuşlarm 
da vukua gelecek kazalar aynen tayyareciler için tatbik edilen 
ikramiye kanunu aynen yapılır. 

10 - Mektebe girecekler l·~biliyetlerine göre (tayyare• 
telıiz - elektrik makinistliğile y e!.işecekle,.cJi.-.) 

11 - Pilot olmak ;stiycnler Eskişehir E-:.ava mektebi ku
mandanlığına müracaat etmelidirler. 

12 - Mektebimizi muvaffa kiyetle ilanal edenlerden birin· 
ci ve ikinci çıkanlar akeri liııele rin on birinci ıımıfma nakil edi 
lerek ikmalden sonra Almanya ya mühendislik tahsiline gönde 
rilir. (2992) 4344 

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Biğa Çanyolu üzerinde ahpp olarak İnşa edilecek olan 
35 metro açıklrğmdaki altı kulaç köprüsü kapalı ;..arf 
usulile 20-7-933 tarihine müadif perteınbe günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere 1-7 -933 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle münakasaya konmuştur. Bu İnşaatın bedeli 
keşfi 6016 liı·a 86 kuruş olup miinakasa Çanakkale vilaye- . 
tinde yaprlacaktır. 

Münakaııaya İ§tirak edecekler teklif mektuplarım ve 
muvakkat teminatlarını ayni giinde saat on ~ kadar ma 
kamı vilayete vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrakı keşfiye ve §arlnameyİ gönnek iıti 
yenlerin Nafia Başmühendisliğine müracaatlan ilin olu
nur. (3033) 4159 

Türkiye Ziraat 
Bankasından:·· 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağuıtos 933 
pazartesi günü ıab"ahı ıaat dokuzda Ankara ve lıtanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiı namzedi 

alma<"aktır • 
Miis&bakaya iştirak edeceklerin ,. " Mülkiye " veya 

"Yüksek İktisat ve Ticaret '' mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları limndır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. imtihan programma ve sa 
ir şartları havi matbualar : Ankara, lıtanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada ya:ıılr vesikaları bir mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat etmiı bulunmalıdırlar. 

(3211) 



Ankarada her ev yeşil sahalara senede\ 
bir ağaç dikecek veya diktirecektir .• 

Yapı ve Yollar Kanunu tatbikatı-Lozan meydanı ve mey
dana bakan sokakta dükkanlar - Kanalizasyon olmaması 
yüzünden vaziyet -Vekaletler nizamnameleri hazırlıyorlar 

ANKARA, 10 Temmu:ıı: 

Belediye yapı ve yollar kanunu 
mer'iyete girdi. Bu auretle cümhuri
yet hudutlan dahilinde lt.alen mevcut bet 
yüz kadar belediyenin binalarile yollan 
için tatbik edilmekte olan Ebniye ka
nunu tarihe kanfb. Beleruye kanunu 
ile belediyelere verilmiş olan mühim 
vazifeler ve vasi salihiyetlerle ıehir 
ve kaaabalann imanna ait faaliyetle
ri mütevazin ve hemahenk bir halde 
bulundurmak zaruri görülmüt ve bu 
yeni kanun böyle bir ihtiyaçtan doğ
muştur. 

Kanunun tatbikah Ankara imar 
Müdürlüğü ile Belediyesinin de ba
zı tedbirler almasmr icap ettirmekte
dir. Bu maksatla imar Müdürlüğü, 
kenrusine lastik için tevdi edilmekte 
olan projeleri, yeni yapı ve yollar ka
nunu zaviyesinden tetkik etmekte; 
ve kanun hükümlerine uygun olmıyan 
kmmlan tashih ederek taıtik et
mektedir. Bu dikkate rağmen, kanu
nun netrinden evvel verilen ve bu ka
nun hükümlerine muhalif bulunan 
bazr müsaadeler dolayrsile bibnek ü
&ere olan, ve yeni yapdnuya baılanan 
inıaat içinde göze çirkin4görünenler 
de vardrr. Bu meyanda Y enitehirde 
l.ozan meydanmda ve Lozan meyda
nına bakan aokakta yaprlan dükkan· 
lann arzettiii manzara, ancak ••a
narıi., kelimeai ile ifade olunabilir .• 

Ni:unnnameler hazırlanıyor . • 

Dahiliye Vekaleti yapı ve yollar 
kanunu hükümlerinin tatbikini göste
ren nizamnameleri hazırlamıya batla-

mıfbr. Fınnlann ve grdai maddelerin 
bulunacaklan diger mahallerin yapı
larına veaair huauslarma ait tartlar 
da Dahiliye ve Srhhiye Vekaletleri 
tarafından tanzim edilecek hır nizam
name ile tespit edilecektir. 

Kanalizasyonlar 
Ankarada kanalizasyon ıebekeai 

olmadığı için yeni kanun mucibince, 
Ankara Belediyesi mahalli ihtiyaç ve 
vesaite göre lilğım tertibatını gösteren 
bir talimatname yapacaktrr. Şüpbeai7.. 
hüklımet merkezi için kanalizasyon ol 
maması büyÜk b ir noksandır. Yeni 

Ankara 
Sulanmalıdır 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Bir müd 
dettenberi Ankara aokaklan belediye 
tarafından aulattmlamamaktadır. Bu
nun sebebi ıudur: 

Belediye oktruvadan kaybettiği iki 
yüz bin liralık varidat açrğıru kapa
mak için tasarruf yapmıya mecbur 
kalmııtrr. Benzin ve aair masrafları 
dolayıaile arözözler garajlarda d.;,:. 
makta, tehrin tozlu ve sıcak günleri 
bu auretle tabiatin IUtfuna brrakrlmak 
tadrr. 

Bu ve bu kabil taaarruflann açrğrn 
biraz kapanmaarna belki yardımı ola
caktrr. Belediye bu tedbirinde mazur
dur. Fakat biz tehir halkmr dü,üne
rek bunu bir hak olarak iatiyoruz: 

Şehir aulonmalıdır ! 

~Hanımefendiler 

15 Temmuzu 
.bekleyiniz 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Size bir sürpriz hazırlıyor 

• 
Beıtekar MUHLİS SABAHADEJN Bey 

• ve.kızı M EL E K Hanım 

ÇiFTLiK PARKIN 
Bu akşam alaturka HZ Ye orkestra ile en son ve meşhur eser
l~rile filmlerde .ve .ti~atrolarda çok beğ~nile~ operetlerile zengin 
bır balet beyetı bırlıkte muhterem hal"" bır hizmeti müft~ hire 

olarak iıtirak edeceklerdir. - (5441) <lllC-
Bursa Mıntaka San'at 

Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Bursa San' at melde binin (8480) lira 67 kuruş ke

şifli betonarme döküm atelye si inşaatı 31-7-933 pazartesi 
gÜnÜ saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarfla münaka 
saya konulmuştur. 

2-Talipler müzayede ve münakasa ve ihalat kanu
nunun 1 O, 11 rinci maddeleri ne uygun olarak yüzde 75 mu
vakkat teminat akçe ve evrakını havi teklif zarflarını ve ehli 
yet vesikalannı mezkfır gÜn v e saatte vilayet daimi encüme 
ni riyasetine vereceklerdir. 

3 - İnşaata ait keşifna meyi ve şartnameyi görmek ve 
daha fazla malfunat almak ist İyenlerin mektep müdürlüğü
ne müracaat edeceklerdir. (3 067) 

~'~~~~~4200 

Tacirlerin Nazarı ~ 
o·kkatine 

l•taabul Ticaret ve Sanayi Oda•ından: 
Tacirlerin müessesei ticariyelerine ait ahın ve satımlar 

da iııtihdam ettikleri tellal ve siınsar ve Plasyelerin de odala
ra kayıtları mecburi olduğundan bu gibi işlerle meşğul olan 
larm 15 Haziran 933 tarihinden itibaren üç ay zarfında o 
daya müracaatla kayıtlarım icra ettirmeleri evvelce ilan e 
dilmi!)ti. Bu müddetin hitamından sonra haklarında odalar 
kanunu mucibince takibatta bulunulacağı cihetle istihdam 
ettikleri bu kabil tellal ıİnlSar ve plasyeleri kaydedilmek ü
zere odaya bildirmeleri bilumum müessesatı ticariyeye tav 
siye olunur. (3018) 

bir ıehir kunılurken, en evvel düıü
nülmeai laznngelen bu cihet, muhtelif 
sebeplerden teahhüre uğramrıtır. 

Ve bugün Ankara evlerinde mev
cut lağnn tertibat. itina ve dikkstle 
yapılmadrğından ark ark temizlemek 
zarureti haarl olmakta, ve bu yüzden 
belediyenin elinde bulunan bir tane 
"'Vidanj,. makinesi bu dağınık tehrin 
ihtiyacına kafi gelmemektedir. Nere
de k a ldr ki, makinenin tek oluıu ark 
aık bozulmasmı intaç etmekte, ve h e r 
istendiği zaman çalqacak vaziyette 
bulunmamaktadır. Bundan batka ma
kineyi itlebnek oldukça maarafhdrr. 
Belediyeye bu makine varidat temin 

ebnek §Öyle dunun, Üste eklenmekte
dir. Buna rağmen ev sahipleri bele
diyenin aldığı muayyen ücreti de 

fazla bulmaktadrrlar ! 

Ankara Belediyesi gene kanun hü
kümleri mucıbince, bir sene zarfında 
yol ve sokak levhalarmr ve bina nu
maralannı muntazam bir surette ta· 
mamlamıya gayret edecektir. 

Ağaç seferberliği 

Kanunun 45 inci maddesi Ankara
da tatbik olunacaktır. Bu maddeye 
na:ı:dran, ~ehir içinde 11e drıında plan 
mucibince yefİl aaha olarak teapit e
dilmiı olan yerlerde belediyece tayin 
olunacak günleı-Je her evin senede 
bir ağaç dilımesi veya diktirmeai ve 
bunların belediyeler tarafından mu
hala~sı mecburi olacaktır. 

inhisarlar 
Umum 
. üdürlü" ünden: 

" 1 " 
No. 6 çizgili kağıt 
Makine kağıdı kalın 

,, ,, ınce 

Sabit mürekkep 1; 2 
kiloluk şİ§e 
Kırmızı mürekkep 1/ 2 
kiloluk şişe 
Kopye mürekkep 1/ 2 
kiloluk şişe 
lstampa 
Sarı zarf No. 7 

"2" 
Zamk 

,, fırçası . 
Mukavva kaplı el defteri 
küçük 
Büyük el defteri 
Cam süngerlik 
Adi yazı takım 
Klasör 
Kağıt zımba makinesi 
Sicim 
Yazı makine yağı 

"3" 
Mürekkep lastiği 

Siyah kurşun kalemi 
Kopye kur§un kalemi 
Renkli kurşun kalemi 
Yazı makine lastiği 
Kalem sapı 
Tel raptiye 
Maşa raptiye 

Nevi ve miktarları yukar
da yazılı " 26 " kalem kırta
siye levazımı alınacakhr. 

Taliplerin şartname ve nü
muneleri gördükten sonra pa
zarlığa İştirak etmek üzere 
yüzde 7,5 teminatlarını 19-7-
933 çarşamba gÜnÜ saat 14 
te Galatada Alım, Satım ko
misyonuna müracaatları. 
(3151) 

İstanbul beşinci icra memurluğun

dan : M~hcuz ve furuhtu mukarrer mü 

ttaddit konsol, ayna, gardirop masa 

ve sair kıymettar eşya 19-7-933 tarihi

ne miiS<>dif çarşamba günü saat ondan 

itibıren Beyoğlun.da asmalı mescitte 

33 No. lu mobilya mağazası derununda 

bi' müzayede satılacağından tali.p o

lanların mahallinde hazır bulunmaları 

iı.'.in olunur .. < .. 

ANKARA, 10 (Milliyet) - Gazi Lisesi talebeleri için bu sene Mecidiye 
bağlarrnda kamp kurulmuıtur. Gönderdiğim resimler kampta talim gören ta
lebeyi 11e muallimlerini göstermektedir . Çubuk yolunda söğüt 11e çamlarla mü
zeyyen bu bağlarda talebe güzel günler geçirmektedir. 

YENİ BİNALAR 
ANKARA, 10 (MiUiyet) - Ge 

çen sene buhran dolayısile Anka
rada az infaat yapılmıthr. Bu se
ne ise geçen senekine nispetle in
taat fazladır. Ankarada bu sene
ba,mdan itibaren lmar Müdürlü
ğünce; seksen hususi mesken, üç 
resmi daire ve seksen evde tadil 
ve tamirat müsaadesi verilmistir. 
Bu sene müsaadesi alınan r~smi 
daireler nafia, sergi ve silo binala-

rıdrr. 
Maarif Vekaletinin müsaadesi 

henüz verilmemittir. Bu vekalet 
planının şehir planile tearuz tet
kil eden bazı esasları hakkında M. 
Jansen ile muhabere devam et
mektedir. Bu sene müsaadesi alı
nacak resmi daireler arasında Er
kek lisesi ve milli müze, milli kü
tüphane ve akademi binaları da 
m evcuttur. 

IAIGIOAIAE ismini ıasıma-
11an ilet soğuk hava dolabı 
llalcılu IAIGIOAIAE değlldit 

• 

B O URLA ô İ_f\ADE RLE R .vt_Ş~~l5 T ~BUL 

Sebze fiatı 
ANKARA, 9 (Milliyet) -

rada son günler de sebze fiatle 
den bire düşmüıtür. 

Pathcamn bugün okka11 o 
bamyanın okkası yirmiye, kabil 
paraya, domates be§ kurup, 
tu dört, dolmalık biber yirmiye, 
biberler otuza aatrlmaktadır. 

Körpe hıyarlar yÜz paray 
bağlamrt soğanlar dört, bet ta 
arada demet halinde bet kuru 

Kiraz ve zerdali pek boldur. 
zın okka11 on, zerdali de ondan 
lıyarak yirmi kuruşa kadar veri 
tedir. Vi~ne araaıra gelmekte, 
pazarda aablanlar pek ufak ve 
vitneleri olduğundan ite yarıY 
şeyler değildir. 

Erik on, on beş kurut arasmd 
İyi armudun okkası krrk kuru.
dar çrkmaktadrr. 

-o-

Üç yeni mektep 
ANKARA, 10 (Milliyet) -

ne biri Gazi Orman çiftliği, dig 
Kabaküllük ve Erzurum çetmesi 
)erinde yapbrılacak üç ilkmekte 
münakasa açılmıştır. 

Bunlardan çiftlikte yapılaca!< 
bu dera senesi bat ma kadar bi · 
cekse de digerleri yelittirilemiy 
!erdir. Bunlardan ancak gelecek 
senesi batrnda istifade edilebil 
tir. 

Kabaküllük mektebinin arsa 
lak itleri bitmittir. 

İstimlak paraları 
ANKARA, 10 (Milliyet) -

yon - Cebeci yolunun açılmaaı iç~ 
timlik edilen arsa ve evlerin pat,.. 
verilmek üzere imar Müdürlü' 
bir istikraz yapmak Üzere Mecli• 
rafından müsaade edildiği mal' 

Bu istikraz muamelesi itmam 
mit olup bugünlerde yüz elli bin 
imar Müdürlüğü tarafından al 
Mukaddem ve Hacrmusa mahall 
rlndeki istihkak sahiplerine tevz• 
dilecektir. 

5376 
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ASİPIN KENAN.-
Tabletleri 

Havaların bu kararaızhğı ekseriya nezle, krr
gınhk, başağrw: gibi hastahklar tevlit eder. Buna 
mani olmak için yanınızda daima tazeliğini muha
faza için şişe tüpler içinde bulwıan A.sipin Kenan 
tabletlerini buLundurmağı unutmayınız. Bu sıhha· 
tiniz için en emin bir ilaçtır. (5379) 

Umumi Nefri.wrı ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık ı·. A. Ş. 

Dr. A. KUTİEL 
Karak6y"dc lıbdullah Efendi lo

kantası S;ır<.ı~:nda 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - <5os5) 

-z A Yİ -=:--s-;; lta,;-ah;;t"N;; f ;;;-.;ur 
ğundan almış olduğum şahsıma ait 11 

fus cuzdanımı zayi cy!cdiğimden ye}' 
sini çıkaracağım, eskisinin hükm2 ~ı 
madıi;;ı ilan olunur ef. Taksim UJl2' 
Avni mahallesi Solak Çe me sokağı 
No. lu hanede mi:ko:n S- ki B. IC• 
mesi Maide H. 


