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Tevfik Rüştü Bey bugün 
şehrimize geliyor 

Hariciye vekili dün Atinada Yunan 
Başvekili ile de görüştü .. 

Tevfik Rüştü Bey Londrada imzalanan ·mukavele
lerin ehemmiyetini anlabyor 

MOSKOVA, IS. A. A. - Taı 
ajansı bildiriyor : 

Siirt meb'unı 
MAHMUT 

Gazi Hz. ---Ece limanına ve Çanak-
kaleye gittiler ve Y alo

vaya uğrayarak döndüler 
lST AN BUL, 15. A. A. - Rei

sicümhur Hazretleri cuma günü 
Ertuğrul yatı ile Marmarada bir 
gezinti yapmı,lar ve Çanakkale 
boğazını geçerek Gelibolu yarım 
adasının garbinde Ece limanına 

(Devam. 5 inci sahifede\ 

Maarif ve.kili bugün 
Darülfünunda 

Islahat komitesinin içti
maına riyaset edecek 
Darülfünun ıs!ahat komitesinin 

dün öğleden evvel Maarif Vekili Dr. 
Reşit Galip B. in ri------r, yasetinde büyiik bir 
içtima yapacağm6 

dan bahsedilmitti 
Maarif Vekili 

Retit Galip B., dün 
busuıi bazı itleri ve 
Y alovaya gitmiş bu
lunması dolayısile 
darülfünuna geleme 
diğinden içtima bu· 
güne tehir edilmi§· 
tir. 

--

Güba Türk tütünlerini taklide ve yetiştirmeye çalı-
11 

şıyor-Şeker sanayiinin tahdidi-Şarap-Bir taraflı 
görüşler - Münür Beyin yemeğinde bir musahabe .. 

Londra: AHMET ŞUKRU ~ 
LONDRA, (Konferans salonun-

dan) - Konferans Reislik Divanı 
h&Ji hansi meselelerin müzakere 
edileceğini tayin ve tespit ile me§
guldür. Mali meselelerin müzakere 
edilmesi lazımgeldiği hakkında ge- . 
çen gün 15 reye kartı 25 rey ile 
verilen kararın bir kıymeti olmıya

cağı anlaşıldığından tki t rafın 

noktainazarlannı telıf etmek için 
bir komisyon tetkil edildi. Bu ko· 
misyonun bet azau Fransız taraf .. 
tan, bet azası da Jngiltere grupuna 
iltihak eden devletler arasından ae 
çilmiıtir. 

Ma1i komisyon reisi Amerikalı 
Cox (Koka) un söylediği gibi, bey· 
nemilel konferanalarda ekseriyetin 
bir kıymet ve ehemmiyeti olamaz. 
lttifakıi.ra temin etmek lazımdır. 
Yeni tetkil edilen Onlar komisyo
nu bu ittifakı temin etmeğe çalı§a• 

cakbr. 
Bununla beraber konferans me

aaiainin uzun aürmiyeceği anlaşılı
yor. lngilterenin devam tarafını il

ru tizam etmesi konferansın inkıtaa 

Londra Büyük Elçimiz Münür B. 

uğramasından doğacak gayrimüsa
it vaziyetten kaçınmak için oldu
ğunu lngiliz Maliye Nazırı Cbam-

(De1Jamı 2 inci sayı/ada) 

Yunanlı misafirler bugün 
abideye çelenk koyacak 
Dün Vali Bey tarafından şereflerine 

bir öğle ziyafeti verildi 
Limanımızda misafir bulunan "A

ria,, Yunan mektep gemisi kumandan 
ve zabitanı ıerefine Vali Mubiddtn B. 
tarafından dün Perapalaa otelinde bir 
öğle yemeği erilmittir. Yemekte re
mi kumandanı Kaymakam Pinotsia 
ile Kolordu Kumandanı Şükrü Naili 
Pata Yunan Sefiri M. Sakellaropuloa 
ve Jeneral Konsül M. Kapsalis, Via 

Konaül M. Romanos Kumandan Pi
notsia'in mihmandarı Nejat B. Tür
kiye Ba ikan Birliği Cemiyeti latan
bul ubeai reisi müderris Tahir ve 
Belediye muavini Hamit, Vilayet 
muavıni Ali Riza B. ler hazır bulun
mutlardıT. 

Yemeğin nihayetine doğru Vali 

(Devamı 5 inci sahifede) 

) 
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Tevfik Rüttü Bey Romayi ter
ketmezden evvel Tas ajansının 
bir muhabirine beyanatta buluna
rak bilhassa Sovyet Rusya ve Tür
kiyenin muavenetiyle Londrada 
aktedilmit olan mukavelenamele
rin umumi sulhu kuvvetlendirmesi 
noktai nazarından pek ehemmi
yetli olduğunu söylemi,tir. Sovyet 
Rusya ile Türkiyenin bu misakla
rın akti hususunda yardımda bu
lunmaları bu iki memleket ara
sındaki dostluğun yeni bir delili
dir ve bu dostluk Avrupada harp 
tehlikesini ortadan kaldırmayı is
tihdaf etmektedir. Türkiye ile 
Sovyet Rusya arasında mevcut o
lan samimi dostluk Avruparun di 
ğer milletleri arasında hali hazır
da mevcut olan ihtilafların vücu
da getirmit olduğu muhit içinde 
daha bariz bir surette göze çarp-

Kadroların bu
günkü içtimada son 

Re§İI Galip Bey defa gözden geçiri- I 
lerek kat'i şeklini 

Tevfik Rüştü Bey (Devamı 5 inci sahifede) (Devamı 5 inci sahifede) 1 
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lanmalı. bakar davranmaları lazımdır. kör dövüşü içinde kimse kendi 

Borçlu vaziyette bulunan dev- Şimdi Londrada ne oluyor? memleketinden ba,ka memleke-
letlere gelince; Onlar da tama- Alacaklı sanayi memleketi, itsiz tin vaziyetile alakadar değildir. 
men aksi vaziyettedirler. Onlar kütlesini azaltmak için iharacat Bizce konferansın en büyük zafı 
borçlarını tediye etmek için borç- yapmağa çalı,ıyor. Her murahha- bu noktadadır. Yani bütün mu-
larmın miktarı nisbetinde ithal ettik sın hedefi budur. Borçlu memle- rahhaslar bir çıkmaz içindedirler. 
!eri etyadan fazla ihracat yapma- ı ket borçlandığı paranın faizlerini 
lıdırlar. Ve alacaklı devletlerin tediye etmek için ihracatını art- Ahmet ŞVKRV 

Halkevinde yarın illvnekteplerin bir s".giıi açılıyor. Resmimiz bu 
sergiden bil" köşeyi gösteriyor .• 
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Casu&lar, bütün takyiJata rağmen lıar vurup harman savuruyor· 
lar! - Muyonerlerin 111•'1aatl«rı, insaniyete hizmet. 

lnciüslerin Hicaa --5 · • ki ; .. , 
tihbarat. iatilqaf -n pi ._. ,.._ 
kil, ..... ciıoa __ , ..... ,....,,eti.... -
inüne ceçmelı: blıiI ol• ıorda. 

Hiinlri.r tarafmdan, Şeyhüllıanm
lilde, suretimaJ..uoada ......ıuk ıaü
cadeı..i için •ö.ılarilmif .... <>-an 
Ferit Pap, bunlarla bir tiİliü bata 
çıkaıa.,,.....ıu. 

R-i kayıtlarla tNpit edi ...... 
kiki nk'alar pek çoktur. Miot• f"ort· 
leınonteo, Miıter Clıuen, Miot.r Ror· 
rorogtia, Miıter Docito -1an.da 
dört m.iayoneriJa Mekkeimüke...-• 
ye girdikleri veya ııirmek Üzere al
dukan haber alınmıftır. Muhafız Os
man Ferit Paşa, derhal muktazi teda
bire tevessül ederek Gluen, Horc ... 
roctis, f>ot'tis ı.e.iz ı•lıoiiterif ıı..t1u
duna girecekleri sırada yaluJanmıf ve 
bir giin bile kalabilmelerine meydan 
verilmiyertk mahfuzan seri cöndcril
mittir. Fakat Miıter Fortlemonta bir 
iki ay kadar kendini cizlemiye ve Hi
caz havaliainde ııezmeie muvaffak 
olabilmitse de, nihayet o da Araplar 
tarafından ketfedilerek yakalanmıftır 
Muhafız Patanın hüsnütedbirile bir 
hi.diıe zuhunına mahal bmakılnuyarak 
hudut harici edilmiftİr. 

Yemen Vafiıi Hüeeyin Hilmi Pa
f"nın ve hunki.r tarafından sureti· 
mahsuu.da memur edilen ,-averlerin 
ve memuriyetle cidip selen miUtait 
ve muktedir !>azı zatlann mahallinde 
yap~ıkları tahkikat, tetkikat, miayo
ner kddtlı İn :.!i liz cas.uala.nnm Yem.en· 
le Mekke araaında ve Hicazın dig~r 
taraflannda, her ne pahau.na oluna 
o•.aun, dola1>1""'" çevirdiklerini gün ~ibi 
meydana çıkarmıştı. 

Onlar için sıkılma denilen şey yok · 
tu. Kapıdan a:.alar, bacadan ciriyor· 
lardı. Ele geçtikleri, iplikleri pazara 
Çtktığı :zaman; iletkikatıfeıınİye TC ta• 
rihiye için ihtiyanseyahat ettiklerini 
•öyliyorlardı. Sazan tevil •ötürmez 
b ir vaziyette yakalandıldan da .>lu
yordu; o vakit; Alemiinaaniyetin ten· 
viri ve Proteatan1ığın nıetri makaadınr 
talc ip ettilclerini itiraf ediyorlardı. 

Se y h ül harem tıacı Osman F~ri t 
Pa Ş: a, meşrutiyetin ilinmdan sonra in~ 
füal edip lstanbula selmİfti. Ferit 
Pasa, meıhur Kafkas miicahidi Ş..yh 
Şamil merhumun damadı idi. Şeyhi n 
Koıkadaki büyiik konaimda oturur· 
du. Bir kaç defalar gidip cörüttüm. 

Bu garip v .. mühim hidiıelerd" ' 
maada HaremeynişerifeJ'D ha•aliain
de kabile 'eyhleri ve üleauı11 ile ecae
bı devletlerin re•abıt Ye münuebatı 
hakkında öyle Jeyler anlattı ki ıat· 
mımak kabil değildir. 

Hicazda Ruslar 
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Çarlık Rusya&ı da Hicıula ala
kadar! - Rculara casmlalr eılen 
Cemaatiislamiye Miiltüii. 

luhafız n Şeyhütı.- Hacı Os-

- Ferit Pllf&IUD Ye Petenbarg Os
...ı. Sel~ iotitli.at ve if'arab 

-• .. ons e·i-den olmak üzere 1896 
tariloiade Ruıya Hiikiimeti · t.arafı:n
daa Ornburglu erkaniharbiye zabita
......ı.n AlMltiliziz O..vlet§İn Kenaz 
Berriyetiinaa ve Filiıtin •e Hicaz 
taraflarına cönderilerek veril- tali
-t daireaiade tetkik.at icra ettiril-
mıiftir. 

Mumaileyh, seyahatinin muhaSN.la-
11 alarak 460 oayıfabk bir eoer yaz
..... bu - Petenburcta taltoluaup 
yalıuz Şark itlerile alikadar mülki 
ukeri memurlara dağıtılmıtlır- Umu• 
miyetle mahrem tutulmuttur. 

1898 de aaaaıl Kafkuyalı atken 
doldorlardan Mehmet Salih Kolatef 
Efendi, memuriyetiaı.ahouoa ile Hica
za cönderilip yalnız tıbbi tetkikatta 
Hluıunuf, bafka türlü bir it yaptıit 
biuolun•memııt1r .. 

1901 seneaiııde sü..ari kazak zahit
leriıoden DaYit lnlJ Lifkiıa wMehmet 
Hasan oğlu,. paoaportu ile Hareıney
nimuhteremyn havaliainck ...,._., .. 
trr .. Mumaileyh arabi, fariai, laiadu li
aanlanna mükemmel- vi.kıf olup da· 
ha eYVelce Mısırda, Efeaniatanda ce
velan etmiftir. 

Bu adamlann yazdıkları raporlar· 
da Mekkeimükerreme ve Medineimü
neYVel"ede lsli.mlana kalplerini ka· 
zanmak için senevi li.akal bir milyon 
lira sarfı li.zımceldiii ve pek mahir 
ve muktedir konsoloslar, memurlar 
gönderilmeoi tavaiye edildiği anla,ıl
mqtrr. 

Rusyada ki.in Ornburıı Cemaatiiı
li.miye Müftüsü ve heyetitedrisiye re
iai olan Sadık Efendi de, bir zaman 
evvel zahirde sırf hac farizesini ifa 
etmek, hakikatte Rua HükUıneti cani
binden aldıit emir ve talimat muci
bince tahkikat yapmak ve Hicazda 
mqayih ve ülemayimahalliye fle gö
riiferek fikirlerini Ruıya lehine çek
mek, hedayayimünasibe dağıtarak 
kalplerini tatyip eylemek için ihtiyarı· 
sefer etmitti. 

Müftü Efendi, o vakit lıtanbula d" 
gelmit, Hamidiye camiiterifinde cu
ma seli.mJığı merasiminde bulunmuı 
ve namazdan sonra küçük malıeyin da
iresinde huzura kabul edilerek ikram 
ve taltif bile cönnii§tü. 

Halbuki içi pek bafka idi. Sultan 
Hamidin tahayyül ettiği cihet, ci.mia
iislimiye kaypıunu cütmeyip Rua 
Çarma hizmet ediyordu! Nitekim Hi • 
cazdan avdetinde Ruaya HiikUmetine 
vercliii raponla lngiltere Hü!Wmeti· 
nin Yemende, Hicazda, Mukatta mİI 
J'ODerler ve saire marifetlerile tatbik 
ettiği procrama muadil bir tarzda 
harekıet olu-.ı ve IDO§&yİh Ye sa. 
tla.t ...e k:abi.le reislerini• ele al1nm.aaı 
cı"'bi Yeoaya münderiç oldup hal.er 
verilmişti. 

Yarın: 

HİCAZDA RUSLAR 
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Gönüllü filonun f-'iyeti. - Para kokum alan Ru. Çarı! -
Almanyanın rekabeti.. - Efgan Hii.lıümdarı Abdurrahman Han. 

Londra mektupları 

Konferans tatil edildik
ten sonra bir defa daha 

toplanacak mı? 
Dolar istikrar bulduğu zaman tekrar 

toplanılmak ihtimali var •. 
(Başı 1 inci sahifede) 

berlain Avam Kamarumda izah et
mi~tır. Binaenaleyh daha bet on ırün 
müzakerelere de•aın ederek tatil ka· 
rarı verilmeıi ve Amerika, dolar kıy
metinde, iıtikran b'bul ettiii zaman 
tekrar toplalllDllll ihtimali ileri ıüriil
mektedir. 

Simdilik konferansı:n ancak iki ti.li 
ko;;. iıyonu müzakerelerine devam et
mektedir ki bualann biri istihoal ile 
iatihli.k arasında '9ıir muyazene temi
nine çalııan ti.ti iktuat komiayoau
dur. Bu komiıyonun m--.isl içinde 
bizi en yakından ali.kadar eden bir 
mesele, feker iıtihaalinia tahdidine 
... atuf tedbirlerdir. 

Evvelki mektuplanmm birinde de 
bunun mahiyetini anlatmqtıQl: Teklif 
en büyük şeker müıtahıili olan Kü
ba "dan gelmittir. Küba heyeti, 1926 
seneıinde Kübanm bütün dünya §eker 
iıtihoalinin 340 nispetini iatihsal et
t ı ğini konferanoa tevdi ettiii bir muh
tırada bildirdi. Kübalılar diyorlar 
ki fazla iatihoal neticainde ..,ker fi
atleri dütmüıtür. 1931 seneainde ya· 
pılan son itili.f ta ithali.tçr memleket
lerin kendi memleketlerinde iıtihoale 
ba~lamaları Üzerine neticesiz kalmış .. 
lor. Küba istihoalatmı bet milyon ton· 
dan iki milyon tona indirmittir. Şeker 
için yeg&ne çare muanen bir devre 

için utilualatm artn..nnamauılır. Bil
haou. ithalatçı de•letler, büyük hima
yelerle Jeker iatihoalitı yapmamahdır· 
lar. Bu, onlar için bir zarardır. Halka 
fazla ver•i yüldemiı olurlar ve bu su· 
retle iftira kabiliyetleri azalu-. Bina
enaleyh bir mütareke aktedeli.m. Kü
bamn teklif ettiii dört maddelik mü
ı.reke ıudur: 

1 - Mukaveleyi imza eden devlet
ler on sene için ıu hususlarda muta
bık kalml§lardı.-, 

(a) Yeni Jeker fabrikası İDf& et· 
memeyi. 

(b) mevcut Jeker fabrikalarınm is 
tihoal kabiliyetini artırmamayı. 

(c) Eaki ye muattal ıeker fabrika
larını tekrar ifletmemeyi. 

2 - Hükümetler doğrudan doiru
ya veyahut dolayısile teker aanayiine 
hiç bir yardım yapmamayı taahhüt e· 
derler. 

3 - l Eyliil 1935 senesine kadar 
~er üzerine konulan cümrük resim
lerini şeker kıymetinin yüzde yetmiı 
niopetinden fazla bir niıpette arbrma
mak. 

4 - Bu mukaveleye her devletin 
iştirakini temin için bir ıene açık bı
rakılacaktır. Fakat şu devletler tara
fından taatik edilir edilmez mer'i o)a .. 
calrtrr: 

Cenubi Afrika. Almanya, Arjantin, 

Merasim yapılmadı, imza 
dokuz dakika sürdü 

ROMA, 15 A.A. - Venedik sarayın
da M. "'Mu5solininin calışma odasında 
toplanan Fransız, ltalyan. ln!';iliz, ve 
Alman D'!Ümessilleri t~m saat on ikide 
dörtler misakmm imzalanu~lardır. Bu 
emada Kapitol mabedinin bütün çanlan 
ııürültiilii akislerle miit...-diyen çalmıı
tır. 

Pek sade bir sa.rette ve hir sinema 
projektörünün ıtıiı albnda cereyan eden 
imza merasimi ancak 9 dakika sürmüş
tür. 

imza İ•i bittikten sonra oalonda bu
lunan tahıiyetı.r 10 dakika kadar dost
ça konuımuılardır. Bu eınada M. de 
Juvenel, M. Daladier' den aldıiı bir tel>
rik tela-rafını M. Muıooliniye tevdi et
mİftİr. 

PARIS, 16 A.A. - Dört devlet mi ... -
lrinin İm:ı.aıı bu Yesib:yı İmzalayan dört 
devlet icin !c'ok büyÜk bir ehemmiyeti 
haiz bir ıiyui vak'a teskil etmektedir. 

Bu hi.diııe Fnınsu: .. ltalyan münase
betlerinde de bir sükunet hatıl olduğu
nu ayıoi zamanda göstennektedir. Ma
lum olduiu üzere Lond•a kDnferansın
da Fransız ve ltalyan maliye ouırlan 
oailam para tezini muvaffakiyetle müda
faa ettikleri ve albn mikya11na sadık ka
lan memleketleri uaralan•ı koruma hu
susunda bir araya .. eti..- hareketin ba
'ına ,.ectikleri sırada Franoız ve ltalyan 
hükumetlerinin noktai nazarla•• araam
da iıtirak olduiu daha o :aman ortaya 
çıkmıfb. 

Merkezi Avrupa ve sili.hları azaltma 
meselelerinin de ayni :zihniyet daireoin
de derpİf edilecekleri ve iki hükiimetin 
noktai nuarlan a. .... mda hali. nMvcut 
bulunan bir takan eh~yetoiıı fikir 
ayrdrklannnı ileride yapdacak müt.ile
melet'de tamamiyle zail olacağı kvvvetle 
ümit edilmektedir. 

Balbo tayyareleri 
- ·· -

Son merhaleye varmak 
Üzere bulunuyorlar 

MONTREAL, 15 A.A. - Shediac .. 
IMontn:-1 _araomdaki uçut• ltalyan tay
yar~len s11ten dolayı mü?küli.t çeloniı
lerdır. Balbo'nun tayyareai bir zaınan 
•elmiftir iri denize iruneğe bile karar 
•ermiftir. 

ltalyan tayyarecilere büyük bir zinfet 
•~'?'ittir. Bu ziyafet (talyan tayyare
cılenne hareketlerindenberi verilen ilk 
ziyafettir. 

M. Balbo Muaaolini'ye çektiği bir tel
crafta şöyle cfemittir: 

«Şef olarak ~ sözlerin bana 
ve arkadıulanma teoelli ve ceıaret •eri· 
yor. Düce'ın emrile ber gayeye ulAtılır''. 

MONTREAL, 15 A.A. - Balbo en 
batta olarak geldi. Tayyaresi dün 18 45 
le indi... ' 

V AŞINGTON, 15 A.A. - Ticaret 
nezareti, ieneral Balbonun 1ru,_c1ası 
altındaki ltalyan hava 6lo•unun Ameri· 
k:' _erozi~ ~z~ kolaylıkla uçabil~ 
llDı t-.ı ıçm hiı; bir tayyarenin mez
l<W- filoya yanm milden fazla yaklaıma
maıını emrebniı·tir. 

Amerika ile iki taraflı 
gümrük müzakereleri 
V AŞINCTON, 15 A.A. - Hariciye 

nezareti, yakında icra edilecek iki taraf
lı !!'Ü~ ın~iaô kolaylqtmnak 
malnacliyle bir ntİfari harici ticaret mec• 
lisi vücude ııetinniıtir. 

M. Herson Mussoliniyi 
ziyaret etti 

ROMA. 15 A.A. - 11\t. Henderson, M. 
Muıooliai'yi U,- ettildea sonra ailih
ları bırakma konferaaıu mütehaaınlan 
ve bu arada hariciye ~ müslef-VI 
M. Aloioi ile ııöl"iitmüıtiir. 
_ M. Hendnon ba alqam üzeri gidecek

tir. 

Ayrılmadan evvel 
İktisat encümenleri tasfiye 

işlerile meşgul 
WNDRA, 15 (Heyetle beraber 

,iden arkadGfımızJan) - Konferan· 
sın 27 temma:ula tatile harar verme· 
ai, cihan ellıôrında inkıta tairi cıyan
dırmamalr içindir. 

Encümenler sadece yapılan işler Ü· 
z.erinde raporlarını haxırlamakla meı 
ııul bulunuyor. Euı•en mali meseleler 
görüıülmüyor. lkt .. adi mueleler de 
birer birer Milletler Cemiyeti ile tlicer 
bcynelmilı!!/ teılril<itlarm kadroları •· 
çine atılıyor. 

Ahmet şOKRO 

Tuna havza•• buğdaylan 
LONDRA, 15 (A. A.) - lkbaadi 

komisyonda Tuna bavzaıındaki mem .. 
eketlerin bir sene zarfında ihraç ede
bilecekleri buğday miktarı hakkmda
ki müzakereler neticeıinde dün ak
p.m bir itilaf husule gelmiftir. Sov
yet Rusya mümessili. beynelmilel ik
baadi ademitecavüz "Ye ihracatın te.-
sii tekliflerinde ısrar etmiş. ve demiş
tir ki' 

- Sovyet Ruaya, bu maksadı temirL 
için ucu.z krediler açılmaaım arzu et
mektedir. Bu teklifler, ticari siyaset 
ti.fi komaiyonunun tahrir komitesine 
verilecektir .. 

-----o-
Servete haciz 

Almanyada devlet düşma-
nının serveti alınacak 

- BERLIN, 15 A.A. - Dün oal,ah top
lanan Al.-n kabinesi, bir çok kanunlar 
kabul etti. Bunlar arasında de•let ve 
millet dü""'1Ullarınm eervetlerinin hacız 
tabiiyette-;, çıkarılmak, yeni siyasi firka
lar teoia etmek ve kuıw.• oalonlannda 
(banko) lar yapdmasına mi.ni olan bir 
kamın vardır. Bu kanunlardan yalnız 
baden lıaden müsteonadır. Bunıınla be
raber baden baden'clen alınan oyun ha
sdi.b umumi İ§ler için kullanılacaktır. 

Kabine, dahiliye -.nnm bir teklifıru 
taıYi.> ct:miftir, bu teklife cöre arayı u
mumiyeye müracaat icap ettiii zaman 
yeni kanunlar yapılmalı: li.zımdır. 

BERLIN, 15 A.A. - Volff Ajansı bil 
ıdiriyor: Alman kabineıinin dün kabul 
ettiği k:ırk iki kanun liıyihasmı netreden 
ve bu kanunlar haldaada mütalea yürü
ten gazeteler bu liyihalarm Alman ha
yatının iıtikbali balammdan haiz ol
duldan esaslı §Ümul ve ehemmiyeti itti
fakla kayddetmektedir. 

Bilhaua V oelkischer Beobachter, 
Kretız Zeitunıı ve Taııeblat pzeteleri 
«Fniaılar devleti• in ortadan liıılkmıt ol· 
maurun artık kanunen tasdik edildiğine 
dikkati çdoınektedir. 

ihtilal çıkacaktı 
LIZBON, 15 A.A. - Siyaoi zabita 

tarafından gazetelere verilen bir liateye 
göre geçen mayıs ayından beri bomba 
~ryan 4ô fabrikaemm ve bir çok anar
§lltl~rle komüniıtlerin tevkif edilmit ol
duldan anlqılmaktachr. Bunların bir ih
ti~ ba'."""eti yapmak için tayyareci 
Deircı ile miina.ebata ~iriımiı oldukla
n anlatılımştır. 150 büyük bomba 4ı8 
küçük bomba, 2700 tüfelı: ve miır;.ıyöz 
fitenıı;i, bir çok reyofverler meydana çı
karılmq ve gizli bir matbaa musadere o
lu"?"'ttur. Geçen tubattan beri ıiyui 
zabıta 333 kiti tevkif ebniıtir. Bunlann 
116 sı halen mevkuf bulu~adır. Po· 
lisin tebliğinde ihtilil hareketini imha 
için husuıi tedbirler alınmıt olduiu ili.
ve edilmektedir. 

Yahudi ikhsat kongresi 
BERLIN, 15 A.A. - Berlin Yahudi 

cemaatı, Londı-ada toplanacak olan Ya
hudi iktııat konııreai reiıi Lot-d Mel
chett'e bir telgraf çekerek Alman iktna· 
diyatı"" zarar verec~ tedbirler ahnnıa
maırru isteaıİllerdir. 

>:vuatral-':a, A"111~a, Belçika, Bre- ı letler Cemiyetini~ bu m~le ile ali.· 
zıly~, J~ıltere, Kuba! Dominiko Cüın· kadar bir konüayonu ile tqrikimeoai 
hu~yeti, M'.aır,. Amerika, Franaa, Ma· etmittir. Ve iç.timalanna de•rı.m edi-
:n•t~ Hındıatan, halya, Japonya, yor. Her haııci bir neticeye Yarmak 
ekı~, Fel..,enk, Peru._ Leb;.tan, çok ııüç olmakla beraber, teker müı-

Portekız, ÇeJ<ooloY&kya, TurkiJ'e. Rua tahaillerinin bu meseleyi ,.rarla takip 
ya, ~u.!fo•l~vya. ettilderi •örülüyor. Tıpla Franaızlarm 

B!'yük bır tc;!<er müstahsili olan Jarap -aeleailli lalı:İp ettikleri cibi. 
Holanda ~a _Kubanrn noktainazannı Bütün bu teklifleri• oakat taraflan 
kabul •tmıılir. ıudur ki mukaveleler bir taraflıdır 
~manya, Küha teklifindeki, on oe• Farzedilsin ki Kübanm teker ve Fr...,;. 

nelık m_ll~de~ çok ıö;dü. Bu kadar oamn da şarap baklandaki tekliEleri 
z~m~ı.: _ıçuı bır t~!'hud~ girmenin hak kazanacak tekliflerdir. Şeker ve 
~~ugwıden •e ubkbalın ne tekilde f&rap iıtih.aalini artınnakta olan 
ınkıtaf edeceiinin bilinemediiinden m-leketlere artırmak hakkından 
bahtederek müddetin ÜÇ nya beoı ..,_ vazııçmeie mukabil ne nrilecek? 
olarak k~bul edilmesini -~ekl!f etti. Dünyanın derdi yalnız teker ve şarap 

Portekız murahhası, ciimriil< tarife- bolluğu deiildir ki. . . Her memleket 
·~~nin !'lıde y~bni_t. niıpetinde fazla bir veya diger nevi mahsul için ayni 
yukoeltilınemeaıne ıliraz etti. Ve ıeyi söyliyebHir. Tütün müstahsili 
Portekizde mncut resmin esasen yÜz.. memleket için tütünün sa.tılmam.aım· 
de !etmİflen fazla olduğunu bildirdi. dan doian 11tırap daha az değildir. 
1svıçre de bu eoaoa itiraz etti. Gariptir ki Londraya ayak baatığıın 

. l_ngiltere. :ve Hindistan, memleketle gün Sefirimiz Münür Beyin öğle ye
nnın huausı Yaziyetleri olduğunu IÔY· meğinde tanıdığım Kübanm Londra 
liyerek, giritilmiı bir takım taahhüt· Sefiri bana Kühanın bundan böyle 
lerden_ ~ah~e'!il~ ve iti~i.f~ giremi~e- Türk tütünü yetiıtireceğini söylemit-
ceklennı bıldirdıler. Hındıstan bil- ti. Dedi ki: 
ha11a tarifelerin 3 70 ten fazla olma
ma11na itiraz etti. Şimdi daha çok 
fazla olduğunu ve bunlann indirile· 
miyeceğini bildirdi. 

ltalya, ıırf dahili ihtiyacı için ,.,_ 
ker iatihoal ettiğini, ihracat yapmrya
caimı ve bu aiyaııette devam edeceği
ni bildirdi. 

Biz de husuai vaziyetimizden bah· 
sederek J'alruz dahili istihlak için şe· 
ker iıtihoal ettiğimizi söyledik. 

Nihayet bir feker komitesi te,kil 
edilmi,tir ki bu komite bir takım yeni 
esaslar hazırlryacaktır. Komiıyon Mil 

- Türkiyeden en iyi tohwn1arıruzr 
getirttim ve Kübaya yolladım. 

Ben de: 
- O halde, dedim, biz de puro ci

caralarr tütiinü yetittireceği:z. 
Küba Sefiri teli.ti&: 
- Sakın yapmaynuz. Bizim Bu tÜ· 

tün iıtihoalimiz buhran iç.indedir. 
- Ekselans, dedim, bizde de cica· 

ra tütünü ayni vaziyettedir. 
Bu küçük anektot Londrada bazı 

murahhaılann ne kadar bir taraflı 
gördüklerine çok iyi bir mioaldir. 

Ahmet ŞUKRU 

Emniyet umum müdürü ve Jandar· 
11 

ma umum kumandanı Bursada 
BURSA, 15 (Telefonla) - Emniyetiumumiye Müdürü TeJI l 

Hadi Bey ııe Umum Jandarma Kumandanı Kcizım P"f'l Buraıya ıİ 
rek Uludağa çıkmıflar ııe fehTe Jön müşlerdir. f 

Bir müddet burada kalacaklar dır • 

Uludağda imdat evleri yapılıyor 
BURSA, 15 (Telefonla) - UluJağda yapılacak in, sporlotl

1 

çin infası ltizımg~len imdat evlerinin yerleri tespit edilmiştir. Bir ı,
güne kadar in,aata 00.lanacalrtır. 

Yeni Adliye mü/ ettişleri 
ANKARA, 15 (Telefonla) - ikinci .. mi Adliye Miilettifliiiıtl 

çüncü sınıftan Ali Rıza, üçüncü sın J mülettiflilılere lstanbal J.oltıPİ 
cu adliye ihtutu mahlremui müddei umumm Mıaaller, ııe JöNI~' 
nıltan AlaeJJin, dördüncü sınıf mü lettişlikl.ere; Adliye Kalenünı'1ı 
Müdürü Muhtar, ve /zmir ihtı•a& m altkemesi müstantiki Mehmet ~ 
Beylerin tayinleri cili tastika iktiran etmistir. 

Na/ ia vekili Malafyaya gidiyor 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Nôlia Vekili Hilmi B. yarın Jıtl. 

y~llan ııe nalia ;,terini tetkik etmelr üzere Malatyaya hareket edecılİ 

iki Yunanlı d~fine geri göstermeJ 
için I zmire gitti . 

IZMIR, 15 (Milliyet) -Atinadan gelen ilıi Yananlı lıenJil~ 
yüzde elli verildiği takdirde yangın yerinde miihim bir definenin bııl' 
Juğu yeri gö&terecekl.erini alakadar makamlara bildirmülerılir . 

Yunanlılara deline bulunduğu takdirde lranunen yÜz:de otaJ! t 
fazla verilemiyeceği ceı>abt verilmİf tir. Bunun üzerine iki Y ananlı ,,. 
tiye Vekaletine müracaat etmeğe karar ııernU.,lerJir. 

Ali iktısat meclisinde .• 
ANKARA, 15 (Milliyet) - llıtuat iili Meclisi umumi heyeti ti 

landı. Bu toplantıda mecli&in bünye sinin talıııiyesi hakkında bafııeıJ 
tin teklifi riiznameye alındı. Bu hususta alınması /azımge/en tedbiri~ 
tet~ etmek üzere yedi kifililı bir komisyon teşkil edilmi~tir. 

I zmirde bir arbede 3 kişi öldü 
35 kişi tevkif edildi 

IZMIR, 15 (Milliyet) - Yangın yerinde oturanlardan 70 kişi Alı' 
isminde bir kızın kocaya kaçınlman yüzünden aralarında kavgaY".f 
tufmıtı!lardır. Çıkan kuvgada biçak, testere, &opa kullamlmıftır. Neti 
de 25 k~i yaralanmış ve bunlardan üç ın.i ölmiiftür. 

Zabıta derhal ııaka mahalline ye tipni1 ve arbedenin daha ziyaı/e 
yiimesine mcini olmUfbtr. 35 kİfi tev lül edildi. Y araldar hastahane>" 
ldınlmı,hr. Biçak kullanan bir kan da tevkil eJilmi,ıir. ti 

Konferansta Alman mu~ 
rahhasının sözleri üzerin ' 
Alman sefareti müsteşarı dün hükÔ' 
metimize izahat verdi ve Almanyanı~ 

Tür ki yeye hürmetkar olduğunu söyled 
ANKARA. 15. A. A.. - Almanya 

sefareti müoteJarı bugiin hükıimeti 
nanıma hariciye k&tibi umumisini zi 
yaret ederek Londra lroııferanoında 
Alman murahhası M. Possenin be
yanab memleketimizde hasıl olan in 
tiba tekabül edecek mahiyeti ha.iz 
olmadıiını •e Alman hükümetinin 
bir cephe teaiai gıbi bir maksadr ka· 
tiyen istihdaf etmediğini ve hiiküme
tinin Türkiyeye karşı çok dostane his 
ler bealediğin teınin etmq ve Alman· 
yanm Türkiyenia her aahadaki iı
tikli.liııe uami derecede hürmetki.r
olduğwıu ilave ederek ap.ğıdaki be
yanatta bulunmuttur : 

- Londra iktisat konferansının 
tali komitelerinden birisinde Türk 
miimeHili Sami Bey Türkiye için ye
ni sanayi te§lrilinin icap edeceiini be 
yan eylemişti. 

Alman murahhası M. Posse bu mü
taleata atfen umumi mahiyetteki ık
tisadi mütaleat çerçevea.i dahilinde 
yeni ..,..yin teaiıinia dünya iktisa· 
diyatı noktai na:zarmclaa faydab ol
maJ'ac&iıru ..., bayle tedbirlerle dün 
ya buhranına çare bulmalı bitiraf bir 

Mısırda misyoner 
aleyhtarlığı 

KAHiRE, 15 A.A. - Geçen salı ıü· 
nü Kafr-el-Zayat'ta F.,.naız rahibeleri 
müeoaeoeai önündeki hadioelerden oonra. 
hükumet, bu müeueoeler aleyh.ine heye
canı durdurmak üzere tedbirler almıt· 
tır. 

Dolfuss'a karşı 
VIY ANA, ıs A.A. - Hitler haçı ita

retini taşıyan bir Alman tayyaresi Salz
bourg üzerinde uçarak, Dolfuss hükU· 
meti aleyhine beyannameler atmııtır. 

Avusturya hüklımetinüı, Almanya hü
l<Umetine Alman radyolan vasrtaıiyle 
Avusturya "leyhine propacanda neari
yab münasebetiye yapbğı protesto cevap 
11z kalml§br. 

Roosevelt'in oğlu talak 
davası açb 

RENO-NEVADA U. S. A. - ıs A. 
A. - Reiıicümhurun ikinci oğlu M. El
liot Roosevelt bir talak davası açuı11tır. 
Dava için ileri ıürülen sebep - son de
rece zulüm - diir. 
RENO, 15 A.A. - Şimdi haber alın

dığına göre M. Elliot Roosevelt talak 
davasını takip ebniyecelrtir. 

Zevceoinin mukabil bİT dava açmasını 
bekliyecek, bu suretle talakın kendi a· 
leyhine verilmesini beldiyecektir .. 

memleketin binnihaye bımdaa .~ 
l-ı' istafade temin edemiyecejio• 
sanayi memleketlen1e diier meıll~ 
ketle~ araımda S&J' takoiıni ve iJı:ı 
raflı ticaret muahedelerine miis~ 
den yapdacak emtia mübadeleoı 
dalıa fa,,dalı olacaimı beyan ett~ J 

Bir kaç ııün - Tiirfriye _raJll:', 
Münür Beyfeııdi lt4-. Poue'llia •İ~ 
da, mumaileyhin mWtaleabna cevaP f 
di ve Mr. P06aenia Türkiye,,e ""'1'J: 
nayi memleketlerinin müttehit bir"-;; 
he t"!kil etmeleri filırinl ileri siirdiii"' 
söyledi. 

Bunun ü.erine celoede hazır bul~ 
Alman murahha11 derlıal Mr. P~ 
dü,üncesinin bu tarzı telaklciye tel"" 
etmediğini lıeyan etti. 

Tali komiıJ:on o zamaıtdanberi iç~ 
eylemecliiindeu Mr. Pooee fikrini ~ 
ve etraflı bir ıurette bildirmelt f;;,I 
bulamaDMftır.'' 

Hikiıaiyeti Milliye cazeteoi IMı ...ıoı: 
netreded<en alt.na ıu miitaleayı ili-' 
diyor: ,J 
Alınuya hükôıınetiı • ... nok.taİ .,, "" , n Londra konferam...- da teyit ~ 

nr etmeaie intiar ediyorıtt.. 

35 saat için 14 dolat .J 
V AŞINCTON, 15 A..A. - M. ~ 

velt'ıa yalımda _,,ic:ilenı llİr tal"" 
me Def""deeeğı bildiriliyor. 

Reiaieümhur -yicilerden İff'.~~ j 
çin iı saatının haftada 35 saat olaP"" ~ 
dit echlerdı: asııari 14 dolar ücret .,e ııJ 
rolanla ç.alııanlar için it saatinin ~ 
da 40 saat olarak tahdit edilerek •':'".ı 
15 dolar verilmesi huousund... mu•~ 
ve kendi anulan ile bir anlasma '/ 
larrnr iıtiyecektir. ~ 

Sir John Simon BrezilyS 
gidiyor 9 

LONDRA, 15 A.A. - Sir Job• 
mon ile Lady Simon Southampto•'1~ 
tiler. Oradan Brezilyaya doğru ge fi' 
yapmak üzere vapura binecekler 4' 
zamanlarmı bu auretle geç.irecekJef 

Bir gemi yandı , 
PORTARTHUR, 15 A.A. _.ı..İl"',1 

da buunan petrol yüklü bir -rerrıİ>._ 
a!mııtır . .?.2 ki•i kurtarılmısbr. E~ 1~ 
aiır surette yaralıdır. On ki~i g•Y!P ~ 

Romanya kıraliçesi geıı~ 
HAM13URG 15 A.A. - Volff ;. ~ 

sından: Roma~ya kraliçesi Mari• ae 1 
21 Prenseo lleana, ve bunun koca•1 ıJ. 
ıidük Anton ve ar~<dük Stefon bu '' f 
Hamburg'a l(elmişlerdir. Mi...firle' İ. 
mal memleketelerine "'İtmek için ~\J ;J 
,am Hapag Re"olute eı:emisiae bıCJ 
Hamburg'dan ha•ek~t ~""'ekle•di' 



ani 
Fes ve kafesten sonra 
Bi:z:iın f 'b· k f r· llıed es gı ı, a es, peçe ve 

ııirlet~se gibi artık hatırası bile si
lıer ~r°Ynatan eski feylerle bera
llıecb anıızdan söküp çıkarmağa 

~ ler t~ olduiumuz bazı telakki
r ş. orene~er var. 

Eeııe ~ka gıymek, evlerimizden ka
Ya t~çıkannak smoking'le balo
'-ııl 1 

• e~ filan gibi bugünün in
iı.y~r b~ın en tabii olan feyler ni-

tlfl lıtiiııe ızde de yavat yavaf itiyat 
fıA teldi. 
tt~eali adam görünce bay
~tg I" Yoruz. Kafesli bir eve 
tİbi e ınce tenıataya değer bir tey 
lııiiıa ~Ytediyoruz. Ve vaziyetimiz 
diy0~ le sınoking giyip baloya gi

.. , Zah . 
dadıııı İri feylere alıtmak için isti

l'J t •z fazla .. 
kaf~at asıl deği,mesi lazımgelen 
llatgij 1j.•n içi bala sedirli, kafesli 

f)ij ~. 1 eski divanhaneler gibi. 
~ derli~uıı~,lerimizde hala kalen-
1' Yllııi(·k !r0 rü•lerimizde hala baba-

' s.,' var. 
L kag'a tük' •• k ı· b" ,. Ye•İ:z:\ik urme evve a ter ı-

aldırııı • sonra da yasaktır. Fakat 
zi uı- ~0ruz, bu çirkin hareket bi

\' n ırnııyor. 
e~ bete ll~a kaldırımlarda durup söh
,,11 '<>tıra dalınak evvela saygısızlık 

Yet b a Yasaktır. Fakat ehemmi
•etın• 

tıllltııı 1Yoruz. Dostlarımızla kar-
kaYna:: ~emen ayak sohbetini 

l" aga bathyoruz. 
taııı., 
~ llyUı sahanlıklarında dur-

. ti ~ da ';"ela münasebetsizlik, son-
•"' 11 &saktır. 
fi'. ~ -ıtat b' b' · l"k · ; 'Wi . . ız ır sanıye ı sıgara 

'el ,~•zı Yerine getirmek için o 
~hat. •na tıkılıyor, gireni çıkanı 

~ 12 ediyoruz. 
l. "llka • 
'"lld, IIı_n ortasından ve yolun so-
~ıır11 ~ rıtnıek evvela dikkatsizlik 

I~ dtııiıı a Yasaktır. Fakat biz cad-
1 zııı bahrta~ım pederi valatanımı

'# ~lıy Çesı zennedip uluorta ku
oııu11:tuz ve geçen otomobillerin 
leltraf kazı~ gibi dikilip Azraile 

e lelik k Çe~ıyoruz. Dahaaı var, üs
ile kiıfend~ yolundan giden şoföre 

I!.. redıyoruz. 
Ut .. 

Zer h un hunların ve bunlara ben-
; biye ~tekellerin çirkin, kötü, ter

fatı1c'1zlik, saygısızlık, ve manka
.•ıııı:_ ah~aklık olduğunu anlayıp 
tdi·· d~gıınız gün ba,ımıza ge-

l! l•ıııız ..., k · 
1 e11 &ök ... :;P anın, penceremız-
Qllb1 

1 
tiigumüz kafesin eri ve er-,. t· odu· tJ' ı~. guınuzu İspat edebilece-

\'ok 
.~ r,,, sa melon fapkayı devenin eJ '· 1111 

da geçirsek taşımam de-

~ Burhan CAHIT 

., 
1 
ıı~~- iki va~ur gezildi 

• i - ı~lcı.;;1'1 vapurlara kıymet takdiri için 
~ "tı.:~• S edP.n komiıyon, dün de Nilü
~ ~-:~ t~de vapurfannı muayene 
· ~ !fun lnönü ve Yeni dünya 

""1ayene edilecektir. 
·~ --o-

~ 1 ı ~ ıı Seyyahlar 
·'~ )~ ~.._;'learia vapunı ile tehrimize GJ" ~~.Üç ~car seyyahı gelmiftir. Sey-

:""lıt tun kadar tehrimizde kala-.;/. A . 
~kalı mütehassıs 
~ ~ İlthsat mütelıa11ıslarından 

~ .... ~d ~I yann ziraat mütelıau111 
~ ~i~.:':'" ~e birlikte otomobil ile A
';,I q'ııı ~tld !!ıdecekler ve onnanlan tet-

"-~ A. "'"dir. Mütehassıalar Adapa-
~ nka,.,.•ya döneceklerdir. 

-~' . ,1, 
_.; 

t Şilin, A~. 
l Peı:eta 
1 Mark 
l Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

l Çerno•eç 
t Altın 
1 Mecidiye 

Bankqot 

ıa.-
44.ıo 

48.90 

13.-
21,10 
27.50 
12.75 
20,90 

1,90 
2J50 
2,88 

Kur .. 

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

930 
33.-

2.45 

• • • c 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

Harice seyahat 
Keyif için gitmek istiyen

lere döviz yok 
Ecnebi memleketlere yapılacak ıeya

hatlerde döviz verilmemesi veya mevcut 
takyicfahn teıdidi mevzuubahsolduğu bir 
refikimjz tarafından yazdmıftı. SalAlıi
yettar bir zat bize bu hususta ıu izahah 
verdi: 

«- Esasen, hariç memleketlere gide
cek olanlann ne için bu seyahati ihtiyar 
edecekleri araıhnlmaktadır. Sıhhi es· 
bap varsa, alakadar sıhhiye idaresinin 
bir tezkeresi ile bunu tevsike mecbur 
tutuluyor. Ticaret içinse, ticaret Odasın· 
dan vesika ibraz ediyorlar. Menıuren gi· 
deni.,,., hükumetin mensup oldukları şu
besinden vesika alıyorlar. Bunlardan 
başka sebeplerle harice seyahat etmek 
istiyenler, bu esbabın zaruri olduğunu 
kambiyo Mürakaba Heyetine isbata 
mecbur tutuluyorlar. Keyif için seyahat 
)erde döviz verilmemektedir. Bu takyi
dattan başka seyahat edecekler için ye
ni ~İ!' kara,.. yoktur." 

Başka memleketlerde UzUme 
karşı takyidat 

Üzüm ithaliihnda muhtelif memleket 
fer tarahndan tatbik edilen takyidat hu· 
Iasatan §Öyle teobit edilrni!tir: 

Bulgaristanda, Taze üzüm kayda tabi 
değildir. Yalnız filoksera hastalığı ol
madığına dair Türk memurlarından aJm. 
mıt ıabadetme İbraz, liizondır. 

Avusturya'da - Tranıit sevkiyat ka
yıt ve ıarta tabi değildir. 100 kiloda 16 
koron gümrük ve kıymet üzerinden o/o 
9 muamele ver!!iferi alınmaktadır. 

Almanya'da - Ambalaja dikkat edil
mektedir; üzümlerin tahta kutu ve sepet 
)er iı-.inde bulunması sarttir. 

ıf'6ıcaristan'da - Transit sevkiyat i
çin Ziraat V ekiletinin müsaadesi lizım
dir. 

Yerli mallar sergisi 
l ağuıtosta Galatasaray'da açdacak 

yerli mallar ıergİIİ için hazırlıklara e
hemmiyetle devam edilmektedir. Bu se
neki sergide birçok yenilikler görülecek
tir. Sergiye geçen senelerden fazla rağ. 
bet vardır. Şimdiden sergide yer kalma
nuştır. 

Limon fiatları 
Limon fiatlerinde tereffü görülmekte

dir. Y alon zamana kadar 504 adet limo
nu ihtiva eden bir sandık 650 kuruşa aa
tılırken 700 kuru§& kadar çıktığını piya
ıa cetvelleri e:östennektedir. Limon ta
cirleri, limonun çürüyen bir mal oldu
ğunu, fire 'fe zayiat farkının da fiate 
zammedildiğini, ortada ihtikar olmadığı
"' söylemektedirler. Maamafih, Ticaret 
Müdürlüğünce, limon fiatlerinden bir 
hangi bir tikiiyet vaki olmadığı beyan 
ve fiatlar tetkik ettirilmektedir. 

Buğday fiatlarının korunması 
Ticaret ve Zahire Borsası, buğday fiat 

terinin korunmaaı hakkında lktısat Ve
killetine bir vapur göndenniıtir. Bu m
porda. bu fikrin aleyhinde bulunanlann 
ileri sürdük).,..; mülahazat cerhedilmek
tedir. Hükumetin, buğdayı koruma ka
nununda bazı tadilat yapacağı haber ve
rilmektedir. 

Yunanistandan yaş uzum 
ihracatı 

Pire • Atina ticaret mümessilliğimizin 
gönderdiği bir rapora göre, geçen sene 
Yunaniatan'dan Mısır ve merkezi Avru
pa'ya yapılan Yıl§ üzüm ihracatı 8000 
tonu bulmııttur. Yunaniıtan, yaş üzüm 
ibracahnı genişletmek irin çalışmakta
dır. 

Eskişehirde ilk buğday 
ESKiŞEHiR, 15 A.A. - Bugün Bor

aya ilk buğday mahsulü gelmiş, okka-
11 beş büçuk kuruşa Ziraat Bankaaı ta
rafından sahn alımru~tır. 

Amerika ile sekiz memleket 
müzakerede 

VAŞiNGTON, 15 A.A. - Aralann
da lran, ispanya, Çekoslovakya ve Fe
lemenk bulunan sekiz memleket Ameri
ka ile bir ticaret muahedenamesi akti i
çin müzakerelere e:iri§mitlerdir. 

Alman ticareti 
BERLIN, 15 (A. A.) - 'Wolff A

jansı bilidiriyor,,: 

Almanyannı harici tica?"et mizam se
çen haziranda yimıi dok uz milyon rei
chsmarka yakın bir ihracat fazlası göster 
mittir. Daha rvvelki ayda bu fazla sek
ıen dokuz mi)yon idi. 

1933 senesinin ilk altı ayındaki ihra
cat fazlası - geçen seneıinin ayni dev
reıine nazaran yüzde elli nisbetinde da
ha az olmak üzere - 29ı milyondur. 

Tarife tetkikah 
Liman Tarife Komisyonu bugÜn ikin

ci toplantısını yapacak; Akay idaresi ve 
Liman tahmil ve tahliye yeni tarifeleri
ni tesbit edecektir. Akay vapurlan tari
fesinin ipka edileceği zannedilmektedir. 
Buna mukabil bu idare, mevcut vapur 
servislerini çopltacak ve yeni vapurlar 
mübayaa edecektir. 

Liman Şirketi, su ücretlerinin tezyi. 
dini, Türk vapurlarının tahmil ve tah
liyesinin de ton batma bir ücrete bağ
lanmasım istemektedir. Komiıyon bugün 
bu husuıta da karannı verecektir. 

ÇANAKKALE 
ŞEHiTLERiNi ZiYARET 

10 ACUSTOS 
G ü 1 c e m a 1 vapurile 

. 

Maarifte 

Leyli, meccani 
Tal ebe bu sene liselere 

nasıl alınacak? 
Lise, orta ve muallim mekteplerine 

leyli meccani girmek için birçok kims~ 
ler mü,..acae.t etmektedir. Bu sene müsa
baka imtihanını kazanmadan kınue leyli 
ve meccani alınmıyacaktır. Vekalet ağuı
too ortasında imtihan şeraitini ve hangi 
mekteplere kaç talebe alınacağını ilan 
edilecektir. 

Umumi elişleri sergisi 
llkmektepler umumi elitleri set"gisi ya

nn Halkevi salonlarında açılacaktır. 

Amerikada halk terbiyesi 
tetkikatı 

Maarif Vekaleti ilk tedrisat müfettit 
ve muallimlerinden 10 kişiyi Halk ter
biyeıi hakkında tetkikat yapmak üzere 
Amerikaya gönderecektir. Birçok. mual. 

. limler . J.u. hususta müracaat ehniılerdir, 
Gidecek muallimleri Maarif Vekaleti se-

0 çecektir. 

100 LehJi talebe geliyor 
Salı günü ıehrimize 100 Lehli Darül

fünun talebesi ve Pr. gelecektir. Miıafir 
talebe burada birkac ıı:ün kalacak ve 
tehrimizin görülmeğ;, değer yet"lerini ge
zeceklerdir. 

Reşat Şemsettin B. 
Bir müddetten.lıeri şehrimizde bulu

nan ilk tedrisat umumi müdürü Reıat 
Şemsettin B. dün Ankaraya dönmüttür. 

Bu seneki hukuk mezunları 
Hukuk fakültesinde bir bucuk aydan

beri devam eden imtihanlar bihniıtir. 

Bu sene imtihan talimatname ve imtihan 
şekilleri hakkında tadilat yapılması ha· 
sebile imtihanlar geçen senelere nispet
le çok sılu surette yapılmqbr. Bundan 
dolayı 180 kitiden i~ret olan son 11nıf

tan bu devrede ancak 55 kiti mezun ola 
bilmittir. 

Mezunlar §Un)ardır: Hicabi Kemal, 
Kerim Reıat, Enis, Şükrü, Suat, Talat, 
Server, Şefik, Mustafa, Mehmet Ali, 
Ihsan, Reıat, Eknm, Celal, Abdülveb
hap, Sıtkı, Emin, Mustafa, Osman, Kah
raman, Eyüp, lsmail Hakin, Cevat, Os
man Nuri. Kamil, Celil, Fethi, Abdul
lah, Lutfi, Ruhi, Haaan, Kadri, Huluıi, 
Alit, Namık, Muslih, Memduh, Nail, 
Saim, Hasan Hayri, Hükmi, Sait Rıza, 
Jak, Yorgi. Naim, Sami, Şefik, Nafi, 
Suat, Rasim, Necati Beylerle Süreyya, 
Peyman, Belkis, Nadide, Mukadder, 
Ertem, Fehamet, Meliha! Hanımlardır. 

Gene hukukçularımıza bayat yolunda 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Ucuz kitap 
Maarif V ekilleti hallan okuma ihtiya

cına ait vasıtaları ucuz olarak temin ve 
tedarik edebilmesi için yeni tedbirler it
tihaz etmek kararım venniıtir. Bu ka
rar cümlesinden olarak halk icin fayda
lı olan kitaplann ucuz bir fiatle sahlma
sı hususunda Maarif Vekaleti faaliyet
te bulunacaktır. 

Mekteplerde okunan kitaplann hari
cinde kalan diğer kitap fiatlerinde his
ıedilir derecede bir pahalılık olduğu .... 
laşdmaktadır. 

Zannedildiğine göre !Maarif V ekilleti, 
kitapçdara, bashklan kitapları daha u
cuza mal etmek hususunda imkan ver
miye calııacaktır. Kitap fiatleri ucuzla
dığı takdirde memlekette bizzat kitap 
ahnak suretile kitap olruyanlann mik
tarı artacak köylülerimizin okuması ve 
okuma öğrenenler adedinin çoğalma11 

için esaılı faaliyet sarf etmektedir. V elcA 
!et köycülük cereyanına büyük bir ehem 
miyet vermektedir. 

Vapur gezintisi 
Cümhuriyet Halk Fırkası Alemdar 

nahiyesinin Beyl<oza tertip ettiği vapur 
gezintisi rok eğlenceli olmu§tur. 

Dönüşte vapur Dolmabahçe sarayı ö
nünden geçerken vapur durmuş, havai 
fişekler atılarak saray ıelamlanm•ıtır. 

Cenubi demiryolları heyeti 
umumiye içtimaı 

Tayas, Toprakkale, Fevzipaıa, Mey
danıekber, Çobanbeyli, Nusayben, Ce
rablus hatlannı itletmek üze<e teşekkül 
eden <Cenubi Demiryolları işletme Türk 
Anonim Şirketi) heyeti umumiyesi, dün 
ilk i~timam1 Merkez R..htnn hanında 

yapmıştır. 1 temmuzdan itibaren faliye. 
te geçen bu yeni şirket, Bağdat hattının 
Süriye araziıinde kalan kısmile toprak .. 
]arıımzda kalan lusmııun servislerini tan 
zim ve idare için Süriye'deki ıirketle de 
anlqmıt ve müıterek bir işletme müdür
lüğü t"Jkil etrniıtir; bu müdürlüğün 
merkezi (Halep) tedir, 

Şirket heyeti umumiyesi, dün bunlar· 
la diğer dahili itleri etrafında görüımüş 
tür. 

-<>--

Afyon fabrikası 
Afyon inhisar idaresi, Ankara' da bir 

afyon ve mürekkebatı fabrikaoı yaptıra
cakhr. inhisar müdürü Sami B. bu itle 
idareye ait diğer itler için teımu etmek 
üzere bugünlerde Ankara'ya gidecektir. 

Afyon ekim mıntakalannı teııbit için 
Ziraat V c!.a!etinde de bir komisyon te
şekkül etmiıtir. 

8eledly•d• 

Büyük bayram 
Belediyede bir komisyon 

program hazırlayor 
Cümhuriyet ilanının 10 uncu yıl dönü

müne tesadüf eden 29 teırinievvelde 
yapdacak meraıimde tatbik edill'Cek 
programı tesbit için teşekkül eden ko
misyon dün Belediyede reis muavini Ha
mit Beyin riyasetinde içtima etmittir. 
lçtimaa Halkevi, Kolordu, Darülfünun 
ve daha birçok müessese mümessilleri 
ittiTak· etmiılerdir. Komisyon her hafta 
muntazaman toplanacak bayramın fev
kalad ıe1rilde teaidi için büyük bir pro
gram vücude ııetirecektir. Belediye bu 
it için 17 bin lira tahsis etmiştir. 

Yüksek komisyonun kararları 
ANKARA, ıs (A. A.) - Mecli

ain aon devresinde çıkan kanun üzeri
ne omuıcu Cümhuriyet Bayramı kut
lulama itini tanzim için icra Vekilleri 
Heyeti kararile kurulan Yüksek Ko
miıy.on .bugÜn ilk toplantısını yaptı 
Kutlula.manın umumi tekli viliyet, 
kaza 11e nahiye ve köylerde kurulacak 
komiteler için Yükselj; Komisyon aşa
ğıdaki. kararı vermit ve bu karan Ko
misyon Reisi Recep Bey valiliklere 
tebliğ etmjştir: 

• 1 - Teıkil edilecek komiteterin a
dı (Onuncu Cümhuriyet Bayramı kut· 
!ulama Komlteaidir). Bu ü.nvanın ba· 
şına teıkil edildiği yerin vilayet, ka
za, nahiye ve köy adı katılacakbr. 

2 ...... •Vilayet komiteleri valinin reis 
liği altındad.r. Azalan yerin en büyük 
kumandanı, veya yerine tayin edip 
göndereceği zat ile, maarif müdürü, 
Cümhuriyet Halk Fırkası ve Belediye 
Reiıleridir. 

Kaza ve nahiyelerde komite reisi 
en yüksek mülkiye memuru, azalan 
da, C. H.F. ve Belediye Reisleri, en 
yüksek rütpeli kumandan,bulunmazsa 
aıkerlik ıubeai reiıi, en yükaek maa
rif memurudur. 

Köy kutlulama komitelerini yerine 
göre ve yukanda kurulma manaama 
uyacak yolda vilayet komiteleri tes
pit eder. 

Halkevlerinin açıldığı yerlerde 
gençliği, bütün halk tetekküllerini, 
milli cemiyetleri, kültürü temsil için 
Halkevi idare heyetlerinin seçeceği 
bir zat ta aza olarak komiteye girer. 

3 - Merkezde, vekaletlerde birer 
kutlulama heyeti yapılacaktır. Bundan 
başka ~erkezde, vilayetlerde, kaza· 
)arda komisyon ve komitelere daimi 
veya ~uvakkat yardımcı aza alına
cak ~e·•-komiıyonla komiteler yerinde
ki milli ~emiyet ve müeueselerle doğ
rudan" üoğruya yazııacaklar ve lüzum 
görürlerse müeuese ve cemiyetlerden 
kendilerine bağlı heyetler de yapa
caklardır. 

4 - Viliyet komitelerinin vazifele
ri ve kendilerine bağlı teıkil edecek
leri komiteler baklanda ayrıca etraf· 
lı talimat yollanacaktır. 

5 - Komi•yomlıııuz bu kutlulama 
işinin :nahiyetini çok yijksek bulmak
tadır. Yapılacak tertibat ve merasim 
bu yijksekliğe uyacak derecede geoit 
olacaktır. 

Bütün ha-zırlıklar esaslı, devamlı, 
dikkatli, bir çalışma ile bayram gü
nüne kadar ancak baıanlabilir. 

6 - Yapdacak iıler Türkiyede on 
yıl evvel doğan Cümhuriyet günetinin 
aıcakhğı ile bütün memleketi ıaıtacak 
ve on yıllık cümhuriyet devrinin va· 
tana getirdiği ve getireceği en yijkııek 
saadetin heyecanını herkese duyura
cak bir tekil ve kıymette olmahdır. 

Bunun için yapılacak itler büyük 
hacimde sesli, hareket~ (enkli, fikirli 
ve heaaplı olmak elzemdir. Bütün bu 
vasıflaTI yerine getirecek çalıım&m1· 
zın esaslan ve komitelere lizıın ola .. 
cak teferriiatı biribiri ardından tali
matlarla ve örneklerle bildirilecektir. 

Haınal işleri kaymakamlara 
verildi 

Hainal ve iskele itleri kaymakamlıkla· 
ra devredilmiştir. Bundan sonra hamal 
iılerile lı.aymakamlar meşgul olacaktır. 

inşaat ruhsatiyesi 
Yeni yapı ve yollar kanunu için hazır

lanan talimatname ikmal edilmek üzere
dir. Yeni inıaat için bu hafta sonunda 
müsaacfe verileceği ümit edilmektedir. 

Celal Beyin avdeti 
lkhsat Vekili Celal Bf. nin ay sonla· 

nna doğru avdet edeceği tahmin edil· 
mektedir. 

--o-

Şilep nakliyatı 
Devlet Deniz yollan idaresi Türk ve 

ecnebi limanları arasında şilep nakliya
ti icrası için tetkikat yapmaktadır. lk
bsat Vekili Bf. nin avdetinde kat'i bir 
karar verilmek üzere, lskenderiye'ye bu 
hafta da bir vapur tahrik edilecektir. 

Akay, Deniz yolları, Havuz ve fahri· 
kalar idareleri için celbi tevsip edilen 
ecnebi mütehasaıalar Celal Bf. nin av
detinden son"'? eetirtileceklerdir. , ' Yurtdaş! 

Türkiye, zeytinyağı memle
ketidir. Fakat Türkler az zey
tinyağı yerler. l11panyollar ve 1-
talyanlar kadar zeytinyağı ye
meğe alışsak, zeytinyağı istih
salimizi be~ misli çoğaltmak i
cabtilder. 

L Milli iktisa~ ve .tasarruf i 
cemıyetı 

M11hkem11lerde 

Film faciası 
Otomobilde oturmanın da 

bir usulü varmış 
Kaçakçdar filmi yapdırken vukua g~ 

len ve Darülbedayi - artistlerinden Sait 
Beyin yaralanmaıı, rejisör Karakal E
fendinin ölümü ile neticelenen kazanın 
mesulu olan Darülbedayi artistlerinden 
..,för Talat Efendinin muhakemesine 
dün devam edilmiıtir. Dünkü muhak~ 
mede ehli 9Ukuftan ve toför mektebi 
muallimlerinden Melımet Ali Bey din· 
lenmittir. 

Mehmet Ali Bey toförün kazadan te
veklu için bütün melıaretini kullandığı 

kanaatinde olduğunu, kazanın müfteri 
mevkiinde oturan artiıtlerin gayri tabii 
otunnalan, §İ§man ve ağır olan Sait Be
yin hatalı bir hareket olarak ..,förün hi
zaşında )>ulundurulması ve otomobilin 
bir tarahnın hafif bırak.ılmasının kaza
ya sebep olduğunu söylemittir . 

Şoför Talat Efendinin kazanın vukuu 
hidrolik frenlere atfeden ifadeıinin luy
meti olmıyacağıru, Ta18t Efendi yüksek 
tahsil görmediği İç.İn kazanın sebebini 
tayin edemiyeceğini ilave etmi~tir. Muha 
keme rapor veren diğer mühendislerin 
celbi için başka güne bırakılmııtır. 

Fazla masraf 
Ankara, Cümhuriyet, lzmir vapurları

nın tamiri eanaaıoda fazla maaraf gös
tererek vazifelerini sui iıtimal etmekten 
ıuçlu mülıa seyriıefain idaresi memur .. 
lanndan Şükrü, Seyfi, Seyfettin, Servet 
K.imil, Y "'8r. Fethi, lhaan Efendilerin 
muhakemelerine dün Ağırcezada baıla
mlmıftır. Bu memurlar cürümlerini in
kar etmiılerdir. Muhakeme tetkikat için 
batka e:üne bıralulmııtır. 

Esrar kaçakçıları 
Esrar kaçakçdığı yapmaktan ıuçlu li

se mezunu Leon ile 83 Y8fmda 1 ranh 
Hüseyin muhakrıeleri dün •Adliye ibti
aas mahkemesinde yapılmış, her ikisinin 
de cürmü aalıit olmuıtur. Hüseynin bir 
ıene hapıine, 2845 lira para cezası ver
meıine, Leonun da iki ay hapıine ve 5 
lira para cezaıı vermesine karar veril
mittir. Fakat Hüseyni.o yaıı 65 i geç
mit olduğu için hapis ceza11 on aya, pa
ra cezası da 2370 liraya indirilmiıtir. 

* Esrar kaçakçılığı yapmaktan suçlu 
Hikmet isminde bir adam dün ihtisas 
müddei umumiliğine tevdi edilmiştir. 

Kenan Hey iyileşti 
Rabataız bulunan lıtanbul müddei U

mumiıi Kenan Bey iyiletmit ve dün. Ad
liye dairesine gelmittir. Fakat Kenan B. 
henüz nekahet devresini bitimıemiı ol
duğu için daha bet on &Ün vazifesine 
gelemiyecektir. 

Vazifeyi suiistimal 
Bir tereke davaımda vazifesini sui iı .. 

tünel ettiği iddiasiyle muhakeme edil
melde olan Sultan Ahmet Betinci Sulh 
Hukuk hakimi Kamil Rakım Beyi,ı mu
hakemesi dün neticelenrnistir. Kamil 
Ralum Bey cürmü kısmen ;ahit olduğu 
için bir ay hapıe malıkllm edilmiı, fakat 
cezası tecil olunmuıtur. 

Vilayette 

• 
Istanbul maliyesi 

Maliye vekili dün defter
darı ziyaret etti 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey dün 
Defterdarlığa gelmit ve Defterdar Mus
tafa Beyle ııörütmüıtür. 

Mustafa Bey mali itler hakkında iza
hat vermiş ve yeni tetkili.t konuıulmuı
tur. 

Etibba odası kongresi 
Etıbba Odası buııün saat 14,30 da 

koll8resini yapacaktır. 
Konuıulacak şeyler: 

l - Oda ~in satın alınan binanın mü
bayaa ve tamiratına ait izahat. 

2 - Etibba Odalan nizamnamesinde 
yapılan tadilat hakkında müzakere. 

3 - Hususi hastaneler kanunu hak
lunda izahat. 

4 - Ecza depolanmn perakende ve 
eczahanelerin de reçetesiz ilaç vermeme
leri bakl<ındaki teklif. 

5 - Etibba Odaları nizamnamesine i
lave edilen muavenet ve yardım sandığı 
haklunda Oda idare Heyetinin nolrtai 
nazarı. 

6 - Aza tarafmdan dermeyan edile
cek teklifler. 

Müsakkafat işleri 
Tahriri müaakkafat komiıyonlan Oı

küdar ve Kadıköyde i§lerine deYam et
meldedir. 27, 78 numaralı komiıyonlar 
merkezde 5 ve 18 numaralı komiıyonlar 
Beylerbeyinde 15 numaralı komiıyon 
Altunizade de 12, 27 numaralı komiıyon 
Selimiyede, 22 numaralı komiıyon köy
lerde çalıtmaktadır. 

14 mahallenin tahriri bitmiıtir. 

Tapu tayinleri 
lıtanbul Tapu batk.itibi Rüttü Bey, 

Beyoğlu Tapu batk.itipliğine, Beyoğlu 
Tapu ba§katibi Refik Bey Tapu encüme
ni başk.itipliğine, Tapu encümen başka
tibi Neşet Bey lıtanbul Tapu baık.itip
liğine tayin edilmiştir. 

-o--

Seyfi Pş. teftişe çıkh 
Ankaradan sehrimİze e:elen Gümrük 

Muhafaza U. Kumandanı Seyfi Pş. dün 
bir tefti~ devrine çıkmıştır. 

ELE 
Eldiven-Ayakkabı 

Bizde garip bir hal vardır. Yürü
necek yerde dururuz: Y ay.a kaldırım 
lan Üzerinde lafedenler bunun canlı 
ve mÜnaaebetaiz misalidir. 

Gözümüzü açıp ağzımızı kapaya
cak yerde ağzımızı açar gözümüzü yu 
manz. Ve aksine olarak ağzm11zı açıp 
gö:zümiizü yumacalc yerde de gözümü
zü açar ağZ1111Jzı kapanz .. 

Bu terslik tabiate kadar sirayet et• 
ti. . . Klıın kuraktan tarlalar kurudu. 
Haziran ve temmuzda kit.nunuevvel 
havau yaptı. Günlerle yağmur yağ. 
dı, sel bash ••• 

Dün, caDJ1D ııkıldı. Akıama doğru 
Suadiyeye gİhnek iıtedim. En klasik 
nakil vasıta11 olan trene bindim. Te· 
ıniz ve rahattı. Suadi,ede de bu akıİ· 
!iğe fllhit oldum. Deniz kenarına ha· 
va alınıya, aerinlerniye gelmit olanlar, 
gazino ortaıında etrafl kapalı ve dün· 
yayı görmez bir yerde dansediyorlar· 
dı. • • Hanımlardan bir çoğu belkemilt 
)erine kadar açılırken eldivenle dan
ıediyorlardı. 

Geç vakit tekrar trenle döndüm .. 
Allah Allah 1 Tren mi? Panayır yeri
mi? Muhaceret filmi çevirmek ıçın 
toplanmıı figüranlar mı? .. 

Ne yok• Yarabi? .. Keçi yavrusuna 
kadar var. • Hem nerede? ikinci mev 
kide. . . Ne yapalım, bindik... Yer 
bulmıya imkan yok. • . Ayakta dura· 
cağız. Lakin ona da imkan yok • 
Neden? .. Çünkü yalnız benim bulun
duğum vagonda dört hanım ayakka
bılannı çıkarmıılar efendim, güzele• 
hani kanapelerin tepesindeki ağaçlar 
yok mu? Oraya koymuılardı. . . Ken· 
dileri de taıa ölçelim tabanlarını ha
vaya kaldırmak ve minderlerin üstü. 
ne dizçökmek suretile pencereden 
bakıyor, gelip geçene yarenlik ediyor· 
)ardı. Hanımlann o ıırada ayaklan 
rahat ettiğinden şüphe yoktu. Li.kin 
etraftakilerin burnu ne halde idi? O· 
raaı maliim değil .•• 

Biraz daha ileri gittim. . . Bir de 
bakhm ... (Şıkım!) kanaatinde bir 
delikanlı. • . Beyaz pantalon, beyaz 
kundura, beyaz gömlek. . Siyah ce
ket ve - dikkat! - beyaz eldiven .. 
Eh, bu ııklığa can mı dayanır? .. Evet! 
Yaz aıcakl Kıyameti •• O, gene beyaz 
eldivenle. . • Ve bunda da ayni ters• 
liğe §Ahit oldum. Eldiven çıkaracak 
yerde kunduraları çıkanyoruz .. 

FELEK 

Pollste 

Kaza kurşunu 
Bir bekçi kendi tabancası 

ile vuruldu 
Haliç Fenerinde Karabat mahallesin

de bekçilik yapan Recep ağa evvelhi 
gün karnını doyurmak İçin öte beri a!. 
mıt ve o civarda bir kahveye gelip otur. 
muıtur. Recep ağa yemek yediği sırada 
ta~casını da belinden çıkarıp temizle· 
meğe koyulmuttur. Bu eınada tabanca 
ateı almış ve çıkan ku11un Recep ağa· 
nın tam alnına iaabet ebnİ§, kafata,.nı 
parçalamıı ve beynine girerek kafasının 
arkasından çıkmıştır. O anda kanlar İ· 

çinde yere yıkılan Recep ağa hemen has 
taneye kaldınlm19, fakat aldığı yara çok 
ağır olduğu için zavallı adamcağızı kur
tarmak mümkün olamamıt, ölüp gitmİt· 
tir. 

Eroin 
Jandarmalar Kartalda eroin salan Mar

yam iıminde bir kadını yakalamıflır. Ka 
dınm evinde ıs paket eroin bulunmuş
tur. 

Otomobil-Tramvay 
Evvelki :ıece saat 23 te ıoför lsmailin 

idaresindeki 2404 numaralı otomobil i
çinde Lakman Efendi ve iki Ru• mada
mı olduğu halde Betiktaıtan geçerken 
vatman Mehmetin idaresindeki tramva· 
ya çarpmıttır. 

Otomobilin camları kmlım~ ve ha' ara 
uğraımftır. Şoför yakalanmıştır. 

Tramvaya atlarken 
Gedikpa§Bda Asmalı sokakta 12 numa 

ralı evde oturan otoq>obil tamircisi Ose~ 
tramvaya atlarken düşmüş ve batından 
yaralanmşıhr. 

Çarpışma 
Şoför A!<:obun idareıindeki ı282 No. 

otomobil lıtiklal caddesinden geçerken 
posta müdürlüğüne ait bir motösiklcte 
çarpnnş ve memur Necati Beyin yara
lanmasına sebebiyet vermi9tir. 

Yankesici 
Tokatlıyan'da misafir Frans12 tebaa· 

11ndan M. Jorj,un cebinden yankesicilik 
suretile bin franklık bir, 6 adet beşer 
yüz drahmilik banknot, 35 Türk lirası, 
180 liralık Arnavut parası aııran sabı· 
kalı Çolak Ihsan, derdest edilmiftir. 

Esrarkeşler 
Cerrah pata' da oturan sabıkalı Arap 

Oıman'm evinde yapılan aramada, esrar 
içen sabıkalı lhaan, Aram, Necati, Ma
nol, Kadri. Mustafa, Şevket, Muhittin 
ve Mehmet isimlerinde ıo kiıi ykalanmıı 
ve bir de babak bulunmuttur. 

Hayrat hademesinin 
maaşları 

Dün havaleler geldiği için hayrat ha· 
demesinin maaş cüzdanlan da ikmal edi
lerek kendilerine verilmiştir. Bugün ma• 
aşın ba9laması muhtemeldir. Hayrat ha
demesi maaş almadan memurların maaı 
almalan menedildiği için henüz Evkaf 
memurlanna da temmuz maa~1an veri). 
memiştir. 
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( Sanat aleminde ) 
Galatasarayda bir sergi 

Galatasaray mektebinin par
maklığında beyaz bir patiska Ü· 
zerinde büyük harflerle "Galata
saray resim sergisi" diye bir ilan 
göreceksiniz. "Bu sene nasılsa 
yerli mallar sergisinden daha ev
vel açılmıt" Sevinçle resim sergi
sini rahat rahat gezmek istiyecek
siniz. Mermer merdivenleri süku
netle, yavat yavat çıkacaksınız. 
Sergi salonunun kapısı dibinde ma 
but kırmızı örtülü masa, "10 ku
ruf duhuliye" biletler, kataloklar. 

Buraya kadar siz "Galatasaray 
resim sergisini" gezmeğe gelmit 
bir zairsiniz. 

Fakat burada yeni bir te:t' öğ
reneceksiniz: Bu sergi, her sene 
görmeğe alıftığınız sergilerin bil
mem kaçıncısı değildir. Bu, kapı
daki kırmızı örtülü masa başında 
oturup sizin on kurutunuzu alan 
esmer delikanlının resim sergisi
dir. Her seneki beyaıı: 'saçlı ressa
nıın yerindeoturan bu genç Hamit 
Necdettir. 

Galatasaray mektebinin rıarmak 
lığındaki bez ili.na her halde ke
mali tavazuundan isimni yazmağa 
lüzum görmiyen Hamit Necdetin 
sergisi için, resimler hakkında ay
rı ayrı mütalaalarımı söylemeden 
evvel fU kadarını derhal itfa et
mek İsterim ki bu salonlarda on
beş, on altı ıenedenberi açılmak
ta olan sergilerin en manalısıdır. 
Buradaki resimler, mutamba üze
rinde elele vermit boyaların, renk 
!erin sadece bir nümayiti halinde 
dir. 

Buradaki resimler, cakalı birer 
fırça oyunu değildir. Buradaki re
simler konufuyor, dütünüyor. Ha
mit Necdet, genç neslin anlayıtlı 
ve çalıfkan çehrelerinden biridir. 

Velhasıl "Galatasaray resim 
sergisi" ni gezmeğe gelen ve sade
ce Hamit Necdetin resimlerile kar 
tılatan müdrik bir zair bu salonu 
terkederken sukutuhayale uğramı9 
değildir. 

"' "' "' Hamit Necdetin resimlerinde 
ilk önce göze çarpan fey' olğun 
bir tekniktir. Gerçi hemen hepsi 
(bitmemit resim) hissini vermek
le barebr, bu yağlı boya tablolar, 
resim sanatını anlamıt ve kavra
mış bir kafanın mahsulüdürler. 

Genç neslin içinde kabiliyetini 
ispat etmit olan Hamit Necdet, 
resimlerinde bir mütefekkirdir. 

Hisden ziyade fikrin hakim ol
duğu bu tablolar ilk hocası Çallı 
lbrahimden ne kadar kaçmağa 
gayret ediyorsa, son hocası Andre 
Lohte'a da o kadar sokuluyor. 
Türk ressamlarının yakalarını 
garp ustalarından bir türlü kurta
ramadıklarını bu haftaki "Yedi
gün,, de söylemit olduğum için bu 
bahsi burada uzatmağa lüzum gör 
miyorum. 

Hamit Necdetin resimlerile do
lu salonun duvarlarına fôyle bir 

Harik Hayat 

göz gezdirecek olursanız ilk naza 
rınıza çarpacak yet Hamidin bir 
portre ressamı olmağa çalıtmak 
arzusudur. 

67 tablosundan ancak ikisi, ü
çü peyizajdir.Digerleri hemen he
men hep portredir. Hi.mit Necdet 
kompozisyonlarına çok sağlam ve 
sadık bir teknikle çalıtmaktadır. 
lki tane Nü'su var ki, hunları ge
çen sene Galatasaray sergisinde 
de meftunane seyretmittim. En
fes teyler .. "Hasır koltukta,. ismini 
tatıyan levhası diğerlerine naza
ran daha faik bir görüt ve duyu
tun mahsulü. "Sarı elbiseli ka
dın", "Yetil elbiseli kız", gerek 
komposizyon itibariyle, gerekse 
ahengi itibariyle çok muvaffaki
yetli. 

Hamidin bir de "Afrikalı ka
dını" var. Bu resmi beğenmedim. 
Fakat o, bu resmin Paris sergile
rinden birinde takdir gördüğünü 
söylüyor. Fakat bu, benim bu res
mi affedebilmem için kafi bir 
sebep değildir. Hamidin bu saydı 
ğım güzel resimlerinin yanında 
o kadar fena ve affedilmez tuval
leri de var ki bunların Hamit Nec
det tarafından yapıldıklarına ade 
ta insanın inanamıyacağı geliyor. 
Bu kötü resimlerin en batındaki
ler, Gazi taslaklarıdır. Bunlarda 
ne renk, ne ifade, ne de mevzula 
bir münasebet yoktur. Çirkin bi
rer eskiz halinde bunları geçiyo
rum. Yalnız. "Konya Tiyatrosun
da" isimli küçük eskizi komposiz
yon sakatlığına rağmen renk ayini 
içinde güzel bir neticeye varabilir 
hissini vermektedir. 

Muhammet levhasına gelince 
bu resmi fikir itibariyle yabana a
tamayız. Ruhani bir kompozisyo
na, vakur ve mevzuuna yaraşan 
renklere•sahip olan bu tablo, gü
zel bir düşüncenin mahsulüdür. 
Yalnız peygamber cılız bir ifade 
ile anlatılmağa çalı9ılmıf. Mesela 
ben Muhammedi böyle tasavvur et 
mezdim. Bir az çizgi ve ifadesile 
Bizans mozayiklerini andırıyor .lsa 
ile Muhammedi birbirinden ayırt 
eden fikir farkına bu levhada dik 
kat edilmemit gibi. Hamit Necde
tin "Mumamet" diye kartımıza 
çıkardığı adamcağız saçı sakalı
nakarıtmış bir Rufai teybine, ya
hut ne bileyim bir Bektati dedesi
ne de benzetilebilir. Bence Mu
hammtte daha uhrevi fakat mo
dern bir ifade olmalıydı. 

Velhasıl Hamit Necdetin sergi
sinden çıkarken insan güzel dü
tüncelerin içinde kendisini unut
muş bir halde buluyor. Hamit Nec 
detin yapayalnız, parlak bir cesa
ret, derin bir inanıtla vücude ge
tirdiği bu sergi, resim alemimizde 
epey bir kaznçtır. Kendisini içi
min bütün hararetiyle tebrik ede-
rım. 

Elif NACI 

Kaza 

Sigortalarınızı Gat.tada Ünyon 
ÜNYON SİGORTASINA 

Hanında Kain 
yaptırınız. 

1 

Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte 

ÜN Y ·O N 
olan 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 
Telefon: Beyoğlu 4.4888 

yaptırmayınız. 

4030 

lataabal Beledlye•I l•Snları 1 
20 Temmuz 933 sabahı saat ondan itibaren Unkapanı 

i<öprüsünün parmaklıkları ile kapanmamı, kısmından hay 
ıran kof ulu arabalar ile binek otomobillerinin geçmelerine 
müsaade edilebilecektir 

Gerek. resmi ve gerek hususi kamyonlarla kamyonetle 
lerin geçmesi yasaktır. Yük arabalarının 2 m eninden fazla 
havaleli yükletilmemesi, binek otomobillerinin de ifaretli yer 
lerden 1 O kilometrodan fazla hızla gitmemeleri ve bütün ge 
lip geçenlerin seyrisefer ifaretlerine dikkat ederek geçmele
ri lazım olduğu ilan olunur. (3315) 

On birinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

Cinsi 
Sade Yağı 

Kilo 
4500 

Un 35000 
Uzunköprüdeki Asker ihtiyacı için yukarda yazılı iki 

kal~1!1' erzak (16 Temmuz 933) tarihinden (4 Ağustos 933) 
tarıhıne kadar (20) gün müddetle münakasaya çıkarılmıı:·· 
trr. Talip olanların (6 Ağustos 933) Pazar günü.saat (J 6.) 
d~ ~zunk?.prüde mü~e~ekkil komisyona teminat akçelerivlc 
!nrlikte muracaatları ılan olunur. (3303) 

r,11LLIYET PAZAR Hı TEMMUZ 1933 

Geçen gün, birisi haber verdi: 
- Şirketihayriye Müdürü Yu

suf Ziya Bey, yazı Büyükadada 
geçiriyor ! 

Sanki bunda bir fevkaladelik 
varmıt gibi merakla yüzüme baka
rak benden bir cevap bekledi. 

- Olabilir, dedim. 
Adeta sinirlendi: 
- Canım, dütün bir kere .. Şir

ketihayriye Müdürü Boğaziçinde 
Qturmuyor da adaya taşınıyor. Ta
rabyanın, Büyükderenin sanki ne
si var? 

Sebebini anlıyamadım gitti. 
Gülmeğe başladım: 
- Dur öyle ise ... ben de sana 

bir haber vereyim. 
"Akay,, Müdürü Cemil Bey de 

Boğaziçinde oturuyor. 
Hayret etti : 
-Ya!.. 
Biraz düsündükten sonra sordu: 
- Sen bundan ne anlıyorsun. 

Şirketihayriye Müdürü adada, A
kay Müdürü Boğaziçinde.. Kartı
hklı cemile mi dersin? 

Dedim ki: 
- Methur meselin doğruluğu 

bir kere daha çıktı: Malum ya, 
komşunun tavuğu komfuya kaz 
gelirmif .. 

- Hayır! Dedi, ben buna daha 
uygun bir ,ey hatırladım. "Bizde 
var, her gün yeriz!" hikayesi .. 

Hani herifin birisi, misafirlerine 
sofrada bol bol ikram eder, fakat 
kendisi yemeklere el sürmezmit. 

- Siz niçin buyur mıyorsunuz? 
Diye sormuşlar. 

- Aman efendim .. demit siz 
buyrun .. Bizde var, her gün yeriz!, 

Yusuf Ziya Beyle Cemil Beyin 
iti de bu hesap ... 

Şirketihayriye Müdürü Boğazi
çini, Akay Müdürü adaları Moda
yı, Kadıköyünü birbirlerine ikram 
ediyorlar. 

- Siz neden buyur muyorsu
nuz? Diye sorulduğu zaman da: 

- Orası bizim ... her gün geze
riz. Cevabını veriyorlar. 

M. SALA.HADDiN 

Yeni ne,rlyat 

İçki düşmanı gazete 
Her ay çıkmakta olan İçki Düşmanı 

gazetesinin 7 inci Terrunuz sayısı da 
çıkmıştır. 

Kooperatif 
Her ayın on beşinde çıkan (Koope

ratif) mc<:muasmm 14 üncü sayısr da 
;y; bir tahıla pek zengin yazılarla çrk
mıştır. 

Sıhhatiniz hakkında bilin
mesi lazım olan şeyler 

Lüzumu halinde ba,kalarma da 
yardımda bulunmak için insan bazı 
§eyler bilmeli ve öğrenmelidir. 

Hil.ii.liahmerin ilk yardım tetki
litı şubelerine yakın bulunulur ise 
bu hususta onlar tarafından her tür· 
lü muavenet görülebilir. 

Ne kadar hafif olursa ve ne de
rece aathi görünürse görünsün her 
türlü yara ve cerihalara tentirdiyot 
ıünneyi ihmal etmemeli. 

Vücut sıcak ve hararetli .iken 
(Kuranderli) yerlerde otunnamalı 
zira bu halde romatizma ve bronıi
te yakalanmak ekseri vaki olur. 

lalak ve ya, elbise ile evde otur
mamalı bunu yapanlar ekıeri karm
larını iyi doyurunca uykuya dalar
lar ve neticede siyatik ve lombago 
ağrılarına tutulurlar. 

Ditlerinize pek ziyade dikkat ve 
itina ediniz. Fena ditler vücudun ze
hirlenmesine, mide fesadına ve her 
türlü dahili fenalık ve rahatsızlıkla
ra sebep olur. 

Ziyade tütün ve içki kullanmak 
insanın sıhhatine büyük mazarrat ve
rir. lttihayı keser yemek yedirmez 
it yapmak ve çalıtmak için kudret, 
kuvvet bırakmaz ayni zamanda ke
seye zararı dokunur. Gözlerinizin 
rüyet kabiliyeti bozulur ve azalmıt 
olursa bir .:oktora müracaat ediniz. 

istifadeli ve sıhhatinize nafi bir 
it ve meuuliyet bulmağa çalrııruz. 
Maamafih bunun pek çok zahmetli 
ve sıkıntılı olmamasına da dikkat 
ediniz. Bahçe yapmak, çiçek ve mey· 
va ağaçlan yetiıtirmek, tavuk bak
mak bu neviden işlerdir. Ancak bun
ları her ne suretle olursa olıun dai
ma açıkta ve gündiiz yapmağa gay
ret ediniz. Hiç unutmayın ki sıhhati 
yerinde bir kimse srhhati bozuk bir 
kimseden daha çok ve daha kolay
lıkla kazancını temin eder. 

Sıhhati yerinde olan daha ziyade 
hayattan zevk alır huy ve tabiatı 
iyi olur ve geçimsizlik yapmaz ve 
hot mizaç olur. Srhhati tam olan da· 
ha az kazaya uğrar. Sıhhati yerin
de olmıyan daha çok bunlara maruz 
kalır. 

Sağlam kimse tehlikesiz ve zarar· 
sız cildini katır ve tırnaklar. Hasta 
kimsenin vücudunu kaşımak ve br
naklamak ekseri tehlikeli ve fena 
yaralarla zehirlenmesine sebebiyet 
verir. 

Sağlam olan çok işret etmez. lı
ten sonra elbisesini değiıtirecek de
recede çok yorgun düşmez sıhhati
ne dair söylenilen şeyleri dinler ve 
o türlü nasihatlere riayet eyler. Sıh
hat yolu vücuda zarar veren ıeyler
den korunma çarelerile iyice döıen· 
mek ıartile temin edilir. 

Büyükada: Dr. ŞÜKRÜ 

Karacabey Harası Müdürlüğünden 
Karacabey Harasının (15) bin küsür kilo saf ve yarım

kan ile Karacabey koyun yapağısı pazarlıkla satıfa çıkarıl
mıştır. Şartnamesinin bir sureti Bursa, İstanbul, Bahkesir 
Baytar Müdürlüklerindedir. Taliplerin satıf günü olan 25 
Temmuz 933 çarşamba günü saat 15 te Harada bulunma 
ları ilan olunur. (3300) - -

l.t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi Hayvanatının ihtiya 
cı için bin kilo arpa, yediyüz 
kilo kuru ot, yediyüz kilo sa
man 17 -7 -933 pazartesi günü 
saat on beften onbeş otuza 
kadar pazarlıkla satın alma 
caktır. Pazarlığa gİrifecekle
rin belli saatinde merkez K. 
Satın alına komisyonuna mü 
racaatlan. (72) (3318) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'at ve müessesatın 
ihtiyacı için alınacak İkiyü:ı: 
ton kok kömürü 6-8-933 pa 
"":ar günü saat on beşte kapalı 
:arfla satın alınacaktır. İstek 

lilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasaya 
giri~eceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını Mer 
kez K. Satın Alına Komisyo
nuna vermeleri. (73) 
(3317) 

*** 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat için otuz 
beş bin kilo koyun eti 24 
Temmuz 933 pazartesi günü 
ıuu•t 14,40 da kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinden evvel tek i 
lif mektuplarını komisyon ri 
yasetine veı:ır.eleri. (50) 

(3045) 4149 

l\1erkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için yirmi 1' "n kilo gaz 
yağı 6-8-933 pazar günü saat 
on altıdan on altı otuza kadar 
acık münakasa ile satın alına
c~ktır. İsteklilerin şartname 
sini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
·li saatinde Merkez Satın Al 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (71) (3316) 

*** 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat için yirmi 
bin kilo Sığır eti 22 T emınuz 
933 cumartesi günü saat 
14,40 da ka!)alı zarfla satın 
alınacaktır. İsteklilerin şart
namesini görmek ıçın her 
gün ve münakasaya gİrife
ceklerin belli vaktinden ev 
vel teklif mektuolarını komis 
yon riyasetine vermeleri. 

(51) (3046) 4150 
* -J.• ~~ 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesat ihti
yacı için alınacak yedi bin ki 
lo tereyağının pazarlığında 
verilen fiatlar pahalı görüldü 
ğünden 17 · 7-933 pazar günü 
saat 14,30 dan 15 şe kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. İs 
teklilerin belli saatinde mer
kez f. satın alma komisyo
nuna müracaatları. (70) 
(3281) 

4435 

HİKAYE 
Bir hikayecinin hikayesi 

Doktor ayağa kalkmı§, gidiyor
du: 

- Beyefendi, dedi, sizden tek· 
rar rica edeceğim. Kat'iyyen ken
dinizi Üzmiyecekainiz.. Dimağınız 
hiç bir ıeyle meıgul olmıyacak. E
ğer bir kaç gün mutlak bir istirahat 
etmezseniz tehlikenin önü güç alı
nır.. Haydi allaha ısmarladık efen· 
dim. 

Muzaffer Ağabey mutat sükunet 
ve ağırlığile yatağında biraz kımıl
dadı. Zoraki bir tebeasüm, doktoru 
teıyi için yaptığı bütün merasimi 
tetkil ediyordu. Karyolanın yanrnda 
oturan pansiyon ıahibi Tiyanişka, 
Muzaffer Ağabeyin alnına elini gö
türmüttü: 

- Ateşin çok fazladır, Muzaf
fer Bey .. Doktoru dinlemelisin .. Ge
ne çocukluk yapma.. Biraz sonra 
yüzünün pansımanlarıru tekrarlarız, 
olmaz mı? .• . 

Muzaffer Ağabey hiç aesini çı· 
karmıyor, her tarafı aanlı yüzünü 
baıucunda oturan genç kadına gös
termemek için yan dönmeğe çalııı
yordu. Tiyanişka müteessir bir hal
le söylüyordu: 

- Hiç üzülmemen lazım Muzaf
fer Bey .. Doktor öyle söyledi.. Dü
ıünme ... Matbaada senin itlerini ö
teki arkadaılarrn yapamazlar mı?. 

Muzaffer Ağabey göz ucile genç 
Bulgar karısına baktı. Beyaz sarğı
ların açıkta bırakbğı gözlerinde ve 
alnında acı bir tebeaıümün, ıztırap 

verici çizgileri belirdi. içini çekti. 
Odanın içinde bir müddet sükiit, bir 
yedibel.ii. gibi bağda§ kurmu§tu. Mu
zaffer Ağabey mınldanrr gibi söy
lüyordu: 

- Çok hastayım, kızan •• Bu ka
dar hasta olduğumu ıirndiye kadar 
hiç hatrrlamıyorum ... Canım bir şi
istemiyor .• 

- iyi olursun elbette ... 
- Kim bilir .. Fakat canım çok 

acıyor. Baksana yüzümde yaralı ol· 
mayan bir yer var mı? .. Hele iki bü
yük yara ne kadar sızlıyor .. Ti. bey
nimin içine vuruyor .. 

Hasta biraz durdu, sonra: 
- Cannnla uğraşıyorum .. Fakat 

gene itleri düşünmekten bir türlü 
kendimi alamıyorum .. Gazeteye bir 
sürü yazı yollamak lazım.. Halbuki 
beynimin sancııında.n ne gözlerim 
göriiyor, ne de doğrulabiliyorum .. 

Tiyanişka o kadar müteessirdi ki 
ağlayacaktı. Muzaffer Ağabeyi tesel
liye çalışıyordu: 

- Yakında iyi olursun Muzaf
fer Bey .. O yazılan elbette yazan o· 
lur.. Yahut bir iki ırün hikaye çık
masa olmaz mı?... Mizah ıahifeıi, 
sinema sahifesi, moda ve kadın sahi
fesi çıkmasa. olmaz mı ? .. 

Muzaffer Ağabey gözlerini oda
nın tavanında sabit bir noktaya dik
miş, gülüyor mu, ağlıyor mu belli 
olmayan bir bakışla, hareketsiz du
ruyordu. Genç kadına bakmadan 
sayıklar gibi aöylüyordu: 

- Hayır olmaz, dediklerinin hiç 
biri olmaz.. Hikaye de çıkacak, mi
zah ta, sinema da, moda da ... Hepsi, 
hepsi.. Okuyucuyu muhakkak tat
min etmek lazım.. Muharrir haıta 
İmi§ onu düıünür mü kari? .. Bilmez
sin kari ne nankördür .• Her gün en 

1 
güzel yazılar yazarım, bir giİI'; 
raz fena yaz da bak .. Hemen 
en ağır sözleri aarfeder. Elin~ 
zeteyi atar.. Kimbilir, ken~..ı 
tanımadığımız, meçhul kal'I"' 
biri hafif hastadır. Soğuk a~ 
Ve bir kaç gün yatağından ÇI". 

yacaktır. Can sıkıntisile elin" f 
tesini alacak mizah frkral~ 
nema sütunlarını okuyacak,' 
gülecek, eğlenecektir. Onu eft' 
meğe mecburuz .. 

Pansiyon sahibi genç kadlll.ıı' 
Muzaffer Ağabeyin omuzuna 
du: J 

- Neler aöylüyorsun Mu 
Bey, dedi, yeter artık, üzühıı~..1' 
ne kadar içleniyoraun... oı;::; 
bunları Muzaffer Bey .. Muza 
ğabey ona hiç bakmadan söyle" 
du: 

- Muhan;r istrıe ölüm o;J, 
de olsun, gene yazacak, gene.~ 
cak ... Ölüm döşeğindeki m..,.. 
yatağında biraz aoğuk aldığı~ 
yatan o meçhul kariini gene '; 
recek .. Ne hayat, ne tezattıt' 
Kendimiz cannnızla uğraşıya,....~ 
tırap bizi krvrandırıyor... Geıı• J 
güldüreceğiz, onu eğlendire"". 
Kari vereceği beı kurutla haf" 
za kaatediyor .. Biz, be§ kurUt" 
mı§ insanlarız .•• 

Hasta, biraz durdu, sonra ( 
kadına döndü: 

- Biraz su versene TiyaniıV' 
Hasta muharrir, bir yudun> ~ 

ten sonra bardağı geri uzattı' 

- Cannn istemiyor kızı:ın, ~ 
dağı... Sen ıu masanın Ü• .. 
blok notu, kalemi al.. Ben nrıJ 
yİın, sen yaz... Karii gii!dü 
zım... Karii eğlendirmek laz!llYI 
dem ki nefes alıyorum, daha ı;I 
diın. Bu vazifeyi yapmak ti 
Haydi yaz.. Durma.. lztır• ı' 
kendi içimize gömmeğe mecb~ 
Karii eğlendirmek lazım.. Kar!':J 
kayeyi, frkrayi okurken dudaJ'd 
da belirerek o küçük tebe ...... 
ne bir can pahasına olduğuııO 
dir edecek mi acaba? ... 

Yarabbi ağlarken de, ıztıt';:, 
kerken de güldürrneğe mecb 
Haydi yaz, kızım, )'.az... • .................................................. 

J!jli[liy~_ 
Aınn umdeti " M l L L l Y E 'f 

ABONE ÜCRETLE~! 
Ti.rlriye içi.il Har•'ıc-

L K. L. 
3 •Jlıiı 4 - 1 ....,. 
8 " 7 50 14 _, 

u;._....;·~·~~~ı-'~~~2!1-.::-':ı.t 
-c:ien e.•rak seri. -.erilmez:.- fd, 

seçen n"-shalar 10 kuruıtu.r.- Gd 
matb .. 7a ait itler iç.in müdirit•1;,. 
rac.aat edilir. Caı-=temhı: lli.nlarnı 
li7etini kabul et.m ... 

BUGONKO HAV 
Yeıilköy raaat meriı:ezinden verJ"' 

IUmata l'Öre bu.Un ha•• kısmen br_J: 
ve babdan hafif rüzıi.rlı devam ed' 
tir. 

15-7-933 tari.lainde hava tazyiki 1~ 
limetre en çok aıca.khk 30 en as 
rece idi. 

............................... _. ..... r 

Ankara Vilayetinden: 
Birinci Madde - Bedeli ktışfi (226096) lira ve (22) ~ 

ruştan ibaret olan Ankara' da Üç yerde yapdacak ilk J1l~ 
inşaat mukavelename tarihinden itibaren şartnanı f 
müddet zarfında ikınal edilmek üzere ve kapalı zarf 
Jile 29-6-933 tarihinden 20-7 933 tarihine kadar 20 t 
ınüddetle münakasaya konul muştur. . ·~ 

İkinci Madde - Münakasaya iktidarı fenni ve ıtı 
malilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münıJİ 

ya dahil olmak İsteyenlerin : ~ 
A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan ( 169, 

lira (20) kuruşu Vilayet 1 darei Hususiyesi hesabına, 
kaya tevdi ettiklerine dair ın akbuz senedini veya Milli ~ 
kalardan birinin teminat mek tubunu yahut Milli eshaıt' 
kabili Muhasebei Hususiyeden alınacak ilmühaberi ib..-' 
melt!ri 18zımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itib" 
malilerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. ~ 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Y~ ..:.t 
ihaleden en az sekiz gün evvel Vilayet Başmühendislıll~ 
göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ys. _:ı 
ehliyeti fenniye vesikası almaları ve yahut ellerindeki '/el' 
mn zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu ile ,artı tamamen haiz olmıyanlarm münakasıa~ 
tirakleri ş~yanı kabul olamıy acağından teklif zarfları ' 
mıyarak kendilerine iade edilecektir. ,; 

Üçüncü Madde - Münakasa evrakı keffiye ve fe 
mahsusasma tevfikan icra edi!ecektir. .. Şif, 

Dördüncü Madde - Talipler 6~;} ~°!11!'-ralı. mtıJJ /. 
ve ihale kanununun onuncu maddesı mucıbınce ihzar ed 1 
leri kapalı zarfı 20-~-9~3 t~rih v_e pe!ş~~be günü sıaıal J 
e kadar Vilayet Daımı Encumenı Reısligıne makbuz d' 
bilinde tevdi edeceklerdir. 1 

Beşinci Madde - Münakasa 20-7 -933 tarih ve per jıl 
be günü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılaC3 

Altıncı Madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görJ1le~;: 
ya daha ziyade malumat almak isliyenlerin her gün ~ • ı 
Vilayeti Nafia Bafmühendisliğine veya Encümeni Daııt'1 

,lemine müracaatları ilan olunur. (3091) l,;J 



lucerne konferansı 
iİJI !0
,; l(onferansta mühim ka-

ın~ 

u~i~ rarlar verildi 
aril ıs lv1 
(Dııı' ı- •il ayıı tarihinde baılayıp 5 haf 
çı~ llıilah•en ~UCeme konferanoı nihayet 

l.iıı• f l( •t hır tekilde neticeleruniıtir. 
la,.,,,,. llıuı hferanaa biz de dahil olduğu
k • ~ llay

01 
al~e 33 devlet davet edilmiıti. 

~il" dedi e tcabet ebniyen milletlerin a
llu .,,. tene bizimle beraber yedidir. 

dıı> ' lıYeç, •~anda Yunaniatan, Holanda, 
a d~ landj olonya, Macaristan ve Fen· 

!(Ya da vardır. 
Muıf1 data ~n~eranata tespit edilen teahhü· 

ketle ııtırak ebnemiş olan bu memle· 
IS !(~ nıukavelenin tatkiba geçilecek 
iııı, .. j"unusani 1934 tarihi ne kadar 

!) "'1ıu 11.önderebilirler. 
lere ;n•~illr ki ıimdiki bütün merkez 
lıuıa 2';'ı dalğalar verilmiştir. latan· 
••lik d ~ metre, Ankara ya 1639 met· 

)" 
0 

a lalar verilmittir. 
llıetreUkhğı turadadır ki 200 ile 600 
llıadığ dalgalar araıımda yer kal· 
l•lıirl '~an nıeıafece uzak bulunan 
Yeıiı:~ radyolarına ayni dalgalar 

lv1 ıtır. 
da)g._~aela lotanbul ile 26ı. metrelik 
leli so a londra ile lakoçya merkez· 
llfacaJcı fer kilovatlık kuvvetlerile ça• 
liııtıiy o.r ve bizi Avrupadan dinlet· 

ra ( ~elderdir. 
~aa, lv1 "'': ile ayni dalgada da Kau• 
••ı-ay0 atrıt ve Reykjavik (hlanda) 

n .. t arı çalıımaktadır. 
la~ll Pli.nmda yeni imaline bat· 
l\alıire olan Atina, Braaov, Selanik, 
Yeıile 'klt.ayfa, Suriye merkezlerine 
lunuy ce dalgalar nazara alınını§ bu 

or. 
.... l\onfer - d .. d "" ' "''• ii anonı aıagı a goster ogı • 

zun";, dikı,a~ ·ltıaddeli kudret tespiti ıayanı 
a /1' 1\) ır: 

1'9 daki JOOo metre ile 200 metre arasın
tırabıf '•&.ııı; •lgalarda çahfall iıtasyonlarm 
ecbuıf l•çııı· "1ıten kudretleri 150 kilovatı 

ariİı l•a11..'1~c:ektir ( 1 Rus merkezi mÜs• 
d~~ lı) ~;rak 500 kv. ile jtliyebilir). 
e .. "" daı.; . 3 metre ile 545 metre araam 

• uııu !ı te lata~Yonlarm kudreti 100 kilova 
''lldt•ınıyecektir. Bu dalgalar ara-
~•lııı lOO kilovattan fazla çalıtmıya 
l>,_R • R. Budap"§te, Leipzi%, Parla, 
llı•r~ •nnea, Toulouse ve Viyana 

..... ,.., c)21erine müsaade edilmiıtlr. 
~i llıe ~40 ile 272 metre dalgalarda· 
aoQ ; ez!erin kudretleri 60 kilovatı, 
!ı Re~ 40 ıııetredekiler de 30 kllova· 

itiıı' 

yef, 
islii1~ 
ya. 
ve'' 

asıa~ 
rı ' . 
şet'' 

una."1' 
ed~ 

aa.t ~ 
ııı" 

"1 :"'.ezler. 
••tle ':'hım merkezlerin dalga ve kud 

ı.ı '' §Öyle tesbit edilmiıtir: 
\'OaJcova 1724, m. ( 500 kv.) 
4r,ovo. 1304 m. (120 kv.) 
"1 lllngrat 1224 m. ( 100 kv.) 
t,ı 11•kova 1107 m. (100 kv.) 
a:•kova 748 m. (100 kv.) 
ı • .,~apeıte 549 m. ( ı5o kv.) 
P.tuı"·e (Alman) 539 m. (60 kv.) 
1'., aker 522 m. (60 kv.) 
V; nua 514 m. ( .•..... ) 
l\J::~ 506 m. (120 kv.) 
tıo 99 11\. ( • •••• ) 
~~nıa 49ı m. (20 kv.) 
l;Oabre 483 m. (20 kv.) 
1>._ 0 n 476 m. ( ••... )' 
~ 470 m. (120 kv.) 
l(Ud'~nherg 455 m. {60 kv.). 
ita.,,. ua 449 m. (20 kv.) 
l(iev" 420 m. (50 kv.) 
t,ı~.~15 m. (100 kv.) 
la.~' . 405 m. (60 kv.) 
Seıa,,Zıg 382 m. (120 kv.)' 
"1iı• ık 373 m. (20 kv. ) 
ıt0,:no 368 m. (50 kv.) 
~10,k11Ya 364 m. ( •••••• ) 
S0 fJ. 0 va 360 m. (ıOO kv.) 
r _, ~ 352 m. ( ..••• ) 
l.ınd 45 m. (20 kv.) 
l!,~ra 342 m. (50 kv.) 
c,~ 0 .325 m. (32 kv.) 
lire ~Yıt 318 m. (12 kv.) 
ı:sd.· .... 3ı5 m . ( 60 kv.) 
liay~"' 310 m. (10 kv.) 
lia ı" 307 m. (5 kv.) 
Sıı~ •berg 291 m. (60 kv.) 

... lla..{~ 288 m. (20 kv.) 
~ 83 ın. (20 kv.) 

Gazi Hz. 
lıQıl0, (~•şı 1 inci sahifede} 

1 
()011 ~ıfrniplerdir. 

:u01ı1ı "fte Çanakkalede bir a:z 
{tıi, lıı."1 ederek Çanakkale vali
bır1ı01, 'lla'!danı, belediye ve Halk 
Qıle1ı., ):ıalerini kabul etmişler, 

tıııı,10,cl alovaya teırif buyur-
ır. 

ıs ... 
c" '4Na * * * l "1tı1ı.,, U l, 15. A. A. - Reisi-
9 .'lo el llazretleri bugün saat 

' 0 •o)'111 q Y tılovadan Dolmabahçe 
~ a avdet buyuTmuşlar~~ 

t'\ aarif vekili bugün 
Va ··ı tu. fünunda 
"ltııa (Boşı 1 inci sahifede) 

11 Çok 
höı·!·~ i"'a ~uhte':"~ldir. . . _ 
11 ll~ıi lı. kültesı ıçın eıkı Bekıraga 
e~·te•ra.İ.lla•ında yapılacak teırihha· 
}' 

1 e<ek Pa§a hastahanesinde tesis 
d 0nu., ;

11 
llıtıfiteatr şeklindeki pavi-

eıı §ası fçı' n .. d 1 ih erı tn muracaa t e en er 
la -ıe edil~af~k şerait gösteren grupa 

""•akt ştır. inşaata yakında baş li ır. 
iç· "&ek· h 
lıi~n de ~'.ln "-•ta h •.sncsindeki paviyon 

ı:ı.''"ç il lin akasa açı lmışiır. lhale oi 
tı~,·lltıdan te kadnr yapılacaktır. 
ilı ilde t~ .0 nra ela Gura ba bastahıı-

<\ ' •' ~s,. cdı' le k ki' .• . k ,, ı l"a • =~ ın!r"1!1 atı 
~ııa.c .. ""' 

1 Muhtelif radyo haberler! 1 
Bu sene dalga konferansı Lucerne'de 

olmuş ve bütün merkezlere birer yeni dal 
ga verilmiıtir. 

llerde yapılacak olan merkezlere veri
lecek dalgaların kararlaıtmlması için 
1936 oeneainin 15 mayıs tarihinde Kahi· 
re' de bir konferans toplanacaktır. 

Temenni edelim ki bu konferansa bi
zim de bir murahbasımız iıtirak etsin. 

Bir sokak şarkıcısı 
Son haftalarda bir lngiliz radyosu hiç 

kimsece tanınınıyan bir ı;arkı söyliyeni 
herkese tamttırmıştır. 

Bir müddet evvel işsizlikten dolayı va· 
pur kömürcüaü olarak bir it bulmak Ü· 
zere Avusturalyaya giden bir genç lrlan· 
dalı orada da iş bulaınıyarak gene mem· 
leketine dönmüı ve sesinin müsait oldu
ğu için sokaklarda dolaşarak orada, bu
rada ıarkı söyleıneğe batlaınııtır. 

Dinleyicinin seai beğenildiğinden a· 
lakadar bir zat tarafından radyoya gel· 
mesi tavsiye edilmiştir. 

Meçhül adamın seai radyo kontrol he
yetince pek beğenilıniı ve radyoda bir 
kaç konser vermesi için hemen mukavele 
yapılmııtır. 

Erteai hafta radyo mugannisine plak 
tirketleri de müracaat ederek plak dol
durtmak Üzere mukaveleler aktedilmiş
tir. 

Çekoslovakya ve Lucerne 
konferansı 

Çekoslovakyalılar timdiki Prag 
dalgasından memnun değillerdir. 
Merkezlerinin gündüzleri de uzak· 
lardan dinlenmesi 1çın Lucerne'de 
yüksek bir dalga talep ebnişler ise 
de ıimdiki halde müsaade alama· 
mışlardır. 

Salzburg musiki şenlikleri için 
yeni hazırlıklar yapılıyor 

Her sene Avusturya'nın Salzburg ha· 
valisindeki opera binasında en tanmmıı 
Avusturya opera artistlerinin iştira.kile 
bir hafta devam eden fevkalade musiki 
müsaınerelerile opera temsilleri verilir. 
Tam tabirle bu muılki ziyafetine bütün 
komıu memleketlerden meraklılar geldi
ğinden maadıı Aınerikadan sureti mah
ausada musiki tiryakilerinin Salzhurg'a 
geldikleri muhakkaktır. 

Her sene Salzurg'ta verilen bu musi
ki :tiyafetleri kablolar ile Salzburg rad
yosundan Viyana radyosuna nakledilir. 
Buradan hötün Avrupa istifade eder. 
N akledllecek aletler bu sene yenilenmiı 
ve 1adaıtın daha iyi alınması için son sis
tem mikrofonlar konulmuştur. 

Pek yakında verilecek olan Salzburg 
konserlerini dinlemeleri İçin karileriınizi 
evvelinden haberdar edeceğiz. 

Odesa 280 m. (10 kv.) 
Londra 261 m. (50 kv.) 
İskoçya 261 m. (50 kv.) 
İstanbul 261 m. ( 5 kv.) 
Oıtrava 259 m. (12 kv.) 
Malta 255 m. (5 kv.) 
Nis 253 m. ( ••..• ) 
Luksenburg 240 m. (ı5o kv.) 
Yunaniıtan 233 m. ( •••.• ) 
Yugoslavya 230 m. (10 kv.) 
Bükret 212 m. (12 kv.) 
Arnavutluk 2ı6 m. ( •••• ) 
Sofya 214 m. (5 kv.) 
lıkenderiye 211 m. ( .••• ) 
Trablusgarp 209 m. ( • .. • • . ) 
Bir çok merke.,ler müşterek dal-

galar alıruıtır. Fakat bu memleket. 
!erin her biri birer mü_stakil dalgalı 
istasyona da sahip bulunmaktadır
lar. Halbuki bizim yalnız iki zayif 
merkezimiz olduğu halde neden 50 
kilovatlık Londra ve lskoçya merkez 
(erile ayni dalgada çalışalım. Anka
ra dalgasında çalışacak Madrit 100 
kilovat ile işliyeceği için Ankarayı 
Eskiıehirden bile dinlemek kabil ol
mıyacaktır. 

Her halde kendimize daha müaait 
iki, hatta üç dalga bulup bu verilen 
dalgalan kabul ebnemeliyiz. 

Turgut MITHAT 

MiLLiYET PAZAR 16 TEMMUZ 1933 

1 RADYO PROGRAMI 1 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
19 Müıerref H . Faik B . Ye arka.daıla.rL 
20 Sa% (Belkis Harum). 
20,30 Tanburj Refik B. ve arkadaılan. 
21,30 Gramofon. 
2.2 Ajan•, Borsa haberi, aaat ayarı. 
ANKARA, ı538 m. 

12,30 : Gramofou. 
18: Salon orkeatraıu: Handel Ouverture He
roique Romber&' Fanta.isle Robert Le Prate 
Rachmanineff Serenade Straus va!se La vie 

d'arti~te, 

19, : Alaturka saz. 
20,ıS : Ajana haberleri. 

VARŞOVA 1411 m. 
20: "Marne muharebesi" iıimli akeç, 21: 

Ba11nuganni M :ehalovv•ki ta.rafından ıa.rla .. 
lar ve h a f· f L.avi" la r . 2ı,.10 Piyano konseri. 

22: Ncşel! neır!yat. 23: Caz. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
20,15: Sigan muaiklai. 21,20: Konferans, 

haberler . 23,50: Cazbant 
ViYANA 5ı8 m . 
zı: Oskar Strau•aun eıerJerinden "Son 

vlaa" (Der LET ZTE VVALZER) isimli o .. 
pereti. 23,20: Plil.k ; le da.na muaik.i. 

MILANO • TORINO - FLORANSA 
21,05: Haberler. 21,,35: Donizettinin e• 

•erlerinden " DON PASQUALE" opera•ı. 
PRAG 488 m. 
2ı.os "Tecrübe teccbhülü" iaimli operet. 

23,25: Çek eaerlerinden halk ıarkıları. 
BÜKREŞ 394 m. 
1115: Konser. 13: Senfonik konser. 18: 

.Karıtık konser. 20,25: Dans plakları. 21: Ta 
ııranni . 21 ,25: Ra..!yo orkestra takımı. 22,20: 
Keza.. 

17 Temmuz Pazartesi 
ISTANBUL ; 

18 Gramofon. 
18,30 Fransu;ca der• (Müptedilere mah•ut) 
ı9 Saz (Hikmet RW. H.) 
19,45 Saz (Zeki Be,.). 
20,30 Safiye H. Alcko v• Yorıi efendiler. 
21,30 Gramofon. 
22 Ajans, Borsa haberi, aaat &J'arı . 
ANKARA, 1538 m . 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orke•tra&ı: Kelı!!r Bela Ouvertu 
re Comed.i Espagnole Ru1J1bera Fantaiıie Ni .. 
ne Rosa Amed.i Serenade lnvan Milöcber va.l· 
•e Cerlotta 
19, : Alaturka saz. 
20,15: Ajan• haberleri. 

VARŞOVA 1411 m . 
21: "Lehli kanı" isimli N edbal'in eserleR 

rinden o!)rete. 23: K a hvehane konser~. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
21.40: Macar Kuatoruno.n konser.:. . .22,50: 

Haberler • Sigan musikisi. 24,20: SeaB film. 
ViYANA 5ı8 m • 
20,45: Orkestra konseri 2145: Holzer'in 

idaresinde senfenik konser. (neteH ol>eret
ler). 22,20: Haberler. 23,30: Şarkılı caz, 

MlLANO - TORINO • FLORANSA 
2ı,05 : Haber ler, pl i.k. 22,20: Oda musi .. 

kisi1 23,20: Mand o lin orkestra••· 
PRAG. 488 m . 
20,ıo: Revü. 21,15: Fenni sözler. 21 ,30: 

Tri o konser. 
B0KREŞ 394 m. 
13: Haberler ... plik. 13.40: Hafif pli;kR 

lar. 18: Karııık konıer. 20~0 : Pla&ı: ile şar• 
kılar. 21 : Kuator konser. - konferans. 2ı,so: 
Ziter ileti le bntazi ler. 22,15: .Musiki nakli 

18 lfımmuz Salı 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Fran•ızca ders (Jlerlemit olanlara). 
19 Saz (Cennet Hanım). 
19,30 Saz (Necmiye Hanım) 
20 Saz (Nihal Tevfik Hanım) 
20,30 Eftalya H . Sadi B. ve a.rkadaıları 
21,30 Gra mofon. 

22 Ajana, Bor$a haberi, taat ayan. 
ANKARA, 1538 m . 

12,30 : Gramofon, 

ıs. : Sa~on orkeatrası Beethoven Ouvertü 
r e Eman-et P u ccin i. fantah:i e fı.111..!aı "' llutcr 

Fly Balleron da.nş e Bosnakue Blon Marcbeı 
Hand in Hand 
18,45 : Alaturka saz. 
20~15 : Ajans ~berleri 

V ARŞOV A 1411 m. 

. 1 .... 

17: Halk konaeı·i. ıS,20: Mandolin orkeaR 
traıı. ı9.35: Viyolonsel konseri. 21: Tenor 
muganni D,.gas'in İftira.kile konser. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
21~20: Stüdyodan iki opera temsili. 1) 

Adam'ın "Nürnbergli Bebek"' 2) Mozarhn 
., Tiyatro tlirektörü' " operaları. 

VIY ANA. 5'18 m . 
2ı .30: Orkestra konser.:. 23: Plak. 
MILANO • TORINO . FLORANSA 
21: Haberler: · Plak. 21.S: Tiyatro, mÜ· 

teaki,b~n konser. Rotnada.n na.iden opera 
temsılı . 

PRAG 488 m. 
20,20: Propaganda konferansı. 20.SO: 

Koro konseri. 23,20: Plak.. 
BÜKREŞ 394 m. 
13: Haberler. • Pli.k. 13,45: Hafif pl8.k· 

Iar. 18: Konser. 19,20: Konser.:.n devamı . 
20,25: MuhteHf aletler ile konser. 21: Ta .. 
ganni. 2ı.25: Fantazi musiki. 22,20: Balet 

ıarkılar. 1 •• 
19 Temmuz Çarşanba 
ISTANBUL • 

18 Gramofon. 
19 Saz (Mahmure Harum). 
19,45 Hazım B. tarafından karagöz. 
20,30 Udi Seli.hattin B. Nobar E. Hamiyet 

hanım 
21,30 Gramofon. 
22 Ajans, Bor•a haberi. saat ayarı. 
ANl\..ArlA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeatrası; Beethoven ouver. 
türe Prometbeu• Gran.icbtaedten Polm.ourri 
Orlew Bayer valse sounen Mozrat Marcbo 
Turça 
19, : Dan• muıikisi. 
20,15 ~ Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A ı411 m. 
21: Hafif musiki, 21,45: Pli.k. 23: Nor• 

veç kon•eri. 23,20: Kahve konıeri. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
20,30: Taganrri. 21,25: Sigan musikisi. 

23,50, Plak. 
ViYANA 518 m. 
19.45: Vi1ana. aınele•inin Türk mura.bh.a.. 

sı 2aman1ndaki yararlıkları. 21,35: Garp mu 
si.kisi •İ•anla1ının ıarka ait bestelerinden 
parçalardan mürekkep ıarkılı •enfonik .kon .. 
ser. 

MILANO - TORINO • FLORANA 
2ı,3S: Opera temaili. 
PRAG. 488 m. 
21,0S: Keman kon&eri. 21~03: Şa.Tkı.1ı bir 

lanta.zi temsil. 
BÜKREŞ 394 m. 
.20,25: Piiik .;le Romen muaikisi. 21: Ke· 

man konaeri. 21,50; P.iyano konıeri 22,20: 
Viyolonsel konseri. 22,SO: Dana musikisi. 
(Yordasesku kahvesinden). 

20 Temmuz 
ISTANBUL ı 

Persenbe 
' 

18 Cramofon. 
18,30 Fransızca dera (!lerlenıit olanlara). 
19 Kemal Niyazi B. ve arkad.aıları. 
20 Nebil Oglu lamaiJ Hakkı Bf"y. 

20,30 Kemaİıi Reıat B . ve a.rkadaıları. 
21,30 Gramofon. 
22 Ajanı, Bor•• ha.beri, ıaat &)'arı. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 ;; Gramofon. 
18, : A!.aturka saıt. 

18,45 : Viyolonael konseri (Edip B. tarafın· 
dan). 
19,45 : Alaturk• saz. 
20115 : Ajan• haberleri. 

VARŞOVA ı411 m. 
Karı,ık konser. 22: Konferanı. 22~15: o .. 

peret v e tarkı!a.r konseri , 
BUDAPEŞTE 550 m. 
21,0S: Konser (Beethoven, Liızt).. 22: 

Bir nakil. (Sirk Bekettow'dan) . 23,35: 
Dohnıanylnin 'idaresinde opera orkestraıı~ 
nm k o nseri . 

VİYANA 550 m .. 
21,25: Puccini'nin eserlerinden "TURAN .. 

DOT'1 operası (To.Nu.o'dan naklen). 
MILANO • Tor!no · FLORA.NA 
21: Haberler .... Plıik. 21,35: Karııık neı .. 

riyat. 23: Dana musikisi. 
PRAG. 488 m . 
21: Çek operalarnıdan parçalar. 22,35: 

Piyano konaeri. - Son haberler. 

21 Temmuz Cuma 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
19 Sa.z (Handan Hanrm) 
I S,30 Saz (t"ayda hanını). 

20 Tanburacı Osman Pehlivan. 
20,30 O!ki H. Eliza H. inci H. 
21ı3() Gramofon. 
22 Ajan•• Boraa haberi, aaat aJ'•rL 
ANKARA, ı538 ..,, 

12,30 : Gramofon.. 

18, : Pi,.ano konleri (F erbunden UIYi H. 
tarafından) . 

]8,45 : Fran•ızca clera. 
19,20 : Gramofon. 
20,15 : Ajans haberleri. 
VARŞOVA ı4ıı m. 
21: Senfon,;k konıer. 22,15: Konterin de· 

vaını. 2 3: Kahveahne lr.on•er&. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
20.35: Plak. 21.30: Şarkdı hir temsil 
ViYANA 518 m, 
20,55: liaHf musiki, 2ı,35: Avuıturyaya 

d•ir nefriyat. 21,55: Senfonik konaer. 
MILANO · Torino • FLORANSA 
2! : Haberler, R Plik. 21,30: Karıtık nef" 

riyat. 23: Dans muai.kisi. 
PRAG. 488 m. 
20,10: Çek besteleri. 21: Opera musikisi. 

21 ,55: Sl~eç. 22,5: Piyano konıeri. 
BÜKREŞ 994 m 
13: Haberler . • Pl8.k. 13,45: Hafif pli.klar. 

18:3 Caz. 20,40: Puccininin esereler.inden 
" MANON LESCAU"' operaaı, (Plak ile). 

22 Temmuz Cumartesi 
ISTANBUL , 

ıs Gramofon. 
18,30 Franıızca ders (Müptedilere mahsu•) 
19 Udi Refik Talat B. ve arkadaıları. 
20 Sıız (Vedia Rıza Hanım) . 
20,30 Beda.yii Muaikiye Heyeti. 

_g 

Anketimize gelen cevaplar 
1 - Radyo saatleri iyi tanzim edil

miştir. Bunlara ili.ve ten öğleyin sa.at 
yanından bir buçuğa kadar bir plak 
neıriyatı yapılmaz mı? Vakıa Anka· 
ra ve bazı Avrupa merkezleri bu aa• 
atlerde çalıııyorlaraa da kuvvetli ma 
kinelerle ... parazitli ... ve eski makine
lerle pek hafif gelen bu musikiden 
layikiyle iatifade edilemiyor. (Plak 
neıriyatmda daima yenilik ve tenev .. 
vüü nazan itibare almak, plikJarm 
marka ve isimlerini söylemek tartiy
le bunları o müeasiaelerden meccanen 
temin ebnek kabil değil midir? .. Rek· 
liim mahiyetinde de olduğu için fir
kete ayni zamanda bunun cüzi bir va 
ridat temin etmesi imki.nı bulunmaz 
mı?. 

2 - Programdaki taksimat iyidir. 
Her halde alafrangayı fadalaşbrmak 
bir teceddüt te olsa musiki bir zevk 
meselesi olduğu için ona dokunulma
masına taraftarım. Bir kaç zamandan 
beri orkestra yerine plak neıriyatı ya 
pılan saatlerde Ankara radyosundan 
alafranga kmm nakledilemez mi?. 

3 - Güfteleri itibariyle tertipli, 
bir klişehalinde olan eski ıarkılar ye
rine esasını yine onlardan alan yeni 
bestekarların eserleri programın ço
ğunu teıkil ebnelidir, Anadolu ve 
köy türkülerine de ayrıca ehemmiyet 
verilmelidir. 

Makineye ekseriyletle kadın sesle 
ri daha uyğun geldiğinden hannn sa
natkarlar erkeklere mürecııhtır. Sevi• 
len sanatkarlar arasında tunları saya-· 
bilirim: 

Nebiloğlu lsmail Hakkı Bey, Nebil 
kızı Nuran Hannn, geçenlerde Nebil· 
oğlu ile dinlediğimiz M. Türkan Ha· 
nnn, Tanburi Refik Bey ve arkadaş
ları Nihal Tevfik, Mahmure, Ülkü, 
Mü;erref, Hikmet Rıza Hannnlar, bil
hasa Osman pehlivan. 

5 - Herkesin anlıyacağı şekilde, 
· 1-;esi ali.kadar edebilecek mevzu• 
,A.,erinde umumi malümat kabilin 

den ilmi, fenni, sıhhi konferanslar ve
rilmesi. (Epey %amandanberi Ö%ledi
ğimiz Selim Sırn Beyin ve Doktor Te" 
fik lamail Beyin verem hakkındaki 
konferansları) bunlann mükemel bi
rer nümunesidir. 

Enteresan seyahat notlan, sevilen 
§aİr ve muharrirlerin mecmualarda 
neşredilmif olsa bile kendi ıiir ve kü
çük daha çok edebi blkaye ve nesirl~ 
rini biuat radyoda okumaları temın 
edilemez mi? .. 

Bunların büyük faydalarından bi· 
riai eserlerini müelliflerin ağızlarm
dan dinlemek .,evki, ikincisi ekseriye• 
tin bir çok yevmi me~ğaleler a~aam: 
da vakit bulup ta takıp edemedıklen 
gÜzel şeylerden mahrum olm~al.arı, 
üçüncüsü intat sanabnı hem ınkıtaf 
hem tanıttırmağa vesile olması. Bu hu 
ıusta ıirkete terettüp edecek hiç_ bir 
maddi fedakarlığa lüzum olınadıgına 
kaniim. 

6 - Umumi kablo tesis edilmesi 

2ı,JO Gramofon. 
22 Ajans, Borsa haberi~ ıaat ayarı. 
ANKARA, ı538 m. 

12,30 ; Gramofon. ,,-
18, : Salon orkestra&ı: Bellini . ouvertura 
Nor.m.a PepJ' Suite hallet Rachmannine.ff 
Vchanka valse Ala Francese. 

18,45 : Alaturka •a.%. 
19,45 45 : Dans mu&i.lcisi 
19.45 : Paıta musikiıi. 
20,15 : Ajans habevleri. 

VARŞOVA 1411 m. 
2t: Hafif musiki. 22,30: Şopin'.in e•erle

rinden konser. 23: Dans muaikisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
21. 25: Plak. 22,40: Salon orkestrası • 

23,45: Ca..z. 
ViYANA 5ı8 m. 
2ı,OS: Kür kon•eri (Ooiaernderı naklen). 

22: Yoahnn Strauas'un eserlerinden operet 
parçaları. 23.45: Dans musiki•İ.. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21 : Haberler. ~ 21,.35: PIAk. 22,.35: Sen

fonik konser. 
PG.AG. 488 m. 
20,35: Promenat mahallinden: Konser. 

21,45: Kanıık netTİyat. 23,ı5: Hafif musiki. 
BÜKREŞ 394 m. 
21: Radyo orkestrası. 21,50: Keza (Ope

retler) . 22,20: Romen musikisi. 

1 

!a.,nn gelen yerler şunlar olmalıdır: 
Şehir konservatuvarı, haftanın muh

telif günlerinde muallim ve talebele
rin "erdikleri konaerleri nakletmek i
çin. Darülbedayi, bazı temailleri doğ
rudan doğruya nakil için. Fransız ti
yatrosu, gelen ecnebi sanatkirların 
konser, operet popurilerini nakletmek 
için, Dariilfünun, Hal kevi konferans 
salonları. verilen ali.kadar edici kon• 
feransları nakletmek için, tanmmı§
barlardan biri. 

Müteharrik bir ahizenin dinleyici
lerin iıtifadelerini temin edecek mev
zular Ü&erinde dola§bnlması kabil ol 
sa tabii çok muvafık olurdu. Mesela 
açıkta yapılan milli bir merasimin 
nakli ve buna mümasil ıeyler. 

7 - Cuma günleri saat üçten son .. 
ra radyo fasılalarla çalıştırılmalıdır. 
Konservatuvar muallimlerinin keman vı 
violonsel ile konser vermelerini temin 
ebnek çok muvafık olur. 

8 - Radyoda dinlediğimiz bazı 
musiki heyetleri çok alışılmıı, gÜç· 
lükle tahammül edilen bir sistem da
hilinde daima ayni makamları, ayni 
eski ıarkıları bozuk bir plak gibi tek 
rar ebneleri dinleyicilere çalğılı bir 
meyhanede imiıler hiHini veriyor. 
Muarı.,lann alaturkayı istihdaf etme 
ferine vesile olan bu kokmuı şeylere 
radyoda yer "erilmemesi lazundır. En 
beğenmediğim taraf bunlardır. 

9 - ..•••• 

10 - Burada lotanbul radyosunun 
tanmmıt spikerinden bahsetmek iıte
rim. Sevimli, makineye uyğun sesiyle 
Mesut Cemil Bey yerinde alakonına. 
lıdrr. Şayet batka bir spikere ihtiyag 
oluna onu hanımlardan bir Fransıaı 
radyosunun yaptığı gibi anketle dinle 
yicilere intihap ettirmek muvafık o
lur. 

Burgazda Gökdemir sokak No. 8 
Enver SALAHATTIN 

••• 
1 - Radyomuzun akşamlan biraz 

daha sonra batlayıp saat 24 e kadar 
sürmesini tercih ederim. Ankarada ol 
duğu gibi her gün öğle Hmanları 
bir buçuk saatlik plak konserini hep 
arzu ediyoruz. 

2 - Programın kıamı azamını garp. 
musikisi, azını fark musikisi teşkil et· 
meıi bugünkü prensiplerimize daha 
uyğun olur. 

3 - Refik Bey ve arkadaşlarını 
takımmdaki nevi alaturka musiki ile 
Muslis Sabahattin Beyin eserlerini se· 
verim. 

Alafranganın operalan, serenatla
n, solo fantazileri en hoıuma gidenle
ridir. 

4 - Darüttalim, Bedayi musiki he 
yeti, Refik Bey ve arkadaşları, Etfal
ya Hannn ve Sadi Bey. Ve her zaman 
ayni ıeyler bulunmadığı takdirde her 
hangi bir muganniyeyi dinlerim. 

5 - Avrupa mcrke.,!erinde §aya
nı istifade olan her nevi konferans 
ve her şeyin radyomuzda tatbikini 
iaterim. Bunları saymakla sütunlarını 
zı İşgal ebnek iıteıniyonmı-

6 - Nakillerin yapılacağından 
Milliyet gazetesi uzun, U%adıya bah
iederken el'an konser ve dans musiki 
sinin nakledilmediği malümdur. Bu 
hu•usta §İrketin nazarı dikkatini cel· 
betmenizi isteriz. 

Nakiller danı ve hafif musiki ol· 
malı ve program nihayetinde alınma· 
lıdır. 

7 - Cumaları programa fazla ti· 
na edilmelidir. iki saat kadar musiki; 
bir saat gramofon plakı. 

8 - Proğramda beğendiğim ala
turka avam şarkılarıdır. Hoşuma gi
denlerden yukarda babaettim. 

9 - .... 
10 - Mes'ut Cemil Beyden mem

nunum. 
Y etilköyde istasyon cadesinde 

Ihsan ALI 

Yunanlı misafirler bugün abideye 
çelenk koyacaklar 

Tevfik Rüştü . Bey bugün geliyor Memlekette 

İzmiz müddeiumumisi 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Müd

deiumumi Asım B. vekaletçe An. 
karaya davet edilmittir. 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
Muhittin B. kısa bir nutuk irat ede
rek Yunan misafirlerimizi seli.ı:nla .. 
makla çok memnun olduğunu ve ls
tanbul limaıuru bir inci güzelligi ile 

süsleyen Aris geminin Türk .. Yunan 
dostluğunun tezahurune vesile oldu .. 
ğunu söylemiştir. Kaymakam Pinot· 
sis bu SÖ%lere teıekkür ebniş ve SÖ%· 
leri v is konsül M. Romanos tarafın .. 
dan Fransızcaya tercüme edilmiştir. 

Dün öğleden sonra saat 17,30 Yu
nan Jeneral konsolosunu M. Kapsa· 
lis te Aris gemisi kumandan ve za .. 
bitleri terefine bir çay "'iyafeti ver· 
miştir. 

Yunan ılıisafirlerimiz bugün aaat 
il de Taksime giderek merasimle a
bideye bir çelenk koyacaklardır. 

Evvelki akıamki suare 
Evvelki aktam gemi kumandanı 

kaymakam Pinot.sis tarafından, Ari• 
gemiııinde bir akıam yemeği ve ye
mekten aonra bir suare verilmişti. 

Yemekte Vali Muhittin B. ve refi· 
kası kerimesi Hf. !er Şükrü Naili Pf. 
Bahriye mektebi kumandanı Hidayet 
B. kumandan Pinotsis'in mihmanda
rı Nejat B. ve refikası H. Yunan se· 
firi- M. Sekellaropulos, Jeneral kon· 
sül M. Kapsalis, sefaret ataşe mili
ler ve ataşe n avalleri refikaları ile 
hazır bulunmuşlardır. Yemeğin 50 .. 

nunda Kunmandan Pinotsis bir nu· 
ederek 1ıtanbu 'u zi aretten 

çok memnun ve gördükleri hüsnü 
kabulün mimcttarı olduklarını ve bu 
münasebetle iki memleket arasında
ki dostluğun kuvvetli bir surette te
barüz ettirildiğini söylemi§ ve ka
dehini Türk milletinin ve Gazi Hz. 
ile Türk ricalinin şerefine kaldırınış 
tır. Bunun üzerine bando müzika is .. 
tiklal marşını çalmıştır. 

Vali B. bu nutka verdiği ve Nejat 
B. in tercüme ettiği nutukta lstan· 
bul limanının dost Yunan mile tinin 
mektep gemisi zabitan heyetin se
lamla makla çok bahtiyar olduğunu 
ve cihan medeniyeti önünde Türk .. 
Yunan mukarenetinin diğer millet
ler için de bir örnek olmasını temen .. 
ni ettiğini söylemİf ve hazır buJunan 
(arı bu dostluğu ihzar eden Yunan 
ricali ve Yunan mileti ve Reisicüm
huru şerefine içmeğe davet etmiştir. 
Ziyafet ve bunu takip eden suare 
büyük bir samimiyet içinde devam 
ebniştir. 

ATINA, 15. A. A. - Gazete
ler İstanbulda bulunan Aris mek
tep gemisinin zabitleriyle tayfası 
hakkında gösterilen hararetli ka
bul tarzına dair lstanbuldan ge
len telgrafları neşretmekte, bu iyi 
kabulü Türk-Yunan münasebetle • 
rinin samimiliğini gösteren yeni 
bir delil addeylemektedir. 

(Başr ı ind sahifede) 
maktadır. 

Brendi:ziden hareket 
ROMA, 15. A. A. - Tevfik 

Rü,tü Bey, Pireye gitmek üzre 
Brendiziden vapura binmiştir. Tür 
kiye Hariciye Vekili Romadan 
Bremliziye hareketinden evvel öğ 
le yemeğini Sovyet sefarethane
sinde yemiş ve müteakiben Tür
kiye sefaretinde yapılan bir kabul 
resminde hazır bulunmuştur. 

Vekil B. pazar günü lstanbulda 
ATİNA, 15- Romadan Anka

raya avdet etmekte olan Tevfik 
Rüştü Bey, bugün vapurla bura
dan geçecek, ve karaya çıkarak 

M. Çaldaris ve milli iktisat nazıri
le görüşecektir. Bu mülakatta, M. 
Çaldarisin Ankaraya seyahati te
f erriiatı tesbit edilecektir. 

T cvfik Rüştü Bey pazar gunu 
aksamı lstanbulda 'bulunacaktır. 

M. Çaldaris'in Ankara seyahati 
ATINA, 14.- Selahiyettar bir 

membadan alması maliimata r:öre 
Yunan başvekili M. Çaldarisin, 
Ankarayı ziyareti sureti katiyede 
kararlaştırılmıştır. 

Bu seyahat teşl'inievvelde icra 

edilecek ve Yunan batvekili Türk 
Cümhuriyetinin onuncu yıldönü
münün kutlulanma merasiminde 
hazır bulunacaktır. Başvekile re
fikası, milli iktisat nazın Basma
cıoğlile refikası refakat edecek
ier ve Ankarada bir kaç gün ka
lacaklardır. Bu ziyarete büyük 
bir ehemmiyet verilmekte ve iki 
hükumet arasındaki kuvvetli dost • 
Jı.ığa yeni bir delil addedilmekte
dir. 

Atina gazetelerinin nesriyatı 

ATINA, 15. A. A. - Gazetele
rin ehemmiyetle kaydettiklerine 
göre Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüttü Beyfendinin Atina
da kalacağı müddet bir kaç saati 
geçmiyecek olmakla beraber esa
sen çok samimi olan Türk-Yunan 
münasebetleri ve bu münasebetle 
rin ileride bir kat daha kuvvetlen 
mesi hakkında fi.kir teatisinde bu
lunmağa ve bütün dünyayi derin 
surette düşündüren _beynelmilel 
meseleleri Yunan devlet adamla
riyle beraberce derpiş etmcğe ım
Ml.n hasıl ede;;e'.::tir 

İzmirde mahalle bekçileri 
cemiyeti yapıldı 

lZMIR, 15 (Milliyet) - Mahal· 
le bekçileri aralarında bir cemiyet 
yapmışlardır. Bekçiler polise mer· 
but olarak kendilerini idareye ka 
rar vermi,lerdir,. 

Asri kaplıcanın ikmali 
BURSA, 15 (Telefonla) -

Bursanın en ilk caddelerinden biri 
olan Gazi Paşa caddesinin Setba
tına doğrudan doğruya bağlanma· 

sı için senelerden beri devam eden 
istimlak muamelesi Belediye Reisi 
Muhiddin Beye nasip olmuf, yolun 
açılmasına başlanmıştır. 

Bursada yeni bir cadde 
BURSA, 15 (Telefonla) -

Asri kaplıcanın inşaatının ikmali 
için lüzum görülen 240 bin lira 
sermayenin tezyidi kabul eclilmiş· 
tir. Gelecek sene otel faaliyete ge 
çecekti r. 
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F enerbahçe piyangosu 
Dünkü keşide de büyüklü, küçüklü, 

bir çok hediyeler çıktı 
70353 Atin.aya iki kişi gidip gelme [ 

bilet Akropol palasta kala.cak, 27495 
kemer, 13729 kadın pabuou, 59063 du
var r•smi, 47370 lastik pabuç, 5~1 ;9 
spor resmi, 46329 iç gömleği, 43!!67 
'J'lpka, 87518 2 havlu, 33476 2 kadın ço 
rabı, 24158 3 erkek çorabı, 6523<l lastik 
pabu~. 99122 panama şapka , 8730 para 
çantaeı, 86177 ipek fani!;, 62141 2 hv 
lu, 32539 çagı, 71138 erkek pabucu, 
31138 orkek pabucu, 31138 askı, 7i8~2 
kadife c!uvarlık, 58292 duvar halısı, 
89116 ayna, 17690 kravat, 6194! "rkck 
pabucu, 3316C süveyter, 32546 k,.ava;, 
71589 ciızJan, 24833 iç gömleği, H846 
lastik ayakkabı, 50686 iç gömle~i. ;ı2~1 
çerçeveli •po~ resmi, 24145 büyük ipek, 
mendil, 66073 .ıastik ayakkabı, H;;o;ı 
hvanta, 69124 i~ gömleği, 7205 çak·,. 
54346 deniz c!onu, 70353 24865 a!tı pe
çete, 20950 likör takımr,, 35327 hdın 
çorabı, 95782 lastik ayakkabı, 80331 mu 
rrkkepli hkm, 72107 mer mer hqkel, 
45521! iki çift kadın çorabı, 56955 İ!Jek 
mendili, 80618 lavanta, 73423 erkek ço
rabı, M424 sinemaya on kart, 154ö7 bor 
no7., 88044 kart vizitlik, 79172 lavanta, 
23839 çakı, 63408 peçete 6 adet, 2924!: 6 
adet fincin, 27495 Moda Palasta iki ki 
şiye bir hafta eğlenecek, 25882 lavanta, 
815~0 bornoz, 30636 evrak çantJsı, 
76967 mermer heykel, 16310 kadife yas
tık, 38726 ka.dın elbisesi, 88913 m endil, 
3 adot 69789 kadın elbisesi, 46503 su
ter, 25882 lavanta, 81580 bornoz, 30635 
evral· çantası, 76967 m ermer heykel, 
16350 yastık yüzü, 38376 ipek fanila 
takımı, 88913 3 mendil, 69789 elb'.s• lik 
kadın kumaşı, 44343 çay fincanı, 957Xl. 
ayakkabı, 84832 mürekkepli kalem, ta
kımı, 45528 kadın çorabı iki çift, 569~5 
ipek biiyük mendil. 86018 lavanta, 
7J4Z3 çor"i>, 63474 ainemaya 10 kar
ne; ıs•67 bornoz, 88044 kart vizitlik, ' 
79172 lavanta, 23839 çakı, 63408 alt> pe 
çete, 29248 kahve takımı, 77793 3 men
dil, 41466 eFnerbahçe stadına 20 duhu 
liye, 82865 3 sabun, 52219 2 kadın çora 
bı, 64860 2 kadın çorabı, 60715 yün 
süveyter, 67786 seccade, 15406 lıavlı, 
23280 mürekkeıpli kalem, 5936 iki hav
lı, 42126 erkek ayakkabısı, 83853 sü,ey 
ter, 49400 panama şapka, 95345 panama 
şapka, 18529 3 men.dil, 37316 kravat, 
822b6 yastık yüzü,, 60297 kadm çanta
sı, 88424 iç gömleği, 50123 iJ>elcli kaşkol, 
42330 lastik ayakkabı, 46339 fanila ta
kımr, 33858 mermer heykel, 20510 ismar 
lama ayakkabı erk.ek, 8646 iki çift kadın 
çorabı, 47558 üç mendil, 21147 ismarla
ma ayakkabı, 40839 !istik pabuç, 40618 
ljatik pabuç, 30156 iç gömleği, 10;29 
deniz donu, 87171 lavanta7 60313 altı 
fincan, 75671 deniz donu, 52371 lavan
ta, 30146 altı bardak, 84730 kese, 92790 
kadife yastık yüzü, 37757 üç içft çorap, 
36659 .pike, 37702 lavanta, 62893 lastik 
pab·~ç. 56572 şapka, 72664 kadın pabu
cu, 42640 bcyloe.1, 56122 Uç çift erkek ço 
rabı, 67711 mürekkepli kalem, 10239 
on sinema .bileti, 23843 iç gömleği, 13935 
küçük aeecade, 9567 beş stat dühuliye 
7019 iki kadın çorabı, 96600 kadife 
yastış yüzü, 43614 kravat, 90897 altı pe 
çete, 19397 kravat, 11429 çakı, 30141 do 
kuz parça modern yemek odası takımı 
aynaları k.ceıne, 84070 beş dühuliye, 
15328 süveter, 80160 burnuz, 91403 
be§ dühuJiye, 13782 .!Astik pabuç, 30720 
iki havlu, 70557 ~k fanila, 32676 du
var eeccareıü, 85091 iki havlu, 5454 i
pek fanila takmu, 36409 büyük halı, 
49141 lavanta, 2094 üç mendil, 12003 
Yal.ovaya iki kişi bir hafta gidecek eğ
lenecek, 93431 6por r<ani, 43570 ipek 
şal, 74995 gömlek, 99559 çakı, 76567 
kadın çantası, 45179 battaniye, 95724 
l!vanta 99798 lavanta, 36698 lfiatik pa
buç, 98553 büyük ipek mendi:!, 34343 
Uç erkek 90rabı, 38821 fanila takımı, 
13889 erkek fanila takımı, 86339 gümüş 
tabaka, 8048 kadın çantası, 17782 maçla 
ra 20 dühırllye, 83463 kadın çantası, 
22656 iki kadın çorabı, 13397 çakı, 3814 
altı bardak, 83039 iki çay fincanı, 39689 
kravat, 9439 gömlek, 5893 kemer, 18094 
kadın kumaşı, 56539 beyaz pııntalon, 
95262 terlik, 72013 üç çorap, 44G77 hey
kel, 62381 kravat, 76932 iki havlu, 69026 
çakı, 2623 kravat, 31655 lıadm çorabı, 
69066 cep suti, 70874 heyk61, 61220 
kravat, 8581 igara maaası, 86890 kadın 
pabu.cıı, 89527 altı ıııeçete, 76976 siga
ralık, 60461 altın ka,p1aına kadın saati, 
50738 lastik pabuç, 98504 Varnaya iki 
kişi gitme geF.e eğlen.ce, 79812 masa 
saati, 59262 terlik, 14249 laııtik pabuç, 
7142 sünger, 67860 ipek faci.IA, 94928 

• Moda <pal.aata 2 kişi yemek, yatmak bir 
hafta, 62134 krymetli bir yuı masası, 
16981 Ellıiselik kumaş, 69786 Kadın el 
biaesi, 49527 Moda palasta iki kişi bir 
hafta eğlenecek, 32096 Kumaş elbiselik, 
55298 Kıılamışta Belvü ot.cim.de 2 kişi 
bir hafta yemek içmek, eğlenmek, 14197 

eni bir bisiklet, 30141 9 parça modern 
yemek takımı, 74727 Singer makineıi 
el ve ayakla kullanılır, 3&400 büyük 
halı, 12063 Yalovaya 2 kişi bir hafta eğ 
Jenecek , 69066 c~ saatı, 60461 altın 
kaplama kadın sa.atı 98504 Varnaya iki 

.,kişi gitme gezme eğlenme, 40509 Kay
seri mamulatından oda seccadesi. 

Muhtelif eşya kazanan diğer numa
ralar şunlardır: 

14102 panama ~ka, 57042 ıo sine
ma duhuliyesi , 21358 çay fincanı, 
84136 don; 43317 kravat, 81950 çakı, 
11716 terlik, 41719 spor gömleği, 16064 
tavanta,65561 şekerlik, 94392 lastik ayak 
l<~bı, 42953 lavanta, 38573 ıekerlik, 
9218C 2 havlu, 67090 sedef tanbur, 58240 

ı-eedef tanbur, 86686 kravat, 96728 pa- ; 
-namaşaplra, 72659 kaşkol, 55032 iki bav 
:ı~. 46562 Ja ; tik ayakkabı, 48586 iki hav 

!i'lu, 20005 masa saati, 10693 kaşkol. 35557 
'"'Astik ayakkabı, 48065 kravat k~~kol, 

35557 Jiistik ayakkabı. 48065 kravat, 
61i119 6 peçete, 28336 terlik, 485~4 pa
nama şapka, 4075 çerçeveli spor re.r.>i, 
ı 1184 bornoz, 44161 küçük tablo, 7 5556 
r· t.' nkli bardak, 92937 gümüş çe•çeve
li kart vizitler, 88333 heykel, 72594 si
gar'1: masası, 35060 sigara masası, 24474 
ipek mendil, 42767 stada 10 duhuliye, 
12432 üç erkek çorabı, 15342 mürekkep 
li kalem, 62109 10 sinema duhuliyesi, 
43 726 6 peçote, 95235 küçük tablo, 61466 
ka~ife yastık yüzü, 47593 çakı, 10619 
çakı, 6035 7 adet bardak, 42261 kadın 
ayr.kkabısı, 95543 iki havlu, 51610 ke
ten pantalon, 56586 terlik, 846M terlik, 
77941 duvar seccadetii 91691 üç mendil, 
57672 su takunı, 16344 yeni bronz kar · 
yola, 50062 lavanta, 95168 ipek fanile, 
73961 lastik ıpabuç, 94045 tablo, 11956 
panama şa.pka, 1557 şeker kahı, 25 i
pek fanile, 23596 altı peçete, 95541 ka
dm çantası, 67368 meşin para çantası, 
92081 üç çorap, 40454 su takımı, 89790 
lavanta, 81693 gömlek, 26900 sese, 
25071 çorap. 45029 süveyter, 17596 siga 
ra masası, 15289 masa ~""• 34988 
lavanta 98373 üç şose, 484 liistik pabuç, 
53684 heykel, 56225 eeccade, 8667 ipek 
~-1. 44711 9 parça modem salon takımr, 
4090 tablo, 7762 fincan, 7092 terlik, 
1961 kaşkol, 82738 kadın çorabı, 57023 
battaniye, 78407 ayakkabı, 94298 •Ünger, 
35508 üç men.dil, 28336 livanta, 30573 
fincan, 5481 heykel, 4663 ayna, 61920 
g·Sml~k. 67683 ipek fanile, 34667 lastik 
ayakkabı, 55550 ayna, , 13749 masa aaa 
ti, l 0268 ipek aşkı, 91532 mermer hey
kel, 8740 deniz donu, 53853 iç gömleği, 
16440 6 peçete, 24319 sünger, 5840 lastik 
ayakkabı, 38367 ipek mendil, 140Z9 kra 
vat, ö4986 terlik 88808 üç mendil, 72761 
ı;vanta, 84242 para çantası, 21205 lavan 
ta, 3S:J8 süveyter, 91982 panama, 57504 
a;-akkabı, 60353 küçük seccade, 621~4 
çakı, 208'.IO ayna, 46113 terlik, 58877 ku 
maş, 43164 iç gömleği, 96278 20 adet 
Sat için büyük maç duhuliyeai, 99220 
sünger, 96800 deniz donu, 10206 fanile, 
2272 iki havlu, 77082 likör taklll'.lı. 88748 
atkı, 90004 pantalon, 99796 iç gömleği, 
23724 çak-r, 44898 terlik, 19259 fincan, 
11018 ç3kı, 1417 terlik , 23467 kca\·at, 
66045 oıı sinema duhuliyeai, 755ZO altr 
peçete, 94206 lavanta, 9781 Uç mendil, 
16896 ipek fanile, 42628 kaşkol, 86140 
lavanta, 21705 çorlii), ~51 lx.ırno:ı, 
21140 gümüş Sa.pir ba tan, 32524 a9kı, 
54655 {ıabuç, 7402 kravat, 54222 lastik 
pabuç. 87961 Avru,pa şa.pkux, 73641 
Avrupa kemeri, 13684 yatak örtüıü, 
33981 iç gömleği, 65303 büyük sigaralık 
6552 10 duhuliye, 97948 3 ço.rap,12206 
çakı, ~5310 <ıu talnmr, 84554 10 atat du
huliyesi, 49581 iç gömleği, 92211 20 
stat duhuliyesi, 15522 ipek fanila, 88558 
vazo, ~0654 kravat, 46332 kravat, 9289 
spor remni, 38608 çakı, 44007 çakı, 
•14007 çakr, 19417 çakı, 11289 livanta, 
92355 dEniz donu, 4481 la.tik , pabuç, 
'.!S774 lavanta, 83042 kadın çanta11, 
5'600 likör takımı, 28128 gpor gömleği, 
61646 sigaralık, 12616 3 mm.dil, 9191 3 
sabun, 48195 büyük men.dil, 44730 çakı, 
23987 pijama, 84745 masa aııati, 16688 
terlik, 44705 iki havlu, 75092 ipek şal, 
93010 kravat, 91264 çanta, 52911 ipek 
fanila, 32576 iç gömleği, 359 mür•kkep 
li kalem, 48604 apor gömleği, 57246 
lastik pabuç, 21730 kaşkol , 1416 stada 
10 duhuliye, 45889 iç gömleği, 55677 

Yazan: ANITA LOOS. 

nun Manriel DeTanant isminde bir 
luzla evlenmeaini istenaif. öteden
beri kendi ailelerinin menaup oldu
fu İçtimai sınıfa mensup bir ailenin 
lrızı imit-

Mauriel erkeğe ideal bir zevce o
labilecek yaradılııta bir kızmıı. Fa
kat Misia Breene'in onu kendine ce
lin yapmak isteyifinin aaıl sebebi Ma
uriel'in adabı muaıereti au aibi bil
mesi imiı. Fakat Charlie'nin fikrin
ce adabı muaıereti •u clbi bilmek an 
cak adabı muateretten hazeden kim
aeleri memnun eder; bqkaları için 
ise adabı muateret denilen ,ey bir 
bat belaımdan başka bir şey değil
dir. Onun için kendiıi Dorothy'yi 
Mauriel'e bin kere tercih ediyormuf. 

Nihayet Misis Breene yelkenleri 
ıu a indi i ola elmi . O"luna: 

~k fani!i. 
28074 85509 

9549 66090 
5612 1244 
132 26142 

29023 
85179 
60060 
75194 

3791 
15249 
6251 

44327 

64497 
40563 
36113 
2222 

Tercüm": Kamran Şerif 

- Sen bilinin... Gönlün kimi se
Terae onun1a evlen. •• Ben daha mem
nan olurum 1 Dorothy'yi bir gün ye
mefe aelir ... Aile balkiyle taruıma11 
için iyi bir vesile olur ... Demif. 

Zira Mi•İ• Breene tam bir hanım
efendi olmakla beraber, bütün zen
cinliğine rağmen ceniı dütünür bir 
kadınmıt. Ekmeğini kazanan takım
dan olmak ıartiyle kim olursa olıun 
evine kabul ebnekte tereddüt etmez
mit ve bu hareketiyle sanki: 

- Benim nazarımda böyle bir in
san, kale alınmak için çahtmak mec ... 
buriyetinde olmıyan en zengin davet 
lilerim kadar mühimdir .... Demek is
termİ§. 

Onun için Charlie ne zaman bir 
revü kızına itık olaa kızı eviQe davet 
etmek adeti imiş. Kızı bir kere ele ge 

,. 
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İstanbul ikin<:i icra memurluğu.n

ôa ıı : Mahcuz ve ,paraya !:evrilmesi 

rrukarrer kanape takımı kadife ,perde

ler ve lake sarı yaldızlı karyola 20-7-

933 perşembe günü saat 17 den itioo

ren BeyoğLunda Kalyoncukoluk Enli 

yokuş 3 No. Ju hanenin önünde ikin

cı açık artırma suretiyle satılacağmdan 

taliplerin mahallin.de memuruna mü

racaatları ilfuı. olunur. (5537) 

İstanbul asliye mahkemesi 6 mcı 
hukuk dairesinden : Necmettin Bey ta 
rafından Teıpebaşı civarında Mahtınıt 

Ağa yokuşunda Pehlivan sokağında 22 
numaralı hanede mükim iken elyevm 
ikametgahının meçbuliyeti anlaşflan 

İsmet Hanım aleyhine boşanma davııııı 
ikame olunup gıyabında tahkikat i}<-
mal edilerek icrayı muhakemesi 16-9-
933 cumartesi saat on bir tayin ve bu 
bapta imli kılı.nan davetiye varak.:..ı 
mahkeme divanhanesine talik kılınmış 
ve on beş gün müddetle ilanen tıebli
gat icrası karargir ilmuş bulunduğun

dan yevim ve vakti mczkOrda İstanbul 
Asliye mahkemesi altıncı hukuk daire 
•İ heyeti hakimMi huzuruna gelmediği 
takdiroe giyaben mulıekcme icra oluna 
cağı tebnğ makamına kaiın olmak üze
re ilan olunur. (5515) 

53848 25075 24287 44567 52709 
81739 91380 19171 26955 65208 
51771 47576 22311 65883 74865 
95250 74895 03814 55362 97645 
97258 21535 10535 88812 78526 
67499 29814 98594 83560 60694 
25984 15990 22121 9736 24613 
75021 9876 11326 36582 28877 
10701 28138 74587 53214 24319 
57781 28522 67409 21176 34682 
49084 95566 35662 77732 10612 
41768 71981 72288 22062 29850 
9261 58626 12864 59013 6188 

41416 12985 5135 77897 22078 
37618 48260 36855 37618 48260 
36855 42537 82922 22048 94273 
51496 38350 34953 28835 52835 
40321 7601 55075 87549 962911 
65557 86847 94699 67337 25397 
77505 43140 6570 34491 66302 
51375 63917 48732 74656 60529 
82605 65518 721-37 28337 1118 
8016 74175 65504 84247 33573 

80955 31257 95197 30013 27948 
2442 56539 72271 

çirdi m.i, ona gayet İyi muamele e
der, Edebiyat, Muaiki, Sanata dair 
bir bahis açıp kızın seviyei fikriyeai 
hakkmda Charlie'nin fikir edinmeai
ne yardım edermi§. Fakat maalesef 
bütün gayretleri boıuna gidermi§. 
Çünkü Charlie, yeni danaöz anneai 
tarafmdan bu yolda kal'§dandıktan 
sonra, her nedenae onunla evlenmek
ten sarfınazar edenniı. 

Mi,is Breene müstakbel celin! ile 
tanıımağı o kadar arzu ediyormuı ki 
Charlie'ye onu bir aile sofrasına ge
tirmealni aöylemiı. Aile halkı gelin
lerile tanıtıp cörüıtükten sonra bü
yük bir resmi kabul yapılacak ve Do 
rothy aile dostlarına takdim edile
cekmit. 

Hatta ince bir zevk eseri olarak 
dört kitilik bir • salon orkestraaı da 
getirtilmit. Misiı Breene kendi ken
dine: 

- Mademki Dorotby bir Muzik
holl artistidir, her halde salon musi
kisinden hoşlanır, - diye dütünınüş. 

Charlie de babacan bir çocuk ol
duğu için bu fikri pek musip bul
mu§. 

Breene ailesinin 5 inci Caddede
ki kadim konaklarına kabul edilen 

445;.ı 

DOKTOR 

Hafız CErv1AL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğleden 

sonra &aat (2,30 dan 5 e) kadar latan

bulda Divanyolunda 118 >wnaralr hu

ıuıi dairesinde dahili hastalıklan mua

yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22.398. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Gıilatasarayda Kanzük eczahanesl 
karfıarnda Sahne ıokağıncla 3 numa

ra]ı apartımanda 1 numara. 

--J------~ 4026 
~~~~~~~~~~~~ 

.--Dr. IHSAN SAMt--1 
Tifo ve Paratifo Aıısı 

Tifo ve Paratifo hastalıklanna tutul
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 

.. --~bulunur. -'5087)ı.---ı 

4206 

İstanbul Ticaret Müdiriyetinden ı 
Rehin üzerine ödünç para verenler hak 
kmdaki nizamnameye tevfikan maaş 

cüzdanı üzerine ödünç para vermek su
retilc icrayi san'at etmek üzre kendisi
ne mozuniyet verilmig olan İstanbul'da 
Veznocilerde Kemer altında 66 numara 
Jı yazıhaneyi kanuni ikamcıtıg8h ittihaz 

etmiş olanTürk tab'asmdan 1878 doğumlu 
Elhizli Mustafa Hamdi Bey bu kere 
müracaatla Yazıhanesini kapattığını be 
yan ile teminatının iadesini istediğin

den yukarda yazılı muameleden dolayi 
bııdleile her ne ouretle olursa olsun a
l!kası ve ilişikliklcri olanların hakla
rını aramak üzre birer hafta fasıla ile 
yapılmakta olan üç ilandan itibaren üç 

ay zarfında evrakı müspitelerile mü
maileyhe veyahut dairemize müracaat 
!arı ve bl' miiddet bittikten sonra mev

cut teminat akçeainin iadesi cihetine 
gidileceği ve artık bu baptaki talep ve 
müracaatların mesmu olmıyacağı ma
Hlm olmak ü~re keyfiyet nizamname
ı>in ıs inei maddesine tevfikan ilan 
olunur (~314) 

4308 

bir genç kızın kendi nazannda bile 
ehemmiyeti artmak icap eder. Çün
kü bu konağa birbiri ardı sıra Üç ka
pıdan geçilerek girilir. Bu kapılar
dan ilk ikisi de demirdendir. Lakin 
Charlie Dorothy'yi bu kapılardan ge 
çirdiği zaman Dorothy'nin aklından 
yalnız fU geçiyormuı: 

- Eyvah ... Demek Breene aileai 
birini kapıdan dıııarı atmak iateııe, 
bir kap• ile it bitmiyecek.. Selame
te çıkmak için üç kapıdan atılmak 
lazım ... 

Bittabi bu dÜ§ünce de maneviyatı
nı yükaelbneğe yardım etmemif. 

Uçüncü kapıyı da geçtikleri za
man bir metr d'otel önlerine düıüp 
muhtetem bir dehlizden geçirmif. 
Bu dehliz, çiniden yapılmıt, tabii ce
samette fil yavrusu resimlerile aüslü 
imi§ ki bu da Dorothy'nin itimadını 
bir kat daha azaltmrt. 

Nihayet ailenin kiirükadim kütüp 
haneıine varmıtlar. Charlie'nin baba 
ıı küçük bir elektrik lambasının ya
nıbaıında oturuyormuı. 

Dorothy: , 
- Ne yalan söyliyeyim, bu kadar 

hazırlıktıuı aonra daha rabıtalı bir 
adam görmek isterdim! - diyor. 

, .... 
• 

ung YALOV 
Kumaılarında 

O/o 30, 40, 50 
TENZİL AL Temmuz sonuna kadar 

Bu hariku' ad() kumaşın son m{lda renk1eri 
vard,r, kat' .yyen solmaz, yıkanır, çok 

day~nır, serin tutar, 

a a azar 
lstanbul Bahçe'kapı Beyoğlu İstiklal cadc'.csi 

-5549. 

Türk.ye Ziraat 
Banka§ın ~a • • 

Samsun Ziraat Bankasın a merhun olup Asmaaltı. Tah· 
mis depomuzda mevcut Sam sun Tüccarından İslamzade K.~ 
mal Beye ait 130 denkte 6631 kilo alaçam görmez tütünü rtJıl 
zayede suretiyle 25 - 7 -933 tarihinde Galatadaki şube 

• miz emtaa kısmında satılacağından talip olanların pey akçe• 
siy)e şubemize müracaatları lüzumu ilan olunur. (3299) 

Haberiniz var 
ASRi MOBiL YA 

? . _ı" 
EŞHERi 

Bütün malları il.zednde azami tenzi'.at yapmııbr. 
Fırsattan istifade ediniz, fstanbul Rızapaşa yokuşu 66 No. lı 

As!İ Mobilya me•hPrİ, Ahmet Fevz:. Telefon: 23407 

Evkaf müdlriyeti ilduları 

Hayrat Hademelerinin Haziran 933 vazifelerinin tedİ 
yesine Temmuzun on yedinci pazartesi günü başlanarak iif 
g\inde verilecektir. Hademei hayratın bu üç gün zarfında bt 
hemhal şubelerine müracaat la istibkaklarmı almaları ilil1 

olunur. (3311) 

lstan bul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğindeıı: 

Akliye Hastanesine lüzumu olan 30000 metro yerli Jı» 
merikan bezi olbaptaki şartname ve nümune.i veçhile 8-8· 
933 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulü ile ihale edilmek ii· 
zere münakasaya konmuştur. İsteklilerin ve şartname ve ıı11 

muneyİ görmek isteyenlerin komisyona müracaatları. 
(3310) 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Samsun - Sivas hattı üze rinde Menteşe İstasyonu cİ\'11' 
rmda 365 inci kilo metroda vaki taş ocağından çıkanlara~ 
teslim olunacak 10000 M3 bal astın kapalı zarfla münakasa•' 
7 Ağustos 933 pazartesi günü saat 15 te Ankara İdare met' 
kezinde yapılacaktır. 

Tafailit Ankara ve Kay seri vemelerinde beşer lira>'' 
satdan şartnamelerde yazılıdır. (3295) 

Dr. A. KUTİEL ~ 
Karakôy'de Abdullah Efendi lo

, kantası sıra•ında 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - <5085) 

4042 

İstanbul asliye mahkemesi üçüncü 
hukuk dairesinden : Ayşe hanımla Kö
re Karandi kariyesinden Çöpçü oğul

larından 301 doğumlu Hüseyin oğlu 
Mehmet aleyhine açtığı gaiplik dava
sının icra kılınan tahkikatında gaipli
ği iddia olunan rnümaileyhin akibe
tmden haberdar olanların altı ay zarfın 
da mahkemeye ma!Urı;ıat vermeleri lüzu 
mu il5n olunur. (5532) 

Çünkü Charlie'nin babası bütün 
hayatında bof cezenin boı kalfa11 o
larak kalmıı ve bütün aile efradı 
Charlie'ye babaaını bir aüfliyet nü
muneıi gibi gösterip: 

- Gözünü aç ta babana benzeme! 
derlermiş. 

Fakat adama yakından bakınca 
Dorothy'ye biraz emniyet gelmi1-

Mister Breene: 
- Sizi gördüğiime çok memnun ol

dum, demif. Bundan bet sene evvel 
biri beni revüye götünnüıtü. • Haya
bmda bu kadar eğlendiğimi bilmiyo-
rum •.• 

Bunun Üzerine aöz sırası Dorothy' • 
ye gelmiı. 

- Demek revü bu kadar hotunuza 
gitti. • • Öyleyse yaradana sığınıp şu
raya bir daha ritaeniz nasd olur, de
miı. 

Bunun üzerine Mister .Breene: 
- Şaşılacak tey. . • Şimdiye kadar 

hiç te aklıma gelmediydi! .. Sözlerile 
ızhanhayret ederek Dorothy'nin tek
lifini kabul etmiş. 

Mister Breene hayran hayran Do
rothy'yi seyrederken karısı gelmit. 
Dorothy'ye kartı cidden pek nazika
ne davranarak ona adeta bir akran 

İstanbul birim.! iflas memurıuğ<ıl" 
dan : Evvelce Sul.tanhamamında sur"' 
ki mağazaaı karşıııında manifatora ır 
carctile meşgul olan J. Yakomis eftf.' 
dinin Istanbul mahkemei aaliye birili'' 
hukuk dairesi ticaret kısmınca 16-J-93' 
tarihinde ifllisına karar vcriJıniştif 
Müflisin defteri tutulan malları ııeoı;, 
Ji tasfiye masrafını koruyamayacağı 

!aşıldığın.dan basit tasfiye 11&ulünüıı el' 
bikine karar verildiğinden müflistt~ 
alacaklı olanların 15 Ağustos 933 sall 
gününe kadar alacaklarını ve iddiall' 
rım bildirmeleri ve bu miid.det içiııdl 
alacaklılardan biri masrafları peşin .;ti 
mek suretile ta9fiyenin adi şekilde f1 

pılmasını iste· ebileceği ilin olunur· 
(5543) 

gibi muamele etmİ§. 
1 

Evvela ona kütüphanelerinde J11e 
cut bazı klasik &.arın pek eaki ve ıı" 
dir tabdan hakkında fikrini ıorıı>"~ 

Misiı Breene, bir aual sorduğu ı~ 
man cevabım bekliyecek kadar d• 
biyeli bir kadounıı. lı'~ 

Fakat Dorothy'nin verilecek hiÇ . f. 
cevabı yokmuı. Bunun üzerine kii1~v 
hanenin havaaında biraz gerginlllı 
aıl olmut· • f. 

Dorothy'nin ne kadar cahil ol~~ 
malum. . • Bir genç kız böyle "'" .,,ı 
bir vaziyete dütünce yapacatı yd' ı 
f<'Y bir bardak su iatemektir. F•lı', 
Dorothy böyle usUlleri bilmez Jıi~·if 
Bahusus au bulunmıyan bir yerde ,ı 
bardak su istemek insana daiıtl• 
çok bir ehemmiyet verdirir •• • I f 

Nihayet Misis Breene müstakb" ı~ 
tinini kütüphanede mümkün oJdıl 
kadar rahatsız ettiiini cörünce: ,. 

- Buyurun resim galerisine ·~· 
lim. Meıhur lspanyol reuamı zıı ~" 
go'nun ( 1) tablolarını satın .ıdı 
Onları görürsünüz. . • demi§. 

Galeriye gittikleri zaman: .,rl 
(Devamı • 

(1) Zuloaga olacah. 
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- ıvULLtYET PAZAR tli TEMMUZ 1933 
- -

Sıhhat ve içtimai · 1 

Muavenet Vekaletinden: 

~ ,.,,.,MEi ••• 
· Uftl.lll 

Bu sene İstanbul ' da Fen Fakültesinin " F . K. T . " 
~ınıfrna devam etmek üzere leyli Tıp Talebe Yurduna tam 
evreli lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi 

mekteplerden en iyi ve iyi derecede mezun olanlar alı 
n~caktır. Talebenin yemesi, yatması ve üstü başı Yurtça te
:ko~unur. Veayncaşehri muayyen miktarda muaveneti 

e. dıyede bulunulur. 

IC•yıt ve kabul •areti ve fArliarı ıualardır 
1 - Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah ad-

kt•letini havi istidalarım aşağı da beyan edilen evrak ve vesa.i
d e. !•Ptederek nihayet " 1 Teşrinievvel 933 " tarihine kadar 
--~~an doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

goııdereceklerdir. 
tık h·~ .: Türkiye Cümburiyeti teb'asmdan bulunduğunu na-

uvıyet cüzdanı aslı. 

trıekt B: Tam devreli liseden mezun olduklarını mübeyyin 
t • ..ı · ep ıahadetnameai ub veya imtihanlarını tamamen bi 
~e"'kleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi ge
l~tri~ olanlar için mezun bulunduklan mektep Müdür
~ ke~.1 tarafından ayni zamanda dereceleri dahi gösteril-

e Uzere verilmiş fotoğrafları tasdikli resmi vesaik. 
., C : Tahsil etmİf oldukları müesseseler-den alınmış hal 
ğ' hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulundu 

llnll nıiq'ir hüsl)ühal varakasn 
mi I> : Mütehauıslan tam hastane heyetinden istihsal edil 
ha: lllinıunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a sıh
Ql •• r~Poru " bu rapor hastane Baştabipliklerinin mühürile 
bi turlü ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakile 
ıu" kte gönderilecektir", Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Er 
ha. ruın, Diyarbelrir, Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk 
il tlllleai, İzmir, Bursa. Konya, Adana, Samsun memleket 
iç~•te.nelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak 
t ~ hu hastanelerin mensup oldukları valiliklerin Sıhhat ve 
~ .~ai Muavenet Müı:lürlükle rine talipler tarafından bizzat 

Uracaat olunacaktır. 
le . E : Sureti aşağıda münderiç Noterlikçe musaddak Veli 
., rı.. tarafından ve velisi bulunmıyanlann kendileri tarafından 
erıltniş bir kıt'a taahhüt senedi. 

F : 4,5 X 6 eb'admda üç adet fotoğraf, 
il . 2 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin olanlar ve tahsillerini ve 
b erıde ntecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası 
u llnanlar kabul edilmezler. 

kıtr 3 - Talipler tarafından Vekalete gönderilecek olan mez 
i" e.vraJc ve vesaikm almdığı adreslerine derhal bildirilece
k 1 ı:ıbi işbu evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi 
eze. adreslerine vaktinde tebliğ olunacaktır. 

Taahhütname Sureti -
d" Leyli Tıp Talebe Yurdu na kabul edilerek Tıp tahsil e-
led· ~~r hangi bir Tıp Fakültesinden Tabip olarak net' et ey
lı kgınde " Eylediğimde " 9-6-932 tarih ve 2000 numara 
t anura mucibince mezkiir Yurtta geçirdiği " geçirdiğim " 
~tnanın iki sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Ilı Uhenet Vekaletinin tayin eyliyeceği mahalde ifasına 
di~~ Ut olduğu" olduğum" hizmeti kabul etmediği "etme 
ltı gıtn " veya kabul edip te müddeti muayyenesini bitir 
qjedera terkeylediği "eylediğim "takdirde kendisi "ken
•i~ :• İçin sarfedilen paranın iki mislini ödemeği ve Tıp tah
kuı~ı terkettiği "ettiğim " veya sihhi sebepler haricinde Fa
ktı eden daimi olarak çıkarıldığı "çıdanldığmı "ve mez 
led~ }" Urtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkey 
'>il\lgı "eylediğim "takdirde keza kendisi "kendim" i-
1>\d &~folunan parayı ödemeği müteahhit, zamm, mütekeffil 
let ll~u nabk işbu senedim tanzim ve müşarünileyh veka-
~di ve ita kılındı. (2895 4121 

lfarp malulleri ile şehit yetimle. 
rine dağıtılacak ikramiye 
paraları hakkında ilin 

1\1. M. 'Vekaletinden: 
)etil - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp rnalôllerile şehit 
1>le.rai!erine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 
tel.it 11tnmm 21 Haziran 933 tarihine teshil edilen 38997 

~ l'etirnJerine dağıtbnlrnasına baılanmıtbr. 
a.ı11nı; Bundan batka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 
ltrı ra · lln 6332 tehit yetimlerine de o senelerde emsaline veri-

3 ••bette ikramiye verilecektir. 
dltı. .- Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tarafın 

4'ca.p eden mahallere gönderilecektir. 
l>lllllıı- 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 
te.,ı.i an şehit yetimlerinin haklan 934 senesinde yapılacak 

Sat ta verilecektir. 
lia.ı-1> - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararına göre 
tek " tnaluller\ tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verile
'- e ~Yfiyet ayrıca gazeteler ile ilan olunacaktır. (3130) 

--.......__ (2910) 4094 

~hhat ve İçtimai Muav~net Vekaleti 
Qtıdut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
k" Canakkaı · · bo kn · · ·d · 'ile iİ k e ıstım tunun te esının yenı en ınşası ve ma 
rıu.ırnue azanmın tamiri kapalı zarf usulünde münakasaya ko 
C.a.lata~tur · Münakasa 22 Temmuz 933 cumartesi saat 14 te 
Sahil S hhi~aramustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı 
)el\ler· 

1 
Ye merkezi komisyonunda yapılacaktır. İsti

liiğu ın ~nkarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdür
ke? a1Ynıyat muhasipliğine veya lstanbulda rnezkllr mer-

evaz 

ENO"S 
FAUIT SALT~:.. '· . tmmz:' Iİhlıal -~ 
maılUHr. Bmm. altmİf -
aıeıtm fazla ınuvaffalıiyetı 
l ile lıitllD dflıaJada lHinmiJ 
Eao'a "Frult Salt "' m.Qs.. 
Cahzarindaa · aabah •c 
akplll lıiı' ~ .. derıı· 

l'~~":ıf nanda lılr bhft bfi&i mit· 
.... ~ '~ ~dariıııla -alaralt - clcf'cdiniz.. 

----------------· - ~-·--

Türkiye Ziraat 
- Bankasından:· 

(5048) 1 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetljği için 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saai dokuzda Ankara ve İstanbul Zi
raat .Bankalarında bir İmtihan açılcı.caktır. imtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi 

almat·aktır . 
Müsabakaya iştirak edeceklerin " MU.ikiye " veya 

" Yüksek İktisat ve Ticaret ·• mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lazundır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. imtihan programına ve sa 
ir şartları havi matbualar : .!!ı.. nkara, İstanbul, ve İ:tmlİr Zi
raat Bankalarından tedarik e dilebilir. 

Talipler bu matbuatla yaz.ılı vesikaları bir mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdurlüğü 
ne nihayet 10-8-933 gÜnÜ akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat oi."tmiş bulunmalıdırlar. 

(3211) 4382 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere Talebe Alınıyor 

1 - 1933 . 1934 ders senes i İçin İstanbulda 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 "l, 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 t alebeler t ercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci sınıflarına iyi almanca bilen talebeler 

alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapdacak müsabaka İm 

tibanıru da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve Fen me· 
muru yetiştirmek üzere Alınanyaya gönderilecekler ve müsaba 
kayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine giderek za
bit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia§esinden 
başka giydirilmesi, techizatı vekitapları hükfunete ait olduğu 
gibi aynca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffaklyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci mad
dede olduğu gibi askeri mühendis Vf' Fen memuru yetiştiril
mek üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler 
Harbiye nıektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
ları yerlerde 1temmuz933 tarihinde başlar ve ağustosun birin 
de biter. Bununla beraber kadroda ıniinhaller kalırsa ders se
nesinin devamı müddetince sivil lise ·.re orta mekteplerden na· 
kil suretile talebe alınmağa devaın olunur 

9 - - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Haziran 933 tari
hinden T emrnuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydti kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şube
lerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur p.rtlan öğrenmeli
dirler. (2232) 4053 

Nafıa Vekaletinden: 
Irmak - Filyos hattının Filyos Km. (162,200 - 186,000) •· 

rası (9 uncu kısım) inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konuhnuştur. 

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

Münakasaya İştirak edecek taliplerin bu kabil Demir yolu 
inşaatını muvaffakiyetle icra etmiş mühendis veya şirket veya
hut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması şarttır. Bu şe· 
raiti haiz olmıyanların teklifleri nazarı itibare alınm.az. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mukabilinde 
Ankarada Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünde tedarik ede
bilirler. (3093) 4326 

-Haydarpaşa E~razı lstiliiye 
Hastanesi Baştababetinden: 

183 kaleın Eczayı Tıbbiye aleni münakasa suretile mü
bayaa edilecektir. Münakasası Galatada Kara Mustafa Pap 
sokağında İstanbul 1 .imanı Sahil Sıhhiye merkezinde müte 
sekkil komisyonda 31 Temmuz 933 pazartesi saat 14 te ya 
pılacağmdan taliplerin hastane idaresine veya mezkiır mer-

3155 

, ... 
İs"anbul 4 üncii i-cr~ memurluğun-

dan : Tamamına 3300 lira kıymet tak
tir dilen İstanbulda Vefatla Monla 
I·lüsrc\· mahallesinin Kirazll l\Icscit 

Kaye·.h~ rli Ahmet.paşa sokağında eski 
17 mükerrer yeni 11,7 numara ile mu 
r.ilkkatn diğer sokağa nazır bahçesinde 
odası bulu nan hanenin tamamı açık ar· 

tırmaya vazedilmi§ olup 17-7-933 tari
hinde ;?artnamesi divan haneye talik 
<"dilerek 19-8-933 tarihine müsadif cu
=ırtesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 

İstanbul 4 üncü icra dairesinden açık 
artırma s uretiJe satıJacaktır. Artı rma· 

ya i ştirak için yüzde 7.5 teminat akça 
Si alınır. Mütera k im vergi. belediye 
vakı f İl'"aresj müşteriye ayitti-r. Artır· 

ma bedeli muhammin kı~tinin y üz

de 75 ~mi bulduğu taktir<ic ihalesi ya 
ptlacaktır_ Aksi halık en son artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere .artıranın 

on be:; gün daha temdit e dilerek 3-9-

933 G<rihine müsa.dif ~rar günü ayni 
saatte muhammin kiymetinin yüzde 

75 şin i bulduğu halde en """ artırana 
ihale edilecekti r . Bulmadığı tak tirde 
ihaleden saTfı pazar olunacaktır. 2004 
No. lu icra kanununun 126 mcı madde 

sine tevfikan ipotek sahibi alacaklılar 

ile diğer alakadaranın v e i rtifalı: hakkı 

sahiple rinin .dahi gay ri ınenk.ıı l üzerin 
d<ki haklarım ve hususile faiz ve ma~ 

ra fa dair olan iddiaların ı evrak mü~ 
telerile 20 gün için de icra dairesine bil 
dinneleri lazımdır. A ksi halde hakları 

tapo siciUerilc sabit olmadıkça satı~ 

bedelinin paylaşmasına hariç kalırlar 

~:?bu ma~dei kanuniye ahk3mm a göre 

har;: ket : dilmek ve d aha fazla mal\l.mat 
alma' isteyenlerin 933-1280 dosya N o . 

s ile memuriye tim ize müracaatları. nan 
olunur ( 5544) 

:~--~-------
Z AYI - Namıma mahkuk mühürümü 
nri et t im. Yenisini hakkettirdim h ük 
mü yoktur_ Kantarcılarda K epenk çi 
Sinan mahallesi No. 25 h anede Kasnn. 

( 5520) 
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• ~r..u;;.~~AV.:. til ::<.AUErl.LER 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 

SADIKZADE 
vapuru 

17 T emmuz Pazartesi günü sa:at 18 
de Sirkeci rıhtnmndan haraketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayanc ilı:, Sıım

sun, O r du, Gire sun, T rabzon, Sür
mene ve Rize limanla_rına azimet ve 
avdet edecektir_ 

l"a•]a Lafsil iit için Sirkeci Mey
menet "!-I.-ru alt(nda acentalığa mü
racaat. Telefon : 22134_ (5555) 

Deniz Yollan lıletmesi 
ACENTALARI : 

Xaraköy - Eöpriibap Tel. 42362 
Sirkeci Mühiir<hır zade ban 

Telefon : 22740 

İSKENDERlYE POSTASI 

ANKARA 
Va?ıırn 1817/933 nbglloii 11 de 
Galata rıhtımından İzmir· P :re
lskender:y,,.ye ka kar. (;;322) 

TJ..V.l. l.ADl:. VAPURLAkı 
i · r· t R P O S T A S I 

SAADET 
vapuru her 

PAZARTESi 
ı tı de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve İmıire 
azimet ve (,i:anakkaleye uğra· 
yarak avdet eieccktir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemitto Tavilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.221 !) (5553) 

Ergani Bakırı 
Tilrk Anonim Şirketinden: 
Ergani' de maden sahasında inşa ettirilecek galeri ve kuyu hakkında evvelce 

iliin edildiği veçhile 15 Temmuz 1933 tarihinde icra olunan münakasada talip
leri n tek lif e ttikleri fiatlar haddi lıiyık ında görülmediğinden münakasa feshedi
lerek inşaatın açık artı nna usuJiyle y.en iden münakasaya konulmasına karar v~~ 
rihniştir. . 

B u münakasa 24 T emmuz 1933 tarihine müsadif pazartesi günü saat onbeşte 
Şirketin Bahçekapısında Ta'jlıan"da kain Merkezi tdaresinde yapılacaktır. 

Talip olanların m uktazi vesaiki fe nniyelerini ve 2000,- (iki bin) liralık bir 
teminat mektubunu hamilen o gün vak ti muayyeninde Şirket Müdiriyeti Umu
miyesine müracaat etmeleri lüzumu iliin olunur. ( 5551) 

--- ---·· ---- -----------------
1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
İsparta Askeri Sa. AL Kom. 

dan: İspartadaki krt'at ihtiya
cı için 325,420 kilo UN kapa
lı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 2 Ağustos 933 
çarşamba günü saat 15 te dir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere hergün ve münaka
saya girmek için o gÜn ve vak
tmdan evvel teklif ve 1753 li
ra teminatlarile İspartada 
Askeri Sa. Al. Kom. nuna mü-
racaatları. (3150) (3185) 

4320 
••• 

lsparta Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Tefenni'deki krt'at ihti
yacı için 99,123 kilo UN ka
palı zarfla münakasaya kon
mu§tur. İhalesi 5 Ağustos 933 
cumartesi günü saat 15 te dir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktmdan evvel teklif ve 670 
lira teminatlarile İsparta As
keri Sa. Al. Kom. nuna müra· 
caatları. (3151) (3186) 

4321 

Isparta Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Eğerdir'deki kit'at ihti
yacı için 129,308 kilo UN ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 3 ağustos 933 
perşembe günü saat 14 le dir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve müna
kasaya girmek için o gÜn ve 
vaktmdan evvel teklif ve 776 
lira teminatlarile Isparta As
keri Sa. Al. Kom. nuna müra
caatlan. (3152) (3187) 

4322 

K. O. ve 1. F. krt'alara ih
tiyacı için 86,500 · kilo taze 
fasulya 86,500 kilo patlıcan 
11,150 kilo bamya ve 55,000 
kilo domates kapalı zarfta tek 

ğUnden pazarlığa konmuşiuı-. 
İhalesi 17 T enımuz 933 pazaı 
tesi günü saat 14 tedir.lstekli 

lerin şartnameyi görmek üzre 
her gün ve pazarlığa girmek i 
çin o gün ve vaktmdan evve 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
'KOM. nuna gelmeleri. 
(243) (3184) 4368 

1. F. Kd'atı ihtiyacı İçin p 
zarlıkla 100,000 kilo odun a 
tın alınacaktır. İhalesi 2 
Temmuz 933 perşembe gün·· 
saat 11 ,30 dadır. İsteklileri 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa gİrmek İ· 
çin o gün ve vaktinden evve 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
Kom. nuna gelmeleri, (248) 
(3326) 

1. F. Kıt'atmm Osküda 
cihetinde bulunan krt'alarını 
açık münakasada tehir edile 
3750 parça kap kalayma te 
lif edilen fiat pahalı görüldü 
ğünden pazarlığa konmuştur 
İhalesi 20 Temmuz 933 pe 
tembe günü saat 14 tedir. İs 
teklilerin şartnameyi görme 
üzere her gÜn ve pazarlığa gi 
mek için o gün ve vaktind 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA 
AL.KOM. nuna müracaatlar 
(247) (3327 

••• 
1. F. İhtiyacı için 320 t 

Ekmeklik un kanalı zarfla m 
nakasaya konm~ıtur. İhale 
9 Ağustos 933 çarşamba 
nü saat 11 dedir. İsteklileri 
nümune ve şartnameyi gö 
mek üzere her gün ve mün 
kasaya gİnnek için o gün v 
vaktinden evvel teklif ve t 
minat mektuplariyle F ındı 
da 3. K. O. SA. AL. KO 
nuna gelmeleri. (249) 
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Malatya heyeti 
An karada 

J 

1 

Başvekil Malatyalılann di-
. leklerile alakadar oldu 

ı 
ANKARA, 15 (Telefonla) -

Malatyanın isteklerini Ankarada 
yakından anlatmak ve yüksek ma
kamlarla temas edebilmek için 
Malatyadan şehrimize gelen heyet 
ismet Paşa tarafından kabıil edil
miştr. 

A kara bahçe erinde herşey pahalı! 
İsmet Paşa intihap dairesinin 

mümessillerini yemeğe alakoymuş 
ve Malatyanın isteklerile alakadar 
olmustur. 

He'yet, Fırka idare Heyeti Reisi 
Osman, Belediye Reisi Fehim, Fır 
ka İdare Heyeti azasından Faruk, 
Mehmet Tevfik, Vahap Beylerden 
mürekkeptir. 

• 

60 kuruşa bir kahve içmek halka hakikaten pahalı 
ve ağır geliyor, bu fiatlar inmelidir Heyetin şehir namına ileri sür

dü~ istekler şunlardır: ANKARA, 15 (Milliyet) -
~ehir bahçesi, ismine rağmen, te
hir bahçeliğinden çoktan çıkını' 
bir vaziyettedir. Geçenlerde yaz
dık ki burası şehrin yegane pen
ceresidir; halk burada hava alma 
ğa mecburdur, çünkü adedi bir ka 
ça ancak baliğ olan resmi bahçe
ler geceleri kapalıdır. 

Ankarada oturanların paralı 
lrnmıı kendini yazın latanbul ve 
~ tşka yerlere atarlar. Burada ka
l~ plar da fazla para sarfedemiye
cek kimselerdir. işte onların çıkıp 
bir saat hava alacağı yegane yer 
bu bahçedir. 

Buna rağmen burası da mütbit 
pahalıdır. 

Sanki biz bahçeyi tutanlara 
fiatleri ucuzlatın dememitiz de, 
daha yükseltin demitiz. Azerbay
canlı bir heyet getirmeyi bahane 

edip fiatleri akla gelmedik hatle
re· çıkardılar. 

Biz diyoruz ki bu, bir bahane
dir. Çünkü bu heyet kaç senedir 
Ankarada az para ile çalıtmı,tır. 
Bugün de bir geçe içinde hem bu
rada, hem Bomonti bahçesinde, 
hem de Merkez Barında çalıttığı
na göre kolayca anlatılır ki pat
ronlara fazla yük olmıyan kısım
dandır. 

Buna rağmen bir kahvenin elli 
kuruşa çıkarılması doğru değildir. 

Evet, bugün şehrin bir tek bah
çesi olan, "Şehir bahç·eıi,, isimli 
bahçede bir kahve elli kurutadır. 
Ayrıca beş kurut garson •ücreti, 
bet te duhuliye verince tam, pürüz 
süz altmıt kuru'a bir kahve içil
mektedir. 

Bahçenin kirası ucuzdur, çalı
şan takımlar öyle pahalı, yüksek 

-

'eyler değildir. Müstecirlerden in
saf beklemek hakkımızdır. 

Eğer müstecir söz anlamak İste
miyorsa belediyenin bu işe tavas
sut ederek idareihususiyenin hal

İçme sularının temini, istasyo
nun şehre daha yakın bir mahalle 
kadar temdidi, lise açılması, bir 
hapishane yapılması. 

kın bir ihtiyacını bu şekilde istis- ' """""""""'""" ..... """""",.....,,..."""~""""""......, 
mar etmemesini temin etmelidir. 

Böyle Azerbaycanlılara lüzum 
yok. Halk saz da istemiyor. Hava 
istiyor, hava almak, gürültüsüz bir 
ooh! demek istiyor. 

Böyle yüksek fiatler barlarda 
bile kalmadı. Burası nedir, Monte 
Karlo gazinoları mı? 

Yaz geceleri apartıman köşele
rinde bunalanların şehir bahçesin
de ucuzca bir hava alma!< sarih 
hakkıdır. Belediye bu hakkı ehem 
miyetle gözönünde bulundurmalı
dır. 

içme suyunun zaruri ihtiyaç. 
maddelerinden olduğu nazarı itiba 

ra alınarak en yükseğinden en va
ziine kadar bütün umumi yerler
de yerli memba sularının şişesinin 
yüz paraya, İstanbuldan gelenlerin 
de beş kuruşa satılması hakkında 
belediyenin verdiği karar da bir 
aydır hala vilayetçe tastik edilme
di.Bahçe de hala yerli sularını hal
ka on kuruşa sabp duruyor. Bu da 
ayrı bir meseledir. 

Bütün bunlardan başka fiat liste 
!erinin hem masa üzerinde bulun
durulması, hem de duvarda ilan 
edilmesi belediyenin emri iktızasm 
dan bulunduğu halde bahçe buna 
da riayet etmemekte, halk bir gün 

iŞ BANKASI , 
KUMBARA SAHIPLERtNE 

• 
H_~R SENE ıo.ooo LiRA 

.. - .,. . 
MUKAf AT VERMEKTEDiR 

HER 
• 

KESll>fl>E , 

207 
KUMBARA 

• •• 

rtER 
t<ESİDEDE 

• 

2500 
• 

LiRA .. .. 
SAHiBi 

İKRAMİ't'I 
İ,Ş KUMBARASI 
( _J r1Uf<A'fA1 

• 
fEVZI 

• 
KAZANIYOR EDİLİYOR 

KU~ALAR SENEDE iKi OEfA 
NiSAN ~E.TE'~Rİ~! EVVEL'İ ~ 

BIRINC.I GUNLERİ . 
'EKİLİYor 

Posta Telgraf Telefon Binalar 
ve Levazım Müdürlüğünden; 

1 Posta Telgraf Telefon merkezlerimizin müsait olanları 
na el ve clivar ilanları asılma işinin aleni olarak müzayedesi 
7 Ağustos 933 tarihine miisa<lif pazartesi gÜnÜ saat 14 te Ye 
ni Postanede Levazım Müdür Jiiğü Mubayaat Komisyonunda 
icra edilecektir. 

Taliplerin bu baptaki §a rtnameyi görmek için şimdiden 
ve müzayedeye iştirak için de tarihi mezkıirde kanuni temi
natlarile Komisyon Riyasetine müracaatları ilan olunur. 

(3242) 

4452 

Adana Memleket Hastahanesi 
Eaştabipliğinden: 

Seyhan : Adana Memlek P.t Hastahanesinin ihtiyacı o
lan (939) -lira muhammen be<leli Laboratuvar alatmın 933 
senesi Ağustosunun 13 üncü perşembe günü saat onda ihale 
edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
mezkıir alatm cins ve miktarlarını ve şartnamesini görmek Ü 

zere İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğüne ve 
yukarıda yazılı gÜn ve saattada Seyhan vilayet Encümenine 
müracaatları ilan olunuı (3305) 

- • -.. . . • • \ ~ 1 • • 

Temyiz mahkemesi rapor~ 
törlüklerine tayinler 

Tayinler ali tasdika iktiran etti 

ANKARA, 15 (Telefonla) -
Yetmiş lira maaşlı Temyiz Mah
kemesi raportörlüklerine Konya 
Cümhuriyet Müddeiumumisi Sa
deddin Avni ve Sivas C. Müddeiu
mumisi Ata, İstanbul müstantik a
zasından lsmail Hakkı, Samsun C. 
Müddeiumumisi Ali Rıza, Denizli 
Asliye Mahkemesi Reisi Ali Rıza, 
Mardin Asliye Mahkemesi Reisi 
Kazım Beyler ve 55 lira maaşlı 
raportörlüklere Antalya C. Müd
deiumumisi Kadri, Biga Asliye 
Mahkemesi Reisi Mustafa F..nver, 
Üsküdar C. Müddeiumumisi Meh
met Zühtü, Ordu Hukuk Hakimi 
lsmail Mazhar, Bergama C. Müd-

Tal ebe müfettişliği 
ANKARA, 15 (Telefonla) -

Amerikadaki Talebe Müfettişliği
ne tayin edilen sabık Umum Mü
dür Ragıp Nureddin Bey bir kaç 
güne kadar hareket edecektir. 

evvel 25 kuruşa içilen kahve fia
tinin hesap görürken birden bire 
elli kuru~a çıktığını hayretle anla
maktadır. 

Duhuliyeden kazanç, içecekten 
kazanç, sudan kazanç. . . Hepsi 
iyi ama, halk ne yapsın, nereden 
versin? Diyecekler ki gelmesin. 
Gelmesin ama, nerede hava alsın? 
Soruyorum. 

S. R. 

deiumumisi Senai, lstanul Sullı 
Hakimi Mehmet Nuri, KararoaJI 
Asliye Mahkemesi Reisi AbDJe1 

Lutfi, Adliye Müfettişlerindell 
Bedri, Bandırma C. Müddeiumu
misi Ali Saip, Adana Asliye Malı· 
kemesi azasından Emin Bedr, Aıt 
kara Ticaret Mahkemes azasınd8: 
Mehmet Ali Tahir, Mersin Hukıl 
Hakimi Ali Ulvi, Kocaeli C. Müd• 
deiumisi Mehmet Cemil, Ankar• 
İkinci HUkuk Mahkemesi azasıır 

dan İsmail Hakkı, Mustafa Keııı-1 
Paşa C. Müddeiumumisi Mahıııel 
Halik Beylern tayinleri ali tastilı' 
ktran etmiştir. 

Kazım Nami Bey ~; 
ANKARA, 15 (Telefonla) _.., 'Uite,; 

Maarif mesleğindeki ihbsasındıJJ' d••a~ 
istifade edilmek üzere Kazım Naııı' tıı!~Ri 
Beyin Tekaüt Kanununun 7 ~1 "'•i~• 
maddesi delaletile münhal tahJll "•lar 

1 

ve terbiye azalığına tayini ali t-' ~ t•y; 

tik "k · tm" f "l•lah a ı tıran e ış ır. l>ıuı -·' 
-0-- ' .. ,~ 

İlk tedrisat umum müdii~ ~~ 
ANKARA, 15 (Telefonla) _., >ıuıı, 

.\1aarif Vekaleti llk Tedrisat V 1(.::. 
mum Müdürlüğüne tayin edj](ll "ilıı,Ye 
Re,at Şemseddin Bey yarın lst-' ;~Ye 
buldan gelerek şe ba,lıyacaktıI· Y•t ~ 

1'ıaıı c 
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri ~ 

Müdürü ETEM İZZET i;"'~ri 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A! oı:'lli 

~· k ··ı. iık •d 
''ka tı 
ıeı.ı.u 
•iy • 

-- Vah, vah, vah!.. O canım elhi•e 
ikinci giyişinde akmıya mı baıladı? 

•ııu 

da h• t~ı.ı.ii 
... '•d ·ı~ 

leı, Yd 
1ki~ 

• • kabahat sende ! ... niçin 

•• 1 
ı. 

almadın? ••• 

dotaı
~ a 
'i arı. h;,, 
•dıı, 

ı.;,.; 

~tıe 
~ RİJ 
••ıy .. , 

t'~ · ~() 
ı/" l\ ıy~ 

~11.ııı., ..... 
~d • ., 
• q• 

k;I> 
~t 

•t ") 
dtt 

"~ 
~·ı. . 
d, .. 

ııı·"'• 1~i ... 
) ... , 
l:ııRii 
hı,R .. 
·•k" 
&tıı·. 
d,.~ 
I~ a 
k ay •. ~ 
1 ı.., 

~Ilı""' 
'• ""'' f.,'•f '~ı· ,, 

il ••• ı..ı • 
tii I> 

"' ıı ı._ı...,_ 

'•ı-; 
~~, 
;.~ tıı 

"•ı..· )·~,· 
ı.;, 
... ıı 

'" h' l';. """ . •• t .. , iı! mm ~ 
•ıttı_ 

• '· . ' ,. ·: : . "' 

istanbul Gümrüğü . ~ 
B •• d'' ı··., .. d , ~llı . aşmu ur ugun e~~ ~"t:' 

- Mevcut nümunesi veçhi le dört yüz adet makas ile )'~ ~'t 1 
adet madeni metro pazarlıkla satın alınacaktır. Satmak 1~ ~ı. 
teyenlerin 17 :r emmuz 933 tarihine tesadüf eden paza~te·0 ~t ı" 
günü saat on beşte İstanbul ithalat Gümrüğündeki koınıti ~ t 
na müracaatları. (3309) ..../ ~i~t 

ltl 
il\ '• 

Gedikpaşa'da Jandarma ı ~'-t 

'" '~it R 

Satınalma Komisyonundad~ ~~· t 
)J~I .. •t 

Satm alınacak (8) Kalem muzika malzemesi pazar ~ ~~ıl 
20-7-933 perşembe günii saat 1 O da yapılacağından jııte ~ lı -
li]erin cinslerini anlamak ü::ere her gün ve pazarlığa gir~1;) ~li" 
üzere mezkur günün muayyen f.?.fli:İnde müracaatları. (332· 


