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Geçen senenin ilk üç ayına 
nazaran bu senenin ilk üç 
ayında yeniden açılan ticaret 
müesseseleri fazla dır • 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Aris mektep gemisinin li
manımızı ziyareti münasebe
tiyle Yunan gazeteleri sitayiş
karane yazılar yazıyorlar. 
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idare .... Matbaa ~10 

)eri onf eransta 
OJ eni bir safha 

!>al< R • 
ae~ ~•ıli~ di".anı tarafından dün ak

e, - ..... ~ 'terilen bir kararla Londra 
•huı\:,tıaat konferanamm mahiyeti 

ıY•• ~eğifiyo~. !"!ubterem ka-
neA. d" ınal\lllldur ki bir taraftan Fran

" 8 d •ııer taraftan da Amerika arar: ... ?•ra kıymetlerinin iıtikran 
1..;. • "-kıınde . tebarüz eden ihtilaf, 
~ril*k .. erele~n tatiline müncer ol
~ &ıılbiyllU:e~ ıken riyaııet divanının ka-

e ..... ,. e tundilik konferansın devamı v ,.... n ed·ı .. 

~
Y""'ndra 1

, mıttır. Bununla beraber, 
llitn cıban iktıaat konferamının 

v a~ davetini iıtilzam eden gaye
ci ;1 ~tı aınıyacağı resmen kabul edil
t• enıektır. Filhakika konferans 

en b"ı· d a a devam ediyor. Fakat 
nf ıt!l •onl"a devam edecek olan 
en e~ana, dört haftadanberi devam 
nf onferanatan biiabütün ayn bir 

fll ı:""•tır. 
g1 i""' ndra cihan iktisat konferanımı 
sı k a davet eden ihzari komi,,_ 
eP • dd o~fera,,.m ruznamesini ıu altı 

1 • ıle hulfısa ebnişti: 
~ 2 - Para ve kredi meııeleıi. 

itil' 3 :::::: Fiyatler. 
et'! tiril Sennayenin tekrar harekete 
Jı 4 ı::ıea,. 

.,.,~ Beynelmilel ticaret Üzerine 

5 kayıtların kaldırılma11. 
6 -

1 
Gümrük tarifelerinin tenzili. 

>ıı:J· •tihaal ve iıtihliı.kin tevzini. 
hı 1 ~e..,lelerden mühim bir kıa

l"'d.ı, "'~:ı:~kere edilemiyeceği hak-
~lık divanı tarafından veri

ı.-. dd • ~a bu altı maddenin ilk üç 
jıı •leylı "k' ılııa edilmektedir. Binaen-
1/ı.crıfe onferana bir mali ve iktıaadi 
...:.ılıı .,_ ...... olmaktan çıkıyor da yal
g~_, '"tısacı. . 
·, lilı.aı ~ konferana oluyor. Gerçı 

· r 1 ~e ıatihlakin tevzini, ;ümriik 
Jlirıe k erı ve beynelmilel ticaret üze
Jitilı; oııulan kayıtlann kaldmlmaaı 

1,....;1.:.e1eleler çok ıümullü ve ehem
l•"''li 1 meırzulardır. Binaenaleyh 
ıi tı taı,ltı~aeleler bir tarafa bırakıldı· 

1 nı dıı·de dahi, Londra konferan
llını ~<ııul edecek ki.fi derecede e

lt1ı;ı· 'Yelli meaele kaldığı iddia edi· ... 
!~llcak ııeri kalan iktıaadi meae-
.. Dıalı meııelelerden ayn olarak 
- e ve halledilmesi mümkün olma 

bil;\d! anlamak için büyiik ik-
~ )' 

1 V.,kufa ihtiyaç yoktur. Kam
ı!~hdidab ve beynelmilel ticaret 
-- konulan tahdidatın kaldml· 

'Ynı l>~ i · nna tabidir. Para 
İlt~et~eı;nde iıtikrar temin edilme
. ı,. ~ 1&tihaal ile istihli.kin tevzini 

tict ,, ı.....n tedbirler miiabet bir ne· 
~"dit;ıel'en_ıez. Gümrük tarifelerinin 

~
l"l'in;.,"':eı~ daha ziyade para kıymet

aUy 11likranna bafbdır. F raııMz 
•dt " "":ı:ın M. Bonnet'nin, çok iyi 

lniiıa.:~tiii cibi, ;ümriik tarifeleri 
S· Ooi, para kıymetlerinin indi
-!tu._ ı ltle&eleainde de bir mütareke 
~lıil'İ!ıi lıaflıdır. Bu iki mütareke bi
•ollf, laınamJar. Binaenaleyh sırf 

•r"' ~ı tatil ebnek mea'uliyetini 
~lıı. l:" almamak için verilen ka
il lldeıa lldra cihan ikhaat konferan-

' ?'an•un• kaybetmit oluyor. 
lı~tikanm para utikranna ya
a-ı:d, lı. o.ınun ııebeplerini bu aütun
~"l'ilr.a it ko.ç veıile He izah ettik. A· 
""t ııı· ı,., Yolu takip ebnekte isa· 
>aaeı 1 

"diyor. Hatalı bir ikbsadi ai
)~ >'01Uııda mı yürüyor? Alman
lııle ı, ııı..ıı.f maliyeciai Dr. Schacht, 

ti.ıı; ~ l\ıa~lere cevap vermek cesa· 
llııı.li>'e/~dınde cörmemiıtir. Alman 
~"nıleı.'II, Amerikalılann kendi 
d"l'İııi etlerini herkeaten iyi bildik· 

ıı. lalı.~~ ne. cibi tedbir alacaklarını 
dııı,lıı.~ edecek bir vaziyette bulun
'?tdıt1r.ı teçen gün gazetecilerin 
"'tSi;tı lıir ıuala cevap olarak 
raf~ ti, Binaenaleyh Amerika ta
~\ ı...ı.k.,, takip edilen iktıaadi siya
nıı.ı,İltı lı da ne düıünülürae düıü-
tın, ı_.!ı,. er halde kendi kurtuluıla
~ladi · ık etmekte bulundukları ik
•r; İçiıı ··;ıırranım tatı.;kinde gördük
~llndır "'endilerini haklı görmek la· 

~~ıııııa. beraber, ıur~aı da mu-
111 •tt;:;ı- ~ Amerika bu siyaııeti ta

~1•ind Çe •ktısat konferamının me-
i!e j,11 de bir teY çıkmaz. Ameri

~e~leı 'llnaayı ayıran ihtilaf, mali 
f '•l.ı d •~de teferrüata ait bir görü§ 
"•i lıak~•ldir, Paranm rolü ve vazi
~leı.,~da bir ihtilaftır ki mali 
ti •lı.tıaad· .-ama dayanıyor. Hat
.:ec•lr. .j 1'-tem farklan tebarüz et-
1.a ~••ıı. lı kecede şümullüdür. Fran-
111.tlıdır • "'?daki eski telakkilere 
~lııı.deİ \'anı aabi t ve müstakar bir 
t er;ı.11 e /~~ıtaıı olan altın para. 
iİ" lıir t 'l'ıJe para taraftarıdır. Al· 
e e '"t)a ••afa bırakarak ki.ğıt para 

lr.~lc 1• r ~•aıuıdaki niıpeti muhafaza 
•t .... h"lı:• tıı ~•lcit t u umet tarafından va-

'"t 'dır. \' ~birler almmaıına taraf
t•)''>a lr. anı Amerika paraya göre 
~ ll'lr~~et vennek değil, eıyaya 
ıı, I İıtiy ın kıymetini indirip çıkar
ı..," •liıtjn °j;'. _Ro0ııevelt son beyanna
•ıı't• •rınde "0yle bir sistem 
, 1 •r lıatııı çalıtıyonım ki," demiıti, 
~lıilece.t.7ra da bir dolara ne 
"ilı , lr.a l"elı! berkea bilecek,, • A· 
~ Iİt-: Salı. etbrıtıurunun makaadı aa-

t'"tlcil .,~ Paraya, beynelmilel öl
ecek bir dolara taraftar 

rad man 
Hariciye Vekilimiz Roma
da M. Musolini ile görüştü 
İki memleket meseleleri konuşuldu 
Sovyetler İtalya ile de bir ademi teca

vüz misakı müzakeresine başladılar 
ROMA, 12 A. 

A.- Türkiye Ha 
riciye Vekili T ev
filı: Ra,tü Bey 
dün akşam Ro
maya geldi ve 
derhal M. Mus
ıolini tarafındar 
kabul edildi. 

Tevfik Rüttii 
Bey, M. Musaoli
ni ile müstesna o
larak bu kadar 
ıüren uzun biı 
mükalemede bu 
lundu. 

Görütınenin , 
hiç olmazsa kı• 
men, Sovyet Rus. 

ya, küçük itilll.f 
ve Türkiye ade. 

mi tecavüz miaa- ~~~-~--"'-~ 

kı hakkında ya-
pıldığı zannedi- M. Muırsolini ve Tevfik Rü,tü B. 

liyor. Dörtler misaki imzalandık- nin, Tevfik Rilttü Beyden birkaç 
tan soma hemen gitmit olduğu saat evvel M. Muasolini tarafından 
Moskovadan dönen Sovyet sefiri- (Devamı 5 inci sahüedc) 

Almanlarla hangi esaslar 
dahilinde görüşüyoruz? 

Lonclrada müzakereler başladı, her iki 
taraf birer liste tanzim ediyorlar 

LONDRA, 12 (Heyetle beraber 
giden arkacl'lfımızclan) - Celiil 
Bey Parüten buraya clönclü ve bir 
ticaret mukavelai yapılmak üze
re Almanlarla müzakereye b'lflan
Jı. 

Mukavele acuı fU olacak: Ev
vela her iki taraf birer llate ya
pıp teati edecekler. Bu listelerde 
hangi qyanın mütekabilen talıdi
dat11z olarak her iki memlekete 
girebileceği taarih edilecek. lhra-

1 

o: · ..ı ..... ~. · -

cat ve ithalattan doğacak döviz 
meaelf!8inin halli için Merkez Ban
kamızla Alman Reichabank'ı anla
f"Caklar, Türk ihracatçılan malla
rının bedellerini Merkez Banka
mızclan Tiirk para1ı olarak, Al
manlar Ja Reiclı.bank'tan mark· 
olarak alacaklar. Her iki banka 
arcuında iiç ayda bir malmıp ya
pılacaktır. 

AhmetŞÜKRO 

1 

t 

Dün gelen Aria mekrep g~ıi. , 

Aris mektep gemisi geldi 
Dün resmi ziyaretler yapıldı, bugün 

Deniz Lisesinde kabul resmi yapılacak 
Limammızı ziyaret edeceğini yazdığı- ) 

mız Yunaniıtan'ın cArin mektep gemİ· 
ıi dün 1Bhah saat 10 da limana vasıl ol· 
mut ve Dolmababçe aarayı önünde de
mirlemiıtir. cAriu 21 pare topla Reiıi
cumhur Hz. ni ve !ehri seliınlamiıtir. 

cAriu cemiıi kumandanı fırkateyin 
kaptanı A. Pinotıiı'ln mihmandarlığına 
bahriye zabitlerimizden Nejat B. tayin 
edilmiştir. Nejat B. dün aahah Yunan 
Jeneral konıoloıu M. Kapaalis ve Bah· 

değildir. Dirije para taraftarıdır. 
Fransa ve altın eaaıma bağlı olan 
devletlerle Amerika araımdaki bu 
ihtilaf bugün yann izale veya telif 
edilebilecek bir görüt farkı değildir. 
Sistem farkıdır. Komünizm ile Kapi
talizm arasındaki fark kadar derin-

riye ataıeai kapiten Lundroı ile birlik
te ıremiye ııiderek kumandan Pinotaiı'e 
hükiimet namına hoı celdiniz demiıtir. 

Yüzlıaıı Pinotaiı bundan sonra Yunan 
konaolosaneaine ciderek bir müddet kal
ıruı, ıonra refakatinde M. Kapaalis ve 
kııpten Lundroa bulunduğu bal de Vali 
ve Belediye reiıi Muhittin B. i ve 3 üncü 
kolordu kumandam Şükrü Naili Pı. yİ 
ziyaret etmİ§tİr. 

(Devamı 2 inci sahüede) 

dir. Bunun içindir ki telif edilemez. 
Ve Londra cihan iktıaat konferansı 
da vaziyetin realiteıini nazan itiba· 
ra alarak ona göre yürümezse, en 
küçük bir netice almadan dağılma
ğa mahkUındur. 

Ahmet ŞOKRO 

v E T 
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Gazi Hz. 
IST AN BUL, 12 ( A. A.) - Re

iaicümhur Hazretleri bugün Sa
karya motörü ile Kavaklara ha
clar bir gezinti yapmışlardır. 

ı nıııııııııııııınıııııııııuıııımıınııım 

Moskovadaki 
Heyet döndü 

Moskova sefirimiz de 
mezunen geldi 

Anadolu'cla kurulacak yeni fabrikalar 
için t tkikatta bulunmak Üzere bir müd
deti heri Ruıya'da bulunan Reşat, Şev
ket Turııut ve Kamil B. lerden mürek
kep heyetimi, Mo~k~va ·~~ Hüıe
yin Ragıp B. le bırhkte dun Odeaa ta
rikile ve Sıella d'l talia vapurile şehri
mize avdet etmiştir. Heyet, vapurdan 
çıktıktan •onra Sümer Bank'a giderek 
Nurullah Esat B. e izahat vermiştir. 

Heyet azasından. ~"?t B .. kendisile 
görüı-ın bir mubarrırımız.e: ıu izahatı ver 
mittirı 
•- Ruıya'da; memleketimize gelen 

IBnayi heyeti ve diğer refakatimize ve
rilen mühendislerle birlikte bir çok fab
rikalan cezdilı. Uzun boylu tetkikat yap 
tık. Ruıya'da heyetimize karı• gösteri
len büyük miaafirperverlikten dolayı de
rin aurette mütehaaııs bulunuyonız. 

Kayseri'de yapılacak fabrikanın ana 

Moıkovadan dönen heyet 
sefirimizle berabn 

projeai yapılmıttır. Projeyi ve raporu
muzu hükumete takdim edeceğiz. Proje 
hükumetçe taıvip edildikten sonra ma
kineler celbedilecektir. 

Bu huıuıta raporumuzu hükiimete 
takdim etmeden daha fazla izahat ver
meli doğru görmiyonmı." 

Moskava ıelirimu ele mezunen 
geldi 

Ruı,...'dan avdet eden sanayi heyeti 
ile birlikte Moıkova aefirimiz Hüseyin 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ankara ve 
Çankırıda zelzele 
Çank1rıda halk kırlara 

dökülmüştür 
ÇANKIRI, 12 (Milliyet) - Gece bu

rada devamlı zelzele olmuıtur. Haaarat 
vardır. Heyecana kapılan halk kırlara 
dökülmüştür. 

ÇANKlRI, 12 A.A. - Saat 14,30 da 
olan tidcletli zelzeleden yarmı aaat ıon· 
ra ikinci bir zelzele daha olmuı iııe de 
hafifce ceçmiıtlr. Zelzeleden her evde 
az çok tahribat olmuıtur. 

Eıki binalardaki tahribat daha fazla· 
dir. Nüfusça zayiat yoktur. Mimar Sina
nm asanndan Ulucaminin de kubbesi çat 
lamııtır. 

ÇANKIRI, 12 A.A. - Bug\in saat 
14,30 da tiddetli bir zelzele oldu. Bazı 
duvarlar yıkıldı. Evlerin kiremitleri düş
tü. Halk araaında korku ve heyecan var
dır. 

'.Ankarada 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Bugün 

ıelırimizde aaat on dördü 42 gece bir 
zelzele olmuı, 12 saniye devam etmiıtir. 

Keşide dün bitti 
Kazanan numaralan 5 inci 
sahifemizde bulacaksınız 

On beıinci tertip tayyare piyangosu· 
nun üçüncü keıidesi dün bitmiıtir. 

Dünkü ketidede çıkan 25 bin liralık 
ikramiyenin onda bir parçasını Kadıkö
yünde gümrükçü Hilöl Efendi, onda bir 
parçaııru da Bergamada Hadice Hanım· 
la Yeni çeşmede Abdi Efendi müttere
ken kazanmıılardır. 

1 O bin liral ılı ikramiyenin onda birini 
de Galatada maranl!OZ Vaıil Efendi ka
zanmıflır. Diğer kazanan numaralar S 
inci aayfamızdadır. 

i 

ker ere n 1 

rll~~~-~-----iii&li&i~~-ı Londra mektupları 

26 nutuk, 26 da tercüme, 
52 nutuk daha dinlendi 

Nihayet atları yalak başına getirmek 
kabil oldu, fakat su içirtebilecekler mi? 
Yürüdüğümüz ikhsadi siyaset yolunun en doğru 

yol olduğunu Londrada da öğrendik 

LONDRA, (Konferans salonun· 
dan) - Bir İngiliz darbımeseli 
diyor ki: "Ab 
suyun kenarına 

götünnek kolay
dır ama, kendi .. 
sine auyu içir
mek gÜçtür.,, 

Dün Maliye 
komiayonunda 

verilen kararla 
para istikrarına 
taraftar olan on 
beı devlet auyun 
kenanna kadar Müzakeratı ida
götürüldüler. Fa- re eden A11ustur
kat bu devletlerin ya Bankası Mü
ıuyu içmiyecekle- dürü M. Kien-
ri i.tiki.rdır. bock 

Dünkü içti-
maın tafaili.tıru telgraf haberleri 
vermit olacaktır: İngilizler ve A-

Londra: AHMET ŞÜKRÜ 

merikahlar mahirane manevra ile 
Fransızlara kartı konferansın yal
nız devamını değil. her meselenin 
müzakeresini temin ettiler. 

Amerika Cümburreisi Rooaevelt' 
in para istikranın kabul etmiyen 
cevabından sonra, Fransızlar ve 
para iıtikranna taraftar olan dev
letler, konferanım bir müddet tali· 
lini İltemiılerdi. Bu teklif Reislik 
Divanında müzakere edildikten 
sonra aynen kabul edilmedi. Veri
len kararda konferans mesaisinin 
devamı iltizam edildi. Ancak Ame
rikanın para istikrarını kabul et
memesi üzerine bazı meselelerin gÖ· 

rütülemiyeceği aıiki.r olduğundan 

hangi meıelelerin görüıülüp, hangi· 
lerinin görüıülemiyeceği hakkın· 

daki karann alakadar komiıyonlar 
tarafından verilmesi kararlaıtı. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
......... l!!!E!! ....................................... --.:: 

• 
inkıta hissi vermemek için 
Tatile hazırlanıldığından artık mühim 

meseleler görüşülmüyor 
LONDRA, 12 (Heyetle bera

ber giden arkadaşımızclan) -
Dün ay ıonuna doğru tatil kararı 
verilmeai, konferansın inkıtaa uğ
radığı hiııini vermemek içindir. 
Bir müddet dünkü karar dairesin
de bir kııım mali ve iktıaadi me
selelerin müzakere.inden sonra 
ay sonuna doğru tatil karan veri
lecektir. Esasen dünkü karardan 
sonra ehemmiyetli mali meseleler 
görü,ülmiyor. 

Ahmet ŞOKRO 
LONDRA, 12 A.A. - Dün konferanı 

divanı tarafından almm•! olan kararlara 
bakılacak olllrsa bir kaç günden beri 
Fıranıız heyeti tarafından müdafaa edil
miı bulunan tezimizin kabul edilmiş ol
duğu nazan dikkate çarpar. Hali hazır· 
da heyetler araımcla ihtilaf çıkmasına 
ıebebiyet verebilectlı: olan meaeleler ber· 

taraf edilmittir. Fraruıız heyetinin tekli
fi üzerine borçlanma ve cümüı para me
selelerinin müzakeresi buıusu tali nakit 
komiıyonuna bıralalmııtır. Bundan ba4· 
ka, bu meaelelere ait müzakereler bittik
ten sonra müıakere edileceı: olan diğer 
meseleler hakkında da bunlar için umu· 
mi bir itilaf llizumu ileri ıürli!müıtür. 

M. Bonnet pzetecilere beyanatta bu
lunarak konferıuu divanmm müzakere
lerini meı'ut bir neticeye dail olmuı ad
detmekte bulunduğunu, çünkü fU veya 
bu devlet için hali hazırda müzakereai 
münaıip ohnıyacalı: bir takım meııeleleri 
bertaraf etmit olduğunu söylemiıtir. 

Mumaileyh demiıtir ki: M. Cordeli, M. 
Hull, M. Cox ve M. Chamberlain bizim 
fikirlerimizi ve tllfrikİ meoai zihniyeti· 
mizi cayet İyi anladılar. Bundan dolayı 
memnun olmalı ve kendilerini tebrik et
meliyiz. Gazetelerin ekaeriıi M. Bonnet 
ile F ranaız heyetini altm bloku namına 
müdafaa etmiı olduklan fikirleri ittifak 

(Devaını 5 inci sahifede) 

Onuncu Dönüm Yılı 
Emsalsiz tezahüratla tes'idi için şim

diden geniş hazırlıklara başlandı 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Cümhuriyetimizin 10 uncu yıldö
nümünü kutlulamak için hazırlık
lara batlanmıtbr. Kutlulaına işlc
rile metsul olmak üzere merkezde 
Başveki.lete bağh olarak tetekkül 
eden Yükıek Komisyona Cümhu
riyet Halk Fırkaıı Umumi Katibi 
Recep B. reis intihap edilrnittir •• 
Komisyon azaları, Erzurum meb'
uıu Nafi Atuf Beyle Milli Müda
faa, Dahiliye ve Maarif Müsteşarı 
Pata ve Beylerdir. 

Bundan başka vilayetlerde gene 
bu itle metgul olacak komite ve 
heyetler tetkiline de tetebbüs o
lunmuttur. Hususi idareler, ve be 
lediye bütçelerinde kutlulama 
masrafı olmak üzere takatlerine 
göre ayrılacak paraların miktarla· 
n teapit olunınUftur. İstanbul için 
17 bin lira tahsis edilmittir. 

Yüksek Kom.isyan cumartesi 
güiıü içtimalarına başlıyacakbr. 
Maarif Veki.leti cümhuriyetin ilk 
on yılı hlbraıı olarak bir madalya 
basbracaktır. Madalya iatiyenlere ı 
sablacak ve hiaılat fazlası, inkıla-

Ankaradaki komisyona riyaset 
eden Recep Bey 

ba hizmet eden bir esere sermaye 
olarak kullanı1acaktır. 

T LARI [ Tafsilat son 
sahifemizdedir.] 
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T~rihi tefrika: 58 H·ARJCİ HABERLER 
im!tmE!?!I :~tttm 

rauı7 s':T K •• ı..kla <Mill.,. .. > -.. Amerikadagenişlikl Bir tek fırka D 
Zonguldak ve hava/isinde sellerd 

köprüler yıkıldı hasarat çoktur 
Abdülhamidin uyku ilacı 

-2-
Hünkar, neler olrutup dinlemekten hazederdi? - Na.-d yatar· 

dı? - Nasıl uyurdu? 

Roosevelt buhranı azalta
cak yeni tedbirler alıyor 
VAŞiNGTON. 12 A.A. - Nafia ne

zareti tahminen 200 milyon dolarlık bir · 
inıaat procramı kabul etmiıtir. 

Hitlerden kimse iktidar 
mevkiini alamaz 

lSTANBUL, 12 A.A. - Volff ajan
sından Bükreı muhabiri telefonla bildi
riyor: 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Selin, Zonguldak kazalarında 
tığı tahribat hakkında bugün Dahiliye Vekaletine ~u tafsilat gelmi~ 

Kumlar altında kalan denıiryolunun bir kiloQ1etrelik kıamının 
mizletilmaine çalı,ılmaktadır. Belediyeye ait tahta köprünün yans 
Maden idaresinin köprüsünün tamamı yıkılm1ftır. 

Sult•a Hamidin mütaleaya da me
rakc vardı. Bilhaua tarih ve roman 

okumaktan veya okutup dinlemek· 
ten çok zevk alırdı. Oamanlı tarihİlli 
tetkik ve tetebbü il"""tifa etmez, 
ecnebi tarihlerini de tetebbü eder ve 
ettirirdi. Zabphane, ceceleri, uyku
dan eVYel, mütaleayı ae-nnli. Gece, 
yatak odaaına çekilir ve mahremiye
tine kabul ettiii hususi bendelerin· 
den bir veya bir kaçını huzuruna ça
ğırırdı. 

1 
Maliim olduğu üzere Suriyenin 

Maan sancaiı hududu dahilinde bu
lunan iKademiıerifıt mevkiinclen İçe-

l 
ri b.triatiyan giremez ve yakınma da 
yalı:lattınlamazdı. 

Bu program henüz M. Rooset'elt ta. 
rafmdan kat'i bir tekilde tasdik edilmiı 
değildir. 

Filo hareket edemedi 
REYKJAVIK, 12 A.A. - ltalyan 

tayyarecileri t•.rylll"elerini ...at 4,50 de 
hangarlara sokmUflardtr. Şimdi motör
lerini muayene ile metıruldurlar. 

Almanya propaııanda na:ı:ın M. Goem 
boels, Anırriff cazetesinde ya:ı:dığı bir 
makalede bükiin*t programının şimdi
ye kadar tatbik edilen kısımlarma ait 
muhtelif noktalarla bundan sonra yapı· 
lacak kısmı İçin malümat vermiştir. 

Muhtelif ~irketlere ait 300 ton kadar kömürü su götürmÜflÜr. 
iimli ve Beycuma Nahiyeleri köylerinde malı.ut kumen harap olmu 
Ôceler köyünden bir sığın su götürmİİfiÜr. Ereğli Kazannın Kızl 
resi üzerindeki ikinci köprü ydıılmı~, menfezler tılranmlf ve yolun 
rak tesviyesi yıkılmııtır. 

Hünkarın hususi bendeleri, eabap· 
çıba.tı lunet, mabeyinci Emin, dok
tor lz:ı:et, gıdit müdürü Hacı Mah· 
mut Beyler ve müsahiplerinden Ki
ğıtha ne imamı efendi cibi ze•attı. 

Bu yaaak cayet sıkı idi. Ka.ra ci· 
hetiıaden ııirip çıkmak memnu oldu· 
iu gibi deniz cihetinden de Cidde· 
den Y anbudan ileriye, cayri müılim· 
leria, her kim olursa olsun geçmele· 
ri yasak edilmifti. Ve bu memnuiye
te kudret ve imkan niapetinde aza
mi dikkat' ve itina olunmakta idi. 

Zeppelin balonu bir kaza 
geçiriyordu 

SEViL, 12 A.A. - Kont Zeppelin 
balonu dün gece Almanyaya dönmek ü. 
zere Sevilden ha...lanmıtbr. Balonun 
havalanacağı ıında ehennniyetsiz bir 
kaza olmu,tur. Balonu şişiren "!~Z. tay. 
faıun henü:ı: yerde bulundul!u sırada, sı- ı 
c.aldık yüzünden inbiaat ctmisti.r. Bunun 
neticesinde balonu yere bağlı tutan ha· 
Litlar kopmuflur. Bunun Üzerine balon 
hızla yükselmeğe baılanuıtır. Fakat ba
londa bulunan bir kaç tayfa balonu dur
durmafa ve zararsızca yere indirmefe 
muvaffak olmu~lardır. Bundan sonra ba
lon l>enzin ihtiyacı temin edilmittir ve 
balon Almanya istikametinde havalan
mqtır. 

M. Gocınboels Hitler kabinesinin yal
nız altı aydanberi it haşında olmasına 
rağmen umumi sahaların hepsinde esas· 
1ı tslahat yapmf.§ olduj?unu kaydediyor. 

M Coemboels huwün Almanyada mil
li sosyalizm harei<etinden haska hic bir 
fırka ve tetkilat olmadığını iktıdan;, el
lerinde olduğunu ve kin1,enin hunu al
mak ihtimali olmadığını söylemi~tlr4 

Ereğlinin T a~viran Nahiyesi köylerinde 4(}(} dönüm kadar ma 
harap olmuflur. 

Bartın Kazasında Bartın • Safranbolu yolunun altıncı kilome 
sinde fOSe çökmüf ve seller bu yolun bir kısmını oym~tur. 

Bununla beraber muvakkat bir geçit temin edilmiftir. Amıurıı 
hiyesi köylerinde 300 dönümlük mısır Mahsulü hasara uğramıstır. 

Padiıah, yatmadan ev..el koltuğa 
oturur, huıuai bendelerinden birine 
tarih, roman okutur dinlerdi. Bazan 
koltuğundan kalkar, karyolasına gİ· 
re!", kendisine tatlı bir ninni gelen 
tarihleri, romanları dinliye dinliye 
uykuya dalardı. 

Paditah, uyuyunca, kitabı oku· 
yan !lu~uai bende3İ od.adan çık.ar, 
emektar kalfa,., paravananın arka
:sına "itte.sini serer, yatardı. 

Sultan Hnmit, alelllnıum tarihler· 
lt:!; meraklı, cin:ı.7İ ve yan tarihi ro .. 
ma.nlan okumağr veya dinlemeği ter· 
cih ederdi. MemlekeUe ya:ı:ılan ve 
ter.=üme edilen bütün romanlar, pa· 
dı.sahın hususi kütüphanesine getiri
lirdi . Lakin Sultan Hamit bununla 
da kalma:ı:, kulaktan methini duydu
ğu kitaplan da, hangi lisanda olur
sa. ol.un, mabeyin mütercimlerine 
tercüme ettirirdi. Okuduğu · ve ya
hut okutup dinlediği kitaplarda ken
d~nce ehem.miyct verdiği bahisleri, 
noktaları tekrar okumak, yahut ara
yınca kolay bulabilmek için kitabın 
sahifelerine işaret ettirir, sa.tırlann 
hizaaına bir çizgi çizdirerek üıtüne 
rakamlar koydurup öylece geçerdi. 
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"Kademişeril,, teki yauık. -
Yıldınm, kime isabet etmq? -
Bulutsuz çakan şimşek! 

" lntellicens servis,, denilen meı· 
hur İngiliz istihbarat tebekeıi, yal
nız Yemende değil, hemen hemen 
bütün Arabi.tanda hali faaliyette İ· 
dı. 1ngiliz casuslarının gir.ip çıkma
dıkları, burunlarını sokmadıklan yer 
ve it kalmıyordu. 

Sultan Haınit, hu ııizli casusluk ve 
fesat faahyetine kartı tedbirler al· 
mağı da ihına.1 etmemi§ti. Hicaz la· 
raflarmda cereyan ed<-n entrikaları 
tetkik n Hünkara arza, Şeyhülba
rem o-n Ferit Paıa memurdu. 

Y aYeranı Şebriyariden birinci fe
rik Osman Ferit Pata, damatı tehri· 
yari aeryaver Mehmet Papnın büyük 
kardeıi idi. Sultan Abdiilaziıin ya· 
"erlığinde bulunmuıtu. Abdülasiain 
methur Avrupa aeyalaatinde refaluı· 
tinde bulunmuştu. Sultan Aziz hal'e
dilince serasker Hüseyi.n AYDİ Pap.am 
gadrine uj?rayarak ya.....-likten çıka· 
rılmı9tı. Sult"" Hamit, CJ1IW.unda, 
mumaileyhi maiyetine alnııı, taYer 
yapmıt. T~ioıla kumandanlığı- da 
memur etmisti. Daha oonn. Mek
kei Mükerre.;,e muhafızlığına YC Şey· 
hüllıarrem Nel>evi makamraa tayin edil· 
di. 

Osman Ferit Pata, cebboır. cesur, 
ıö:ı:ü açık, uyanık. padi..... aacbk 
bendelerinden bir Çerkeıı urlzadellİ 
ıdi. Hicaz taraflarındaki ecnebi tah
nkô.tına kaqı koyınağa çalıpyor, •• 
zami bir dikkat ye faaliyet c<>ıte
ri yordu. ( ArJıcuı ...,. ) 

Yann: 
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Ca.suslar, bütün takyiJata ra gmen har vurup harmcın savuru-
1 yarlar! - Misyonerlerin maluatl arı insaniyete hizmet . . 
ai!!!! 

İnhisarlar mütehassısları 
tetkiklerini bitirdiler 

Verilen raporlardaki faydalı ve sarih 
tavsiyelerin tatbikına girişilecek 

ANKARA, 12 (A. A.) - Güm 
rük ve İnhsarlar Vekili Ali Rina 
Bey suallerimize cevaben Anado
lu Ajansına fU beyanatta bulun
m _ştur: 

-. Mütehassıslar tetkiklerini 
bitirdiler. lnhisarların merkeziida
resi V'.' tütün, ispirto, tuz inhisar 
isleri hakkında dört rapor verdi
l~r. Bu raporlar çok faydalı ve sa
rih tavsiyeleri ihtiva etmektedir. 
Bu tavsiydcrin tatbikine çalıııaca
ğız. Bir kısmının tnlbiki için ecne
bi mütch:\ssıs yardımına ihtiyacı
mız olac<>ktır. 

Mütehassısl&r inhisarlarm tev. 
hit edilmit olma.ama isabetli bul
dular. 

fnhisarların Aııkaraya naJPi mu 

amelenin seli.meti için bu sene ~ 
talik edilmittir. 

Tütün kanunu tadilıih inhisarlar 
Umum Müdürlüğünce bitirilmit
tir. Şimdi layiha vekıiletimiz ve 
diger alakadar veki.letler tarafın
dan tetkik edilecektir. 

Benzine ispirto karıştırma ka
nun layihası Ziraat Vekaletince 
hazırlanmaktadır.'. 

Çin donanmasını sabyor 

A • • :! kuvvetile uçuş 
frarikfurt-Am-Mein, 12 A. A. 

Umumi sanayi cemiyeti, yalnız a· 
dele kuvveti yani kuılarınkine 
benzer bir şekilde uçu' için 5000 
marklık bir mükafat koymuttur. 

Mükafat müddeti 3 eylül 1933 
den 2 eylfil 1934 e kadardır. 

Siyah gül 
VElMAR, 12. A. A. - Thurin 

gE de Sangers Hausen de büyük 
bir gül bahçesinde siyah gül el
de edilmeğe muvaffak olunmu,. 
tur. 

Devrekte bir köyde mektep kesmen yıkılmlf, hayuan zayi~tı ol 
şienındiler hattı sellerin tahribine uiramıfhr. Devrek • Çaycuma 
rüsünün istasyon tarafındaki kunu yıkılmıştır. 

'!- 'f- '!-

Sellerin yaptığı tahribat etrafında daha fazla tal•ilat almak i 
dün Zonguldak Valisi Halit Beye telgrafla müracaat ettik. Vali 
telgrafımıza şu cevabı vermif tir: 

ZONGULDAK, 12 • saat 18.30- lruan zayiatı yoktur. 5 köprü, 
ton kömürü seller götürmüş, şosenin 300 küsur metrelik kıırmı bo 
muştur. Y otlarda, şimendifer boyunda, mahsalatta zarar fazladır. 
rıca Kozlu şimendifer yolunda da htuarat vardır. 26 evi su basmış 
Devregin Telenni köyünde karakolu ve mektep binasının yaruını 
ler götürmüştür. 

LONDRA, 12. A. A. - Times 
gazetesi bat makalesini Çin mese 
lesine haırederekÇin harp gemile
rinden bir çoğunun son bozuklu
ğu, memleketteki karı.ıklığm bir 
alameti olarak telakki ediyor ve 
diyor ki : 

Dünyada ilk siyah gülü 1900 sene 
sinde Eisenath da bir bahcevan el 
de etmi,ti. • 

Emniyet umum müdürü geliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Emniyet Umum Müdürü Tevfik 

di Bey lstanbı.ıla hareket etti. 

" isyanın müaebbibi kim ve ne 
olursa olsun, Çin donanma11nın 
Üç en iyi harp gemisinin en fazla 
verene satılığa çıkarıldığı bir ha. 
kikattır. 

Yol inşaabnda yenilik 
DUSSELDORFF, 12. A. A.

y ol inpabnda yeni bir usulu 
tetkik ebnek üzere bir fİrket tees
süs etmi~tir. Bu uaul, yolların sağ 
lam olması için üste dötenecek 
demir parmaklıklar üzerine çi
mento dökmektir. 

Macar Baştekilinin 
Viyana ziyareti 

BERLlN, 12. A. A. - " Boer
sen Zeitung " gazetesi muhabiri, 
Budapeftede ba,vekil M. Goem
bos i!P Macar hariciye nazırı M. 
Kanya ile görü,mü,tür. Muhabı
nn hıssiyatına göre Macar ba,ve
kili, hir Tuna federasyonu çerçe
vesi içinde küçük itilaf ile bir an-
1-.ma yapmak taraftan değildir. 

Muharrir, Macaristanın, Alman
ya il.., İtalyayi hariçte bırakacak 
her türlü anlafmayi reddedeceği
ni ilave etmektedir. 

Londra mektupları 

26 nutuk, 26 da tercüme, 
52 nutuk daha dinlendi 

Nihayet atlan yalak başına getirmek 
kabil oldu, fakat su içirtebilecekler mi? 

(Başı 1 inci sahifede) 

Para iatikrarı mali •eaeleleria - e
hemmiyetli iati.atıiı.. olduiuua ıö
re, bu mesele halledilmedikçe, mali 
komisyonun meaaiaine nihayet venl· 
mesini Fran11zlar iltizam ettiler. Yal· 
nız, dediler, belki borçlar rueaeleıi 
görüşülebilir. Diger taraftan lngiliz· 
ler mali mestielerin biribir:in~a ayn· 
lamıyacağıru iddia ede~ bütüa ...,. 
selelerin a-öriifülmeaüıi iıtediler. Bu. 
lngiltere ile Fraıuarun aleni bir ıçti· 
mada biribirinden aynldıiı yegane • 
mesele idı. MW.akere UZ\ID dev.,_m et· 
ti ve hararetli oldu. Yirmi altı devlet 
muralıha11 aöz aldı. Yirmi altı nutuk. 
Yirmi altı nutkun da J'• ineilzce .eya 
fran11zcay11. tercümeııi, ftutuklarm mik 
tarını elli ikiye çıkardı. Binaenaleyh 
siuniler dün 52 nutku diıalemek cibi 
bir itk-ceye katlandılar. Ne~ede 
hütün Anupa deYletleri bir tarafı, 
Avrupa harici devletlerle lskandinaY· 
ya memleketleri de diger tarafı ilti
zam ettiler ve para iıtikran meseleai 
mewzuubahia edilmeden mali meııele· 
ferin müzakere edilmesine karar ve
rildi. Re.re 41 devlet iıtirak etmiıti. 
Sovyet Ru..ya müateakif kaldığından 
kırk devlet rey Yerdi. Avnıpa memle· 
ketleri ar.,.ında laciltere ve Amerika 
tarafını iltizam eden laknadinavya 
memleketlerinde.. mi.da Portekiz'den 
ibarettir. Gariptir ki Almanya Fransa 
ve ltaiya birl-iflerdir. Türkiye de 
istikrara taraftar olan AYrUpa cnaPi· 
le beraber rey •~tir. Di&'er taraf· 
tan lraa lnııilizlerle beraber yüriimüıı
tür. Binaenaleyh, Avnıpa devletleri· 
njn muhalefetlerine rağm.en verilen 
karara cöre konfeı·ana mesaiıiode de· 
vam etmeli ve mali meselelerin hepsi
ni de mW.akere etmelidir. Yani atlar 
ouyun kenarına götürülmüıler demek· 
tir, Ancak kendilerine au içirilebile
cek mi' Yani bir karara iftiralı: etti
rilebilecekler mi? Franuz Maliye Na
:ı:m M. Bonnet'ye ıöre bir karara Yar
mak imkwızdrr. Esa..en M. Bonnet 
Avrupa grupu haricinde kalan deY· 
!etlerin ıiyui müli.ha:ıa ile o yolda 
rey venliklerine kanidir. İngiltere 
samimi eurette her halde muvakkat 
bir müddet için para iatikrarına ta
raftardır. Ancak Amerikayı ııücen· 
dinneıinler diye o yolda rey vermiı· 
!erdir. Diger devletlere celince; bun· 
lar da ya Amerika, ya lngiltereden 
ayrılamıyacakla.rından bu devletlerle 
beraber yürümütlerdir. Binaenaleyh 
Avrupa haricinde kalan memleketler 

ikbaadi "" •ali mülahaza ile dec· il . - . 
ll)'UI miilihaza ile yani konferanaı 
inkıtaa uğratmamak. Amerika,.. rü
cendinnemek, İngiltereden aynlma
mak diitüncelerile hareket etıni9ler· 
dir. 

Dıin verilen kararla zevahir belki 
muhafaza ediliyor, konferana inkıta& 
uiramamıı oluyor. Tatil de edilmiyor. 
Sonra bütün meselelerin müzakeresi. 
ne devam ediliyor. Bununla beraber 
filen mali meselelerde hiç bir fey ıö
rülmiyeceği qikinlır. 

• Türk heyetimurahhaaaamnır Avnı· 
pa devletleri grupuna iltibak etmeai· 
ni tabii ııörmelidir. Dev:etiıı maliye 
siyaseti, bir zaınan altm eaaaını reı· 
men kabul etmektir. Gerçi Türk pa• 
rası reamen altına dayanan paralar 
arumda deiildir. Fakat hükUınet 
tarafından alınan tedbirler we ithalat 
ile ihracatımızda temin edilen muva .. 
zene .sayesinde senelerden beri kıyme
tini muhafaza etmittir. Binaenaleyh 
altına dayanan paralar kadar aailam 
ve müstakardır. Bu va:ı:iyette para 
luymetlerinde er geç iotikrar iatiyen 
srupla beraber yürümemiz tabii ıdi. 

Murahhas heyetimiz, iki taraflı tİ· 
caret mukaveleleri aktile ticaretımi-
2in geniflemeai yolundaki mesaııine 
Londra'da devam et:ıınelrtedir. lktııat 
V elôli Celi.I B. Lonclra Ticaret miimea
aifnniz Faik B. le beraber Pariae sitmiı· 
ti. Pariate Franınlarla ticaret müna .... 
betlerimizin tanzimi .için eaaılı müza
kerelere ciriıilecektir. Celil Bey dün 
Londraya a-.det etti. Fakat tekrar 
Pariaa ıidecektir. Faik Bey de tek
rar P ariae dönmiittür. 

Diger taraftan Londrada Almanlar 
ile de müzakereye ıiritilmek Üzere
dir. Londradaki dört haftalık müza. 
kere ve tenıaslar fU hakikati anlat
DUfbr ki bir memleket ticaretini an
cak bu yoldaki huauai itilılflarla ıe
niıletebiliyor. Enfluiyon belki aerbeııt 
ticaret ıiatelllİııin ean olduğu bir i· 
lemde p.anımm kıymetini indiren 
devlete muvakkat bir zaman için bir 
fayda temin ederdi. Fakat bugünkü 
ıiimrük tahdidab, kambiyo tabdidatı, 
kontenjantman ve aair tedbirlerle yÜ• 
rüyen bir dünyada enfla•iyona da yer 
kalmadı. Londrada öireııdiğimiz 
§eylerin biri de tudur ki yürüdüğü
müz iktıaadi siyaset yolu çok doiru 
bir yoldur. Ve dünyanın bugünkü 
vaziyeti içinde yürünebilecek yecane 
yoldur. 1 

Ahmet ŞOKRO 

M. Musolini dün akşam Tevfi 
Rüştü Bey şerefine ziyafet verdı 

ROMA, 12 A.A. - Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü B 
lendi dün Romaya vasıl olmUf istasyonda hariciye müstf!!farı M. 
viç, Baron Aloi.i ile umuru siyasiye ve protokol müdürleri ve Türki 
büyük elçisi Vasıl Bey tarafından kar,ılanm(ftır. Bu akşam M. !ti 
solini T evlik Rüştü Bey şerefine bir ziyafet verecektir. 

Yarın Türkiye sefaretinde bir rami kabul yapdacak Sovyet s 
retinde de bir öğle yemeği verilecektir. 

Işıklar köyünde 30 ev yandı 
IZMIR, 12 (Milliyet) - Aydının lşdılı köyünde Kara oflanl 

evinde Hizmetci Kezibamn çam(lfırda yaktığı atf!!ften çıkan o sır 
esen şi.ddetli rüzgar yüzünden derhal korkunç bir ıelrilde büyümüf 
30 ev yanm1'tır. 

Kükürt ihtikarı davası 
IZMIR, T2 (Milliyeı) - Kükürt ihtikarı davımna bugün devaırı 

dilmiştir. Bugünkü celsede ehli vukal raporu okundu. Raporda ti 
hanelerin ihtikar yaptıkları beyan edilmiştir. Müdafaalar yapddılı 
sonra karar gelecek celseye bırakıl tnıftrr. 

Rusyada dört ölüm cezası 
MOSKOVA, 12. A. A. -Ta. ajar.aı bildiriyor: Moskoua mtJılı 

mesi, 24 numaralı /anhanın #talka mukabil ihtilale teft'ik ile ittih 
olunan on iki amelesi lıokkında lıü kmü vermiftir. Banlar ameleye 
rilen gıdaları tağfİf ile ittiham etli liyorlardı. Çetenin reisi alıi 1-aırwı 
zabiderinden Ockine isminde biri clir. Gerek lıendisi ile gerelı f ' 
ciı;iim/erinden dördü idama, ve beşi. be, sene, biri selıiz sene biri J 
18 ay hapse malıkiim edilmiJierdi r. 

• • Aris mektep gemısı dün geldi 
(Başı 1 inci aalıilede) 

Vali Muhittin B. ve Kolordu edô.nı 
harbiye reiıi de öğleden sonra Aris ıe
miaine giderek kumandanın ziyaıttıtlni 
iade etmİ§lerdir. 

Aria cmniai pa:ı:artooi cününe kadar ı 
ljmenD!)ada kalacak ye buradan Kara .. 
denize .eçera. v._.._ Ye Köateace'yi zi. 
yaret edecektir. Yunan misafirledmizin 
!elırimizde bulwıdukları ciimer için bir 
program yapdmqtır. Bu Pl"Ol'r&m mucİ· 
bince dü,. saat 17,30 Ba••n Birliği c~ 
miyeli lstanbul ıal>eai nıiai Miden-is 
Tahir B. tarafından semi kumandan ve 
zabitanı ıerefine P-ıu otelinde bir 
çay nrilınittir. Ziyafette Yunan aefiri 
M. Sakellaropulos, Jeneral Konsolos IK 
Kapaalis Vali muavini Ali Rıza. Beledi
ye muavini Himit ve Balkan Ticaret o. 
dası reisi Nemli zade Milat B. hazJr bu
lunnautlardır. Ziyafette Tahir B. Lir nu· 
tuk söyliyerek misafirlere hoı geldiniz 
demit ve Türk • Yunan doıtluğundan 
bahıetmiıtfr. 

Misafirler bu~n c:ami ve miixtimi ıe 
zecelderdir, saat 16,30 da Heybeliada 
deniz liseoinde settflerine bir kabul rea
mi yapılacaktır: Bu ak.-n saat 22 de 
Yunan sef"ıri M. Sakellaropulos Y eniköy 
delri ikametgihmda misafirler ıerefine 
bir reımi kabul tertip etmiıtir. 

Cuma cünü sabahı misafirler ıelıri ıe
zecelderdir, saat 22 de Aris ıemiıinde 
hiikUmet erkanı ve Yunan kolonisi ıere
fine bir resmi kabul yapdacaktn, 

Cumartesi cünü saat 13 te Vali B. 
misafirler teref"me bir öile yemefi v~ 
celı: saat 17,30 da Yunan Jeneral konso
loa.; M. K.apsalis bir çay ziyafeti vere
cektir. Pazar günü Aria ıııemiıi kuman
dan "" zabitleri Cumhuriyet abidesine 
J,ir çelenk koyacaklar. Pazartesi cünü 
Karadenize müteveccihen limannnrzdan 
aynlacaktır. 

• •• 
Aris, bundan bet sene evvel Franaa

nın Saint • Na:zaire te:ı:gihlannda yapıl· 
mıı ııü:ı:el bir ııemidir. 1895 ton haçmın· 
dır, silahları :ı:abit namzetlerini yetittir
meğe yarayacak bir ıurette tertip edil
miştir. Cemi yelkenli olup bir muavin 
motörii vardır. Aris'in mürettebah zabit, 
:ı:abit namzedi, talel>e tayyareci ve bah
riye efradı olmak üzere 300 kitidir. 

Aris ıimdiye kadar bir kaç seyahat 

•• ...... ~ . 
.:.,.ı . . \,. 

Gemi ..._ri•İ vtiliyi :ııiycrde ••6'11 
Yaptrufbr. ' iki defa KazablaııkQa .,e ~ 
defa lngiltereye IJİbnİ.f n AkdenP __,. 
Ege denizinde müteadclit bıtbibt ae>. 
hatı yapmqbr, Ariı'in birinci ·~ 
ıu, Yunaaiıta.n'm Ankara aefareti ....
atqesi yilzlıati La..tlroa idi. 

Aria gemiainin limaD11Dm zi 
Türk • Yanan doatluğu için, yeni ~i 
hürat ...,.;ıesi teıkiJ edecektir. Tür1'11'' 
ile Y unaniıtan •ıumcla do.tane ~ 
sebatın ._.iiaundeıı beri Yunan d~ 
muma mensup lıir cemi, ilk defa ,t' 
ralr: limaımızı ziyaret etmektedir. 811 ~ 
heple cloat Y" nan bahriyelilerinin ~ 
ma:da bulunması iki millet arasında 

1
j; 

cut clostluiun ıayanı dikkat bir t~~ • 
rudür. 

Dostane ne,,.iyat 
ATINA, 12 A.A. - Gazeteler -"j; 

mektep cemiainin lıtaııbuhı ziyareti .. ~ 
tıatebetile Türk matbuabrun }'Ünitl1' ,rl 
ri lıararetli mütalealarclan ..., ıütunl• 
1lR ceçirdilderi aamimi yazılardan dJ', 
,.. sevinç duymaktadır. . ~I 

Hükümet taraftan Proia ca:ı:eteıi ,.. " 
hana diyor ki: 

•Yunan filosunun yarınki zabilll!° 
yakın '!Arkta birdenbire huaule gelen lf ı 
yük tarihi tekamülü ve inkişafı ısı•: 1, 
bulda hulunduklan aırada iyice onla:;, 1 
caklar, Türkiye ile Yunaniıtan arası" r 
ki dostluğun ve mesai İ•tirakinin y•~ IJ, 
tarkta herkes İçin ne kadar hayırlı "'' ' 
celer doiuracak yeni bir ıulh devr' ' 
yarattığını takdir edeceklerdir.'' 



-. 

ııepa.n 1 
. Jeı- . Devletçi spor 
U 1 relıını· . 1 ti 12• narın talyan ırkın-
r r ı: .h! bir millet doğuyor. Ro

lı.b 1 devrini bitirdikten son
ra yofl ~ Yeni kabiliyette taze kan
ımiılİI ~lı 0aakaon ve Cermen kan-. cı 

ının 'ar Ra meydan okumağa bq 
~nsı ıld • 0Dıanın eski hqmeti u-

. :ını:I· . Ve zorzahmet, ecnebi 
ür. 1'~ Yle llrile, teaadüf ve taliin gay 
rmuf 1 ırıu:Ydana çıkan yeni ltal
ızlafdjllrın !~irdiği ihmal ve buli 
~ ''lıy~teaın albnda kendini to-

din· '.?1· "Fqizm" ltalyada 
mahPıye. 1 ııoıterinceye kadar bütün 

ded·jP0 runda İtalya namına 
'1Jıetrt P 

1 
en derece sıfırdan ançalı: 

"llııak --'-- .d. s· ,uaarı 1 •• 

ra eriQ· UUolını, fatızm um-~ 
fi• ınyor M . . . . 

r. ıilir b~ b11tında gençliği en gü. 
~ olnı ~r kuvvet olarak tanıdı ve 
a lı ıan f et verdi. Eğer bugün 1-

tıyaa ut!>olu birinci dereceye 
.;taı; cıhan boka ,ampiyonlu· 

~ g,f<>hil :~lara geçtiyse, dünya o-

~ 
bıı 

1
. urat rekoru gene bir ltal 

.e 1.n~e kaldıysa, bunun ye-
' ,;:•blı. hemen bir kaç yıl için· 

boı;lll ır Proğram ve hummalı 
ır . .Al MYretle gençliği yetiftiren Sin 

ıstı' usıolinid· · . JI ır. 
ı stJ talya 

•a k dn ırkının cenubi Ameri-
ı to~ ar dağılmış kabiliyetle
onla ayıp milli takıma sokan 

. // F rı. aakeri bir nizamla yetiş. 
ık is 11.~•zın ayni zamanda Cam

rrıe/ 1 ?i~ otomobil rekortmeni, •k hıın a gıbı ltalyan ününü Mri
l ı tı· '>ene kemiğinde tecrübe e· 

• ır bok .. . . d' V • Jl '''t b sor yetıştir ı. e nı-
Uı ıiyet -~ dakikalarda bütük me-

BeJ dii•iir: eınini hayre~e ve takd~
. Sd' ıı110 11 25 tayyarehk Balbo fı· 
rkif:tiğine A "1:'1padan Amerika ya 
,MıO,nJ fahıt oluyoruz. 

ded~~lıyız ki spor lngilizle
seı'1hat Ilı gibi yalnız bir zevk ve 

b~eselesi değildir. Spor ar· 
• ır . 1 .d. 
ıtler" • sıyaıet meae eıı ır. 

ıçlj.. ın siyasi programında 

ıııfl1c,~' kuvvetli, disiplinli yetit
ra41 .. llıaddeler vardır. Ve bu. 

ır ~lınanya bqtan bqa bir 
letele ~llna dönmü9tür. Alman 
"Ilı rı ltalyan gençliğinin ye-

te,~':1 ~2ını takdir ederek ay. 
ant f .. 

1 atı tatbik ediyorlar. 
1 Otii 

Ccrf ~ile,, Yoruz ki ıpor bir keyif ve 
ılı : nıeae değil, hatta ferdi bir ııli-

Yetin ~eıi de değil, spor her ce 
tini 'f 'Ynelınilel sabadaki kıy 
1 1

aded • lıç 11 •e f'I e en ticaret, aaııat, 
ırıı'lflur. 1 0 gibi kuvvetlerden o). 

ili' ı"''trıtrıaya .. ilik krali · . a~ guze çeıı 

• Qderı:ın bir çuval meyankllkü 
· ıl'iu011 ekten daha kıymetsiz o). 

drelin ~ııladıktan sonra sporun 
'tan~· takdir etmemiz ve pek 

ıtı.ınıııı'r halde, batı bot yetifen 

İıtj~ böyle milli ve devletçi 

ıırını. et vermemiz l&zmıdır 

Burhan CAHIT 

<:~yfi Pş. geldi 
111~-llt s., ~ubafaza Umum Ku-

İte Yfı Pata dün Ankaradaıı. 
teı.,,ittir. 

• Af)..., l ellı.İz afyon 
1 ,.. lııı.· 1lle .,._ .ısan idaresi, afyonlarm 

'161'tlrı kııı olacak esaalann teapi· 
a tadır. 

f1 : 
1 .o t 

1 Şilin, A•. 
1 P•ıı:•ta 
1 Mnk 
1 Zeloti 

20 L•y 
20 Dinar 

1 Ç•rno•94; 
1 Altrn 
1 fı.1~cidi1e 

B:ın.ı.not 

-...... 
44.10 
44.... 

47.95 

ıa.-
21.11 
Z7.BO 
12.76 
20,90 

1,90 
l.IO .... 

111,91,25 
4,44,25 

5.114 
1.!17.129 

42.1 
3,70,75 

311,11,25 
ııo.06 
1089 

25.-
18.-
49.-
24~ 
24.-
55.-
-.-

929 
:IJ.-

2.41:" 
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ŞEHiR HABERLERi Bir spor dersi 

Ekonoınl 

Üç aylık fark 
Ticari faaliyet geçen se

neye nazaran fazladır 
1933 oenes.inin ilk 3 ayı zarfında y&

ni teaiı veya tecdit edilen müesseselerin 
adedi 197 yİ bulmuıtur. Bunlann 49 u
nu ıiri<etl•, mütelıakisini ferdi müesse
seler t9§kil etmektedir ve sermayeleri 
yekônu, 539, 475 lirayı bulmaktadır. 

ı933 s-.in.in ayni 3 ayı zarfında 57 
mile1aese de terki ticaret etmiıtir. 

ı932 ıenesi 3 ayı zarfında yeni tes.iı 
yeya tecdit edilen müe1aeselain adedi 
ise 119 idi ve sennayeleri yekunu 607, 
556 liraya b.ıii oluyordu. 932 senesinin 
ayni aylan zarfında terki ticaret eden 
müe1aeselerin adedi de 27 idi. 933 se
nesinin ilk 3 ayı zarfında yeni tesis olu
nan ticaretaneleri geçen seneye nazaran 
daha çok olduğu gibi şirketlere konan 
sermaye miktarı da fazladır. 933 senesi 
ilk 3 ayında terki ticaret eden müesse
ııe adedi 932 ıenesinin ayni aylanndan 
fazla ise de, ekresiyetle ufak müesses&
lerin kollektif ıeldinde birl"ferek yeni 
bir ünvan ile faaliyetlerine daha büyük 
bir kuvvet ver<likleri görülmektedir. 

Diier taraftan teıekkül eden şirketler 
daha ziyade kollektiftir. 

Netice itibarile 933 senesi ticari faa
liyetinin !"Yanı memnuniyet bir surette 
inkiıaf etmekte olduğu görülmektedir. 

Limon fiatları 
Limon fiatlarmda son günlerde teref. 

fü görülmektedir. Limon tacirlerinin fi. 
atlan yükseltmek için anlaıbldarı bir 
refikimiz tarafmdan haber verilmiıtir. 
Bur busuıta alakadar mercilerce tahki
kat icrasına baılanmiflır. 

Bir kiloluk yeşil paketler 
A ve B kontenjan liıtelerindeki ser· 

best kabul maddelerinden olması veya 
hükumetçe husuıi müeaadeai alınınıı bu
lunması f&l'tİle bir kiloluk Y"!İI paketle
rin ithaline müıaade eclilmiıtlr. Ancak 
bu huıusta gümrük idaresine henüz teb
ligat vaki olmadığından gelmiye ba§Jı. 
yan paketlerin ithaline müeaade edilm& 
mektedir. 

Fransadan gelecek tUccar 
Fransız ticaret erbabmdaı> mürekkep 

25 kitilik bir heyetin yakında memleke
timize geleceAi yazılmııtı. Heyet. 21 ey
IQJde g .. ecek, Buna, Ankara, Jmıir ve 
Y alova'ya da gidecektir. Bu seyahat 36 
gÜn ıürecdıtir. Turing ldüp, Ticaret O
dan ve ihracat ofisi tarafıncLon müıt&
reken hazırlanan ziyaret programı, Um. 
sat V ekiletine gÖnderilmİ§tir. 

Geçim masrafı ne halde? 
Ticaret Odaaı, ıg29 senesine naza

ran muhtelif eıya fiatlerjnin bu aene· 
ki tereffu ve tenezzlll niıpetlerini tea 
pil etmiıtir. Buna göre, yiyecek ve i. 
çecek maddelerinde ,ı929 aeneıine 
nazaran %40, yakma, aydmlatma, 
temizleme maddelerinde %24, giye
cek ve ev eıyaaı maddelerinde %ı6 
ruspetinde bir fiat lenezsÜlü Yardır. 
Tuarnıf ye ıigorta maddelerinde 
% 7 tereffii ırllrülmektedlr. Ancak bu, 
para. farkından nOffll etmektedir. 
EY kiralannda Ye diger eıya fiatleriıi
de i .. tereffü Yardır. 
Odanın yaptıiı tetkikata ııöre, ev 

klralannda luamen tereffü Ye kiamen 
tenezzül mevcuttur. Kiralardaki te
neuül yüluek bedellicarlı m6e11eae· 
)erdedir., Tenezzül mlktan en yük ki· 
ralı meakenlerden b.,lıyarak bedelil
car miktan küçüldükçe terıez:ııül nis
peti de küçülmekte ve bfr hadde ka
dar geldikten sonra tenezzül durmak 
tadır. 

Mesela 200 lira bedeliicarlr bir a· 
partımanm kira11 ı50, 150 lirabk bir 
kira ıoo . 110, ıoo liralık bir yer 
70 • 80, 70 liralık bir yer 50 - 60 ve 
50 liralık bi.-~ de 40 • 45 liraya 
düımüıtür. Fakat 40 liralık bir mea· 
ken 30 llraya Yeya otuz liralık bir 
meaken 20, 25 liraya dÜ§IDemiıtir. 

929 seneaine ııöre tenezziil ıröıter
miyen eıyaya iae, tütün maırafı, ve
saitinakliye ücretleri, doktor, ilaç, 
hamam, trat gibi 11hhat masraflan 
dahildir. Tütün, inhisara tabi oldu· 
,ğuııdan fiati inmemittir. 
~ele ücreti azaldıiı, kömür fiat· 

leııi düıtüfü ve nakil vasıtalannın 
maliyet fiatlerinde, malzeme.inde, 
maddeiasliyeainde bütün dünya piya
salannda aukut ırörüldüjü, hülasa 
maaarif naJdlye ıirketlerinin masraf
lannı tqkil eden anasınn hemen her 
ıubesinde tenezzül vukua ırelmealne 
rağmen nakliye ücretlerinde ııene se
nelerdenberi hiç bir tenzilat yapılma
mııtır. Bu nokta, Odaca hazırlanan 
indekslerde bilhassa kaydedilmekte• 
dir. 

Hamam, b'af, illç ve doktor ücret· 
!erinde de hiç bir ekılklik olmamıt
tır. 

Melbusat ta, 929 senesine nazaran 
en az tenezitil ıöıteren &§yadandır. 
Ecnebi kumqlarırun giimrük resmi 
dolayııile ucuza tedarik edınnm-i, yf!'t 
li mamulltm da ıreçen seneler :zarfın· 
da ihtiyaca kifayet edecek derecede ol- I 
maması, ayni zamanda tediye husu· 
ıundaki ba~> darlık ve zaruretleriı. 
de mevcudiyeti dolayısile bu madde· 
deki cüz'i bir tenezzül, en geç hisse· 
dilmeğe bqlanmııtır. 

ı933 aeneainde yerli mamulatın te
zayÜdü ve nispeten daha ucuza teda· 
rik edilebilmeıi, iısizlik dolayısile 
dikme ücretlerinin alçalması, bu te
nezzülde amil olmuıtur. 

Bu maaraf gruplarında da, diger 
'gruplarda olduğu gibi bir tenezzül 
vukua gelirse (geçim) kolaylaşacak, 
umumiyetle kazançlardaki tenakus 
dolayısile müstehlik halkın "geçim 
' ·ükü., lnhaffüf edecektir. 

Mahkemelerde 

Bir muhtelis 
Mahkum oldu 
5 sene yatacak, aldığı pa
ranın 2 mislini verecek 

12,000 lirayı zimmetine geçiren 
Kartal tütün inhjsan memuru Asnn 
Beyin ağırcezada dün muhakemesi 
neticelerunittir. 

Mahkeme, Asnn Beyi 5 ıene ıo ay 
ağrr hapse, ihtilu ettiği 12.ı64 lira
nın iki miılinin kendisinden tahsili
ne karar vennittir. 

Bir ihtilAs davası 
ihtilastan maznun Çatalca ın J 

tahıil memurlanndan Namık Bey ve 
arkadaılannm muhakemesine ağırce
zada devam edilmiıtir. 
Duruıma defterlerin getirilmesi ve 

tetkik memuru izzet Beyin dinlenil
mesi için 2 afustosa kalmııtır. 

Limon davası 
Limon kralı Diyamandi Efendi ve 

rüfekasının muhakemelerine dün de 
devam edilmittir. 

Davanın rüyeti aon safhasına gel
miştir. 

Bursadan sorulacak 
Gece gelen telgraf iıimli ıiir kita· 

bında pederini~ ismi geçtiğinden do
layı Süreyya Pata tarafından kitabın 
muharriri Naznn Hikmet Bey aleyhi
ne açılan davaya dün üçüncü cezada 
devam edildi. 

iki taraf vekilleri duruımada ha
zır bulunuyorlardı. Mahkeme, Bursa
daki tahkH<at safhaamm ve Nazım 
Hikmet Beyin vekili buzurile duru§· 
maya muvafakat edip etmediğinin 
müddeiumumilik vasıta.aile aorulmaaı 
için duruımayı ı9 temmuza bıraktı. 

Madrit sefirimiz geldi 
Madrit Orta Elçimiz ve Muhtelit 

Müb"adele Komisyonunda Türk mu· 
rahhaı heyeti Reiai Şevki B. dün ak
ıam Paquet kumpanyaamm lmerethie 
vapuru ile ve Marailya tarikile :ıehri
mize gelmiıtir. Şevki B. vapurda Mü. 
badele Kombyonu erkim tarafından 
kartılanmııtrr. 

Poll•te 

Bırakılan çocuklar 
Bir yaşında bir yavru 

daha bulundu 
Kalyoncuda, Fıçıcı solrakta 27 No. lu 

.vin kapm önüne 1 aybk bi.- erkelr ç<>
cufu bıralnlmııtır. Çocuiun kundafı İ· 
çindeki kağıttan hıriıtiyan olduğu anla
ıılımıtır. Çoculu bırakanlar baldonda 
takibat yapılmaktadır. 

Elbisenin cebinden 
Mecidiye lıı5yiinde Nuri Baba innin. 

ele birinin cebinden 110 kuruıunu af•· 
ıran ""-""t Zilo 7ablanmı1tır. 

Bıçak çekmiş 
Balatta, Ayan caddesinde, ıebzeci 

Hüınil bacaııajı Asafm lıendiaine laçak 
teıhlr ettifini iddia etmittir. Aw hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Harman taşının altında kaldı 
Vidoo köyü mııhtan Vehbi Ef. nin oi· 

lu 4 yaf!D<la Ahmet, köyün harman ye
rinde oynarken ayağı kayıp dütmÜt ve 
harman lafının aJbnda laılaralı: afn' IU· 

rette yaralanmııtır. Ahmet çocuk haı
taııededlr. 

iş bulmak behanesile 
Takılmde, Nebiye aparlımammn kapı. 

cm Hamza ile kan11 Siinhill Hamzaya 
it bulmak bahaneıile 70 Uralanru dolan
dırdılmı iddia ettikleri lıabveci Etem 
hakkında zabıtaya şilıiyette bulunmuş
lardır. 

Çamaşır hırsızı 
Yeniz yurtıuz !alnından M.ıanımer, 

Kumbpıda Mola Taıı caddesinde Ma
dam Luıpanm sırıkta aıılı çamarıırlan
m çalarak kaçmııtır. 

Bir kızı yaraladılar 
Jsmail oğlu Sabri iaminde biri, OıkÜ· 

darda, Dojanmlar cadd~inde Bedia H. 
imıinde bir kızı bıçakla yaralamııtır. 
Sabriyi emniyet memurlan yakalııımt· 
!ardır. T abkikat yapılmaktadır. 

M••rlfte 

Maarif vekili 
Yarın geliyor 
Islahat komitesi ile mü-

him içtimalar olacak 
Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Be

yin yann tehrimi:r:e gelmeıi beklen
mektedir. Maarif Vekili darülfünuna 
ait kadroyu tam olarak getirmekte
dir. 

Vekil Sey gelince burada lslahat 
komiteıi ile mühim jçtimalar aktedi
lecektir. Bütün darülfünun hocalan 
kadro hakkında malumat almak üze
re muhtelif zevata müracaat etmiıler 
ise de müspet bir f"Y öğrenmek ka· 
bil olamamııtır. Bazı doktor ve aYU· 
kat profesörlerin hususi bürolann· 
daki tabelalanndan Profesör ünvam· 
nı kaldırdıkları görülmektedir. 

Pr. M. Malche dün Vali ve Beledi
ye Reiai Muhiddin Beyle gÖrü§müı
tür. Bu görüımede Çapadaki tütün 
deposu binaaırun darülfünuna devri 
için bazı esaslar tespit edilmittir. 
Bu tütün deposu paviyon yapılacak

tır. 

Hususi mekteplerin vaziyeti 
Şehrimizdeki ecnebi mektepler mü

dürleri bugün Maarif dairesinde Or· 
ta tedriaat Umumi Müdürü Fuat Be
yin Riyasetinde bir içtima aktedecek· 
!erdir. Bu toplantıda hususi mektep. 
lerin vaziyeti görüşülecektir. 

Kaçakçılar ve Mu haf aza 
teşkilah 

Dünkü nüshamızda Baktirya vapu· 
runda yakalanan kaçak eıyaya ve ka· 
çakçıya ait resim altı yazılırken ka
çak etya ile kaçakçının sehven poliı
lerin muhafaza11 altında olduğu ya
zılmııtır. Bunlar muhafaza teıkilatı 
memurlan tarafından yakalanmıı ve 
onlann nezareti aldmda idi .• 

Rus sefiri gitti 
Ruı Sefiri M. Suriç dün akıamki 

elupresle tedavi iqln Roya'ya gitmit
tlr. 

Ylll:retta 

M _hacir geldi 
Yu lavyadan bi1 kısım 

muhacir geldi 
Yugc>.lavya' dan m-1eketimize yeni

ıfen muhacir ırelmeie ba§lamııtır. Dün 
iki yÜz kltlllk bir lıaflle gelıniıtir. Bun· 
lar Y ozptta lakin edilecektir. 

Bu muhacirlerden maada Yugoslavya' 
dan batka muhacir ıreleceği de haber 
almmıttır. 

Şefik Bey 
Diyarıbekir mıntakasına tayin edilen 

Şefik B. bugün hareket edecektir. ~ık 
Bey kıymetli mülkiye müfettiılerimiz
dendlr. 

Gumuş paralar 
Gümüı paraların tahsilitta kabulü için 

kıymetlerine ait karamı ıı:elmesi belden
melrtedir. 

Boöa verilecek 
Boialara ihtiyacı olan köylülere bay· 

tar müdürlüğünce damuzlık boia veri· 
Jeeektir. 

Geçen sene boialara İyi bakan köy ih
tiyar heyetlerine mükafat verilmiıtir. 

Vapurlann kıymeti 
Hususi vapurlara kıymet takdiri i· 

çin teteklrill eden heyet, Sellmet va
purunu muayene etmiıtir. Heyet, ıre• 
lecek hafta, muayene edilen vapurla
rın kıymetlerini takdire baıhyacaktır. 

Kı•• haberler 

* Kırklareli Belediye Reüi tehrimi· 
ze gel mit ve dün Vali ve Belediye Re
iai Muhiddin Beyi ziyaret etmiştir. 

Yurtda, ! 
Yerli malının fenasını değil, 

iyiaini al • 
Fakat h~halde yerli malı al. 
Çünkü yerli mallannın iyisi de 

var. 
MilH iktisat ve ta••rruf 

cemi7eti 

Yeni kanun mucibince tetkil edilen yeni idare Heyeti muntazam tekil-
de her gün toplanmaktadır. Reıimde so !dan itibaren Enver, Hüseyin Sabri, 
Ferruh Beyler görülmektedir. 

Beledl:rede 

Şehir işleri 
inşaat hakkındaki tah

kikat henüz bitmedi 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 

B. dün kendiaile göriifen bir muhar· 
ririmize muhtelif tehir itleri hakkın· 
da ıunlan aöylemiıtir: 

Terkos . 
- Şehre fazla su .ermek İçin bir 

çok mmtakalarda yapılan ameliyat 
ilerliyor. Takıimde bir büyük tulum
ba yaptırıyoruz. Şehir haricindeki a· 
razi üstünde umumi borular deiiti· 
yor. Bu borulan arazinin vazi:-:etine 
göre burada döktürüyoruz. Yeni te· 
sisat biraz daha ilerlesin, hep bera· 
ber gidip görürüz. 

"Erenköy ve civannm bir iki ırün· 
lük suıuzluğundan bahıediliyor. Bu
nun sebebi Baytar mektebi önünde 
genit bir borunun patlamasıdır. Ta
mir ediliyor. 

Şeker ihtikan 
"Şeker ihtikin meseleıi ile ehem

miyetli tekilde meıgu) oluyoruz. 
Yeni inf'l(Lt 

'"Yeni inpata henüz müsaade ver
medik. Tetkikatmuz bitmedi. Bu hu
ıusta timdllik fazla bir şey söyliye
cek vaziyette değilim. 

Telefon ücretleri 
•Telefon ücretlerini tetkik eden 

komisyon bir içtima yaptı. Bir daha 
toplanarak bu hususta karanın vere
cektir. 

Tavuk liatleri 
"Seyyar tavuk satılması menedildi

ği için fiatlerin yiikseldiği doğru de· 
iildir. Esasen seyyar tavuk satı§ı 
piyasaya tesir edecek kadar büyük 
bir iktı•adi mesele deiildir. Bazı kim 
selcr koleralı tavuklan sokaklarda 
gezdirerek satıyorlardı. Bunun için 
biz de menettik. 

Yazlık operet 
Yazın Tepebaıı bahçesinde operet· 

!er temıil ettirecektik. Bahçerun vazi
yeti henüz halledilemediği için bu iti 
yapamadık.,, 

Sarayburnu kazinosuna 
talip yok 

Saraybumu Park gazinoıuna kimse 
talip çıkmadıiı içjn belediye burasını 
pazarlıkla loiraya vermeyi kararlafbr 
llllftır. Park iki buçuk sene İçin kira
lanacaktır. 

Pahalı şeker satışları 
Mutava.uıt eanafın Ye mahalle bak 

kallanrun tekerde ihtikar yapmıya 

baılama11 üzerine belediye tubelere 
bir tamim ıröndererek pahalı aatan• 
lann ıiddetle tecziyeaini bildirmlıtir. 

Tarifeler 
Değişme yor 
Haliç ve Şirketihayriye 

tarif el eri ipka edildi 
Liman Tarife Komisyonu, ilk i9timaın

da Haliç ve Şirketi Hayriyenin tarifele
rini ipka etmitıir; pazar ırünü Liman 
Şirketi ve Akay tarifeleri teıbit edilecek
tir. Akay idaresi tarifelerinin de ipka e
dileceği anlaıılmaktadır. 

Uman ıirketi, komUY?"". n_ıiiracaa.tl~ 
yapurlara verilen ıu tarifesımn tezyıdı
ni iatenıittir; bunun sebebi de, Terko. 
ıirketince, Liman §İıi<etİne su 6atında 
yapılan tenzilatın ahiren lıaldmlmıı ol
maıodır. Liman tirketi, Türk vapurları· 
nın tahmil ve tahliyesinin de ton bqına 
muayyen bir ücrete bağlanmasını late
mektedir. Şimdiki tekilde, tüccar Türk 
vapurlarındaki t!fyasım çıkartmalı: için 
Liman Şirketinden mavna kiralamakta· 
dır. Şiri<etin talebi lıabal ediline, ılrket 
Türk vapurlarmdaki qyayı kendi Yesaİ· 
tile çıkartarak ye ton bqma muayyen 
bir iicl'et alacaktır. • 

Bu yazımı sporla yakın uzak ala
kadar olanların okumasını çÖk iste
rim. Çünkü bu satırlarda bizim sporu 
telakki edişimiz ve spor hadiselerini 
görüıümüzdeki sakatlık izah edil
mektedir. 

Bundan bir kaç gün evvel biten iki 
giinlük bir müaabakada biz Bulgar 
süvarilerine (at oyun lan) nda mat
lup olduk. Sporun üniforması yok
tur. Onu yapan asker olsun, sivil ol
aun •ırf apor noktaıından tetkik edil· 
melidir. Zaten hep biliriz, müsabaka· 
yı elbise değil ,vücut yapar., 

Onun içindir ki; bizim Bulgarlar
la olan müsabakayı kaybediıimizin 
sebebini de bütün diğer sporlardaki 
mağlübiyetlerim.izin sebepleri arasın
da aramamız li.zımdır .. 

Ancak bu hacliaenin bize ıröre dik
kate çok ıayan bir k:yıneti var: 

Biz ne zaman futbolde kaybetsek, 
ne zaman atletizmde geri kalıak ya
pılan tenkitlerin baıında: 

- Efendim! disiplin yok! Böyle 
baııbozuk apor olmaz. . Bunu bir di
aipline raptetmeli ! sözü gelirdi. • 

(At oyunları) müsabakaımı disip· 
linin en sadık mensuplan olan zabit
ler yaptı. Eğer sade diıiplin bir mü
sabakayı kazanmak veya kaybetmeğe 
kifi gelseydi, onların kazanmaları İk· 
tiza etmez miydi? •• 

Kaldı ki; zannedildiği gibi, bizim 
ıporda disiplin yok deiildir •• 

Şimdi burada size misallerini yaza· 
rak iti uzatmak istemem. Bizde, hat
ti bir amatör sporcunun tahammül e· 
demiyeceği kadar sıkı kayıtlar var
dır. Lakin, bu kayıtlar beynelmilel 
müsabaka kazanmamıza kafi gelmi
yor. . Çünkü disiplin bir müsabaka 
unsuru değildir. 

Ben, timdi bir çeyrek aera yaklaşan 
ıpor tecrübelerimde çok defa disip· 
linsız takmılarm en sıkı disiplin tat
bik edenlere galebe çaldığını gÖr· 
düın. , 924 te Pariate futbol dünya 
f&mpiyonluğunu kazanan Uruguay 
takımı (Kolomp) taki Olimpiyat ma· 
halleainde bizim yanımızda oturuyor
lardı. Biz, çoculdan yatmıya mecbur 
ettiğimiz aaat onda onlar Pariae, eğ .. 
lenceye, gidiyorlar ve geceyarııından 
sonra avdet ediyorlardı .•. 

Olimpiyatlar, Avrupa birincilikleri 
ve Balkan oyunları ıribi dııarı mem· 
leketlere ıriden Türk takınılan diıip· 
lin noktaamdan muhakkak birinciliği 
alacak kadar mazbut idiler. Lakin 
müsabakaları kazanmak huıusunda 
buna muvazi muvaffakıyet elde ede
mediler •.• O halde? .. 

Ha, timdi dinleyin: 
Bir müaabaka kaa•nılm•k için ikl 

tart li.zımdır. Birisi vücudun onu ka-. 
zanacak (fizik) kabiliyete getirilm..., 
sidir. 

Biz bunu hocalarla, müteha11ıslar· 
la, ıahai çalıtmalarla yapıyoruz ..• 

lkinciei: Müaabakalan sinirlenme
den, heyecana dÜflneden yapabilecek 
kabiliyete ırelmektir. .• itte bizde 
eksik olan budur. Bu ikinci tart sık 
aık beynelmilel müsabakalar yapmak 
la olur. Bizde üıe Şeker Bayramı gibi 
senede bir defa ya böyle bir fınat 
ıreliyor, ya ııelmiyor. • Ne uzaia gİ· 
diyorsunuz 7 •. Hepimiz az çok yemek 
,...._ini biliriz. Likin, içimizde alıt:J • 
mamıı birlıi bir ziyafette bulunsa ne 
yapacağmı ıaımr, çatalı ağzma der• 
ken burnuna sokar. . . itte biz bey. 
nelmilel müaabakalan en çok bundan 
dolayı kaybediyoruz. 

lıin 19inde olmıyanlann bu ekıiii· 
mizi ırörmemesi ııatılacak bir f&Y de. 
iildir ama, apor tqkilatmın en sala· 
hiyettar mıakamlarmm bile hlla bu 
sık temaalan çoialtacak yere ihmal 
etmeai, hatti hazırlanmıı olanlanrun 
tahakkuk etmesine meydan vermeme. 
ai cidden acınacak ıeydir •. 

Efendim! Bilmeli ve unubnamalı· 
yız.ı 

Bir aene, iki aene biç kimse ile te· 
maı etmeyip te birden bire bir mü
sabaka yaptıkça dünyanın harikası 
ol .. k daima kaybebnemiz mukad· 
derdir .. 

FELEK 

Berlin Büyül Elçi~iz geldi 
Kemalettin Sami Pş. Almanyanın nazik 

bir inkılap geçirdiğini söylüyor 
Berlin büyük elçimiz Kemalettin Sa

mi Pı. dün iki ay mMunlyetle fdıriıni
ze ıelmİf ve Perapalas oteline inmlttir. 
Kemalettin Sami Pı. dün gazetecilere 
Almanya ile münaıebabmız ve Alman
yanın dahili vaziyeti hakkında tu beya
natta bulunmuftur: 

- Almanya ile miinasebatmm doo
tanedir. iki hiikWnet araomda aktedile
cek ticaret mukavelesi için Londra' da 
müzakerat cCTe)'an etmektedir. Alman. 
yanın vaziyetine gelince: Almanya bil
diğiniz veçhile bir inkılap yapmaktadır. 
Bu sebeple mütkülat içinde bulunuyor. 
Biz de inkıllp yapmıt bir millet oldu
iumuz için bu ınüskülatm ne demek ol· 
duğunu biliriz. 

Hareketimden evvel Baavekil M. Hit· 
ler ile görüıtüm. Bana iıti.İı:balden ümit· 
var olduiunu söyledi. Benim de kanaa· 
tim bu met'kezdedir. Temenni ederim ki 
Almanya bu mütkül merhaleyi atlatahil· 
sin. Bilhaasa Avrupa'da ıukunun muha· 
fazası için Almanyanm kendisini topla• 
maıı li.zımdJr.'' 

Kemalettin Sami Pş. bundan sonra 
Almanyadaki Yahudilik aleyhtarlığı 
hakkında sorulan suale cevaben demiş
tir ki: 

- Almanya ıı:ördüiü zararları telafi 
için bu cereyana ırirmiştir ve bu iı Al
manlara milyarlara ım1 olmutlur. 

Almanya' da Y abudilerin dövüldüğü 
doğru deiildir, fakat tazyik edilmiş ve 
işlerinden çıkan~'tlış Yahudiler buluna· 
bilir, 

Berfin Selirimi:ııin dün aileaile 
birlikte aldırdığımız resmi 

- Almanya'dan çıkanlan Yahudile 
rin Türkiye'ye gelmek İçin bize müra~ 
caat etmelerine ne dersiniz? 

- Almanya'da para•• olan Yahudiler 
gidecek emin bir yer arıyorlar, fakat hİ· 
ze mÜrC\cl\~tta bulunduklanndan malü
matım yoktur." 



Bıyık 
Bu kadın kom§ularından bir dul· 

du. Arada bir lrfanlarm ailesini ziya 
rete gelirdi. irfan on sekiz yaılarm· 
da ateşli bir gençti. Evde oyunlar çı· 
kartır, bu kadın yani Meliha Hanım 
eve geldiği zaman, onu eğlendirmek 
için neler icat edeceğini bilınezdi. 

Meliha Hanım da ekseriya anne· 
si ile beraber geldiği için böyle top· 
lu ve eğlenceli akıamlar olurdu. ir
fanın babası çoktan ölmüştü. Kendi
si daha mektepte okuyordu, küçük bir 
hemıi.reıini ecnebi mekteplerinden bi 
rine lisan tahsiline vermiılerdi. 

Günler geçip, ziyaretler böyle sık 
sık devam ettikçe, Meliha yavaı ya
vaı irfanı Sarmağa bqladı. Bu ka· 
dına karıı içinde anlatılmaz hisler 
duyuyordu. Seviyor mıydı? Galiba! 
Muhakak sevgi denen teY bu olacak. 

Bir gün irfan, bir kır gezintisi i· 
çin Melihalara gitti. Melihanın anne 
ıi evde değildi, küçük erkek kardeıi 
de evde değildi. Her ikisi de kırtaa· 
mı için çarşıya öteberi almağa gitrnif 
lerdi. 

Bu yalnızlık irfana evveli korku, 
&<>ora cesaret verdi. Bir aralık kadı
nın dizlerinin önüne düttü: 

- Beni hali anlamadın mı Meli
ha! dedi. Neden müstehzi gözlerin
de bir lahzacık olsun bana muhabbe
tinin bir I§tğınt gÖatenniyoraUD? Se .. 
ni her ıeyden kıakanıyonım. Senin a
teşin kızğın bir çekiç gibi beynimin 
içini dövüp duruyor. Bilmem, fazla 
ne iatiyoraun? Bir erkek bir kadına 
acaba aşkından daha fazla ne verebi 
lir? Senden bana doğru sanki gözle 
g örülmez bir kıvılcım akıyor, her ta
rafımı yakıyor. Kuzum, Meliha acı 
bana .. En mukaddeı .neyim varsa fe· 

• da edeyim, ömrümü ayaklarmla çiğ
ne ve beni öldür. Zevkle, hazla ölü· 
rihn. Kuzum Meliha, yalvarırım, ne 
olur bir az acı bana canım •• 

Genç kadın irfanı şafkatle okta· 
dı: 

- Çocuğum, dedi, ıen daha çok 
gençsin. ilk sevda çeken her delikatı 
lula bu olur. Kelimelerini tartma· 
dan, tartaklamadan mübalağalı mü
baligalı sarfeder. Ölüyorum, bitiyo· 
rum, der. Fakat bu geçer. Sıtma nÖ· 
beti gibi iptida çok sarsar, sonra sa-

man alevi gibi sönüverin yavrum. 
Ben otuz yaıında bir kadınım, sen on 
ıekiz yaımda bir çocuksun. Daha yü 
zünde ayva tüyleri var. Hayat cefa
ıı görüp çekmemipin. Yüzüne bakan 
insan sana erkek bile demez. Ben de 
sana zaten erkek diye bakmıyorum 
ki.. Ben üıt dudakları bot olanlan 
erkekten saymıyorum. Halbuki senin 
Üst dudağında bıyık izleri bile belli 
değil. Daha çocuksun yavrum. Dur 
bakalım hele .. Biraz yaım daha ileri
Jerıe, o zaman hayat ne demek:miı, 
ıevda ne demekmiı daha iyi anlar-
ım.. 

Aradan zaman. geçti. irfan bir 
gün terliyen bıyıklannı Melihaya gös 
tererek: 

- Bak, dedi, artık benim de bıyık 
larım var. 

Genç kadın güldü: 
- Oh, dedi, ne yanlıt anlayıı ya

rabbi 1 Bu küçük tüylerin karaltısına 
da bıyık derler mi ya .. Bıyık diye dol 
gun, sert, üzerine tarak koysan kolay 
ca durabilecek bıyıklara bıyık der
ler. Erkek bıyığı iıte odur. 

irfan durdu ve sonra dedi ki: 
- Bir gün ben de bıyıklanm Ü· 

zerinde tarak durdurursanı, beni de 
sever misin? 

Genç kadm bir daha güldü. istik
bale çok vakit brrakan böyle bir sÜa· 
le kıncı cevap vermekte mana yok
tu: 

- Evet, dedi, hele o gün gelsin 
ıeverim. 

- Söz mü? 
- Söz! .. 
Bir an irfanın gözleri Melihanm 

konsol üzerine duran tarağına iliıti 
ve bu gözlerde bir mecnun gözleri
nin manaıız parlaklığı yandı söndü. 

irfan konsolun üstündeki tarağı 
bir hamlede kaptr. Meliha, itıkının 
pe yapmak istediğini daha anlamağa 
vakit bulamadan delikanlı tarağın 
sivri uçlarmı üst dudağına bütün kuv 
veliyle sapladı. Dudağının üstünden 
ağzının yanlarından çenesine doğru 
kanlar akıyordu. irfan hiç canı acı
madan ve yanmadan: 

- Bak Meliha, dedi, iıte duru
yor. 

Edirne EP\:ek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 8734 lira olan mektebimiz tamiratının ya 
pılrnası, 2 Temmuz 933 ten itibaren 20 gün müddetle ale
ni münakasaya konmuştur. Teklif edilen fiat münasip gö
rüldüğü takdirde 22 Temmuz 933 cumartesi günü Edime 
Malmüdürlüğü dairesinde sa at 16 da kat'i ihalesi yapdacak 
tır. Talipler, şartname ile keşfini görmek ve yüzde 7,5 mu 
vakkat teminat akçalarını yatırmak üzere her gün Edirne 
Lisesine müracaat edebilirler. (3098) 
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Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğinden; 

Ezine - Ayvacık yolunun O 000 kilometrosundan 12+ 687 
kilometrosuna kadar olan kısmın tesviyei turabiye, şose 
ve imalatı sinaiye inşaatı 27 • 7 -933 tarihine müadif perşem 
be günü saat on beşte ihale edilmek üzere 1-7-933 tari
hinden itibaren 27 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Bu inşaatın bedeli keşfi 12481 1 lira 56 kuruş olup 
mi.\nakasa Çanakkale vilayetinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuolarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat on beşe kadar Ça 
n<.\kkale valiliğine vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakaa şartnamelerini Çanakkale, lstan 
bul, İzmir Başmühendislikleri ile Ankara yollar Umum Mü 
dürlüğünde mütalea edebilecekleri ilan olunur. (3035) 
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YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

bildiğimiz batı kahve rengi yelpa· 
zeli, bot öten çavut kuşunun batka 
adı idi. Annesi ona bir gün sarı 
krepondan kahve rengi kutaldı 
bir entari dikmitti de Benzigül 
görünce: 

- Aman da aman! Diye hay
kırıp olqamıth· Kız sen cici ibi
biklere dönmütün. Artık sana ibi
bik diyeceğim. 

Benzigül'ün bu içten gelen sev
gisi Petek'i çok duygulandırınıfb. 
O gündenberi hanım ablasını öz 
anne gibi sevmeğe bqlamıtb· 
- Babam bugün dükkana hiç uğ
ramamı,. Dün alqam nasıl çıkmıt 
sa bir daha hiç mi hiç gelmemiş. 
Dükkanda Ali kalfa da sorup du
ruyor. Bonolar mı gelmiş ne gel
miş, ille de göreceğiz, demişler. 

Genç kadın iki avucunun içine 
aldığı şakaklarını sıktı. Petek bo
noları adam sanıyordu. Fakat bo
nonun ne demek olduğunu genç ka 
dm acı acı biliyordu. Geçen ay da 
bono geldi diye gelinlik elmasları 
nı sarraf Hafıza ayda yüzde on i
le rehin vermitlerdi de bonoları 

savmrtlardı. Brak anasını, yüzde 
onları ayda yüz kayma tutuyordu. 
Nasıl ödeyeceklerdi? O bitmeden 
yeni bonolar gelmişti. Ne olacak? 
Kocası geleck, çıkar fU betibirlik 
leri! Diyecek? Hık mık yok! Ka
la kala bunlar kalmıfb. 

Dükkandaki Ali kalfanın da 
ortaklık payı üç aydır verilmemit 
ti. O da mızırganıp duruyordu. 

Benzigül ile Petek sofaya çık· 
tılar. Petek derslerini bellemişti. 
Mualliminin karşısına geçti. He
sabını bitirdi. imla yazdı. Şimdi 
de hanım ablasının ağızdan öğ
rettiklerini söyliyordu: 

- Bu devlet köylü devletidir. 
Hani, yok mu, şey .. Bu millet on 
kisi ise dokuzu köylüdür de ondan 
kÖylü devletidir. Gazi baba köy
lüyü çok sever. Onlar da onu se
ver. 

Nefise abla bu söylenenleri i
tidiyor, fakat anlıyamıyordu. O 
bar kızlarını da, rakıyı da, dansı 
da unubnuttu. Aklı fikri ıelen bo 
nolarda idi. Bırak bonoları. Bu· 
gün günü id~nzigül'e bet lira 
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Vücudünüz hastalıktan 
kurtulmak için bizzat ça

lışmalı, marazla 
mücadele etmelidir 
Geçenki grip salğınında hastala· 

nan ve hastalığı (pinumini) ile ihti
lit eden bir gencin tedavisine devam 
eden bir bekim haata11nın halinde 
hlç bir fenalık ve vahamet görmedi· 
ğini, ne derecei hararet, ve ne de nah 
zında bir ziyadelik ve fevkaladelik 
bulunmadığını görmekle beraber kon 
sültaaiyon için davet edilen diğer bir 
doktor haıtayı görüp ve ahvali hak
kında malumat aldıktan ıonra: Bu 
biçare gencin kurtulması mümkün o
lamıyacağı hükmünü vermeıi üzeri

ne asıl tedavi eden hekim sebebini 
sormuf; o da evet tunun için ki, has· 
tanın vücudünde, bünyesinde kendi
ni kurtarmak için hastalığa kartı dura
cak ki.fi derecede kuvvetli bir müca
dele kudreti yoktur, demi§. Zira has
tanın küreyvatı beyza11 (itanın 1..-ü
çücük ak cisimcikleri) pek çok art
ması ve ziyadeleşmesi li.zım gelirken 
hiuolunur. derecede bile farketmc
ıniı, halbuki her ne vakit hir hastalık 

veya intan vücudümüze tesir eder ve 
savletle bulunursa bütün müdafaa 
ve mücadele kuvvetlerimiz derhal 
harekete gelir; kalbin vurmaıı artar, 
hararet derecesi ziyadeletir, hastalı -
ğa kartı müdafaacı olan kanın küçük 
beyaz cisimcikleri hali tabiideki mik 
tarlarının dört • sekiz misli derecede 
çoğalırlar. itte onlara ihtiyacımız ol· 
duğu bir zamanda bize ne büyük yar 
dunlan ve faydalı hizmetleri doku
nur. Bu itibarla hastalık halinde zu· 
hur eden bütün bu (semtomlar) ala· 
metler bittabi bizim fayda ve menfa
atimiz ve vücudümüzün selMneti için .. 
dir. Rahatsızlanırken ütümek hisset
mek, hastalığın savletine delS.let e
der. Ve üıümek ve titremek etlerde 
(adaleler) sarsıntı ve hareketler hu
sule getirir ve bunun neticesi hara
ret ziyadeleşir ve artar. Terlemek le 
husule gelen bu fazla hararetten has 
fayı kurtarmak için olur. Çünkü da
hili hararet pek ziyadeleşir•e fenalık 
lara sebebiyet verir. Gasyan ve ku!
mak ta ayni suretle vücudümüze da· 
hil olan muzır mevaddan bizi tahlis 
kasdiyle tabiatin bir sai ve aksülô.me 
lidir. itte bu hal bizi bir müddet için 
olsun hastaya yiyecek vermemeğe · 
ve büsbütün iyilik yerine fenf,lık yap 
marn.ak için onu sükUn ve i tirahat
te brrakmağa davet eder. 

itte şimdi her hangi bir hastalığa 
tutulmuı tal11s için yapılacak şey o 
hastalığa karşı dahlli mücadele kuv· 
vetlerinin mukavemetinden istifado; 
etmektir. Bu kuvvetler ~e ana baba
dan irsen intikal ebnit olan bir takım 
kuvvetler, kudretlerdir. işte böyle 
müverris kuvvetlerle mücehhez ola· 
rak doğmak ve dünyaya gelmenin ne 
büyük keramet olduğunu anlamalı. 

Bununla beraber ana babadan mira• 
aldığunız kuvvetlerle §İmdiye kadar 
ne yaptınız ve ne yapıyor idiyseniz 
bundan sonra artık hayat kuvvetleri
niz tamamiyle sizin idarenize tabi o
lacaktır. 

Bünye ve vücudünüzde esaslı ve 
hakiki bir tebeddül husule getirme
ğe mukaddir olabilir mi•iniz? Mesela 
dakikada 90 • 100 atan hafif nabız 

lı kalbinizi dakikada 76 kuvvetli da
raban eden bir kalbe tahvil edebilir 
misiniz, bunu da yalnız hafif koşma 
talimleri yaparak iki üç ay zarfında 
temine muvaEfak olabilir misiniz? iş 
te o vakit ne yapmağa mukadder ola 
bildiğinizi an1arsınız. 

iyi bilmeli ve hatırda tutmalı ki 
kalp her §eyin başıdır, hayat makine 
sinin ruhu ve esasıdır. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRÜ 

vermek... Amma nerede bet li
ra? ... 

Genç kadın boğulacak gibi o
luyordu. Kocası Petek'e bile ya
lan abyordu. Köydeki anasına pa 
ra gönderememi,ti. Böyledir de 
barlara nasıl para buluyor? içini 
çekti. Kör olsun şu ayda on kurut 
luk bonoları çıkaran! Dedi. 

Aşağıda bir takırb oldu. Genç 
kadın sofaya doğru seslendi: 

- Şermin! Bakıver. Kim gel-
d . ., ı . 

Petek merdiven batına segirt
ti, baktı ve söyledi: 

- Babam geldi. 
Genç kadın hemen gözlerini 

sildi. Konsolun üstündeki aynaya 
baktı. Yüzünü gözünü, üstünü ba
şını düzeltti. Ortada bir fey yok
muf, l;Pr}ey olmamıt gibi davran
mak istiyordu. Fakat her yandan 
besbelli idi ki, hem ağlamıf hem 
de çok bozulmuftu. ' 

Kocası yukarı çıkb. Yüzü gÜ· 
lüyordu. Şen görünmeğe çalıftığı 
m Benzigül sezdi. Selamlafblar. 

- iyi ki çabuk gitmedin Ben-
zigül Hanım. Burada bulamasay
dım size uğrayacaktım. 

- Hayır ola? 
- Nefise! Hele sen şu paketi 

al. 
Bir küçük paket uzattı. Karı11, 

Devlet Demiryolları idaresi ilan • arı 

Derince limanında bir sene zarfında yapılacak tahmil 
ve tahliye işlerinin kapalı zarfla münakasası 27 · 7 -933 per· 
şembe günü saat 15 te Ankarada Umum Müdürlük bina 
sında yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3125) 

4249 

Gümüşhane vilayetinden 
Bayburtta 33651 lira bedeli keşifli bir ilk Mektep yapıla 

caktrr. Ancak 33 bütçesinde 20 bin lira tahsisatı olduğundan 
ber mucibi keşif 21652 liralık birinci kısan işi 1-7-933 tari 
hinden itibaren 20 gÜn müddetle ve kapalı zarf usulile mü 
nakasaya vazolunmuştur. ihalesi 20-7-933 perşembe gÜ 
nü saat 16 da daimi encümence İcra kılınacağından taliple
rin kanunun tarifi dairesinde zarflarını ihale saatından 
evvel encümen riy,asetine vermelerinin ve daha fazla malu
mat almak isteyenlerin encümen Kalemine müracaatları. 

(3068) 4201 
~~~~~~~~~~ 

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Kale - Ezine tarikinin O ' 000 kilometrosundan 3-t 092 
kilometrosuna kadar olan 30 92 metro tulindeki kısmın ta
miratı esasiyesi 27-7 -933 tarihine müsadif perşembe günü 
saat on beşte ihale edilmek üz ere 1-7 .933 tarihinden itiba 
ren 27 gün müddetle ve kap alı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Bu inşaatın bedeli keşfi 11728 lira 54 kuruş 
olup münakasa Çanakkale Vilayetinde yapılacaktır. Müna 
kasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve muavakkat 
teminatlarını aynı günde saat on beşe kadar Makamı Vi 
layete vermeleri ve evrakı keşfiye ve tafsilat almak isteyen 
lerin Nafia Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

(3034) 4160 

1 l.taabal Beledlye•I llA.nları 1 
Eminönü Kaymakamlığından : Şehzade başında ka 

lenderhane mahallesinde kai n darülhadis medresesi ankazi 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konul 
muştur. Şartnamesi her gÜn görülür. Talip olanların ihale 
günü olan 3-8-933 perşembe günü saat on dörte kadar tek
lif mektuplarını encümene vermeleri ilan olunur. (3247) 

Beyoğlu 37 inci mektebi n tamiri : Teminat 8,5 lira 
Sarı yer Rumeli fener köy mektebi tamiri: Teminat 12 

Lira. 
Yukarıda yazılı mektepler pazarlıkla tamir ettirilecek 

tir. Talip olanlar keşiflerini görmek üzere her gün, pazar
lığa girmek için de hizala rında yazılı teminat makbuz 
veya mektubu ile 16-7 -933 pazar günü saat on beşe kadar 
levazun müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (3249) 

Ziraat Vekaleti Silo 
Komisyonundan: 

Denizli, Balıkesir, Çerikl i, Yerköy, Hacı Şefaatlı, Ak
şehir İstasyonlarında birer buğday ambarı yaptırdması ka
palı zarf usulile 21 gÜn müddetle münakasaya konmuştur. 
Bunlardan Balıkesir'de yapılacak olanın keşif bedeli 
16.300 lira diğerlerininki 15. 600 zer. liradır. İstiyenlerin 
münakasa evrakını beş lira mukabilinde Ziraat Vekaletinde 
silo komisyonunun tekııik bürosundan alabilirler. Taliple
rin °/0 7 ,5 teminatlarile ve münakasa şartnamesi dairesinde 
3 Ağustos 933 tarihinde saat 15 te Ziraat Vekaletinde silo 
k~misyonuna müracaatları ilan olunur. (3216) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Çirağan caddesi arkasın da Bakkal sokagmda 1 -5-21 No 

lu arsalara talin zuhur etmedi ğinden müzayedesi bir hafta 
temdit edilmiştir. Taliplerin 15-7-933 tarihine müsadif cu
martesi günü dairede müteşekkil satış komisyonuna müra· 
caatlan. (3203) 

yüzüne bakmadan paketi aldı. Ko 
cası söyliyordu: 

- Bu gece Belediye bahçesin
de gardenparti var. 

- Kimler yapıyor? 
- Gürbüz gençler spor klübü. 

Gözleri tif, şiş. Burnu kırmızı. 
Avurtları dütüktü. Ses içkiden bi 
raz boğuk çıkıyordu. Tepesinden 
topuğuna kadar yorgunluk, bitkin
lik akıyordu. 

- Esnafa da bilet dağıtmıflar. 
Bize iki tane bı:rakmıtlar. Her bi
let bir erkek iki kadın için. Aklı
ma siz geldiniz. Hanım ablanıza, 
Beyefendiye söyleyin hep beraber 
gidelim. Davet ediyorum. 

- iyi amma, bakalım biz gide 
bilir miyiz? 

- Esnafın davetini beyenmi· 
yor mısınız? 

- Öyle değil canmı. Eğer enif 
temle ablam bir yere sözlü değil
seler. 

- Bu gecelerini de bize bırak
sınlar. (Karısını göstererek) hem 
bu da sizin himmetinizle biraz a. 
dam olur. 

- Nasıl söz o Nuri Efendi? 
- Şey demek istiyorum. Hani. 

Bir yere çıkmıyor, çıkmasını bil
miyor. Bu yüzden ben de yalnız 
dolaşıyorum. Bari siz yolu, gidişi 
öğretirsiniz de ben de gündüzleri, 
geeelcori tek batıma dola9mam. O 

da dünyayı anlamıf olur. 
Bu biraz da karısından özür di 

!emekti. 
- Anlıyorsun ya. Ben neye dı

şarılarda kalıyorum. Sen bu itleri 
bilmiyorsun diye. Bilsen hep be
raber dolafı:rız. Bu gece de bu yüz 
den gelmedim. Uzun etıne! 

Demek istiyordu. Karısı bunu 
anladı. Ses çıkarmadı. Kocasının 
sözünü kesmiyordu: 

- Ellerinin kınası gözükme· 
sin diye beyaz eldivenler aldım. 
Yeni mantosunu giyer, hep bera
ber gideriz. Çok eğlenceli olacak 
mıf. 

- İbibik evde yalnız mı kala. 
cak. Bari bize gelsin. 

- Onu da götürürüz. Ona ye
ni entari aldım. Görmedin mi? 
Annesi neredeyse Şermin de ora
da. 

Zaten Petek'i batka bir şey i
çin beslemiyordu. Çocukları olmı
yor molmıyor diye getirtmemitti. 
Böyle avrattan çocuğu olmaktan
sa olmaması daha iyi idi. Petek 
geceleri can yoldatlığı ediyordu. 
Öteye beriye gidiyor. Biraz büyü
yünce suya da, çamatıra da kolay 
lık olacak. İyi bakılmasına gelin
ce, niçin iyi bakmasın? Bacak ka
dar çocuğun ne masrafı olur ki. 
Bir gecelik aarhotluk masrafı kı
zın iki yıllık masrafına kartdık o-

, 
FENERBAH<i 

Eıya Piyango;u 
Keşidesine, ancak, 

r,ününüı kaldı. Ace.e edi 
[53 

RADYO 
Bugünkü proğra 

1STANBUL: 
18, : Gramofon. 
18,30 : Franaızca der• ilerlemit oaln 
19, : Kemal Niyaxi B. "Ye arkad•• 
20, : Nebil oSlu İsmail Hahkkı B 
20,30 : Kemani Reıat B. ve a.rkada.t 
21,30 : Gramofon. 
22, : Ajans, Borsa haberleri ve ı 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 ı Gramofon. 
18, : Alaturka saz. 
18,45 : Vjyolonael konıeri (Edip B. 
dan.) 
19,15 : Alaturka aaz. 
20,15 : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, ı44ı m. 
21: TaıanniJi orkestra konseri. 23: 
muai.kiai .• 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Piyano ve vj7olonsel sonatları
ferana. 21,45: Siıan musikisi. 23,20: 
celi mJJaiki. 

ViYANA, 518 m. 
20,45: Amaterdam'dan naklen Asker 
un idaresinde verilecek taıannili ko11• 
taıannili dana muıikiai. 

MILANO • ORINO • FLORANS 
20,25: Ecnebi liaanile haberler. -
Haberler - Konser. 21,45: Puccini' ' 
randot) isimli operası 

PRAG, 488 m. 
20,15: Halk ıarkıları. 20,35: Tem•il 
konferanı. 23,20: Orlceıtra konseri. 

BOKREŞ, 394 m. 
13: Haberler - Plik. 13,45: Plak. 11 
cuk proaramı. 18: orke•lruı. 19,20: 
20,45: Veperin (Walküre) operası ( 

ZA Yt - Loyd Triestino kulJ\P311 
nın Heluan vapurunun 41 aefcr 
poliça numaralı ve AT 
2219/1·2 numaralı 148 kiloluk ı 
dık eşyanın Galata Ithalaı güınrii 
elen alman 22 Teşrinievel 1931 
ve 17474/ 15364 numaralı güınriik 
puzu zayi ol<luğunclan hülanü o 
drğı ilan olunur. Sultanhamam 
si No. 41 Agop Torosyan. (5 

~llilliy~ 
Aınn umdeai " M } L L ı Y' E T-
~~~~~~~~~~--~ 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tilr1d7e için 

L K. 
~-
7 150 

14-

Hariç.İ~ 
L. g. 
s-

14 -
ıs-

Gelen e.•rak aeri •erilmeıı:.- M .. 
aeçen nÜ•halar 10 bruıtur- Caı: ... 
matbaa7a ait itler için müdiri7et• 
racaat edilir. Ga.zetemiz ilia.larıa. •"' 
liyetiai kabul ebnu.. 

BUGONKO HAV 
Y e.filköy aıkeri raıat merke~incl.11 

dıjımız maJamata aör. huaün ha•• 
rüzıar ıakindi.r. 

ı2.7.933 taribinde ha.-a taz.ıyik.i 762 
limetre, en çok aıcak.Lk 25. en J\.Z 2" 
rece idi. 

lur. Geçen akşam Türkuvaz ~ 
rında aarhotluğuna getirerek ' 
f8D1panya kazıklamıtlardı. el 
zardan altını' lira. 

- Ablama sormadan bit f 
söyliyemem. 

- Sen ne giyeceksin Nefisi' 
Kocası ile ilk defa çıkacail 

eğlentiye gideceği için hem~ 
cik her derdini unutan genç 
dm: 

- Bilmem, dedi. Atınalı i,)I 
pinlerimi giyerim. Yeni man~ 
giyerim. Üstüne de mor çatr' 
mın. pelerinini geçiririm. 

Kocası Benzigül'e baktı: ~ 
- Gördün mü bunu? 1,te -~ 

nun yüzünden.. Sonra ben f111_ 

oluyorum. Anlatıversenize ~ 
Moda manto üstüne çarfaf pel 
ni giyilmez ! 

- Şapka alınız da şapka··: 
- Neden giymiyecek mit1~ 

- Neden mi? Örgülü saçı 
mek günahmıf ta ondan. ,,1 

- Saçı kesmek günah ol-.J 
Kesmem. Toplar, toplarım, .-r 
yı üstüne geçiririm. 

Petek konuftuklarını aııl1 
yordu. Yalnız gezmek, eğleotı _.ı 
)erinden bu akşam iyi bir ~Gt 
olacağını düşünüp sevinmi,ti·,ıı 
di geleli ilk defa böyle bir d 
tiye gidecekti. ) 

( ArkaJı rJfJf 



c, 

'enerbahçe -Galatasaray 
atletizm müsabakası 

Galatasaray kaptanı Vedat Abut Bey 
c: bu çarpışma için ne diyor? 

•Yıa:;c;eıı h~fta ath müsabakalar do- 1 
ay _: tehır edilmit olan Galataaa
"'kaa ~erıerbabçe Atletizm müaa-

dırı~ il cuma ıürıü F enerbahçe 
ş· •.Yapılacaktır. 

aha:ı"'dı~e. kadar bu iki kulüp her 
le ıp a. bırıbirine rakip olduğu bal-

• -ilçüı::n ~u ıubesinde bir türlü boy 
•dı• le.rı li. ~mıılerdir. Buna da aebep 
391 •İtıd cıvertlilerin bir atletizm ıu

i. •ıı mahrum olmaları keyfiyeti 

Fakat b 
~•ilr.Ji •. _ _undan iki sene evvel bu 
••ıııle~ı .ıoren F enerbahçeliler atle

bu _nı canlandınnağa çalıımıılar 
Duıta~~n ıatediklerine muvaffak ol-

JJJ had ır. Şimdi Galataaarayhlar her 
_" olduğu gibi - futbol müstes-

"Yorl lr.arıılannda Fenerbabçeyi bu
JoiAİnlr.ü ~ F ~tbol müstesna diyoruz, 
,ır.•nerb Uglin Galatasaray futbolü 

11j, elr. b~hçeye maalesef rakip olabi-
t Sa ır !ekilde değildir. 
... • lıııe~ li.civertli atletlerin bu yük

lırsaı.. 'i:d~ki avamili araıtıracak o
~ ~eli 1rıııci planda kaptan S. Müm-
lalfakı r. ~~ genç kendi renklerinin mu-

JI. •~n e [•tını temin edebilmek için elin
lıkııı:d•n bütün gayretleri ıarfetmiı ve 

•nfa an • Yorulmadan, ıahai bir 
li;1 il: at beklemeden her müıküle gÖ· 
l . lluererek çalışmııtır. 
leçen Yorıı:unluğun ilk mükafatını, 
Üteın haftalarda; beı aenedenberi 
luı ka~~!en mağlup oldukları Kur
y,11 u ubünü çok büyük bir fark-

Orek ·· d"" llu .. gor u. 
lii~el ~usabakalar hakikaten çok 

',~ '( a o m':'ıtur. 
0 Sarı ı:::,ı.ı müsabakalara gelince; 

ıdirle ızılılar bu ıubede çok eski-
5:ı+ııc:ır. Ve tecr~beleri daha ço~~r. 
·•.,;.~al; F enerlıler de genç ve ıatık

lluıılartaı. atletlere maliktirler. 
llıii1ab" dolayıdır ki yapılacak bu 
llır. akalar çok heyecanlı olacak· 

• 

' 

Atletizmin en zor kısımlarından bi
ri de sırıkla atlama müsabakasıdır. 
Burada Fransız fampiyonunun bir 
atlayııı gözüküyor. 

nu§tuk. Bize kısaca ıunları söyledi: 
- Mu maçı benim kadar kimse 

arzu etmemiıtir. Çünkü Fenerbahçe 
takımını beğeniyorum. Buna da se-

MiLLiYET PERŞEMBE 

bep çok kısa bir faaliyet devresin
den sonra bu takım iyi elemanlar ye. 
tittinniş ve iyi bir varlık göstermiı· 
tir. Bu ekipte Türkiyenin en iyi at
letlerinden bulunan Tevfik, Ziya, Ci
hat gibi milli atletler mevki almak
tadırlar. 

Yalnız eski bir atlet ve atletizmi 
çok yakından takip eden bir sporcu 
gibi tunu söyleyebilirim ki, birkaç 
kiti müstesna F enerbahçe atletleri 
müsmir netayiç verebilecek tarzda 
antrenöman yapmıyorlar. 

Müaabakalarda biz nasıl sür'at 
koıularında adeta rakipsiz isek on
lar da manialı koşularda - bir sür
priz olmazsa - kat'i galibiyet temin 
edeceklerdir. 

Benim şahıi arzum müsabakayi 
kazanıp veya kaybetmek noktasın
da değildir. Nasıl futbolda bu iki ta• 
kım biribirine son zamanlara kadar 
kuvvetli rakip idiseler, atletizmde de 
bu müaabaka ile o vaziyete girecek
lerdir. 

Galatuaray ıimdiye kadar atle
tizmde yapayalnızdı. Şimdi kartımız
da yarışacak bir eı bulduğumuzdan 
dolayı ıahsım ve kulübüm namına 
çok memnunum. 

Yarın yapılacak müsabakalar her 
halde atletizm için de çok faydalı 
ve müsmir neticeler verecektir. 

Bundan alacağımız neticeler Üze
rine Fenerbahçe - Galatasaray kom
binezonu olarak Ankara atletlerini 
şehrimize davet edecek ve onlarla 
müsabaka yapacağız. lıte böylelikle 
atletizmimiz de canlanacak ve §UUr

lu bir rekabet ile en iyi dereceleri 
tesia edeceğiz. 

Müsabaka programı ıudur: 
Saat 

15,30 Reami geçit, 
15,45 110 m. manialı, 
16,00 100 m. düz, 
16,00 Yüksek atlama, 
16,20 800 m. düz, 
16,20 Gülle atma, 
16,40 200 m. düz, 
16,40 Tek adan, 
16,55 1500 m. düz, 
16,55 Cirit atma, 
17,10 400 m. düz, 
17,10 Sırıkla atlama, 
17,20 50 m. düz (küçükler için) 
17,20 400 m. manialı. 

Hakem heyeti 
Başhakem: Onvan Bey - Ahmet Fet

geri Bey. Idare ve tertip hey' eti: Sait 

Seliihattin, S. Mümtaz, Ekrem Besiın, 
Yusuf İbrahim, Ziya Hüsnü, Vedat A
but. Saat tııtnalar: İlham B. Her Ab
raham. Her Prak, Sami B. Saha müdü
rü: Galip Bey. lntiha hakemleri: Mös , 
yö Davit, Şinasi Bey, Nadir Bey, Ha-
di Bey. Haraket amirleri: Vedat Abut, 
G. S. (A.K.) - S. Mümtaz Beyler. F. B. 
(A, K.) Atma hakemleri: Mösyö Agoıp 
yan, Hayati B., İbrahim B., Atlama 
hakemleri: Ali Riza B. Mösyö Yasu
mi, Mösyö Peridis. Köşe hakemleri: 
Sıtkı B. Adil Arapoğlu B. lrtibat ko
miseri: C. Kemal Bey. Müsabaka ki· 
tipleri: İbrahim Yusuf B., Sami B. 
Masör: Danyal B. Her Şvenk. 

Elhamdülillah ... 
Bn serlavhayi gören karii.erimiz bir 

müddet için şaşıracaklardır. Fakat he
men ilave edelim ki bu hamt deniz 
programının ilan edilmiş olmasından 
ileri geliyor. 

Bu gün ~uzun 13 olduğu halde, 
hala deniz .programı diye bir şey orta
da yoktu. 

Dün atdığunıza malumata göre yüz
me müS'l.bakaları 21 temmuzda başlaya 
caktır. 

Program şudur : 
21 Temmuz teşvik 
28 ,, seçmeler 
4 Ağustos yüzme mmtaka şam,pi· 

11 
12 
13 
28 

30 

.. .. .. 
" 

" 

yonluğu 

Yelken birincilikleri .. .. 
Türkiye yüzme bi
rinciliği 

Türkiye Yelken bi
rinciliği (İzmirde) 

31 " ., " 1 Ey!Ql .. 
Kiirek müsabakalarına gelince, Fe-

derasyonun hazırlattığı, tekneler pek 
yakında hazır olacak ve bwtdan son
ra antrenörün nezareti altında bu ye
ni kiklerle çalışılarak yarış yapılacak· 
tır. 
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Türkçede bir darbi mesel vardır: 
Geç olsun da güç olmasın derler. Biz 
buna da razıyiz ... Hiç olmazsa bu •u· 
retle biraz uyuşukluğumuz gider ... 

-o--

Türkiye birincilikleri 
Bu se<ıe Türkiye birincilikleri Ciim

hurivet'in 10 uncu yıl dönümü olması 
dolayisile A:ıkarada yapılacaktır. 

Yalnız yeken birincilikleri İzmir
de yapılacaktır. 

ay e • angOSUÇekı·}dı·ı Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: yar pıy 40 tonc~'::r~!;i=ı!:ıı:::~~~:ı=~~!!_Clsı: 15 Temmuz 1933 

!ı:\azanan numaralar ve talihliler kimler 200 ton Dizel Mayii Malıruku: Pazarlıkla münakasası: 15 
25 bin lira kazanan 

41045 
ıs bin lira kazanan 

8665 
5 bin lira kazanan 

3 38704 

7
000 lira kazananlar 
782 19328 

sao1Soo lira kazananlar 
ı 10884 23349 

1697 OOo lira kazananlar 
3oa 6159 9150 14572 11 40385 45225 47573 
953 Soo lira kazananlar 

38ao 1036 1248 3638 3737 
587 4959 5563 5678 5866 

d 743 
8 

6682 6732 6750 6923 
·-· 1161~ 8042 8283 9439 11423 
.. 1Ss52 

13311 14186 15142 15352 
l811 17577 17624 18038 18087 

> 2125~ ~8301 18336 20166 20397 
24311 2398 23362 23514 23937 
24937 24313 24457 24522 24933 
26381 25463 25499 26338 26338 
2835 26751 27181 27186 28076 
~Oo5~ ~8786 29149 29774 29936 

, ~~3o2 3 
0451 30921 31275 31905 

~ '-"'967 2550 33047 33671 34776 
ı :ıss96 35436 35445 3s242 36355 
412s.ı 39047 39733 39963 41114 
!3<!11 !~555 42260 42453 42974 

t 6298 394 43931 44597 45055 
48251 46929 47012 47201 48235 

2~29 48774 48788 
692 O lira kazananlar 

&ı3Q 4194 5270 5537 5818 
l1:ıss 8932 10445 10156 10160 

v ~7857 ~~669 14465 16533 17475 
8289 528 24660 25845 27335 

35361 29193 31104 33345 34231 
420o3 37679 38049 39462 40395 
9

7881 !!~ 46023 46095 47647 

60 ,. 
598 ıra kazananlar 

:~12 4~~! 692 1691 2868 3628 
1}4 6115 4244 4604 4713 4766 
8 77 77 6127 6509 6873 6896 

10 
530 86 

44 7746 8029 8176 8237 
12 

368 lo5 °1 8744 9907 9333 9583 
13:~1 125~~ 11163 11370 11561 12773 
1539

4 1412ı l2810 13001 13304 13509 
l? 7 1554 

14272 14so2 14575 14660 
19:~6 ı 783! 15590 16095 16951 ı 7328 
2251 0 20604 

18110 189933 19672 19954 
215 o 22961 20811 21033 21345 22301 
259~0 24713 ~3363 23721 23778 24535 
30382 27090 24881 25596 26139 26419 
3231 1 31337 37592 29217 29631 29942 
3474

1 31 486 3
1510 31770 32034 32211 

3802 ı 35356 3 31 3<\ 33788 34612 34727 
1004 ° 38523 3~950 36250 36833 37922 
4121~ 40379 40~27 38651 39002 39353 
452 '4120 

15 42119 42943 43085 
181i3 46489 :~743 44820 44924 45082 

5 4sı85 4 
579 46803 47425 47724 

8779 49257 49263 49627 

104 
673 

ll72 
2221 
3093 
4094 

40 lira kazananlar 
143 215 251 342 
894 1045 1052 1072 

1304 1809 1845 1993 
2415 2457 2507 2673 
3484 3634 3868 3883 
4365 4418 4513 4857 

335 
1127 
2088 
3056 
3988 
5151 

5244 5388 5660 5717 5719 5732 
5988 6171 6214 6217 6253 6367 
6481 6700 7212 7215 7246 7409 
7649 7757 7817 7903 8610 8614 
8805 8933 9197 9363 9826 10282 

10403 10565 10675 10737 10854 11313 
11399 11499 11516 11661 12137 12179 
12180 12255 12401 12408 12694 12927 
12987 13155 13198 13219 13229 13556 
13596 13617 13727 13776 13810 13836 
13947 14427 14492 14544 14656 14700 
14833 14969 15117 15246 15322 15441 
15697 15701 15711 15779 15790 15858 
15862 
16553 
17266 
17756 

16180 16189 16227 16283 16521 
16690 16712 17003 17027 17108 
17345 17351 17494 17632 17680 
17936 17959 17971 18002 18133 

18240 18331 18693 18694 18711 18859 
19210 19295 19365 19644 19664 19689 
20053 20059 20148 20156 20216 20448 
20608 20840 20940 21213 21584 21681 
21745 21771 21813 21860 21967 22013 
22040 22104 22291 22347 22396 22512 
22524 22537 22700 22736 23153 23258 
23399 23422 23533 23651 23706 23912 
23954 24046 24061 24118 24134 24381 
24520 24550 24957 25082 25093 25129 
25133 25166 25178 25297 25450 25543 
25561 25855 25909 25948 26001 26011 
26050 26142 26261 26323 26421 26451 
26505 26763 26828 26856 26894 26897 
27067 27078 27420 27620 27708 27718 
27821 27918 28138 29150 28290 28500 
28502 28571 28595 28701 28984 29314 
29336 29443 29554 29635 29958 30176 
30211 30483 30601 31161 31187 31245 
31295 31324 31357 31414 31416 31549 
31679 32389 32437 32627 32658 32708 
32728 32889 33190 33294 33349 33476 
33513 33732 33738 33827 33839 38856 
33978 34042 34193 34208 34335 34422 
34428 34513 34553 34557 34761 34847 
34887 34970 35012 35018 35331 35400 
35416 354~2 35548 35971 36037 36341 
36388 36g9ş 36408 36408 36442 36465 
36589 36583 36838 36865 36944 37156 
37536 37548 38195 38245 38266 38947 
33937 39094 39157 39338 39451 39602 
39702 40269 40311 40321 40446 40465 
40526 40553 40828 40864 41186 41280 
41403 41464 41543 41598 41648 41745 
41782 41853 42044 42307 42432 42563 
42571 42985 43005 43120 43198 43418 
43426 43489 43520 43773 43802 43827 
44032 44358 44610 44690 44839 44903 
44904 45191 45486 45595 45714 45935 
46028 46160 46356 46372 46480 46556 
46574 46733 46814 46996 47069 47079 
47088 47171 °47206 47513 47576 47611 
47618 47878 47929 47930 48096 48263 
48571 48634 48984 49389 49438 49479 
49540 49824 49835 49843 49964 

Temmuz 1933 cumart ~si gÜnÜ saat 15 te. 
30 ton Benzollu Benzin : Pazarlıkla münakasası : 15 Tem

muz 1933 cumartesi gü .ıü saat 16 da. 
Dz. kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olup kapalı zarfla 

yapılan münakasalarında talip zuhur etmediğinden Komis 
yonumuzca pazarlıkla münakasaya konulmasına karar 
verilen yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin şartna
melerini görmek isteyenlerin her gün ve İtasına talip olacak 
larm da münakasa gün ve saa tlerinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kasımpaşa da eniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. (3219) 

~~~~~~~~~~ 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştab betinden: 

Merkezimiz için 1500 il a 2500 teneke benzin ile varil 
İçinde 20 ton gazoil ve ayrıca 220 teneke gazoil kapalı zarf 
usulile mubayaa edilecektir. Münakasa 3 Ağustos 933 per
şembe günü saat 14 te Galata' da Kara Mustafapaşa sokağın 
da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda 
yapılacağından taliplerin şartnamelerini görmek üzere An
kara'da Hudut ve Sahiller sıhhal Umum Müdürlüğü Ayni
yat Muhasipliği ile İstanbul' da mezkUr merkez Levazım 
memurluğuna müracaatları ve münakasa günü saat 14 ten 
evvel teklif mektuplarının komisyona getirilmesi ilan olu
nur. (3175) 

Edirne Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebimiz bahçesinde yapılacak 19500 lira keşifli ka 

palı teneffüshane binasının inşası 12 Temmuz 1933 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münaka 
saya konmuştur. Münakasa 2 Ağustos 1933 çarşamba gii
nü saat 15 te Edirne Lisesinde müteşekkil komisyonca yapı
lacaktır. Taliplerin ehliyeti f enniyeyi haiz mimar veya mü 
hendis olmaları, yahut mimar veya mühendis istihdam ede 
ceklerine dair Noterlikten musaddak vesaik ibraz etmeleri 
lazımdır. Talipler proje ve şartnameleri görmek üzere her 
gün lise müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3240) 

1 Emlak ve Eytam Bankası iJanları 1 
Satılık makine alat ve edevat 
Nişantaşında Eski. Ekmek Fabrikasında mevcut ve 

istimalden sakit Transmisyon ile müteharrik Un Harman 
Makineleri, Makineli Hamur Kazanı, Yuvarlak Hamur tek 
nesi, Hamur karıştırma mak:nesi, Galvenizli hamur tekne-· 
si, Elektrik motörleri, Kalirifer kazanı, Radyatör maa Mo
tör asansör Eknıek Fabrikasında ve Değirmenlerde kullaru 
labilecek diğer bir taknn alat ve erlevat muhammen kıymet 
leri üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. Satış 27 Tem
muz 933 cumartesi günü saat ikide Nişantaşm'da Meşruti
yet Mahallesinde Harbiye caddeısindc 135 No. h esJ,.i Eknıek 
F abrikasmda yapılacaktır. Alıcıların teminatlar!! e beraber 
oradaki Komisyona müracaatları. (3015) 

w 

Deniz sporu bizde hala başlayamadı. Halbuki Avrupada bakın na
sıl eğleniyorlar • 

GüreşçilerMerkeziAvrupayagidecekleı 
Şimdi Rusya yolunda olan güreş 

kafilemiz bu mevsim zarfın.da çok mü
him temaslar yapacaktır. Bu husust.a 
federasyon mahafilinde yaptığımız te
n.aslarda şunları öğrendik . 

Rusyada çok ~mas yapmassak, kafi
lemiz 15 gün sonra avdet e.decektir. 
Bwıa da sebep evveke mütabık kalınan 
İtalyan güreş milli takımının şehrimize 
gelmesidir. 
Eğer Rusya seyabatı daha uzun sü

rerse. o ?aman bu temas Balkan şam
piyooasmdan sonra yapılacaktır. 

Rusya seyahatı bir ay sü•düğü tak
tirde, kafile İstanbul.a avdet edecek ve 
bir kaç gün sonra Merkezi Avrupa 
turnesine çıkacaktır. Bu turnuva -
yol müddetleri hariç - 20 gün kadar 
sürecek ve Avusturya, Macar ve Çek 
miUi güreş ckiplerile temas edilecektir. 
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Sporcular bu turne.den avdet ettik
ten lıir müddet sonra şehrimizde İkin
ci Balkan Güreş şampiyonası yapıla
caktır. Bundan sönra İtalyan milli ta
kuru gelecek ve bizim milli takmıımız 
ile karşılaşacaktır. 
Eğer Rusya seyahati bir ay sürme

yipte 15 gün.de güreş takımı avdet e
derse; O zaman program gene ayni o
lacak fakat İtalyan milli takımı ile 
karşrlaşma Merkezi Avrupa turnesin
den evvel yapılacaktır. Bu .. hususta 
Abmtl &yle konuştuk, bize şunları 
söyledi : 

-- « Merkezi A vr~a turnesini y~
mamızdan y~gane amil güreşçilerimizi 
diğer milletlerin tarzına alıştırmaktır. 
Şimdiye kadar güreşçilerimiz - Bal
kanlar müste-sna - Macarlardan başka 

Is ve İsçi 1 
Milliyet bu riitunda İf ı>e İffİ i$ti
;yenlere taııaaaut ediyor. lı ıı• iıçi 
istiyenler bir mektupla lı büro• 
muza müracaat etmelidirler. 

İt iateyenler 
Bulgaı lisesi mezunuyum. On.beş se· 

nedenberi şirket muhasebedliklerinde 
bulunuyorum. Alafranga ve alaturka 
kemana hakimim. Tahsilim ve iktida
rımla müten~sip bir iş arıyorum. Ad· 
resim: Edirncde (Milli Gazet") ıdare

hanesile !. Y. 

lRTlHAL VE TEDFiN 
Edremi t'te Doktor Kiiınil Emin Be

yefendinin refikaları ve Edremit eşra 
fından serdar zade kerimesi ve Hacı 
Abmot ağa hafidesi Pakize Hanımefen
di sıkit neticesi kanı zehirlenerek septi 
semiden Balikesir doğum evinde vefa
tı derin tesir uyandırmıştır. Bu elim 
haberi cenazenin Edremit'e naklini i
şiden dostları ve Edremit halkuım göz 
yaş.!arı arasında 4 Temmuz 933 tarihine 
ve Salı gününe müsadif Mevlidi nebe
vi akşamı medfeni ebcdisine tevdi edil 
miştir. Merhumenin Balıkesir doğum 

evinde tedavisinde gösterilen azami 
ihtimam ve gayrete rağmen kurtarıla

mamıştır. Geride 4 yavru bırakan mer
hume hayrı çok sever mühtaçlara yar
dım eder kimsesizlfrin &linden tutar gil 
!er yüzlü saliha bir kadın olan merhu
me Pakize Hanım Edremit mülhaka
tında çok sevilirdi. Zevci muhterem 
Doktor Kamil Emin Beyefendiye dost 
!arına ve bütün Edremit halkına tazi
yetlerimizi sunarız. Cenabı hak merhu 
menin taksiratını af ve ailci kederdir 
desine sabrı cemil ihsan buyurswı. 

(5462) 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Müddeialeyha İstanbul Kurtu
luş Kaytancı sokak 25 No. Mura
diye Hanım kocanız Mehmet Ze
ki Bey tarafından aleyhinize açı

lan talakın tescili davasına dair 
davası istidası ~ağıda yazılıdır. 

1340 senesinde lstanbulda Süley
maniye Elmaruf Mahallesi mahal
le imamı evi ittisalindeki hane
de Muradiye Hanmı ile evlen
miş ve ayni zamanda 341 senesin
de mezkur mahalle imamı huzu
runda bofamış olduğunu itbu bo
şanma keyfiyetinin sicili nufusa 
kaydini talep etmektedir. Davaya 
cevap müddeti 10 gündür ikimet
gahınızın mechuliyetine binaen 
ilan olunur. (3191) 
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bir millet ile temas etmediler. Bizim 
sporumuzda oyunlar ayni olmakla bera
ber stil meselesi de çok mühimdir. Bi
naenaleyh hem güreşçilerimiz milli 
müsabak.ı kabiliyetlerini artırmak 
hem de başka milletlerin stiline öğren
melerini temin etmek için bunu yapı
yoruz. Bundan başka bu !}ubemiz dün
ya güre~ aleminde çok eyi bir vaziyete 
makiktir. Bunun elden bıralanarnak i
çin müktesebatımızı artımıalı ve çok 
çalışmamız lazımdır. Güreşçilerimizin 
çalışma sistemleri eyidir. Eksik olan 
bir parça musabaka kabiliyetleridir . 
Onun da bu suretle giderdikten sonra 
yerimizi tarsin etmekle beraber daha 
bir çok milli muvaffakiyetler temis e
debileceğimizi kaniim." 

Mıntakalar arasında 
Yeni faaliyete başlayan mmtakalar 

arasında güreş temasları temin edebil
mek için federasyon bütün kuvvetile 
çalışmaktadır. 

Mıntakalarda serbest güreşe karşı bü 
yük bir alaka mevcuttur. 

Alman yollarında otomobil 
turnesi 

BERLIN, 12. A. A. - 21 Tem
muzdan 23 temmuza kadar yapı
lacak 2000 kilometrelik Alman
ya otomobil turuna 500 otomobil 
İftirak edecektir. Yollarda inti· 
zamı temin için 60.000 nazı milis 
faaliyete geçirilmiş.tir. 

Hariciye vekilimiz 
Roma da 

(Başı 1 inci sahifede} 

kabul edilmit olduğu kaydolunu
yor. 

Sovyet Rusya ile İtalya arasın· 
da bir ademi tecavüz misakı mü
zakeratına başlandığı haberi teey
yüt etmektedir. 

İtalyan matbuatının kaydettiği 
fayialara göre Sovyet Rusya A. 
vusturya ile de böyle bir misak 
yapmak niyetindedir. 

ROMA, 12. A. A. - Türkiye 
Ha~iciye Vekili Tevfik Rüttü Bey, 
dün Romaya geleli, M, Mussolini 
ile uzun uzun görü~tü. 

Tevfik Rüştü Bey ile M. Musso
lini, iki devleti alakadar eden me 
seleleri tetkik ettiler. 

Sovyet Rusya ile İtalya arasın
da bir ademi tecavüz misakı yapı
lacağı haberi teeyyüt ediyor. 

ROl\otA, 12. A. A. - lstefani a
janM bildiriyor: M. Musaolini, Tüı 
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Beyi kabul etmiştir. İki devlet a
damı bir buçuk saat görütmiitler
dir. Mülakatın mevzuunu iki mem 
leketi alakadar eden meselelerle 
Tıirk-İtalyan dostluk misakından 
mulhem olan siyasi direktifler 
teşkil etmiştir. 

Düçe Moskovadan dönmüt olan 
Sovyet Rusya sefirini de kabul et 
mit ve kendisi ile siyasi meseleler 
hakkında görütmüştür. 

--o----

Moskova sefirimiz 
(Başı 1 inci sahifede) 

Ragıp B. de ıebrimize gelmiıtir. Hüse
yin Raıcıp B. de Stella d'ltalia vapurun· 
da kendisini karfılıyan Vali M.hittin B, 
Ruı ıefiri M. Suriç ve Ruı Jeneral kon
aoloıu M. Zviling ile bir müddet görüı
müıtür. Hüseyin Ragıp B. vapurda ken. 
diıile görüıen bir muharririmize mezu
nen gelcliğini ve bir kaç güne kadar An
kara'ya ıideceğini söyledikten sonra de
miıtir ki: 

«- Sanayi heyetinin Ruıya'da yap
tığı tetkikat pek iyi neticeler venniıtir. 
Heyet yalanda teknik raporunu hükii
mete verecektir!' 

İnkıta hissi 
Vermemek için 

(Başı 1 inci sahifede) 
ile divana kabul ettimıeğe muvaffak ol
muş ohnalanndan dolayı methüsena et
mektedirler. 

M. litvinoll kür yapıyor 
PARIS, 1 ~ A.A. - Havas Ajansı bil

diriyor: Clermont Ferrand'dan Petit Pa
riıien'e bildirildiğine göre M. Litvinof, 
kür yapmak Ü.ere Royat'a gelmiştir. 
Mumaileyh müstear bir isimle otelde o
turmaktadır. 
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b M!LLlYE.T PERŞEMBE 13 TEMMUZ 1933 

Süt 
veren 

annelere Fosfat ı Şark alt H •• ıa.A. sası Kullanınız sütünüzü arttı 
U Çocukların kemikleri 

Kuvvetlendirir (S 

ilaçlarınızı 
BAHÇE 

KAPIDA SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir iatikametle hazırlanır. Fosfotin NECATi 

Çok kıymetli bir bebek gıdaaıdır. Bu
nunla beslenen yavrular tombul ve 
kuv..etli nef'eli olur, uhhatli büyür. 

(5 

1 3 üncü Kolordu ilAnlan 1 
VI. K. O. SA. AL. KOM. 

dan: 
Kayseri garnizonu lat'ab i 

çin 85,000 kilo sığır eti kapalı 
zarf uaulile münakasaya 
komnuıtur. lhaleai. 18-7-933 
aalı giinii aaat 15 tedir. Talip 
lerin prtnameaiııi görmek i
çin, ve münakasaya iıtirak 
edeceklerin de teminatlarile 
birlikte zarflarının 14,30 a 
kadar Kayaeride SA. AL. 
KOM. nuna müracaatlan. 
(3118) (2863) 

4083 
• • • 

Fırkanm Çorludaki lat'at 
ihtiyacı için 111,000 kilo ar
pa ve 111,000 kilo yulaf ayrı 
ayn ıartnamelerle açık müna 
kasaya konmuttur. lhaleai 18 
Temmuz 933 salı gÜnÜ saat 
14 te arpa ve saat 15 te yula
fın münakasası yapılacaktır, 
Şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin her gün ve müna 
kasaya İştirak edeceklerin te 
minatlarile birlikte mezkUr 
gÜn ve saatte Çorluda 61. F. 
SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. (3124) (2886) 

4086 
• • • 

61. F. SA. AL. KOM dan: 
Fırkanın Çorlu kıt'atı için 

yüz yirmi bet bin ve T ekirda
. ğı kıt' atının yüz altmıı beş 
kilo ekmeklik unları ayn ayrı, 
şartnamelerle kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 19 Temmuz 933 çar 
şamba günii saat 15 te Çorlu
nunkü ve saat 16 da Tekirda 
ğmmki yapılacaktır. Şartna 
meyi görmek ve almak istiyen 
lerin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de mezkUr 
gün ve saatte teminatlarile bir 
likte Çorludaki komisyona 
müracaatları. (3125) 

(2887) 4087 

"'"'"' 

000 kilo kuru ot açık müna
kasaya konmuıtur. ihalesi 
18 Temmuz 933 salı gunu 
saat 17 dedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek veya almak 
için her gün ve münakasaya 
iıtirak İçin teıninatlarile bir 
likte o eün ve vaktinden evvel 
Çorluda 61. F. SA. AL. ko
misyonuna müracaatlan. 

(3122) (2889) 4089 
"' .. 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Tekirdağmdaki kıt'at ih
tiyacı için 16,000 kilo gaz ya
ğı açık münakasa ile alına
caktır. ihalesi 25 Temmuz 
933 salı günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek veya almak üzere her 
gün ve münakasaya gİrmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. (3140) (3006) 

4127 

Çatalca Mat. Mv. K1t'aları 
ihtiyacı İçin pazarlıkla 2,000 
kilo sade yağı satın alınacak
tır .İhalesi 15 Temmuz 933 
cumarteai günü saat 11 de ya
pılacaktır. isteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o gün 
ve yazılan saatte Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na gelme-
leri. (244) (3222) 

4372 

"' "' "' 
!zmit Fırka SA. AL. KOM. 

dan: 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 

29,700 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya korunu~ 
tur. lhaleai 18 Temmuz 933 
salı giinü saat 10 dadır. İstek 
lilerin şartnameyi görmek Ü 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için belli gün ve saatte 
lzmitte Fırka satınalma ko-61. F. SA. AL. KO. dan: 

Fırkanm Tekirdağmdaki misyonuna müracaatları. 
kıt'r ~İyacı için 60,000 kilo <3t 33) <29:7)"' "' 4098 

arpa - ~•k münakasaya kon- Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
muştur. İhalesi 18 Temmuz dan: 
933 aalı günü saat 16 dadır. Münakasaya konan Çor 
isteklilerin şartnamesini gör lu için 9,000 Tekirdağı kıt'atı 
mek veya almak için her gün jçin 13,000 kilo Sade yağma 
ve münakasaya iıtirak etemk İ teklif edilen fiat pahalı görül
çin teminatlarile birlikte o düğünden pazarlığa konmuş
giin ve saatinden evvel Çorlu tur, ihalesi 16 Temmuz 933 
61. F. SA. AL. KOM. nuna pazar giinü saat 15 tedir. Is 
müracaatları. (3123) (~) teklilerin şartnameyi görmek 

• • "' iizere her gün ve pazarlığa gir 
61. F. SA~ AL. KOM. mek için o gün ve vaktinden 

dan : evvel Çorlu'da Askeri SA. 
Fırkanm Topçu Alayı hay· AL. KOM. nuna müracaatla-

vanatınm ihtiyacı için 135, n. (3161) (3245) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü.dürlüğünden: 

İstanbul Limanı Bakteriyoloji Laboratuvarı için sahil 
sıhhiye merkezi binasının yukan Katında yaptırılacak daire 
nin kapalı zarf usuli ile 29 Temmuz 933 cumartesi günü 
saat 14 te merkezimizde müteşekkil koimsyonda münakasa 
sı yapılacağından taliplerin şartname ve pilanlarını görmek 
üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü 
ğü ayniyet.muhasipliğine ve lstanbul'da mezkiir merkez 
Levazım Memurluğuna müracaatları. (3094) 

4290 

• 
l•t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. Hanları 

Maltepe Piyade Atış mek
tebi hayvanatının ihtiyacı i
çin on iki biİı kilo kuru ot 16-
7 -933 pazar günü saat 16 dan 
16,30 za kadar pazarlıkla sa
tm alınacaktır. Pazarlığa gİ 
rişeceklerin muayyen saatin
de Merkez Satmalma komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(65) ,(3254) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve ınüessesat 
ihtiyacı icin alınacak 12420 
çeki od~a talip zuhur etme 
diğinden 15-7-933 pazar gÜ-

nü saat 15 ten 16 ya kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde merkez satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(66) (3253) "'. "' Gülhane hastanesinde 
mevcut 168 kalem köhne a-
18.tı cerrahiye 2-8-933 çar 
şamba günü saat 14 ten 15 e 
kadar müzayede ile satılacak 
tır. Görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra Gülhane 
hastanesine ve müzayedeye 
girişeceklerin belli saatmda 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncil Vakıf Han f•tanbu1 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye f ı Bankası tarafmdan teşkil olunmuıtur, idare mecli•i ve mildilrler 
heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sisorta Şirke• 
ttdir. Türkiyenin her tarahnda (200) il geçeıı EH:entalarının heo•I Tilrktiir. Titr· 
kiyenin en mühim müe•seselerinin vebankafarının ıügortalac-ını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle ı apar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolayhklı öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 . 

İstanbul Tramvay Şirketi 

ve 
!Şark Demiryolları Kumpanyası 

Muhterem ahali. 
ye ilan 

Halkın deniz banyolarına de
vammı kolaylaştırmak maksadile 
14 temmuz 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve yeni bir karara ka
dar İstanbul - Florya - Plaj arasın
da gidip gelme tenzilatlı birlefik 
biletler sablmağa başlanacağı 

muhterem ahaliye ilan olunur. 

Bu biletler tramvayla şehrin 
her hangi bir mahallinden kesik
siz seferle Eminönü veya Sirkeci
ye, Demiryolu ile Sirkeciden Flor
yaya, (Küçük Çekmece) ~İpıet 
ve Haylayf, büyük Plaj, Çekmece 
plajı ile Küçük plajdan birine gir 
mek ve demiryolu ile Sirkeciye 
ve Sirkeciden ayni araba içinde 
şebekenin her hangi bir mahalli
ne tramvayla avdet için muteber
dir. 

TARiFE 
Nakliye vergisi ve köprüler rüsumu 

dahil olduğu halılı: : 

Tramvaym her 
hangi mevkii ve 
Demiryolu 1 nıci 
mevki 
Tramvaym her 
hangi mevkii ve 
Demiryo1u 2 nci 
mevki 
Tramvayın her 
hangi mevkii ve 
Demiryolu 3 cU 
mevki 

Büyükler 
için 
kuruş 
98,75 

80,75 

64,25 

4 ten lOya
şıoa kadar 

çocuklar 
kunış 

50 

41 

33 

Bilet yukarıda iıimleri beyan o
lunan dört plajdan her hangi bi
rine girmeğe aalabiyet verdiği 
gibi bu plajlar dahilindeki tek
mil tarifeler üzerinden o/o 20 ve 
Küçiik Çekmecedeki" istasyon bü
fesinden % 10 tenzilata dahi sa
lahiyet verir. ltbu biletler Sirke
ciden geçen veya· Eminönüoe va
ran tramvay arabalannda biletçi
ler tarafından verilir. 

Ahali mezklir biletleri tramvay 
hatlan müntaha noktalarmm bir 
çoğunda plantonlardan dahi te-
darik edebilirler. (5472) 

latanbul Asliye 6 er hukuk mahke

mesinden : Müyesser hanını tarilmdan 

Davut Paşa kışlasında topcu alayı be

şinci bataryada Cellliyeli Hasan oğlu 

Hüseyin aleyhine ikune olurum boşan 

ma davaıııııa mütedair arzuhal mümai

leyhin mcskur adresden firar ederek 

bir semti meçhuleğittiğlnıden tebliğ e

dilemediği mubaşm ve kıtasr kuman

danlığı tarafından verilen meşrubattan 

anlaşılmış olmasına binaen dava arzu
bnlinin ilanen tebliğine karar verilmiş 

olduğundan işbu ilıirun ferdası günün

den itibaren 15 gün uırfında 933-1231 

dosya nuırıaruile· mahkeme kal.emine 

cevap layıhası vermeai bir nushası malı 

keme divanhanesine asılı olmlılı: sureti 
le dava arzuhali teblili makamın.e ka
yim olmak Uzere ilan olunur. (5467) 

merkez Satın Alma komisyo 
nuna uğramaları. (3255) 

..c-~ucuZLUK 
•• 
Oye Omaz, 

Böyle Olur ••• 
Yerli ve Avrupa kumaılın üzerine sağlam ye 
ıık tlbise &iymek için mutlaka terzihanemize 

uğrayınız. 

Fi ATLARIMIZ: 

22, 25, 28, 31, 34, 37 
Liradır. 

Adreı: Yeni postane kartısında Erzurum 
Hanı No. 5 

Y VUZ Terzihanesi 
~Ömer Lutfi - (5352) ~ 

- FRANS_ZCADAN ikmale 
Kalanlar ile F rans z mekteplerine devam edecek efendiler hazırlan
mıık üzere Muallim ANJEL Efendinin Lisan tedrisbanesine müracaat 

etsinler. Aylığı ehvendir. Eminönünde Eminönll Hanı .• (5455) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komsiyonundan: 

1 . Kapalı zarf: 22 if emmu;: 
17 kalem Boyama zemesı 933 t · t 14 t cumar esı saa e. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mü

bayaa edilecek olan 17 kalem boya malzemesine ait şartna
meyi görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da 
hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasımpatada Deniz Levazon 
satınalma komisyonuna müracaatları (2937) 4103 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere Talebe Alınıyor 

1 -1933 - 1934 ders aenesi için lstanbulda bulunan Ku
leli ve Maltepe Liselerile Burs' ada bulunan Bursa Askeri Li
sesine Konya ve Erzincanda bulunan Askeri Orta mektepleri
ne talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10 ve 11 "1, 2, 3" üncü. Orta mekteplerde 
6,7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 1 1 inci sınıflarına iyi almanca bilen talebeler 

alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsabaka im 

tihanını da kazandıkları takdir de Askeri mühendis ve Fen me
muru yetiştirmek üzere Alman yaya gönderilecekler ve müsaba 
kayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine giderek za
bit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iateainden 
başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hiikUmete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Betinci mad
dede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştiril
mek üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etıniyenler 
Harbiye nıektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
lan yerlerde 1 temmuz 933 tarihinde hatlar ve ağustosun birin 
de biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders se
nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na
kil suretile talebe alınmağa devam olunur 

9 - - · Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek İstİyt>nler 1 Haziran 933 tari
hinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmelidirler~ 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şube
lerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkUr şartları öğrenmeli
dirler~ '2232) 4053 

Vapurları 
KARADENiZ POSTAS 

Dumlu Pın 
vapuru 

13 Temmuz Perşembe günü 
18 de Sirke<:i rıhtımından hara 
Zoguldak, İnebolu, Samsun, 
Girceun, Trabzon, Sünnenc ve 
limanlarına azimet ve avdet ed 

tir. 

1 SAKARYAvap 
\ lST ANBUL - lZMlR SU 
ı POSTASI 

Her hafta cumartesi günü sa 
da Galata rıhtımından hareket,p 
günü İzmire muvasalat, pazartes 
hareketle salı günü İstanbula a 

•der. 
Fa~Ja tafsilat için Sirkeci 

menet Henı altında acentalığa 

raca•!. Telefon: 22134. (5373-5 

_ ... Naim Vapur İdaresi 

İzmir Sürat Posta 
ADNAN vapuru 

Her Perşembe ırü 
saat tam 18de doğrulZMIR 
hareket eder. Tafsilat için G 
ta Gümrük karşıaında Site Fr 

ıez Han No. 12 Tel: 4 1041 
[5335] 43 

Deniz Yolları şletmesİ 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 423 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

MERSİN POST ASI 

ÇANAKKAL 
Vapuru 14/7/933 Cuma ı• 
onda İdare nhbmından kalk• 
Gelibolu'ya yalnız dön ii f t 
uğrar. 32 

Laster Silbermann ve Şii· 
Teel: 44647 - 6 

DOYÇE LEV ANT LinY' 
Hambtll'g, Brem, Anvcrs, İstanbul 
Bahrisiyah arasında azimet ve avd 

muntazam .postaları 
Hamburg, Bran, Stıetin, Anvers "' 
Roteııdam"dan limanımıza muvasaJi· 

bekleMn vapurlar 
ALAYA vapuru 9 Tenmıuza doğru 
AVOLA vapuru 13 temmuza ı,ıoğrıl 
GALİLEA vapuru 15 temmuza do", 
DERİNDJE vapuru 23 temmuza dof 

Burgaz, Varııa, Kösteru:e Kalas ve 
İbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
DERİNDJE vapuru 23-24 temmuza~ 

.ru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers •' 

Roterdam limanları için hareket 
edecek Vl!J>Urlar : 

A VOLA "apuru 13-15 temmuza doğ 
TİNOS vapuru 18-19 temmuza doğ 
AKKA vapuru 25-26 ~uza doğrıl' 
Yakında Batuma gidecek vapurJ.a1 

ALAYA vapuru 9-11 temmuuı doiı' 
G /l_LİLEA vapuru 15-17 temmuza d•f 

Fazla tafsilAt için Galata'da Ovakil" 
yan hanında Laster Silbermann ve S' 
rekfisı vapur acentalrğına müracaat• 
Telefon: +16-.7-6. ( 5033) 

İstanbul dördüncü icra memurıuğ# 
dan : Temamına 1800 lira kıymet ıııt 
dir edilen Kadıköyündc Hasan pıf 
mahalle.sinin Ulusuluk çıkmazı s0Jıl 

ğında esiri 16 yeni 50 numaralı .ıiif 
buçuk dönüm terbiinde tarlanın tetf# 

mı. açık arttırmaya vazedilmiş olııf 
1-8·933 tarihinde şartnameıııi divanlı'' 

neye talik edilerek 14-8-933 tarihin• ; 

sadif pazarteai günü saat 14 ten 16 i' 
kadar İstanbul dördün.cü icra dai~r 
de r.atılacaktır. Arttırmaya iştira!< j· 

çin yüzde yedi buçuk teminat ak'i'~ 
alınır müterakim vergi ve Belediye ;I 

vak,f icarefil müştuiye aittir. 929 tf 

rihli icra kamınunuo 119 uncu ınadd" 
sine tevfikan hakları tapu sici1Jeri1JI 

sabit olmıyan ipotekli alacaklılar jJI 

diğer alakadarların ve irtifak hakk• t1 

hiplerinin dahi gayri menkul üzeriııd' 
ki haklarını ve hususiyle faiz ve rrı>' 
rafa dair olan iddialarını evrakı ınuıf 
teleriyle yirmi gün içinde icra dairt1r 

ne bildirmeleri lllzımdır aksi hal~ 
h;kları tapu sicilleriyle aabit oLıni13r 
!ar satış bedelinin i)aylaşmasından ~, 
riç kalırlar işbu maddei kanU'.ıiye ; 
kamına göre hareket etmeleri ve d l' 

fazla malümat almak isteyenlerin 931' 
341 dosya numarasiyle memuriyctiı1'111 
müracaatları iliin olunur. ( 545 
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İstanbul Gümrükleri tTl 

• 
~1 
1 

apalı zarf suretile· 
satılacak muhtelif i 

eşya sabşı 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp 
~ipleri tarafından teaahup edilmediğinden dolayı giimrüğe 
ıntikal eden ve ı549 No. lu kan unun muvakkat 2 nci maddesi 
~~cibince gümrük rüsumu ara nılmaksızm aıağıda yazdı eski 

hi~tıırük tarifesine göre fasdlar a ayrılmış olan muhtelif efY& 
:ıalarmda gÖaterilen tarihlerin kapalı zarf usulü suretile mü

"•"kaaaya vazedilmittir. Bu qyanın izahatlı listeleri İstanbul, 
~ala.ta, gümrükleri ile Bqmüd ürlükte asılıdır. lstiyenler liste· 
Y_~ tetkik edebilecekleri gibi qy ayı da İstanbul ve Galata güm
ru1. ki.erinde görebilirler. Bu etYa lara ait müzayede prtnamesi 
'~ıuıbul Gümrükleri Batmüdü rlüğünde mütqekkil sahı ko· 
ltltıyonuna müracaat edilerek almabilir. Münakasaya ittirak 
ede<:ekler verecekleri teklif mek tuplarmda imza ettiğim tarlna• 
11\e dairesinde faslın muhtevi b ulunduğu kap eıyayı lira ve ku
tut mukabilinde satoı almağı kabul ediyorum. Diye imza e
d~rek tartnamenin 7 nci maddesinde tarif edilen tekilde mü
hıırlü bir zarf derununda teklif lerini ihale aaatinden evvel ko
~Yona tevdi ve mukabilinde bir numara almalıdırlar. Talip
ertn kudreti maliyelerini tevsi k edecek Ticaret Odasından ver• .bankadan muaaddak vesaiki teklif mektuplarına ilave etme ' 
~rı tartbr. istekliler alacakları fasılların muhammen kıyme
tınin Yiizde yedi buçuğu nisbe tinde pey akçesini ve yahut ba-
~abaıı hazine ve istikrazı dahili tahvilitmı veyahut kıymetin
t en% 10 noksanile Borsaya dahil ve diğer milli esham ve 
ahvilatmı hamilen mezkUr gün ve saatte komisyonumuza mü-

raC6atlan. (3048) 
F. No. Kap Tahmin edilen Mü:ıayad• gtinll Eıyaıun cinsi 

adedi Kıymet ye ıaati 

ıs 

17 

18 

19 

24 

ıs 

1115 

385 

ıı1 

124 

499 

3750 

46 

Lira Kuru, 
ı3116 79 26 apıtos cumar
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Klğıtlu, zarflar, 
mukavvalar, matbu 
kitaplar, kagıt ıi· 
cimler Ye sair ki
ğıt efyL 
J>am•k mensucat 
pazenler amerikan 
bezleri ,er itler 
iplikler, çoraplar 
örme fanile efyası 
Ye saire 
İpekli aıeaıacat 
kadifeler ipekli ço 
raplar kravııtlar 

atkılar ve aair •tya 
Muhtelif yün men
sucat. 
Yllnlü ipekli eJbi. 
ıeler çama9ırlar 
ıapkalar ve saire 
Muhtelif san 'atlara 
ait demir, pirinç 
alit edevat kablo
lar, teller, düğme· 
ler, catal bıçak 
kaşık ve saire 
Volespit, otomobil 
akeamı otoıııobil 
ve saire 

ı516 ı6ı 74 2S 2 klaunu ey. ., ,, Eczalar, kondura 

447 ısısı 98 t " .. •• 

boyaları yai!ı ver
nikli boyalar çivit, 
yazı mürekkebi 
tuvalet podralan 
Ye aaire 
Sinema filimlerl, 
sellüloit mamulatı 
oyuncaklar moden 
temizlem.eğe ınab

ıuı tozlar cilllat 
ve saire 

...___ 3048 4177 

liarp malulleri ile şehit yetimle. 
rine dağıblacak ikramiye 
paraları hakkında ilan 

l\'J. • ·y ekiletinden: 
"t! - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malfillerile fdıit 

,» •ınlerine verilecek ikramiye parasından ıehit yetimlerine ait 
~h~ it.anımın 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 38997 

· ıt Yetimlerine dağıthrılmaaına başlanmışbr. 
illa 2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 
lel\ lll~an 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline veri-

3llıabette ikramiye verilecektir. 
ıtl\n .- Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tarafın 

4
•cap eden mahallere gönderilecektir. 

b\l( - 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 
te., U~an şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak 

~ıat ta verilecektir. 
!ia - Malfillere ait ikramiye paraları tefsir kararma göre 
Cekrl> llıalfilleri tesbit edildikten sonra ilci ay zarfında verile

\'e keyfiyet ayrıca gazeteler ile ilin olunacaktır. (3130) 
.....__ (2910) 4094 

E:dirne Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
ıadil' Mektebimizde yapılacak 1291 lira keıifli tamirat ve 
:\ak at 6 Temmuz 1933 ten itibaren 20 gün müddetle mü-
26 ~•aya konmuştur. Teklif Muvafık görüldüğü takdirde 
~llttdeınrnu:z çarşamba günü saat üçte Edirne Malmüdürlü-
3İtıi ~. kat'i ihalesi yapılacaktır. Talipler keşif ve ıartname 
her :~rınek ve yüzde 7 ,5 teminat akçelerini yatrrmak üzere 

un mektebe müracaat edebilirler. (3156) 
4300 

Başmüdürlüğünden; 
MahteUf Etya Sabp 

928 HnHi nihayetine kadar Gl\mrllklerde kalıp nbibi tarafıadan 
tualalp edilmeme.inden dola71 1549 No. la kaaana temkan pmrük 
l'UlllDu aruulmabıaa apfula e1ki gtımrnk tarlfeıdae aaı:aru fuıl
lara aJftlmıı olu mubteUf e,ya biı:alannda ı&terllea tarihlerde mü• 
ı:ayede saretile satılacaktır. Talipler bana ait prtnameyi lıtanbul 
Gllmrll.lderi Batmüdürlüğilıade mlltqekkil ubt komisyonaadan ala
bilecek.lerl fibi eıyalan da lıtanbul, Galata Gtımrliklerindeki mahalli 
.. 1ısuJarında ılr.-ıbilirler, istekliler her ful.m lıiı:alannda g6ıterllea 
pn Ye saatlerde kıymetlerinin % 7,$ nisbetiade t-inat akçelerini 
hlmilea koaıiayonumuı:a mliracaatlan. (3047) 
F. No. Kap adedi Tahmin edilen Müı:ayede rtl•li Etyallln cinsi 

kıymet Ye IUtİ 
Lira Kunq 

S 322 ' 2825 65 29 Temma:ı cumartesi Çay, KahYe, 

6 

ıı 

13 

ı6 

20 

21 
22 

23 

26 

27 

00 

127 

264 

868 

87 

203 

29 
749 

208 

292 

361 

57 

S. 15 Şeker, çokalata 

938 89 S ağu.stoa 

4715 44 12 apıtos 

4804 73 19 ağuıtoı 

ı504 30 9 Eyldl 

.. " 

,, .. 
• 

.. ,, 

,, '' 

3001 ıs 7 teşrin EY. ,, ,. 

Ye saire 
Levanta, Loıyon 
Ye sair ltriyat 
Multtelif deri 
mamUlatı ÇDU· 

talar kunda· 
ralar iıkarpin· 
ler terlikler 
•• saire 
Sandıklar, çer• 
ç.iveler, tahta 
kunduracı çi
Yİsİ ve saire 
ağaç ve tah
ta etya 
Çadır bezi, çu 
Yal, sicim, ip, 
balık ağları 

ve 11ir ken· 
dir efyssı 
Muşambalar, 

!istik llkÇttler 
llstikli eıyalar 
lastik teker
lekler ve aa. 

ı7 99 ı4 teırioi ev. " ,, 
4609 67 21 tqrini ev. ,, ., 

Maden kömürleri 

3175 05 28 teırini ev. 
ı 

v,... • 

" .. 

3332 05 18 Teıriıai iDİ .. ,, 

ı628 25 18 Teırini sa11i ., " 

228 95 16 Kinanu ev. ,, ,. 

3047 

Elektrik aksamı, 
leva&ımatı, em 
puller, etyayı 
züccaciye, por
selen eşyalar 

muhtelif cım· 
lır esanslar. 
Ziraate ait 
alit edevat 
elektrik aksa· 
mı makineler 
demir kazan
lar çorap ve 
yazı makine-
leri Ye saire 
Erazi mesa-

hasının tayi
nine mahsus 
alet, dürbün 
alitı hekimiye 
Ye cerrahi} e, 
elektrik ve 
radyo aksamı 
oparlör ve 
saire. 
Kokulu ko
kuıu:ı muh· 
telif sabun
lar isparma· 
çet mumları 
balmumu 

Müstamel 
etyayı zatiye 

4163 

Diş tabibi 

.RiFAT 
CağaJoğlu, Halkevl 
ınra•ında Şeref efendi 
köıesine nakletmiştir. 

(5301) 43D4 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye mektebinin 933 mali senesi erzak ve mahrukat ih
tiyacab aşağıda gösterilen günlerde Fındıklıda Güzel San'at
lar Akademisinde Yüksek mektepler muhasebeciliğinde müte· 
tekkil mübayaat komisyonu tarafından aleni münakaşa aure
tile ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Yaldız
da kain Mülkiye Mektebi Müdürlüğüne ve münakasaya işti
rak edeceklerin ihale tarihinden evvel teminat akçelerini mu
hasebe veznesine yatırarak makbuz almaları ve münakasanın 
saat 14 ten 17 ye kadar devam edeceği ilin olunur. (3031) 

Nev'i ihale tarihi Günü 
Elanek, tuz, et, sade yağı, pirinç, fa- , 
sulya, nohut, kırmızı ve siyah merci- 25/ 7 / 933 5ah 
mek barbunya bezelye. 

Beyaz peynir, katar, zeytin, sabun, 1 
zeytin yağı, yumurta, şeker, un, ir- 26/ 7 / 933 
mik, makarna, pirinç unu, şehriye ni-
şasta. 

Sebze, kuru soğan patates, kok, ma- ı 
den, mangal kömürleri, odun, süt, yo 27 / 7 / 933 
ğurt kiae yoğurdu, tere yağı. 

3031 

Çarşamba 

Perşembe 

4176 

Hava Makinist Mektebi 
kaydi kabul şeraiti: 

1 - İkinci maddede yazılı şartlan haiz olanların istida ve 
li.zım olan vesikalarla temmuzun birinci gününden ağus
tosun 15 inci gününe kadar Y eşilköydeki mektep müdür
lüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

İstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri mektebe gi
riş teraitine uygun olanların da lizun olan vesikaları mektep 
müdürlüğüne göndermeleri ve alacaklan cevaba göre hareket 
etmeleri icabeder. 

2-Mektebe giriş ıeraiti ve lazım olan vesikalar: 
A - Türk olmak - Nüfus tezkeresi. 
B - On yedi yqmı bitirmit ve yirmi Yatını bitirmemiş ol

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

tebe imtihansız kabul edilir. Şehit, malfil, aııker ve aan'atkir 
çocukları ve yabancı dil bilenler tercih olunur. 

Mektep kadrosu orta mektep tahsilini bitirenlerle dolmaz 
sa daha az tahsil görmüş olanlar usulü veçhile yapılacak mü
sabaka imtihanı ile anmırlar). Mektep şahadetnameııi-veya ta• 
tiknamesi . 

E - Sıhhi' halleri hava kıta larmda makinistlik yapmağa el 
verişli olmak: 

(Buna dair mütehasaıaları tam olan aakeri hastane heyeti 
sıhhiyeıinden rapor almak lllımdır. İstanbul haricinde bulu 
nanlarm mahalli askerlik şubel erine müracaat etmek suretile 
muayeneye sevkolunurlar .Tam teşekküllü heyeti sıhhiyesi bu 
lunan şehirlerde en büyük askeri makama müracaatla muaye
neye sevkolunurlar). 

F - Abli.kan mazbut olmak ve hiç bir suçla maznun veya 
mahkUm olmamak. 

(Buna dair mahalli poliace tastik edilmiş hüsnühal vara
kası ibraz etmek lizmıdır.) 

D - Mektebe kabul edilecekler gedikli küçük :zabitler hak 
kmdaki (1001) numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
Mektebi ikmal edenler hava krtalarmda ve müesseselerinde 
(12) sene müddetle hava gedikli küçük zabiti olarak vazife 
göreceklerini taahhüt etmek. 

3 -Tahsil müddeti (2) senedir. 
4 - Mektep leyli ve meccani olup askeri lise talebeleri gi

bi iqe ve ilbas edilir. Talebelerin ders levazoru mektepçe veri· 
lir. 

5 - Mektebi ikmal edenler sekizinci sene nihayetinde baş 
gedikli olurlar. (12) sene nihayetinde ise arzu edenler terhis 
edilir. Kalmak arzu edenler (20) seneyi ilanallerinde tıpkı :za· 
hitan misüllü son aldıkları maaş üzerinden tekaütlükleri yapıl· 
dığı gibi ayrıca (500-700) lira da ikramiye verilir. 

6 - (12) seneyi ikmalden sonra (20) seneyi dolduracak· 
lar ise.ayrıca (2) senede bir maaşıaslilerine (100) kuruş :zam 
yapılır • 

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

8 - Hava gedikli makinistleri maaılarmdan başka ayrıca 
her uçuş saati için (3) lira uçuş zammı alır. · . 

9 - Malfiliyet halinde (1500) lira ikramiye ve mülazim 
rütbesile tekaütlükleri yapılır. Vazifeten tayyare ile uçuşların 
da vukua gelecek kazalar aynen tayyareciler için tatbik edilen 
ikramiye kanunu aynen yapılır. 

10 - Mektebe girecekler kabiliyetlerine göre (tayyare -
telsiz - elektrik makinistliğile yetişeceklerdir.) 

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

12 - Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal edenlerden birin
ci ve ikinci çıkanlar akeri liselerin on birinci smıfına nakil edi 
lerek ikmalden sonra Almanya ya mühendislik tahsiline gönde 
rilir. (2992) 4344 

•stanbul Amerikan Koleji 
Kız kı•mı Erkek kısmı 

lıtanbuf Kız Koleji, Arnantklly ftobert Kolec, Bebek 
Tel. 36.160 Tel, 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir mOesseaedir. Almanca 
veya Fransızca ihtiyari olarak mtıtıhauıs muallimler tarafrn 
dan öğretilir. Aile hayatı yaıatılır. Terbiye sistemi Amerikan 
olmakla beraber milli terbiye Ye kliltOre son derece ehemmiyet 
verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret ıubesi vardır. 

Darülfünun Bakaloryaııaa Hazırlar 
Kitüpbaneleri mükemmeldir YO talebeaiıı •ukuflarıoa, fikri 
terbiyelerine biımet eder. Sıhhi tertıiye yerir, kız ve erkek 
bedeo terbiyesi ve ipOrlan ile ıençleri bedeoco ve rub~n 
yftkHltir. 

Nlharl Ocretlerde Tenzilat Vardır 

Mu•• hendt•S kısmı: Ameli v~ naı~ri el!~trik !"~~ine 
ve nafıa mübeadisı yetiıtınr. 

ı Ajustostao itibarea salı 25 Haııira11dan itibaren 
ve cuma rlbıleri 9- 12 ye cuıa poleri 9-12 ye kı-
kadar ka71t yapılır. ılar ka71t yapılır. 

Fazla ıoalümat için mektupla &la müracaat edilebilir. 
(4276] • 404.ı 

Nafıa Vekaletinden: 
Irmak - Filyos haitmm Filyos Km. (162,200 - 186,000) a

rası (9 uncu kısmı) İn§aat ve ameliyatı kapalı zarf usulile mü· 
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 30-7-933 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 
Nafia Vekaleti Müstqarlık makamında icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin bu kabil Demir yolu 
inşaatını muvaffakiyetle İcra etmiş mühendis veya şirket veya
hut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması şarttır. Bu şe
raiti haiz olıruyanlarm teklifleri nazarı itibare alınmaz. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mukabilinde 
Ankarada Nafia Vekaleti Levazım Müdürli~ünde tedarik ede
bilirler. (3093) '4326 



Kuvvetli maliyeci 
Yeni maliyeciler yetişiyor 

ve İşe sevkediliyorlar 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Dev

let idareainin en mühim ve hayati 

bir uzvu olan maliyecilik, memleke

timizde mektep ve ilim olarak ilk de
fa 1912 aeneainde Maliye Meslek 
Mektebi aliai namı albnda açılan 

mekteple başlamıfbr. O zaman bu 
mektep iki sene kadar yaflUDI! harp 
.. e zaman zaruretile kapablmıfb. 

Cümhuriyet idareei bütün mes
lekler gibi maliyeciliğe de layık ol
duğu ehemmiyeti vererek 1924 sene
sinde bu mektebi tekrar açmıfhr. 

Ancak, ilim ve mevduab maliyenin 
inkişaf ve tevsii dolayısile bir aen~ 
lık dera kifayet ebnediğinden iıte 

bu ihtiyacı karşılamak makaadile ve 
mühim olan maliye memurluğunun 

da diğer meslek memurlıın gibi iyi 
bilgi ve vukuf ile vazife yapmalan
nı t mi;ı için mektebi iki tahsil se
neoi olarak leabit ve beynelmilel ma
li c a z nriye ve kaideler ile, memle
ke liLUzin mali ve hukuki mevduab
nı ve i ktı~.at, istatistik gibi maliye
cilik ile çok yakın alakası bulunan 
mühim dersleri de programının içi
ne almıştır. Talebesinin bu mühim ve 
geni' mevzuları kavrayabilecek tah
ail ve evsafta olması için de liae me
zunlarını imtihansız ve orta mektep 
ır.ezun1arile, orta tahsilli maliye me• 

Kontratsız evler 
ANKARA, 12 (Milliyet) -

Ankara Belediyeıi ev kontratların 
dan kanunen hakkı olan kısmı ala 
bilmek için kontratsız evleri tes
bit ettirerek yine kanun mucibin
ce hakkını cezaen üç miali olarak 
tahsil etmektedir. -

Bu günler bu cezayı veremiye
ceklerinden bahisle Belediyeye 
müracaat eden ev sahipleri epey
ce bir yeknn tetkil etmektedir. 

Erivan konsolosu 
ANKARA, 12 (Telefonla) 

Erivan Konsolosu Hüseyin Zati B. 
derecesile merkeze nakledilmittir. 

murlannı imtihan ile isbab ehliyet 
eden gençler arasından aeçmittir. 

Geçen aene 81 mevcutlu olan bi
rinci sınıfın, bu aene albnıf talebesi 
mektebi bitirmif bulunuyor. 

Maliye vekili ve vekaleti erkanı 
ve Divanı Muhasebat rüeaaaı ile mem.. 
leketimizin tanın.mı§ maliyecilerinin 
huzurlarmda çetin maliyecilik im
tihanlannı veren bu gençler imtihan
larmda çok takdir edilmişlerdir. 

Genç maliyecilerin merkezde ve 
latanbul maliye teıkilatında mühim 
vazifelere 'We münhal malmüdürlük 
ve varidat müdürlüklerine tayinleri
ne batlanmııtır. 

' 

Ga:D Terbiye Enatitüaünde len bil giai ve biyoloji kursuna iıtirak eden 11e 
kursta tahta iılerin de çalııan muallimler .. 

Ankarada talihliler 
ANKARA, 12 (Telefonla) -

Tayyare piyangosunun bu ketide
ıinde Ankaraya (3000) liralık ik
ramiye isabet etmittir. 25000 li
ralık ikramiyeyi Çubuk bendinde 
Vasfi Bey, 1000 liralık ikramiyeyi 
de Emniyet Umum Müdürü Tev
fik Hadi Bey ve Atıfbey mahalle
sinde Gönül Hakkı Hanım kazan
mıtlardır. 

Avusturya ile ticari 
itilaf name 

ANKARA, 12 A.A. - Harici
ye Vekaleti umumi katibi Mene
menli zade Numan Rifat Beyfen
di ile Avusturya maslahatgüzarı 
M. Bischoff arasında üç buçuk 
milyon liralık bir ticari itilafname 
imzalanmıttır. 

ltilafname müvazene esası ve 
mütekabil listelere müstenittir. 1-
tilafname on gün sonra meriyete 
girecektir. 

Davetler 

Tetkik gezintileri 
İstanbul Halkevi reisliğinden 

Halk dersaneleri ve kunıları l}llbemi
zin tertip ettiği (İatanbulu tetkik ge
zintileri) nin ikincisi 14 Temmuz ou
ma günü yapılacağından iştirak etmek 
i~teyen arkadaşların cuma günü saat 
(13) te Evimiz salonunda bulunmaları 
rica olunur. 

• 

Maarif için rapo 
Ankara Maarif müdürlü 
raporunu Vekalete ver 

ANKARA, 12 (Milliyet) 
Vilayet Maarif Müdürlükleri, 
ders senesi nihayetinde bulund 
ları vilayetlerin Maarif faliy 
ve hareketleri hakkında bir rap 
hazırlamakta ve Maarif Vekale 
ne göndermektedirler. Haber 
dığımıza göre, Ankara Maarif 
dürlüğü de bu husustaki rapo 
hazırlamıt ve Maarif Vekaleti 
göndermi,tir. Bu raporlar üç 
sım üzerine hazırlanmakta, biri 
ci kısUil alelumum maarif bütçe 
ve kadro tatbiki etrafında mal 
matı muhtevi bulunmaktadır. 

ikinci kısımda, ders senesi 
çinde tedrisi ve terbiyevi mesel 
!erle maarif teşkilatını alakad 
eden itleri, üçüncü kıaımda gel 
cek ders senesinde yapılacak iti 
le, yapılması rica edilen temen 
ler bulunmaktadır. 

Fırka idare heyeti 
toplandı 

ANKARA, 12 A.A. - Cüm 
riyet Halk fırkası umumi id 
heyeti bugün toplanmıt ve hü 
metle temas talimatnamesinin 
zakeresine davam etmittir. 

BURSALI OKUYUCULARIMIZA 
Sergide Karamürsel fabrikasının şubesini geziniz. Yünlµ kumaşl 

rımızın az zamandaki terakkiyatını görünü 15430) 

Kuru kahveci hm et 

Brezllya'ya sureti 
vapurile limanımıza 

Mahtumları • • 
• • 

sıparış ettikleri • 
yenı mahsul kahveler CARNARO 

Yeni gelen 

mahsusa da 
gelmiştir. 

kahveler dünya kahve 
mal olmaktadır. 

borsasında vuku bulan düşkünlük dolayısile 

daha ucuza 
Kahvelerinin nefaset daima muhafaza ve safiyetini 

Mahtumları, muhterem 
kahvenin okkasını 

eden Kurukahveci 
Mehmet Efendi halkımıza bugünden itibaren çekilmiş 

• 

140 KURUŞA 
Satmağa Başladıklarını 

• 
ilan Ederler. 

• 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
Satış yeri: 

Yalnız; Mısır çarşısı Hasırcılar Kapısı Karşısı 

5474 


