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ker meselesi 
e 1'ürkiye 

!' ftt~~~~. cib,.n iktı .. t ve maliye kon
lıtı,.. ç llnyanın mali ve iktıaadi dert 

tııl ·~ ararken, ıeker meaeleıile 
t,._1 'co ID~yı da ihmal etmedi. Ve 
lı14 °ınıayonunun istihsal ile iı-

llt ı.ı;:••ında bir muvazene temini
'-~•t 11 .ti.li encümeni bu meseleye 

d"etı;, Konferans Reialik Diva
ltıu". •erdiği bir kararla mali 

~ ıl;,0:••11 tirndilik müzakeresi tehir 
'' ,,lktı~di meşeleler~ de ancak 

İıliJı. IDUZakere edilebilecek. Fa
~, 

1 
al . ile iatihlik arasında mu

dt toı, Ilı •~ın edecek olan tali komia
~ ll"tb :•,.ıııe devam ediyor. Binaen

kereı ker meselesi etrafındaki mü
<. •r . ""~•r •nkıtaa uğramamıthr. 

• )& llıeaeleainin mahiyeti tudur: 
• l .. ~ker iıtihaali bugünkü iatih

l .. ıı. ~re fazladır. in.anlar hem da
~ıf')•tlerko. yiyorlar; çünkü İftira ka-

ııı ı;:ı_ i.r' •zalmıtlır. Hem de daha 
Ilı ; çij ~lı·"'' edebilecek vaziyettedir-

11tır. ~· u teknik kabiliyetleri art
v• lı b~"aenaleyh fazla teker iatih-

' ~ ~ teker müatahsili memle
&ıı ~~Ufkül vaziyete koyınuftur. 
hı 

19 
•r müstahılılerinin yedisi, 

'•k .aı. tarihinde Brükael'de top
da b. '•hhaali azaltmak için arala
db.:.r mukavele imzalamıılardır. 

~., İf ':"e mukavelesi denilen bu 

1
, ~I ıle.fına göre 1929 ve 1930 ia
el'llı.;li ~ııeai zarfında dünya pker is-

933 ;. .7,323,000 ton iken 1932 ve 
lıı 1'~1 aeneai için 24,206,000 

i ı,.d 1'1lnıittir. Yani mukavele ile 
·~hi], teker ıniiatahaili .iatibaal 
>ıı;. ~~da 3, 11 7,000 ton indinnit
-.. ·d adbourne mukaveleaini imza 

bu •vletlerin tenzil ettikleri mik
~' ~~- münbaaır defildir. Buhran 

~•I~ 1 •.~sen iatib..1 dütmekt~ .idi. 
lldıı.., ı. duten miktar da buna ılave 

ıı •.~ olur.,., yedi teker mültabıi-
' ..,••tibaatatmda altı milyon altı 

iıı Y~di bin ton bir tenezzül 
~.ı_ ~orütür. Diğer taraftan mu

""l'ı • 
iırı, •ınzalamıyan devletlerin p-

, 1 lali 3,500,000 ton artmıfhr. 
llıı1, ~1•.yb vaziye ıudur: Bir defa 
~ı..,, 11hblaki 3,117,000 nispetinde 
" ~lır. Chadbourne mukaveleaini 
~ •,t' devletler 6,617,000 ton da
'-ik ıbaaJ ediyorlar. Bu, 3,117,000 

d !e.rında §eker iıtihl&kinin azal 
'Ilı e.ıı, 3,500,000 ton miktarında 
i,~aveleyi imzalamıyan devletle
~ •ali artmamıdandandır. 

'ıı d hourne mukaveleaini imzalı
~' ,ı:"'•tler namına Küba, konferan 

""d lek)ifte bulundu: On sene 
ı •tle: 

k )' •ni teker fabrikalan inta et
~ . 

lq;l' M :"\I ._ evcut ,eker fabrikalarının 
' a ' .... biliyetini arttırmamak. 
•I •la ICıımen veya tamamlle muat

lı. 11 fabrikalan tekrar ;.-mıe• 
~ 

ıı,;;: liii.kiimetler tarafından ıeker 
~ S .__'.11

• Yardım yapılmamak. 
~ ~lo ~Ylül 1935 tarihine kadar te-
~ ı..''ne konulan ıfunrük reaminin 

~ ~1'!tnetinin % 70 ni ııeçmemek. 
ı:. aa11 u',~r ki Küba'nın teklifi, ıe-
1-, '1't •11ıni timdiye kadar lnbiaar 
) ~ı,.~llerinde bulunduran devletle
;~ıllııı" •tınek iatiyor. Yeni fabrika 
~~·Y•cak. Mevcut fabrikaların 
~·• ~ &rbrdmıyacak. Hükilmelter 
~ ~l• ~•:ıriini letYik etmiyecek. Şe
~~ıy '•ne ağır bir gümrük tarifesi 
t...'tıiıı ••e.ı.. Hülaaa teker iatihlüi 
~lı, ~e Vaziyetteyae, ayni halde ka· 

·~ k a~i bir nevi teker iatihaali 
1 lt~ı,,,eaı imza ettirilmek iateniyor. 
~ıııı,.11 11•n teklifi, tali komisyon ta· 
lıof.~ıı ~Yin edilen ıeker komiayonu
' ııı.-,;."'~e kadar bir dereceye kadar 
\ · 'llıık'ltır, Mesela devletleri takyit e
~ ~İıı lVelenin on aene yerine. bet se
l, '",'eıı t'Pılmaıı ileri aürüldü. Sonra ıe-

5 lif lae, b Utı~n alınan resim % 70 ten faz
' ıı;,. '!lild·u 111&petin muhafaza edilmeai tek 

ıo,.ıııdi(:} ani mevcut aümrük reaimleri, 
~ ı.;,' ~eai mevzuubahis değildir. O

"' ~ •htirazi kayıt ta tudur: Yeni 
lı,; •.. la edilmiyeceği hakkındaki ka· 

'r · '"" "faaı hakkmda taahhüde ıri
dt "ıi. tıı.:ıa~ .fabrikalara rici değildir. 
'''>iıil 11. ıçın adım atılımı ve taabhü-

"11it-='1f ,ola!' fabrikalann yapılma
~~~nı· edilmıyor. 
• ~ d 'ı beraber, ıeker ibracatçıaı ol

~ •• ::.tııı •v. •tlerden talep edilen bu feda
~~. t'gır olduğunu kabul etmek la· 
~tıı ı:;-ı~ iıtihaal veya az istihlak yü
~ l'<lr.eu Y~k teker müatabsili olan 
~ 'lıııelr. ~'!n buhranlı vaziyetlerini ıs
t~ '-ııııı 'Çın bir takım tedbirler dütün· N bu ıı:eldiğini herkes teslim eder. 
~hı; tlıeı(••eleri dütünürken, diger 
~ lııaı/'" tahmil edeceğimiz fedakar
~ L .. i~r~Yeti ne olacak? Şimdiye kadar 
~Ylo ~ etmiyen memleketlere bun
"'· l>ııık e teker ihraç etmiyeceksiniz,, 
sı:•k-l 11,l ve_ mantıki bir talep olabi
t~ ~ ... d~'?>~ıye kadar her banıri se
~I •ı,,.· 1 IStiblBki için bile şeker is
'th_;• ~n~~•n. memleketlere 'bundan 
~~ .. k .1 ;ı"•Yeceğiniz tekeri iatibsal 

~ltıııy •nız.! demek, yapılmaaı müm
llı"tı ~ .:n ~'.' ıeyi teklif etmektir. 
~ ~tıılar""Yıınin inkitafını iktsıadi 
• "ıı "'•ıııı,l.0'n ~i· cüz'ü olarak kabul e-1, ~•otıetlenn her biri bunu bir ta· 
'.1.-ıi '•na !:" ~tında kabul etmitlerdir. 
tltı.... lı..,.lr. Yı.ı ~ıraati tamamlıyan bir sa
~~ d::,dir. ~eker aanayüni inkitaf 
~~ltirııı j," zıraat ınahsüllerini te
"' ~I...; • • . demektir ki bu, ziraat S ''""•et •çın bayati bİT meseledir. 
~ .. ~d muvazenesini nazarı itibara 

~l'f ır. Londra cihan iktıaat ve 
•ta.nı1, her e.mlek • • er 

1 T. B. 
Hariciye vekili gitti 

T eınps gazetesi: "Türkiye er geç 
Avrupa çerçevesine girecekti,, diyor 

Temps'da bir makale 
Evvelki gün tehrimize gelmit 

olan Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü B. dün akf&lllki trenle Anka
raya gibnittir. Tevfik Rüttü ll. 
Jün l'okatliyan otelinde Yunan 
sefiri M. Sakellaropulos, Bulgar 
sefiri M. Antonoff, İtalyan sefiri 
M. Lajocanunun ve Franaız Mas
lahatgüzarı M. Barbier'nin ziya· 
retlerini kabul etınittir. Vekil B. 
saat dörtte T okatliyan otelinden 
Dolmabahçe sarayına giderek 
Gazi Hz. ne arzı tazimat ve veda 
etmit ve oradan HaydarpaJa'ya 
geçmiftir. Vekil B. Haydarpaşada 
Lir çok zevat tarafından tefyi edil 
bli9 ve bir müfreze polis tarafın
dan selimlanDlJfbr, 

Vekil B. dün bir muharririmize 
Avrupadaki temaslarından çok 
memnun olduğunu söylemit ve bu 
hususta Ankara'da memleket ef
kirı umumiyeaine hitaben beya
natta bulunacağını ilave etmİftİr. 
Aldığımız habere göre Tevfik 
Rüttü B. bir kaç güne kadar tek
rar tehrimize gelecektir. 

T empı'in makalai 
PARlS, 18. A. A. - Havas A

jansı bildiriyor : 
(Devamı 4 üncü sahifede) T evlik Rüıtü B. 

1 e 
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Gazi Hz. • 
Reiıicümhur Hz. dün akşam Ya-

lovaya gitmiılerdir. 

. HUlllllllUUllUllUlllllHllllllllllllllllll 

Darülfünun 
Islahatı 
Edebiyat fakültesi yerin

de kalmak istiyor 
Maarif Vekili Reıit Calip Bey, dün 

kü ırününü Dariilfünunda huıusi ziya 
retler kabulüne tah
sis etmişti. Vekil B. 
dün meşguliyeti do· 
layısile Darülfünu· 
na gelmemi§ ve zi. 
yaretini bu güne bı· 
rakmııtır. Retit Ga· 
lip Bey, bugün saat 
15 le ziyaretçileri ka 
bul ederek kendile
rile göriltecektir. 

Dünkü nüshamız
da fakülte binalan
nm naklinde yapılan 
değitiklikten bahset 
miş ve Hukuk fakül 
tesinin timdi itcal et 
liği merkez binaaı- Ali Muzaffer B. 
nın üatünde kalaca-
ğını, Tıp fakültea.inin de ayni binanın 
birinci ve ikinci katlarııııa, edebiyat 
ve ilihiyat fakültelerinin de fen fa
kültesinin itııal ettiği Zeynep Harın:. 
konağmm üıt katına yerleıtirileceği
ni yazmıttık. Öğrendiğimize göre E
debiyat fakültea.i reiai Ali Muzaffer 
Bey edebiyat ve ilahiyatm eski yerin
de kalmasını iltizam ederek bunun 

• için Vekil Bey nezdinde teıebbüsatta 

aslarından e 
ıvJeııileket yeni iktısat mın

-takalarına ayrılacak 
Yeni teşkilat ile ticaret işlerimiz 
daha çok kolaylaşmış olacaktır 

Mlntakalar nerelerde olacak? 
Aldığımız malilmata nazaran, 

memleketimizin iktisadi ınıntaka
lara taksimi ve bu mıntakalara gö 
re Ticaret müdürlüklerinin tertibi 
tahakkuk etmek üzeredir. İktisat 
mıntakaları taksiminde bilhassa 
fU noktaların göz önünde tutulma 
sı icnbetmektedir: 

1 - Y eti,tirilen ham maddeler 
Vo! mahsuller itibarile. 

2 - Sanayi istihsal faaliyetleri 
itibarile 

3 - Gerek kara, gerek deniz 
n:ünakalat ve ticaret yollarının u· 
zandığı istikametlere göre. 

Bilhassa bu üçüncü nokta mem 
leketimizin vaziyeti itibarile en 
haf ta nazarı itibara alınmakta• 
dır. 

Yapılan tetkiklere göre memle 
letiınizin fU tekilde iktisadi mın
takalara ayrılması kabil gi>rülmek 
ledir : 

Karadenizde: Trabzon, Sam
sun ve Gireıon iktisat mıntakaları 
lstanbul iktisat mıntakaaı : Kırk
lareli , Edirne, Tekirdağ, Çanak
kale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Ea
ki~hir, fzmit, Bolu ve Zong'Ul
J k vilayetleri. 

J 

------X/' 
lkiiaat Vekaleti Müstesan 

Hüsnü B. 

, 

Antalya iktisat mıntakaaı: Muğ 
la Burdur ve Jsparta vilayetleri 
Mersin mıntakası: Konya, Sivas, 
Kayseri, Cenubi ve tarki Anado
lu vilayetlerden bir kıımı. Isveç ve Brezilya ile de bir c (~vann 4 

üncü sahifede) 

ev et Kerim B. in 
mukavele imzal~dık Rusyadakinutku 

Eğe iktisat mıntakaaı: lzmire 
müntehi olan üç büyük demiryolu 
ile lzmire boğlanan vilayetler. 

Bunlardan batka lrak ve Suri
ye ile ikti•adi münasebette bulu
nan bir de Cenup iktisat mıntaka
aı lüzumlu görülmektedir. 

Mukavelenin hususiyeti takasa değil, 
tediye esasına istinat etmesidir 

Türkiye ile laveç araaında da bir tica
ret mukavelesi aktedilmiıtir. Ankara'dan 
ıehrimize a:elen laveç aefiri M. Carlaoon 
Boehemann dün bize aktedilen muahe
denin eaaılan. fsveç'in iktııadi vaziyeti 
ve Türkiye laveç iktıaadi münasebatı 
hakkında §&yanı dikkat beyanatta bulun 
muttur. M. Bobemann diyor ki: 

«- Hali hazırda beynelmilel iktıaadi 
münasebatı tanzim eden takaa ve kon
tenjantman ıiıtemleri, mevcut umumi 
fikirlere. nazaran, buhrandan doğmuı ve 
ancak buhranla beraber y&fayabilecek 
yarım tedbirlerden ibarettir. Türkiye, 
ihracat itlerinde bu sistemlerin iatllzam 
ettirdiii bütün icabatı, ecnebi devletler
le aktedilen bütün ticaret muahedeleri
nin emeluları olan Uı:tıaat Vekili Celal 
B. in akilane siyaseti aayeıinde tahak
kuk ettinnittir. 

Benim imza ettiğim mukaveleye ge-
(Devamı 2 inci sahifede) l•ueç aefiri NI. Carluon Boehemann 

idari ilimler kongresi 
Muslihiddin A dil Bey kongrenin 

kararların izah ediyor 

Muslihiddin Adil Bey 

derdini tetlı:lk ederek bir kül halirule 
bütün bu dertlere çare bulacaktı. Borç
lar meıelesi, para istikrarı meselesi, her 
devletin ticaret muvazenesi, kredi itleri 
bunlar arasında da bazı mahsullerin is
tihsal ve istihlaki arasında bir muvazene 
temini de hep beraber müzakere ve halle
dilecekti. Halbuki bu muvazene işinden 
maada diger meseleler şimdilik tehir e
dildi. Yani ıeker işi, Londra cihan iktı
aat kouferansımn ınüzakere t-ttiği mese
leler mevzuundan C(tkmış ta Chadbourne 
mukavelesini imzalıyan devletlerin, bu
nu mzalamıyan «r.r1nleketlcrc bu muka-

Viyanadaki idari ilimler kongreaine 
iıtirak ederek birkaç gün evvel ,ebrimi
ze avdet eden Darülfünun Hukuk fakül
tesi müderrislerinden Mu•libiddin Adil 
Bey, iıtirak ettiği kongre hakkında bi
ze ıu ma1ümatı venniştir: 

- Viyanada inikat eden idari ilimler 
kongresi bu konvrelerin betincisiılir. i
dari ilimler kon~resi her Üc senede bir 
toplanır ve hukuku idareye .taalliik eden 
meaeleler hakkında fikirler teati eder. 
Muhtelif memleketlerdeki idari eıaslar 
üzerinde mukayeseler yapar ve müıpet 
neticeler hakkında b.uı temenniler izhar 
eder. Ben bu konv-elerin üçüncü Paris, 
dördüncü Madrit kongrelerine de Cüm
huriyet hükumetinin murahhası olarak 
ittirak elmit bulunduğum evvelki karar 
!ara ve müzakere safhalarına vakıf bu
lunuyordum. Bu befinci kongrede Dahi
liye umum müdürlerinden Sabri ve Na
ci Beyefendiler de hükiimet murahbaaı 
olarak hazır bulunmuılardır. Bu kongre-

(Devamı 2 inci sahifede) 

velenin tahmil ettiği taahhütleri yüklet
mek ımık•adını i•tihdaf eden t"§ebbüsleri 
şeklini almıştır. Biz kendi namımız. bü
yük şeker müstahsili memleketlerin vazi
yetlerini düzeltmek yolundaki teıebbüs
te ancak ~eker ihracah yapmamayı ve is
libsali.tımızı i~tihlikitımız nispetine in
hiaar ettirmeyi kabul ehnek derecesinde 
ileri a:idebiliriz. Ve Londrada iktısadi ve 
mali meseleler etrafında daha genit ve 
§Ümullü br anlaşma olmadan biç bir dev
letten kendi i•tihlak edeceği maddeyi ia
tihsal etmek lw:t.lı:ı inkar edilemez. 

Ahmet !1ÜKRÜ 

MOSKOV A, 18. A. A. - Cev
det Kerim ve Halim Beylerin bu 
aktam .. adyoda söyliyecekleri nu
tuklar 45,38 metrelik k .. a tulü
mevçli kızıl ordu merkezindeki 
postadan verilecektir. 

Temas ve ziyaretler 
MOSKOV A,18. A. A. - Türk 

spor heyeti dün Kremlin ve Stalin 
otomobil fabrikasını gezmittir. 
Moskova ve Türk futbol kaptanla
rı aralarında görütmü9lerdir. 

* * • 
[Rusyada maç hakkında gerelıı 

ıehrimizdeki hıuıui radyblarla v" 
gerek Ankaradakilerle telsilat al
mak kabü olmamıştır. Gazetemizi 
makineye vereceğimiz dakikaya 
kadar ajanı tarafından da tefsi· 
lôt verÜmemiıtir.] 

Akif Bey ölü 
Olarak bulundu 
Çiftçi kütüphanesi sahi
binin bir kaza neticesinde 

öldüğü anlaşılıyor 
Çiftçi kütüphanesi sahibi ve latan

bul Vilayeti Ziraat Odası azasından 
Akif B.in feci bir 
kaza neticesi öldü 
ğünü teessürle ha
ber aldık. Akif B. 
evvelki ııün Ana
dolu Kavağı hari
cinde deniz kena
rında yaralı ve öl
müt olarak, deni
ze girecek bir va· 
ziyette bulunmut
tur. Tabanca da O• 

rada görülmÜ§lÜr. 
Akif B.in tabanca 
aını muayene eder 
ken bir kaza neti· 
ceainde öldüğü an 

AKiF BEY !aşılmaktadır Akif 
Beyin ölümü ken· 

disini tanıyanlar arasında büyük te
essür uyandırmışhr. Akif B. seneler
ce irfan hayatına hizmet etmitti. Ken 
diai yüz yirmi kilodan fazla ve çok 
sohbeti hoş bir zattı. Şiıman olduğun 
dan kendisi memlekette bir Şiıman· 
lar cemiyeti yapmak iater ve bunu da 
ima propaganda eder dururdu. Akif 
Bey tiımanlığı faydalarından, tif
man olanların daima neteli olacakla
rından bahsederdi. Filhakika Akif B. 
daima nqeli görülürdü. Geçenlerde 
dükkanında yangın çıkmıf ve epeyce 
zarar gördüğü halde nqeaini bozma
mıştı. Ailesi ve çocukları vardır. A
kif Bey merhumun cenazesi dün Oa
küdardaki evinden kaldırılarak gö
mülmüştür. Cenazede Ziraat müdürü 
Tahain, ziraat odaıı azası, kitapçdar 
ve kendisini aevenler bulunmuş ve 
kabrine Ziraat odası namına çelenk 
kanmuıtur. Allah ranmel f'Vleve. 

Yeni vapur tarif el eri ey
liile kadar bitirilecek 

Yolcu Ücretleri ile navlun fiatlarını 
tesbitine 1 ağustosta başlanacak 

liman ve iskelelerini, bu yollarda 
yapılması mecburi sefer adetlerini 
teabit edecektir. Bu hatlardaki aeyri
seferi, Davlet Demiryollan ve vapur
culuk ıirketleri aralannda takılın e
deceklerdir. Uyutamazlaraa vekalet
çe l"fkil edilecek bir komiayon bu 
takaimatı yapacaktır. 

Yolcu ücretleri ve navlun tarifeleri 
de, kanunen Deniz ve Hava müateta
rının riyaıetinde odalar konıreıince 
seçilecek 3, Devlet Deniz yollan ve 
vapurculuk ıirketinden birer ve ve
kiıletçe intihap olunacak bir müte
bauıatan mürekkep 7 kiıilik bir he
yet tarafından her aene mart ayında 
teablt edilecektir. Odalar konııreai 
bu komisyona üç aza ıeçmif olmadığı 
ilk tarifeler 1 eylıllde meriyete gire· 
ceği için, bu ilk tarifeyi tanzim ede
cek komisyona odalar konırresi yerine 
lstanbul Ticaret odasınca 3 aza inli -
hap olunacakhr. Komisyona, Deniz 
Hava Müstetarı Sadullah B. riyaaet 

uıı...;ıı.o:;:;..:ı......:ı..""1.-">1-' edecektir. lktıaat vekaleti namına A

Deniz ve Haoa müsteşarı Sadullah B. 

Yeni vapurculuk kanunu, meri
yet tarihinden itibaren 3 ay zarfında 
lktıaat vekaletince vapurların aeyri
aefer ve ücurat tarifelerinin ihzar e
dileceğini amirdir. Kanun 1 Haziran
da meriye~e ııirdiği için bu tarfelerin 
1 Eylı'.ilden itibaren tatbik edilmek 
üzere hazırlanması lazım gelmekte
dir. Bu tarifelerden seyriıefer tarife ... 
teri limanlarımız arasındaki her de· 
niz yolunun ba§langıç, uğrak ve ıon 

yetullah Bey fehrimizde bugünlerde 
faaliyete geçecek olan bu komisyona 
memur dilmiş ve Ankaradan gelmit
tir. 

Devlet Deniz yollan ltletme mü-
• dürü Sadettin Bey dün vaki olan is-
• tifaarımıza cevaben, komisyona ida

rece bir müıneaail tayin edileceğini, 
fakat henüz bu mümessil in tayini i· 
çin iı'ar vaki olmadığını söylemitt ir. 

Komisyon, vapurcular da bir mua 
rahhaa seçeceklerdir. Komiıyon 1 
Ağustosta toplanacaktır. 

Lehistandan bir grup talebe geldi 
Lehistan baıvekilinin refika11 Ma dam Yemıeyevitec:h ve Lehist~nın Bük

reş sefirinin refikaaı Madam Artisevı ki Primeiper.a Maıre vap.uru ıle ~encz
iijı · · şehrimize ııelmişlerdir. Aynı vapurla Lehıatan talebeaınden hır gu· 

z ı~ın ,ehrimize gelmişlerdir; erkek talebe Galatasray liaeainde, kız talebe 
:;"p K a muallim mektebinde misafir edilmitlerdir. Talebe Pazara kadar ıeh· 
r~izde kalacklar, buradan Romaya ııideceklerdir. 
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Hicaz demiryolu meselesi Berlinde •. 
-1-

'4.lmanlarm niyet oe terebbiisleri. - Hicıız demiryolu gfüıerwcifu l&,u.-. 
Ahnanlarm Suriye taraflarındaki 

iatimar, iıtimlik tetebbiialerine ıe
lince; 1870 tarihindenberi oralarda 
yerle...,eyi kendilerine it ediıımqlor· 
di. Gerek hiikUmet ricali ve serek 
maruf muharrir ve mütefekkirleri 
bunu musi1Tane iltizam ve tavsiye e
diyorlardr. 

Almanlardan Amerikaya, ıuraya 
buraya gidenler oraların kanunlarına 
tabi olmak mecburiyetindeydi. Bu 
kanunlar mucibince hem mahalli hü
kumetin her koyduğu verıtiyi venne
ğe, hem de aıkere gitmeğe mcebur tu
tuluyordu. 

Türkiyede iae kapitüli.aiyonlar yÜ
zünden biç bir vergi vermiyor; asker 
olmadan yaıryorlardı. Bu sayede ka
zanç iki batlı idi. 

Nitekim Yafa, Hayfa taraflarına 
gidenler mes'ut olmutlardı. 

Oralarda yep yeni bir Alman mem 
leketi, bir Alınan miiııtemlekesi kuru
luyardu. Yavaş yavq muntazam köy
ler vücuda getiriliyordu. Bu ki>yler
deki .evler muntazamdı. Tetkilit yek
nasaktr. Düzgün bahçeler görülüyor
du. Köylerin muntazam caddeleri 
vardı .. 

Dediğimiz gibi oralarda yep veni 
b ir Alman memleketi, bir Alınan 
mÜ•temlelte•i kuruluyordu. 

Bu karlı iti daha ileri a;ötürmek, 
te-.i etmek biç te fena olmıy11caktı. 
Dört, beş yüz bin Alman nüfuıu, mu
haciı·i yerlettirmek çok iyi olRcaktı! 

Kayaer Vilhehn bunu çok iatiyortlu. 
ATabiatan ta.raflanna birer vesile 

ile- giden Alman bezirg-inlar, araı:İ 
sahiplerine, bahusus kabile rei~lerine 
~eyhlerine keselerinin ağzını açmıı
lardı. Bu auretle binl<ree dönümlük 
t•'praklarını yokpahaaına almrya ko
~ t tımu1111ardı. 

Osmanlr Hükfunetinin yolsuzlukla
rı, kanun•uzlukları cümlesinden ola
rak arazi alım 3atımı muntazam ·.·apu .. 
ya tabi değildi. Husuoi temessükler 
ile yahut kadıların hamiyetlerile o
lup bitiyordu. Bu peripnlıktan isti
fade etmemek budalalık değil miydi? 

Gözü açık misafirlerimiz ayni isti
fadeyi hiç kaçrrmamıtlardı. Mezkiir 
havalide bir hayli toprak edinmişler
dı. 

Sultan Hamit, Hicaz demiryolunun 
te.5isi üzerine, Bağdat ıimendiferinin 
imtiya~,fermarunda, bizzat kendi ka -
lemile koyduğu tahdidat., güzergah
taki arazinin bey'ii§eraamı, tapu mu· 
amelatını Osmanlı Hükiımeti namına 
tanzim ettirmiıti. 

Şimdi ise Rıa, lngiliz, Alman, Fran
sız iktısadi rekabetine setçekebilmek 
iç in atağıda sureti münderiç kanunu 
yaptırdı. 

Talimatrseniye mucibince ŞUrayi
devlet tanzim.at dairesinde i.ciz mu .. 
harrir tarafından müsveddesi yapılan 
kanunu mahsus ile maksadiili temin e· 
dilmiş oluyordu. 

Bu müsvedde Meclisimalısusuvüke
li.da bilmüzakere kabul edilerek mev-

kümer'iyete konulmuttu. 
Hicaz derniryolu ııe leııahilıi ııü

Mır~&hıncla vtilıi orcuinin auretiiısal 
ııe idarui hakkında kanun layiha... 

Birinci madde: Hamidiye Hicaz 
demiryolu güzergihlarında ve levabi· 
kinde maden itletmek, ocak açmak, 
ziraat etmek, mesken ittihaz eyle
mek misilhi huausat her halde hath· 
mezki\run idaresi nezareticelilesinin 
muvafakatine menuttur. 

ikinci madde: Hattrmezkur güzer· 
gahınrn iki .tarafında kain araziihi.
liye idareimüıarünileyha canibinden 
kabul ve tensip olunacak tarz ve şe· 
kilde işgal ve istimal olunabilecektir. 
Ve oralarda yalnız bizmetifiliyeiaske
riye ile mükellef tebaaişahanenin ika
met ve iski.nlarma müsaade oluna .. 
caktrr. 

Üçüncü madde: Hatnmezkurun et
rafındaki araziden e~has uhtesinde 
bulunan1ann ashabı tarafmdan ibare 
satılması veya çiftlik tesisi ve ebniye 
ihtaor evvelemirde o yerin denıiryolu
na lüzumu olup olmadığı ve balen ve 
istikbalen derniryolu menafiine bir gu 
na zarar ve mahzuru bulur:ıup bulun .. 
madığı bittabkik, liizwnu takdirinde 
istiml&k olunması mahzur ve mazar. 
ratı var ise men' ve tatil edilmesi meş 
ruttur. 

Dördüncü madde: Bilfunum maha
kimi~er'iye ve nizamiye, defteribaka .. 
ni idareleri memurini mülkiye vesaire 
taraflarından işbu mevaddıkanuniye 
daima nazarıdikkat ve itinada tutu
lup demiryolu nezareticelileıinin ma
IUmatı ve izni olmaksızm güzergi.ha 
müaadif arazinin bey'üterası, ifgal ve 
istimali hakkında bir guna. muamele 
yapılml)!:aca.ktır. 

Beıinci madde: Adliye, Dahil'ye, 
Nafia Nezareticelileleri bu kanunun 
icrayiahki.mına memurdur. 

llıinci kanun 
Birinci madde: Hamidiye Hicaz 

demiryolu etrafında tebaaigayrimüs
limeden hiç birine maden işletmek, 
ocak açmak, ziraat etmek, meaken 
ittihaz eylemek gibi hususat iı;in mü
saade verilmiyecektir. 

ikinci madde: Hattıali etrafında 
viki araziden eıhas uhtesinde bulu
nanlarm ashabı tebaaigayrimüalime
den se o kabil yerlerin tebaaimüsli
meden gayrisine ve ecanibe bey'üter
ki ve ican caiz değildir. 

Üçüncü madde: Hattımezkürun 
gÜzergi.hrnda ki.in araziihi.liyenin 
tebaaimüslimeden maadası tarafın .. 
dan işgal, i,tira, isticar ve iski.n edil
mesi memnudur. 

U5Ü.I kanunu mucibince memuna 
buzuMJ.nda tapuya raptedilmeksizin 
hususi :senedat ve makalat ile yapd
mı~ olan muameleler muteber değil
dir. 

Bu iki kanun layihasmm her cüm
lesi Sultan Hamidin maksadına gÖl·e 
bir çok mühim bükümleri cami bulu
nuyordu. Bunlar ilk nazarda anlaşr
lacağı için izaha hacet yoktur. 

(Arkan ııar) 

Yarın: 

Arap İzzet Paşa sahnede ı 
-1-

Ruayadan gelen muhacirler, - izzet Holodan MecliailuU ble I 
çekiniyor! - Kimler cevabı dayattılar? ....1 

İlkmektepler sergisi 
• 
Sergi büyük bir rağbet ve takdire 

Berlinden sonra Prag'a 
da uğrayacak 

BERUN, 18. A .A. - Volff ajan-
aından : 

Silihlan bırakma konferansı reisi 
M. Henderııon Berlin<>" gelmit ve hari
ciye nazırı M. Von Neurath, sefir M. 
Nadolny ve hıribiye nazın' M Blom
berg ile dün öğleden sonra göriipne
ler yapınağa başlamııtır. 

BERUN, 18. A. A. - M. Hender
son'a refakat eden silihlan bırakma 
konferansı katibi umumisi M. Aghni· 
des. " Boersen Kurrier'' e verdiği be
yanattıa dörtler misakruın imzalanmış 
olmasmın .silihları bırakma konferan
sı Üezrinde iyi bir tesiri olacağım 3Öy 

lemittir. 
Mütekabil bir emniyet lüzumuna 

işaret ederek, M. Aghnidea, M. Hen
deraon'un aPris ve Romadaki mül3.
katlarnıın çok samimi b ir hava için
de yapıldığını ili.ve etmiş, konferan 
sın ilk celaesiıün 16 teşrinievve1de ya 
pılacağını söylemiştir. 

M. Aghnideıı, M. Henderııon ile 
çar4amba günü Prague'a gidecekle
rini bildirmittir. 
-------o----

İtalyan tayyareleri --- -
Dönerken de Atlas Ok

yanosunu aşacaklar 
CHIKAGO, 1.8 A. A. - M. Balb<> 

Nevyork • ltalya dönüş seyahati İçin 
cumartesi gÜnÜ arkadatlariyle birlik
te hareket edeceğini bildinniştir. Bu 
seyahat Açores adalan yoluyle yapı
lacaktır. 

CHIKAGO, 18. A. A. - Balbo, M. 
Roosevelt'in u Beyaz ev'' e Javetini 
kabul etmi§tir. Balbo hafta sonuna 
doğru gidecektir. 

ltalyan tayyareleri yann Neıryork'a 
gideceklerdir. 

CHIKAGO, 18. A. A. - Balbo'ya 
filoaunun dünya etrafında bir aeya· 
hat tqebbüaünda bulunup bulunmı
yacağr sorulmuştur. Balbo böyle bir 
uçuıun ,yapılan göaterit uçuşuna bir 
ıey ilave etmiyeceğini bildirıniş, ltal 
yan, Açores adalan yolile döneceği. 
ni teyit ebniıtir, 

Balbo, çarıamba gÜnÜ Neyork'a, 
Niyagara şela.Jeleri yolu ile gideceği
ni bildirmiştir. Orada 3 gün kalına· 
cak ve İtalyan tayyarecileri Ameri
ka tayyareleri ile Vaıingtona, Reisi
cümhurun öğle yemeği ziyafetine gi
deceklerdir. 

220 milyon dolar vergi 
borcu 

Asıl iş bu misakla bir 
neticeye varmakhr 

ROMA, 18 (A.A.) - Romadan 
ayrılmadan YVel M. de Jouvenel, 
Temps ırazetesine ıu beyanatta bulun 
muıturi M. Daladier geçenlerde 
.. Dörtler miaakı bir netice değildir." 
dedi. Bundan doğru bir söz söylene
mez. Dörtler miaakı Milletler cemiye 
tin teşriki meaaileri için bir metod
dur. Şimdi bu metodun bir neticeFe 
varması lizımdır ve bu hu.susta ilk ka 
rar verilecek nokta silihlan bırakma 
konferansıdır. Eğer silahları bırakma 
konfera..-ısı iyi biterse dörtler misakı 
ilk neticeyi vermit olacaktrr. Ve bu 
her ihtimale kartı dörtler misakınin 
ilk tecrübesi olacaktır. Bu siyasi itin, 
muhtelif Avrupa görüşlerini bir nok
tada birleştirmek fırsatrnı vermesi 
lazımdır. Mi•ak 10 sene için aulhü ta
ahhüt ediyor. Eğer bu bir mütareke 
olsaydı tehlike olabilirdi. Binaena· 
leyh istikbai tanzim etmek lazım
dır. 

Tuna devletleri 
Buğday ihracabnda bir 

anlaşma yapblar 
LONDRA, 18 (A.A.) - Reuter A

jansının haber aldığına göre Tuna 
devletleri arasında buğday ihracatı 

hakkında bir anlaşma olmuştur. ih
raç edilecek buğday mikdarr ilk se
ne için 54 milyon buşe.I, sonraki sene 
için SO milyon bufel olarak tahdit e
dilmişlerdir Bu uyuşma hakkmda 
memnuniyetini izhar ettikten sonra 
M, Morgegthan Sovyet • Rusya ile de 
yapılmış. o1an anla~aya itimadını SÖy 
lemiştir. 

Kanser ve kobra 
PARIS. 18 (A.A.) - Profesör Cal

met~, dün ülUm akademiainde kan-
5erin tedavisine dair bir konferans 
vermiştir .. Profesör Nevyorklu Mona· 
ilesser ile Parisli Targuet i111J1indeki 
iki aliınin kanserin muhtelf ıeklleri
ni tedavi için kobra yılanının zehrini 
hafif mikdarda kullanmak fikrini 
ortaya atmış olduklannı söylemiıtir. 
Bu 5ayede bazı şişler zail olmağa yÜz 
tutmuş ve hastaların çekmekte oldu
ğu ağnlar sızılar hafiflemiıtir. M .. 
Calmette, bunun Üzerine kobra yıla
nını zehrini kanserli farelere t a tbik et 
miş ve fa.relerdeki ~i,ler on on iki en
jeksiyondan sonra zail olmuftur. Pro
fesör bu vak'alardan müsbet neticeler 
istihraç etmek İstemiyor. Yalnız bu 
vakaln kanser tedavisi için tetl,ikle
rine devam etmekte olan kimse1e r İ· 
çin teşvik edici mabi.yet~e görüyor. 

NEVYORK, 18 (A.A.) - Colom· 
bie yüksek mahkemesi, ayan mecli•i- Bükreşte mühim bir dava 
nin eski tahkikatçı11 M. Davis Olaon BOK.KEŞ, 18 (A.A.) _ Divam-
tarafmdan 220 milyon dolar verginin harp 16 ve 17 şubat 1933 de olan ko-
verilmesi için M. Andrev Mellon ile münist karga§&lıklarr esnaamda Bük 
daba birkaç memur aleyhine açılan reş civarındaki demiryollar atelyele-
davayı görmüş ve M. Andrev Mellon rini ve fabrikalarrnı işgal ve bu su-
lehine bir karar vermiştir. M. Olson, retle isyan edenlere karşı açılan rnah-
M. Mellonun ecnebi birkaç ticareti kemeye batlaınıştır. Muhakemeleri 
bahriye şirketi ile anlatmış olduğunu yapılacak 108 maznun vardır. Bun-
iddia ediyordu. !ardan 23 Ü kaçmıştır. 40S lqi şahit-

Gandhi gene oruç tutacak tir. Muhakeme 30 gün sürecektir. 

POUNA 18 A.A. - Umumi validen Atinada bir tevkif 
bir mülakat almak teşebbüsünden vaz- ATINA, 18. A. A. _ Mütekait 
geçen Gandhi. Pouna'dan Bombay ve 
Abmetabad'a hareket ebnitlir. miralay Zervas, tahrikat yapmak 

Gandhi'nin yeniden bir oruca başlama tan dolayi tevkif edilmi,tir. 
sı ihtimali vardır. Miralay Plutirasın dostların· 

LONDRA, 18 A.A. - Gandhi, sivil dan ve Selanik kıtlası zabitlerin
itaatsizliğin §İmdilik de'l'lllll edeceğini 
ve l ağuıtosta ferdi itaatsizliğr yerini den birisini, Seliııikte bir tahrikat 
bırakacağrm söylemittir. yapmağa davet etmittir. 

Mançuride kıralhk Yunan borçlan 
ŞANGŞUNG, 18 A.A. - Yeni Man- LONDRA, 18 A.A.. - Yunan nazır-

çuri bükilmeti icra reisinin kral ili.n e- lan ile M. Chamberlain arasında yapr
dilmesi pek mııhtemeldlr. Yeni hiilalme- lan son görütmeler neticesinde, lngiliz 
tin kanunu esasisini tanzime memur e- maliyt nazmnın Yunan bükUıneti düyu
dilmiş olan komiJyon azaS1DJn ekserisi u lngiliz hamilleri ile Yunan murahhas-

Halkevinde açılan ilk mektepler cağınız ayrı bir :sergide canlandrraca- metru6 hükümdadrğa taraftardır. !arının noktai nazarlarmı birle,tirmek 
ıergiai çok rağbet görmektedir. Dün İngı"lterede hava hususunda teşebbüsatta bulunmağa mu-

mazhar oldu 

S bin kadar ziyaretçi sergiyi gezmı· •- ğız. Sercinin tanziminde bilhassa fU vafakat ettiği zannolunuyor. 
• noktalara dikkat edilmiıtir: 1 M La. d bu haf ·• · de 

tir. Sergi çok alaka uyandırmı•tır. manevra arı . ver os ta rçın veya ge-
• l - Bir çok itleri bir araya yıg" • lec k hafta ba .._ b' kara ·ı •· 

Dün bir çok ecnebi m-'-tepler talebe- N e ım.... ır r verı ecegr .,. mamak ve ziyaretçinin bu itleri ya- LQ DRA, 18 A.A. - Hava manevra- hakkında kanaatini bildinni!tir. 
si ve muallimleri sergiyi gezmişler- ları rüyet şeraitinin _..._ fena olmasrna kından görmek ihtiyacını güçleıtir- ,..,.. ç· l" p • t dir. Sergiyi muvaffakıyetle tertip et- rağmen dün~ başlamıttrr. Bu ma- ın ma ıye nazırı arts e 
tiğinden dolayı lstanbul Maarif mü- memek. nevralara bet bin ki!İ iıtirak etmekte-2 - Her cins işlerin yanı başlan- d' PARIS, 18 (A.A.) - Çin Maliye 
dürlüğü tebrik edilmektedir. Maarif I ır. nazırı M. Sooug dün Roma ve Cenev-
müdür muavini ve İstanbul erkek mu na top u veya ayrı ayrı izahat lavha- L"t J t "l • 

1 k k 
· t ·ı . .d 1 vanya 1 ayyarecı enn reden Pariae geldi. M. Soongı Roma· 

allim metkebi usulü tedrt·s hocası an oyara zıyare çı erın sergı en · · if d 
0
••tu"mu- dan Cenevreye Duçenin emrine ver-

Bıfzırrahman Ratit Bey dün bize ser azamı ıst a e teminine yardrm et-
ginin mahiyeti hakkmda •u izahatı mek. diği hususi vagonla seyahat etmiştir. 
Verml'otı·r·. • S KAUNAS, 18 A.A. - Volff Ajansın M. Soong'un Romada M. Muasolini ile 

, ergi muhtelif ilkmetkeplerin it- dan: Atlas Okyanos'unu asan tayyare-
- llkınektep sergiai metkep mu• !erinden birer parça almakla meyda cilerin uğradıkları acıklı akibet bütün mühim görüımeler yaptığr malUın-

hitın. deki hareketlerden yurth•lan b I bü b' k __ ,__ dur. Çin Maliye nazrrı, dün istaayon· 
....,, na gelmiıtir. Ancak bu kadar mah- a kı ··yük ır eder içinde bmuunış-

ha'-erdar etme'- onlara ilkmektebm' trr. Bu münasebetle oıı'll"r mat- tutul. da Çin sefiri M. Vellngton Koo ile 
,., .., dut bir intihap kartısmda bile dört -.. b" k h · ti t f d k çalışma ve öğretme yollarını tanıbnak ması i~i.n emİt' verilmiştir.. ırço şa aıye er ara ın an arşı· 

yüze yakın olan lstanbul ilkmektep- 1 t M S P · t k b. 
için yapılmıfbr. Bu İ•ler serek mev- Tayyarecilerin bulunan cesetlerinin anmıt 1

• • oong arıs e ısa ır 
• !erinin hepsinin i•lerinden bı'-r par- mu··ddet oturmu•tur 

2ulan, gerekse yapıht .,., itlenit tarz- • • ~ Kaunas'a kadar getirtilmesi ve cenazele- • ·• 
ça göstennek, gerek zaman ve me· Am k d b hk A • ları itibarile dünkü mektebin mahaul . rinin kaldınlmasr için yapılacak maaraf- eri a a ir ma umıyet 

erinden çok farklıdır. Burada faali- kin itibarile, gerekse serginin aaıl lar Litvanya bükiımeti tarafmdan öde-
yet mevzulan yakm hayatın ve ibti- •azifesi itibarile kabil olamamrftrr. necektir. MALONE, (Nevyork hükümeti) 18, 
yaçların içinden almmq, çocuk ruhu- Bizim göstermek iatediğimiz ıey biz- Tayyareciler-in uğradrkları kazanm ev- ~:ı~min~:~;';' ~;~"1:::::d~S:!.:~:: 
na göre ayarlanmıt. milli cemiyetin zat ve sadece bu itlerin kendileri de- velki gece üıtünden geçmekte olduldan 
hazineıinden aeçilmit ve beynelmilel iildir. Belki inlolip neslinin, Gazi mıntakada büİcüm süren ~iddetli bir fırtı göstereceği obir müessesede 10 ıene 
pedasoji tekniğinden istifade edile- çocuklarının, Türk cemiyetinin biz- na yüzünden vulruhulduğu zannedilmek- kapatıhnağa mahkfun etti. 
rek tekillendirilmittir. Metot itibarile metinde semereli bir yoldan yÜrü- tedir. Joseph Doldo Reiıicümbura bir tehdit 
de muhtelif odalara yerleıtirilen mü- mekte olduklarıdır. Alman hava i~leri nazın M. Goering, mektubu ile içinde patlryan maddeler o· 
tenevvi itlerde faaliyet prensibi bi.- Ltvanya baıvekiline gönderdiği bir tazi- lan bir paket ıı-öndermitti. 
timdir. Talebenin bu itleri ıati' teteb Şeyh Berzan lrak'a gönderiliyor yet telgrafmda Litvanya'h tayyarecile- Tayyare ile devrialem 
büs ve arathrmalarile yapmalarına rin vatanlanna dönmeden pek az evvel 
ve içeriden gelen isteklerle tamamla- "Yeni Irak" gazetesinden: Şeyh uğradıkları acıklı ölümden duyduğu te- MOSKOVA, 18 A.A.- ıMDskova'dan 
malanna ehemmiyet verilmittir. Is- Ahmet Berzan ilan olunan aften is- essürleri bildirimittir. aynlırken tayyareci Willy Post, Sovyet 
tikıaı harbini ve onun yüce kahra· tifade emelite trak hükiimetine de- Bolivyalılar 1000 ölü verdi teşkilatına kendisine gösterilen ryi ka-
manıarmı layık olduğu tekilde yaıat· halete karar vermittir. Kendisi Eski- bulden ve Sovyet Rusya üzerinde uçu-
mak için düşündüklerimizi bu sııı·gi- §ehir, Ankara, Diyarıbekir tarikile b ASSOMPTIONı 18 A.A. - Verilen şunu tanzim etmelerinden dolayı teıek-
ye arğdn·amadrğrma çok üzülmüşüz- Zahoya gelecek ve oradan lr"k hu- rir tebliğe göre Paraguay kıtaatr, Bo- kür etmiştir. 
dür. Bu kurtuluş ve yükseliş savaşı- duduna dahil olacak hükumetin ta- ıvya'nın dördüncü alayım takiıı ederek Tayya.reci Sovyet Rusya ile çok ala-

_.;....;._~~~--'ııı.tı...Jıoalb.i.ı. ııi;" ulıı:...i·u· :mı!Z..j"dl:ııiıııi..&:Ü .. lllllw...:....lli~cdcı:&ı:.ii.'~· .!k:.rA:.il.llı.lr.İill.li:ı:İll~ıı.JIUı:iıı..l.JG~odn~d~raj'}ru~n~l~4;.,::kilL·OoamQe~ti'~e;;k!"bıjr:k~ın~ari.:g~e~lr.~~~i'~~k~a~d~adr;.h'.o~ld~u~ğ~unu, memleketi tetkı'k için erek uzun müddet kalmak 

!Ai(i Sir 

intihap yoklama talimalnames~· ~~;:1 
_ 'ANKARA, 18 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk Fırkcuı U '·_,. 
idare heyeti tarafından hazırlanm ıf olan İntihap yoklama talinı ot \ 
mui umıani reislik divanı tarafın dan ttudik edilmiJtir. ~I.; ~:i; 

Köy muallimleri için kurslar ~ı :r: 
ANKARA,_ 18 (!e!,e~?nl111) -::- Köy ~ekteple_ri'!J_e ziraat ' , ;::. 

okutmak suretıle köylunun ve koy çocııgunun bılgısıni arttırmalı · · 
köy mektepleri muallimlerine mahsus açılmcuı kararla,tırılan ~· lııoı .'~ 
kursları 1 Ağıatoııta Ankara, Bur• a, lzmir ve Atlanatla .açılacaJılı'• 1•~ 
kanıula yüksek ziraat enstitülerind cı açılacak olan kur•lara & · . '1 llııı 
Çankırı, Kır,ehir, Yozgat, Ankara vilayetleri köy mektepleri m~ ıı."'~ 

E;R;;;;;~ ~·t:;;;;itbf:S:C-:k"daıgJ...~ 
EDiRNE, 18 ( A.A.) - Birkaç günden beri Edirnede baf kalJ~ı~~ bt, : 

yacak derecede şiddetli bir sıcak dalgtuı içindedir. Yağmurlu ha iı: ~
rı takip etlen bu sıcaktan çiftçiler çok memnundur. Pancar ma .. "- ~. 1 

niin bu sene çok bereketli olacağı tahmin ediliyor. Koza mahsııld · ıı.ı. 
iyidir. Koza salıfı hararetli bir su relle devam etmektedir. ~ 

8 1 iç· 

Bursa - Orhaneli yolu soygunctl'• ~i. 
/arı Samsunda yakalandılar ~~!· _ ..... q~ 

ANKARA, 18 (A.A.) -llursa ·Orhaneli .yolu üzerinde ıOP,i"'lt. i 
yapan ve bir jantl~ma ile bir köylümüzü. şehit eden şakilerin re~ .ı.~~· .: 
yade oğullarından lsl&m oğlu Mus tala ve biraderi Mehmet ve ayııtr."1 

•• 
leden uzun Ahmet oğullarından H cuan oğla. Bekir, Samauntla rll, ' 
mız tarafından silôhlarile yakalan mı~ar ve cürümlerini itiraf etffl · hit ~. 
d• ~"· .. ~ ~I~ 

::: -- txı" 

Katil Adliyeye verildi ~t~ 
lıt .. ~i 

Arifin Mehlika Hanımı öldürmedet'~ 
e~el oteld~ ra~ı içtiği de anlaşılıyo§~; 

Tucc:ardan Burhan'.'ttın ~~ kr- j leri vakit kederli bir vaziyet!~l\ "·· 
zı Mehhka Hanım1 Arıf Bey ısmınde 1 !er ve beraberce içki de içautl ~\~ ~ 
~irinin öldürdüğünü yazmııtık. "'.'eh- Bu esnada kız babaıınrn kar•...-! \'ij • 
lıka ffamm 18 yaılanndadır. Arif te artık ııörüımelerinin kabil 0 1 ıtı~ 
Musta.fa Nuri Bey İsminde mevkii ·· 1 · t. Arif · M b ' '-~~i 

1 b. "I d s·· I d . .. ru soy emlf ır. 111e e--• A:'•ı.. o an rr zatın og u ur. oy en ıgıne b k 1 • ·· leP" ~ 
göre Arif Beyle Mehlika Hanrm bir at umm 

0 ":'8lfacagmı '°!. ~ '• ~ 
seneden beri tanıtıyorlarmış. Adalar- ~~zı ta_ba~oa ıle ~.rarak. ol~r 'AııtıııÇ 
da ve diğer yerlerde. bir çok gezinti- tur .. Bır rıvayete ~~r~ !"rıf, bı : ~ilı Ilı 
!er yapmışlardır. Arıf, kız• babasın- det evvel de sevgılıarnı unutstı~lıt •e 
dan istemiştir. Fakat krzın babası, Avrupaya gitmit ise de sevgili ' 
d~ de yazdrğııruz gibi Mehlikayı· nutamamrştır. .1 
Arıfe bazı sebeplerden dolayı kat'i Mehlika H ... mu öldüren J>.t' 
surette vermemeğe karar verince, A.. müddeiumumiliğe teslim ve d'".1' 
rifin zihni altüst olmuştur. Bilhassa cü istintak hakimliğine tevdi e&• 
babası kı:zı başkaSlna da nişanlamak tir. , jlb 
Üzeredir. Arif, bunu duyunca çok mü Bu cinayet münasebetile Arif <ı"lıi 
teessir olmu~ ve ne olursa olsun buna. ri imza.aile aldığımız bir i 
mini olmak istemiştir. Bir rivayete deniliyor ki: ~itı 
göre bahıtsız kız, gömüldüğü gün isim iltibaaından bir çok dotıl 
nişanlanacaktı. Söylendiğine göre, tereddüde diifmektedirler. eeıı~ 
cuma günü Arif ile Mehlika Hanrm niköydeki yalımda oturuyoruıt'• 
Büyükderede Biri~tol oteline geldik- fiyetin tavzihini rica ederim." 

•lı .. 
ıı ... 
~·q•ıt 

İsveç ve Brezilya ile' İdari ilimler 
lliııı 
~) 
' llıı . ') 

!\'lukavele Kongresi 
imzaladık 

ltııı Ilı~ 
lj d hi~ 
~., '"-

(B~şı 1 inci sahifede) 
lince, bu mukavelenin müddeti l tem
muz 1933 ten 1 temmuz 1934 e kadar 
bir senedir ve 1 temmuzda meriyete gir
miştir. Mukavelenin hususiyeti takas e
sasına değil, tediye esasına istinat etme
sindedir. Bu hususiyet memleketimin 
mahoiıl ve kambiyo işlerinde serbest mü
badeleci olmasından ileri gelmektedir. 

- Türkiye i)e lsveç'in iktısadi nıüna
sebatr nasıldır? 

- lktrsadi münasebatımraın, tama
men inkişaf etmiş olduğunu söylemek 
biraz mübalağa olur. Bununla beraber 
bu buhran zamanlarında bu kadarından 
da ademi memnuiyet beyan edilemez. 
Buhran ve bugünkü gayri tabiilik geç• 
tikten sonra münasebatın bir kat daha ı 
inkitaf edeceği ıüpbeaizılir. 

- Türkiyenin iktisadi vaziyeti hak
kında fikriniz nedir? 

- lktısadi yükselme için Türkiyeyi 
diğer memleketlerden daha miiaait şart· 
lara malik görmüyorum. Başka menıle-' 
ketlerde nadir bulunan veya hiç bulun· 
miyan bazı müsait prtlannız var.tir ki 
onlar da tunlalldır: bütçe müvazenesi, 
hsrici borçların tasfiye edilmiş olma11, 
ve mabsuli.tınızdaki tenevvü. 

Bunlara malik olan ve maliyesi üzeri· 
ne çöken ağır bir mazisi olnuyan Tür .. 
kiye, buhran dolayısile konulan tedbir• 
ler kaldrrıldıktan sonra iktısadi yÜksel
me için önünde serbest bir yol bulacak
tır ... 

- lsveç'in para siyasetinde alhn esa· 
smı terketmesinin sebebi nedir? 

- !sver. altm esasını terkederken en 
büyük mahrecimiz olan lngiltereyi takip 
etmiıtir. isveç'in mahsulitının yüzde 
kırkını lngi\tereye ihraç ettiği anlaşılır
sa bunun zaruri oldu'ğu anla,drr. Bunun 
lsveç'e bir zaran dokunmamıştır; lsveç 
büyük miktarda ihracat yapar, senelik 
ihracatımız SOO milyondur." 

Brezilya ile miıkaııele 
Türkiye ile Brezilya arasında aktedi

lecek ticaret muahedesi muzakereıi bit
mit ve muahede imza edilmiştir. Anka
ra'dan ıebrimize gelmiı olan Brezilya 
sefiri M. Mario de Pimentel de Brandao 
dün bize muahedenin esasları hakkında 
şu izahatr vermiıtir: . 

_ TicaJ"et muahedesinin esası en zi .. 
yade musaahedeye mazhar olan millet 
muamelesine ve takas esasına müstenit
tir. 

Bundan evvel Türkiye ile kahve itila
fı aktetmiştik; Bu sebeple Türkiye'ye 
ithal edilecek kahvelere mukabil Türki
ye'den Brezilya'ya ihraç edilecek •§ya
nın gümrüklerimizde tabi tutulacakları 
muamele bu muahede ile tayin edilmiş
tir. Türkiye muahedemiz olmadığı için, 
Türk eJyasmdan gümrüklerimizde, bi
zimle muahede aktetmi! olı<n memleket· 

(Ba;c 1 inci sahifede) ~.'1,ı_ 
de 24 d<tvlet temıil edilmittir. 

1~ 
Kongre üç büyük şubeye ay ıf. ·~· 

Birinci tube idari davalar ve Devi ~ .. i 
raaı meselelerile, ikinci şube, ~ · •it, 
meselelerile üçüncü şube, idarede l~ı~ t 
ma ve rationel esaslarla meşgul ~ ,A,. 'll\ 
tur. Ben bilhassa birinci şubede~~·•! .. 

Arkadatlarım da ikinci ve üçii!": '•ıit 
belerde çalıştılar. Kongret\İn ilk 1 tl~~ı, 
da umumi heyetçe seçilen relı "· '>ı , 
arasında bulunduğum için birine! ~ı 
ye bilfiil riyaset ettim ve burada 'il; i 
idari davalar ve Devlet Şura11 t Iİc 'c' 
uuz hakkındaki tetkikleri izaha l 
buldum. l'ill 

- Kongrenin verdiği kararlal' ] t 
- Kongrenin muhtelif idari ~ 

hakkında ittihaz ettiği kararW' ~ ~ 
rumla bükümete arzetmezden e•,.JN ' 
ze izahım doğru bulnuyorum. Y_.,..~lıt 
nu arzedebilirim ki ilmi bir lı.,..,. ''<ı'llı 
kararlan temenni mahiyetindedİI'• ı/ 

Alakadar devletlerce kabul ve .:f 11.ı ' 
olunması devletin ibtiyanna tJaF ~ .b:'di 

Siyasi kongreler kararları gib< .;._";~ 
buri mahiyeti haiz değildir. 

- Beynelmilel idari ilimler iı'' 
deki mesainiz baklanda malliın"1 n 
miıin.İ%? j t 

- Beynelmilel idari ilimler i~ 18 
ile kongre arasrnda bilvasıta bir ~ 
bet vardır. lnstitünün merkezi :;f, 
olduğu halde asli azasından ç ~ lı • 
kongre münasebetile Viyana~ .. ~''• 
masmdan istifade edilerek inıtı~d ıltı 1• · 
nada bir umumi içtima akteylentı~I /ıj l,ı~· ) 
ni aza sıfatile benimle RomanY,.Jı ~~ 
sör arkadaş baklanda kabul 1, 
yapmqtır. Şunu hulusla ar:ı:ed~ ,~ı 
institii reisi bir Türk müderrisi~1ıP f "l 
tüye intibabını hakikaten sevıti 1 ' 

laınıştır. 1;',. ~'•ı.. 
- lnatitünün müteakip içtiııı• 

bulunacak ınısmrz? J1 :t.ı~'" 
- imkan olursa kış içtimalfll'1,ı ~'<! '1• 

lunmak üzere mahdut bir ıniid ""': • 
Brüksele gidec.iğim." ./ ~~I ') 

o ,.-" ~~ 

Yeni bir seyrüsef et ••;, ç 
talimatnamesi ;.;~:~ 

. ıl'.Jiı, ' 
ANKARA, 17 - Emniyet• ~ı'~ı"• 

ye umum üdürlüğü yeni bir &e tJd l.'i~'•l 
talima~esi ~~~a~ıı:· Jl.l'"• 
susta emmyet mudürluklenn"' ii;,ı"J.1;, • 
talealan sorulmuştur. Gelen "'~/"••., 
melerden talimatnamenin ha:ı!1~~ıt". 
da istifade edilecektir. Bu tah.,Jı~ 
Belediye sınırları arasmdaki " 1 1 
talarile seyyar satıcrları alalı:a&ııı' 1 1 t,, 
esasları da ihtiva edecektir. ./1 ıi'"ı 

•""'""'""'""'""'""'...,""'""'..,._,~/,O l ?I,, - ı .-eı•o r'~• 
Badema Türk eşyasından da d~~ 1 ~'•ı'.I 
leketlerden alınmakta olan re•• Jl~ l I,, 
caktrr. Muahedede Türkiye'd•0t<ıf"'ı! ~İ'• 
ya' ya itbal edilecek eşyanıı> · ıi" 1( ••i . - .. . .... -_...,ış "" 



s· 
1 ır tevazua misali 
..ı· 

fQ e,lYf!ye ait bir münakasa ilinm .. 
· Y1.lara lüzum olduğu gözüme 

<dtt l.riatal yazıhane camı, 4 
• ~-:• hokka takımı, 12 beyaz 
'-ıı : ıa.. 3 kriatal ayna •• 
~ al~ a7ajı batını tutmı
.,tl~ okuyan biriai, bat tara· 
....._ dıği zaman kendi kendi
~t: 

-., iye •caba bir M)'Yahin hüro
~e.ı. arzu edi7or ki bö7le 
,j••lıane camı, kriatal hokka 

"~ıı ıne.ı. iıtiyor? •• 
ile lii ~lnacak "!Ya arasında ay-

. "'~ ii havlunun hulunutu açı
~~ .~aenin latanhul herher
~une olabilecek Avrupai, 

lı.ı,,. aalonu olmUJ ihtimalini 
't 'ıı._r•tiriyor ..• 
i"•d·Pr, hayır ••• BeJediyetııin aı;

do ~ '• ne bir Sey7ahin bürosu 
' '-1,d ~ildik bir berber aalonu-
~· ~u eıyaları 7akında 

8 
i iç. ae&Jz çocukları koruma 

1 
Q h1ı •tı İsliyor. 
'k"~!,a biraz muıuif ve mute· 

il. İıl •zımdır. Bir fukara, bir 
~"ıııiı.'r ~üeueseıi müdiriyeti i· 

r ı,k~u._,,,.. olacak surette hu 
~ iııt~~~ne ve mütevaziane ta
lQ' •• •.,.p olunuıu, doğruau te

•e 
11
1eragatin çok yüksek bir 

• .•deaidir. 
. ı.,. lıinıi çtlup ta hu refah aenele

~~ ııı~"-lı büıçeai içinde pekala 1ö1 
\' "1i •kaaa ilanı koyabilirdi: 

-. ıtıU:Ç•lacak kimaeaiz, fakir ço-
·~ı_.., ;.•eaeai Müdiriyet bürosu için 

ı.., ıl diıinden, yan taraflan 
tıadından ve üstü zebercet 

'ı~i Ç~""1ul 25 masa ile hokka
"'- •ıı mamulatından kapaklan 
• t •e ~.Yazı laknnı.. pervazları 
~ ı/UJıırüt kaplamalı 37 ayna .. 
u llıu~t İJi, ipeği Çin ipeği 85 
~ 

1 
ayaa olunacağından itası· 

·ı •. 0 atıJann % 7,5 teminat ak-•tt, ... ,, 
'r "ı•.::•t Allah razı olaun ki bun
~ •nıiş ... 
llt~hi fıkra..,, bitirmezden evvel 

4~1ıta ın, çok mübrem, çok zaruri 
,......, ~temas etmek isterim: 
'• ç· "laların her halde Hint 
··ı:'" ih-·· ~·""'nı ~gınden mamul olmaları 
1~ •e fası. Eğer püakülleri de 
· ıruze taşlı oluraa çok güzel 

~ Salahaddin ENiS 

'»•tı•rde 0 

-..,Yefalılar yurdu 
ı.ı.: llınumiden evvel "Vefa" 
~İt :~•unlannı bir ara7a topla
, •. lf Ueaaeae vardı: "Vefalılar 

arp senelerinde bu kıymet
~ İitıı _faal olamamıt, tekrar bir

ılııı,11 tt . v~ emelile muvakkaten 
• ,. Ilın birini velyeden hi.di-
llı11 ) andan beri bu irfan müease

't~rıiden ih1 a11na imkan bı
)~· Memleketin ilim ve irfa
llt~ aı~rdan beri hizmet eden 

• 
1 biti, &e!1ın müdaviın ve mezun

.,,~'h.. ı.."'~en ve aralannda hiıle· 
~.•lıı_~ y"' rabıtalarla tarain eden 
,~ ÇtJı 

1
Urdu" nun yeniden ih7a

ı· • h.,~1 nıakta olduğunu memnu 
~le ilı e~ aldık. Gerçi eskiden 

; 11ıft,i etı _bugün orta melkep ba
'11 t, edılmjt olan "Vefa" mek

>l ~ llkrk~ liıeye tahvili ve eski 
~ ~ de\ lı ıçin vaki temennileri 
,'"le il aydetmiıtik. Bu temenni 
:ı'lıir e tekrarlanacaktır. Vefa
., •ltı dll>ezunlan bir vakitler ka 
·ı.leai} a çalıttıklan bu irfan 
q . "ıtı rıa k ı· '< ıç;,, 

1
.o met epten ıaeye 

'-t •bn azım gelen makamata 
ektedirler. 

Ilı~ 'k ---·-
1 li a. cümhurreisinin 
~ Yeğeni 

ı,. l>. lıaL .. A 'k R .. 
... "'l.. .t( uıere gore men a eııı· 

iç; OOavelt'in 7eğeni yakında 
~i 11 

tehrimize gelecektir. 

~~:: Bey mezun 
~uı.. erı lfe t' ··d·· ·· z· B t.)' ye ı mu uru ıya • 

ll>ezuniyet almıştır. 

l Şilin, A•. 
1 İ'ezeta 
1 Mark 
1 Zelotl 

20 Ley 
20 Dinar 

1 t•rno•ec 
1 Altın 
1 Me .. · 

~ 

18.-
44,75 .... ~ 
48,90 

13.-
21,10 
27.SO 
12,JO 
20,90 

1,90 
z.so 
2.111 

15.94 
4,245 
5,66 

1,9835 
3,8925 

3,89,25 
34,605 
19.965 

1088.25 

25.-
18.-
50.-
u~ 
24.-
55.-

938 

MlLLriEI ÇARŞAMBA 19 TEMMUZ 1933 

• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

İhraç malları 
iskelelere eskisinden daha 

ucuza getirilebiliyor 
Ticaret oda11nın yaptığı tetkikata gö

re son seneler zarfında memleketimizde 
iD§a edilen toıe, tren 7olu ve köprülerin 
umumi ticaretin inki!afı ve ihraç ticare
timiz üzerinde §87anı dikkat müspet te
ıiri olmuıtur. Memleketin içerilerinden 
ııelen dahili iıtiblik maddelerinde taya
nı kayıt bir ucuzluk ııörüldüğü gibi ih
raç eıyaımın limanlara eıkiıine nazaran 
daha çok ucuza mal olduğu teshil edil
miıtir. 

Memleketimizde balen 6000 küıür ki
lometre demir yolu hali faaliyettedir. 
254,400 kilometre de modenı §OSe var
dır ki umumi naldİ}>atla mühim bir rol 
07namaktadır. Yol ve şose inıaatile ali.
kadar olması noktai nazanndan son se
nelerde 5200 7eni köprü yapılım§ ve 
8000 köprü tamir eclümiıtir. 

Bizden aldıkları ile bize rekabet 
lıtatiıtiklere göre bu sene Yunaniı .. 

tana, daha zi7ade Yunan adalarına pri
na ihracatnnız mühim bir yekuna baliğ 
olmuttur. Yapılan tetkikat göıtenniıtir 
ki bu prinadan Yunan topraldannda İı· 
tihsal edilen yağlar Yunan sabun sana
yünde ve hatti. zeytınyailara kanşlınla
rak istimal edilmektedir . .Şayanı dikkat· 
tir ki hu Yunan zeytinyağı ve sabunlan 
dünya piyaıaaında bizim mallarımızla 
rekabet etmektedir. 

Halı sanayii 
Ticaret odasının 7aptığı bir tetkike 

göre Türk halı sanayii son senelerde çok 
inkişaf etmiıtir. Bu inki•af daha ziya
de halıların nefaaeti saha<ında olmuttur. 
Eski Türk halılan asnn ihtiyaçlarına 
uygun bir hale ginnittir. Desenler ve 
boyaların bazen lran halılarından c!Jaha 
i7i olduğunu iddia etmek kabil olmakta
dır. Bilhaasa nesiç çok güzelletmiıtir. 
Bugün Tü~k halm Avrupada en büyük 
rakip mevkiindedir. E•hiden Tü•I< halı
larına A Yl'Upada alıcı bulunamazken bu
gün - alılarımız tezgahlarda iken aatıl
maktadır. lran Jı..ldarı memleketimizden 
transit yolile ihraç edildiğinden 7apılan 
kontrol bu neticenin hakikat olduğunu 
teabit etmitlir. 

Bizdeki döviz ve Alman 
tacirleri 

Alman,..da Türk Ticaret Odasın.tan 
gelen malfunala nazaran bir kısmı Al
man firmalan Oda7a müracaatla mem
leketimizdeki döviz takyidati hakkında 
mühim bazı temenniyatta bulunmutlar
dır. 16 firmanın J'Bptığı bu müracaatta 
Türkiye ile olan alivrelerinin iktıaadi 
buhrandan tesir gördüğünü ve bilhaaaa 
deviz tedarikindeki mü~külat dolayı>ile 
arzu eclilen nisbeıte ithala~ yapamadık
ları bildirilmektedir. Bu firmalar harici 
ticarelleki manilerin bir ~n evvel kaldı
nlmaıını tftnenni etmektedirler. 

Tevhit edilmiş zahire 
beyannameleri 

Hükumetçe lastik edilen yeni 2 ve 3 
numaralı tevhit edilmi~ zahire ve hubu
bat beyannameleri Ticaret Borsası tara
fından tacirlere bildirilmiatir. Yeni be
yannameler 1 eyliılden it.ibaren tatbik 
edilecektir. Bu be7annamelerle zahire 
ve hububat üzerinde yapılacak standar
da doğru bir adını alılm,. olacaktır. Bun
dan evvel tatbik edilen 1 numaralı buğ
day be,.annameai ı;ok iyi neticeler ver
miştir. 

Yeni 2 .,.. 3 numaralı tevhit edilmiş 
he,.annamede tacir bir çok ka,..tlar altı
na girmekte bilhassa hububatın içinde 
bulunabilecek toleran• mik•~n ka7ıtlar 
albna alınmaktadır. 

iki Fransız şirketi işlerini 
bırakıyorlar 

Şehrimizde uzun aenelerdenberi iş ya
pan iki Fransız firketi faaliyetlerini ta
til edeceklerini bildinniılerdir. Bunlar
dan biri maruf bir tütün şirketi diğeri 
de bir annan sanayi grupudur. 

Taze meyve için asgari tarife 
ihracat ofisinin teşebbüsü ile Şark 

Demiryollan taze meyve nakliyatında 
asgari tarife tatbikine muv~lıılı:at etmiş
tir. lzmir'de taze meyve ihracali için bir 
tirket tetekkül etmit ve hu ıirket mü
messilleri şehrimize 'i(elmiştir. Bir Al
man firması, ıirketten günde 2 vagon 
taze meyve almak için anlaşmqtır. 

Cumhuriyet merkez bankası 
Samsun şubesi 

EylUlde Cümhuri7el Merkez Bankası
nın Samaun'da bir tubesi faali7ele geçe
cektir. Bu fube müdürlüğüne lımet B. 
ta7in edilmiıtir. 

Banka inhisarlar umum 1diidürlüğü 
binasını da satın a1mı~hr. 

lzmirden ithalat 
IZMIR, 18 A-A. - lzmir Ticaret O

dası 1932 seneainde lzmir limanına ya
pdan ithalatın senelik bir istatistiğini 
bazırlamıtlır. Buna nazaran 1932 ıenellİ 
zarfında hariç memleketlerden lzmir li
manına 12 milyon 893,451 lira kıymetin 
de ve 60,635,480 kiloluk mal ithal olun
muıtur. 

Şark tütünleri 
Verilen mallımata nazaran ıark tütü

nü yetiştiren üç Balkan memleketi ara-
11nda ıark tülünü vasıl ve be7nelmilel 
piyasadaki mevkünin korunması için an
latmak için hareket mevcuttur. 

Bilhassa §ark tütünü tavıifinin yalnız 
Türkiye, Bulgaristan ve Yunaniıtan tü
tünlerine hasredilmesi bu itin ön safın· 
da gelmektedir. 

Bazı memleketlerin.: meaela Yugoslav 
n tütün1erine ~ark tüf'ünü vasfını 

Maarifte 

Yeni mezunlar 
Yüksek ticaret mekte-• 
binden 29 mezun var 

Yüksek iktısat ve ticaret mektebinden 
haziran devreainde 29 hanım ve Bey me
zun olmuıtur. Bunlıirdan 17 ai banka ve 
aigorlacılık tubeainden, 12 si ıehpender
lik ve iktısat subeaindendir. 

Mezunlann- isimleri sanlardır: Banka 
ve siırorta ıubeıinden: -Neriman, Necat, 
Faize, Fahamet, Ha,.rünnüsa. Fikret, 
Nesibe Hannnlar. Şevket, Neaip, Sedat, 
Niyazi, Cemal, Ihsan, Ahmet, Rahmi, 
Mehmet, Hüseyin Beyler. 
Şehpenderlik ve 'ktısat tubeainden: 
Saadet, Hatice, Kamer, bannnlar, Ze

ki. Tabir, Hüaeyin, Edip, Turgut, Nus
ret, Eaat, Sait, F abri Beyler. 

Genç iktısatçılara ba7atta muvaffaki-
7et dileriz. 

Askeri kamplara .. 
Darülfünun talebeai bugünden itibaren 

askeri kamplara ba~lıye.caklardır. 

Hamit Bey Ankaraya gitti 
Halkevi reisi ve 7ükıek tedrisat umu· 

mi müdürü Hamit B. dün akşam Anka
raya gitmiştir. 

Hamil B. Ankarada 7eni tarih kitap
ları i!i ile me§gul olacaktır. 

Kitap bayiliği 
Piyasada mevcut kitapların umumi 

bayiliği münakasası dün Devlet mat
baaamda yapılmı§ ve ihale edilmiıtir. 

Ankara Hukuk mezunları 
Ankara Hukuk Fakültesinin aekizinci 

tahsil yılına ait imtihanlar bitmiştir. Bu 
sene mezuniyet sınıfını teşkil eden 129 
kişiden 73 Ü ilk devrede muvaffak ola
rak mezun olmu~lardır. Bunların 16 ıı 
pekeyi, 34 dü iyi; 23 ü orta derecede dip
loma almışlardır. 

Gerek ilk devrede mezun olanlann a
dedi gerek dereceleri itibarile hu aeneki 
mezuniyet sınıfı Fakültenin 7etittirdiği 
en iyi sınıflardan biridir. Genç mezunla
ra tahsil hayatında olduğu gibi meılek 
hayalında da muvaffakiyetler dileriz. 

Mezunlar ıunlardır: 

Mazhar (Üsküp), Sami <Antakya), 
Mahmut Celi.I (Harput), Ki.znn (Bey
tehir), Sabri <Merzifon), Tevfik (Çer
ket), Abdullah (Antep), Cebbar (Kara), 
Yusuf Bahri (Erzurum), Lütfü <Erzu
rum), Muhittin CSıvas). Orhan Sami 
(İıtanbul), Yalçın CSaideli), Zühtü (Çan 

Mahkemelerde 

lnhlaarlarda 

İnhisarlar binası 
Merkez bankasının sabo 
aldığı doğru dt!ğildir 

lnhiaarla\' umum müdürlüğünün 
itıal ettiği binanın 500 bin lira7a 
Cümhuriyet Merkez Bankasıl'.ljl sabl
dığı 7azılmıt ise de bu haber mevaim 
ıizdir, lnhiıarlar umum müdürü Hüa 
nü Bey dün bize dedi ki: 

- Devlete ait bazı ııayri menkul 
emval meyanında bizim İ§gal ettiği
miz binanın da satılmasına sali.hi7et 
veren bir kanun çıkmııtır. Fakat bi
na henüz aatılmıt değildir. Bu sebep
le idarenin batka bir binaya nakli 
de timdiHk mevzuu bahia değildir." 

Çapa deposu yerine 
lnhiaarlar id-1 Çapa tütün de

posunun 7erine Haliçte Defterdarda 
bir depo açmaktadır. Burada Devlete 
ait olan bir bina için inhiaarlar ida
resi Maliye vekaletine müracaat et
miıtir. Teıellüm emri gelince yeni 
depo burada teaiı edilecektir- Çapa 
tütün depoau ameleai umumiyetle bu 
semtlerden olduğu i~in ameleye pek 
müşkül olm17acağı tahmin edilınek
tedir. 

kın), Abdülmecit CAntak7a), Necati 
(Sıvas), HPdi <Bolu), Zühtü (lıtanbul), 
ilhan CSıvaı), Mahir (Tarsuı), Şevket 
(Edirne), Süleyman CSinirkent), lsa 
(Kara), Cevdet (Bor), Muatafa Nuri 
(Sivrihisar), Kamil (Antakya). Ratip 
(Tire), Nevzat (Kıbrıs), Şekip (Antak
ya), Semih" <Ankara), Cemil CKiliı), 
Nazif (lıtanbul), lbrabim (lzmir), Se1-
fi (Filibe), Abdülkadir <Ordu), CelaJ 
CErzerum), Sami7e (latanbul), Hasan 
(Rize), Sezai (Kırklareli), lbrahim (Kay 
seri), Muhtar (Bursa). Mustafa (Boz
kır), Fellah (Bolu), Beria <Malatya), 
Rifaı (Sıvas), Sami <Silifke), Tacettin 
(Kemalpaıa), Kemal CKıbna), Zahit 
(Taşkent), Şükrü CKıbrıo), Enver (Bur
sa), Nevzat (Ankara), Ahmet (Sıvaı), 
Haaan (lzmit), Bedri <Hozat), Adnan 
Otkodra) · Uhami (Gördes), Nurettin 
CHereke),'Enver <Kıbnı), Hamit (Ka7-
seri), Ali (Çermik), Süreyya (Kayseri), 
Ihsan (Marmaris), Seui <Hayrabolu), 
Basri <Adana), Tevfik (Tavas), Hilmi 
(Merıin), Saıalıettin Clzmir), Cemal 
(Erzerum), Memedali (Antakya), Fa
zıl (Oltu), Burhanettin <Adana), Adil 
(1'07ulhiıar), Hanım ve Beyler. 

Çiftçi mahkumlar cezala
rının tecilini · stiyorlar 

Müddeiumumilik tetkikat yapıyor 
Cezaların tathıkına dair olan kanun

da hasat, nadaı ve ekim mevsim1erinde 
cezalan infaz edilmekte olan mahkum
lardan çiftçi olanların nlahı hal elmiş 
olmak ıartiyle ve bazı kaytlarla cezala
nnın tecil edileceğine dair bir madde 
vardır. 

1 Kaçak tütun 

Çfıçi mahbuslardan hazılan hasat mev 
smi olduğu için hu maddeye istinat ede
rek bir ay müddetle tahliyelerini talep 
etmişler ve iatida ile müddei umumiliğe 
müracaatta bulunmuılardrr. 

Bunlann atidalan tetkik edilmektedir. 
Tecil seraitini haiz olanların bakiye ce
zaları ha~t ve D.Pda~ mevsiminin sonu-
na tedJ edilecektir. · 

Kaptanın muhakemesi devam 
ediyor 

Baktriya vapurundan tutulan 45 ,işe 
viski ve •air müskirat, 15 kilo tütün ve 1ı siııtara ile t1bhi eczac:Wn dola"'ı ~ümrük· 
teki ihtirnı mahkemesine sevkedilen va- , 
puıo kaptanı M• Carliı ile viskileri aatın 1 
alll'oklan m?znun Mehmet Ali El. nin 
mUhokemelerine rlün mevkUfen devam 
edilmiştir. Dinlenen §ahitler. gördükle
rini 1re duyduklarını anlatmı,Jardır. 

Tutulan tıbbi eczayi kendi tedavisin
de kullandığını iddi" eden kaplanın bu 
iddiasının derecei sıhhati le•hit edilmek 
üzere yak"1ana11 ecz'I tıbbiadliye gönde
rilmişti. Gelen "C dünkü celsede okunan · 
rapord~ J..u ecza18.l"C'an ilri~inin iptidai 
müdavatta kullanıldıih bildirilmiştir. Di
ğer iki eczAnın mahiyetleri anlatılaına ... 
mıf, maznun bunlann d~ nezleye kartı 
istimal edildiğini aöylemi,tir. 
Ka~ak viskileri satın almakla maznun 

Mehmet Ali Ef. ise, hunlan satın almış 
olmadığını, kendi•im• hediv'" edildiğini 
sö7lemiştir. Şahitler dinlenmkten aonra 
muhakemenin tahkik~I ~alhau bitmiştir. 
Cumartesi !Ünü maznunlann müdafaa
ları yapdacaktır. 

7asaya çıkarmak lesebbüsünde bulunma 
ları buna lüzum gö;lermekledir. 

Cenevrede son toplanan §ark tütünü 
konleranaında da bu 7olda bir karar it
tihaz edilmiştir. 

Bu seneki fındık 
Bu senenin fındık rekoltesi hakkında 

tahminler yapılmıştır. Yapılan tahmine 
göre bu sene memlkeelimizde fındık re
kolteai bazı mmtakalarda fevkalade iyi, 
görülmekle beraber orta dereceden faz
la değildir. Gec;en mahsulden elde kalan 
stok ta az denilebilecek bir raddededir. 

Daha bir çok infaz edilmemiş anlaşma
lar, alivreler bulunduğuna ~öre bu ıto
kun ancak bunlara kafi f'.Clcbileceği an
laşılmaktadır. ispanya VP lıalya fındık 
rekolteleri de P'elen malU.mata fYÖre fev
kalade müsait bi< cereyanda değildir. Bu 

Gümrük muhafaza memurlan tarafın
dan dün bir motörde 14 okka kacak tü
tün bulunarak müsadere eılilmittir. 

Lalezar cinayeti davası 
neticelendi 

Y enibahçede ca7ır boyundaki bostan
da bir düğün esnasında bahçıvan Rama
zanı öldüren Hüdai ile Fedai7i bu cina
yete teşvik etmekten suçlu Karanfil ve 
bu cinayet meıeleainde yalancı fB)ıitliği 
yapmaktan suçlu lslam, Süleyman, 
Hayri, Fethi, Haydar, Kerim, Abdurah
mnn ve Eminin muhakemeleri dün Ağır
cı:zadn neticelenmiştir. 

Hüdai 10 •ene ağır hapoe, 1000 lira 
tazminata, Karanfil 65 vaıını "eçtiği i
çin 1 ay 3 gün hapse, Emin bir aene 8 
a7 hapse, lalam, Süleyman_ Hayri, F et
hi, Haydar, Kerim, Abdurrahman da i
kiıer sene ağır hapse mahkum olmuşlar
dır. Bunlardan Karanfil mNıkUın oldu
ğu mücldel kadar mevkuf kaldığından 
cezasının inf11zına m,_hal olmadığına ka
rar verilmittir. 

Müruru zaman 
Şehir mecli•i azalan bakkmda haka

retamiz netriyatla bulundu!\undan do
layı Yarın '!&Zeteıi mesul müdürü Bür
hanetıin Ali Bey aleyhine acılan dava 
dün neticelenmi:ıtir. 

Mahkeme mürürü zaman olduğu için 
davanın sükUtüne karar vermi~tir. 

Köprü cinayeti 
Köprü üalünde Anadolu Ajansı dak

ıiloıu Mı.I. Suzanı öldüren Anadolu A
jansı telsiz memuru Fedai efendinin mu
hakemesi 5 ağustosla Ağırcezaya vekil
let edecek ol"n ikinci ceza mahkemesin
de 7apılacaktır. 

lhtısas mahkemesi müddei 
umumiliği 

Terfian Üçüncü aınıf Adliye müfettiı
liğine tayin edilen dokuzuncu adli ihti
sas müddei umumisi Muzaffer Bey yann 
Ankaraya ha•eket .,.lecektir. 

Muzaffer Beyden inhilar eden ihtiaas 
müddei umumiliğine aali.hiyeti tevsi edi
lerek cümhuriyet müddei umumiliği mu
avinlerinden Ferhat Bey tayin edilıniı
tir. 

Muzaffer Bey dün Ferhat Be7e mua
melat ve vazifesini devretmi~tir. 

Senelik tatil yar n başlıyor 
lstanbul Adliyesinde mahkemeler ya

rından itjharen ~enelik tatiUerine başh
yacaklardır. 
Ağırceza mahkeme,.ine ikinci ceza. ü

çüncü ce:z."' m;ıJ.ko:ornc•"ne de birinci ceza 

• 

Belediyede 

Yeni inşaat 
Şehir planı yapılmadan 

ve yapıldıktan sonra 
Belediye dünden itibaren tel>irde in

fUI ruhsatiyeıi müsaadesi verıneie bat· 
lamıttır. Dün hir~ok kimıeler müsaade 
almak için muamelelerini yaptırmai• 
baılamıtlardır. Yeni yapı ve yollar lıanu 
nu İnf&&l müaaadeıini yalnız merkez be.. 
lediyeye verdiiinclen ka7mabmlıklar 
müsaade verememektedir. Yeni kanun 
binaların irtifalarını tahdit etmemekte, 
ancak bu hakkı Belediyeye hıralmuıkta
clır. 

lıtanbul tebrinin planı 7apılmca her 
aemt ve caddede kaçar katlı ve kaç met
re irtifada binalar bulunacağı kat'i su
rette teabit edilmiş olacaktır. Plan 7a
pılıncaya kadar irtifa hakkında tayin e
dilmit böyle azami ve asgari bir bat bu
lunmadığından, Beledi7e her ruhsat al
ma müracaatında vaziyeti tetkik edecek 
ve o mahallin teraitine uygun azami ve
ya asgari bir irtifa tayin edecektir. 

lnıaat müsaadesinin verilmesi tehrin 
birçok 7erlerinde yeniden faali7etin can
lanmasını mucip olmuıtur. Çimento, tuğ 
la v~air levazım tüccarlannm yüzleri 
gülmüıtür. 
lıtanbul'un planını yapmak üze.re Be

lediyenin mütehassıslar arasında açtığı 
müaabaka7a gİrmİt olan Franaız tehir
çilik mütebaımlanndan M. Jacquea Um 
beri tetkikatına devam etmektedir. 'Ml 
Lambert dün bize latanbul'un planım 
yapmak için nazan dikkate alınması la
zım gelen eaaslan §U ıuretle izah elmil
tir: 

«- lıtanhul ıehri, lstanbul, Galata 
ve Beyoğlu, Anadolu yakası olmak üze
re üç kısımdan mürekkep olduğundan 
planının yapılması olduk~a müşküldür. 
lsıanbul'un planını yaparken bugünkü 
nazari7elere tabi olarak is görmek doğ
ru değildir. Bu sebeple lstanbul'un hu
susi vazi7etini nazan dikkate alarak 
müatesna bir plan sistemi bulmak li.zım
dir. Halta lalanbul için herıeyden ev
vel bir şehircilik ve İn§Ut nizamnamesi- ' 
ne ihtiyaç vardır. 

Şehir planı 
latanhul'un pli.Dini yaparken evvela 

ıehrin iktısadi ve içtimai vaziyetini na
zan dikkate almak ve aonra bunlan ıeh
rin beynelmilel vaziyeti ile telif etmek 
lizınıdır. Şehrin planında bu noktalar
dan mülhem olmalıdır. Nazan dikkate 
alınma11 li.znn gelen bir nokta da §ehrin 
asarı atikası milli ve tarihi abideleridir. 
Pli.nda hu abideleri iyice ~öılermeyi ih
mal etmemelidir. 

Buırün elde mevcut ve eehrin vaziye
tini ~österen pli.nlar çok İyidir; hunlar
dan istifade edilebilir. Y almz ıehrin u
mumi vaziyetini ve mahallelerin kesafe
tini anlamak icin havadan alınmı' foto
graflere lüzum vardır. Tetkikatını bit
tikten sonra Belediye'ye bir rapor ve lü
zum kadar krokiler vereceğim.'' 

Aldığımız habere e-öre, M. Lambert 
ıetkkatinin neticesine dair 7akında bir 
de konferans vereeektir. Belediyç, Üskü
dar iskele meydanının tanzimi icin M. 
Lamberı'ın fikrini sormuf, M. ı.;..,,berl, 
Üaküdara giderek bu hususla telkkaıta 
bulunmuıtur. Pli.n müsabakasına gire
cek olan diğer tehircilik mütebaamı M. 
Prost ta tetrinievvelde tebrimize gelecek 
tir. 

YllAyatta 

Galatasaray 
idare heyeti evrakın 

tetkikine başladı 
Vilayet idare heyeti dün toplanrnıı

tır. Heyet Galatasaray lisesine ait ev 
rakın tetkikine başlamıştır. Tetkikat 
bu hafta içinde biterek karar verile
cektir. 

Şeker meselesi 
Şekeri fazla fiyatla aatan bakkal

lar hakkında vili.7et kazalara tamim 
yapmıştır- Bu tamimle birlikte piya
aa fi7allarını bildiren ve ticaret mÜ· 
dürlüğünden gelen fi7at listesi de gön 
derilmiştir. 

Bunun haricinde fazla fi7alla mu
amele yapanlar belediye zabitası ni
zamnamesine göre cezalandınlacak
tır. 

Poliste 

Esrar~eşler 
Üzerinde earar bulunmuı olan Hü

seyin, Sami, Boğazkesen caddesinde 
Karakat Abmedin kahvesinden ıatın 
aldıklarını ııö7lemeleri üzerine zabı
ta memurları tahkikat yapmıtlar, Hü 
seyin, Nazif, Ali, Ihsan, Hüaeyin, 
Mehmet Temel, Mehmet, Şaban, Sab 
ri, Cem;I, Karakaş Ahmet iaimlerin
de 12 eararket cürmü methut halinde 
7akalanmıtbr-

25 kuruş için 
Karaköyde Kegork ile Ahmet 25 

kurut için kavga etmiıler, neticede 
Ahmet bıçakla Kegorku 7aralamıf-
tır. 

Otomobil kazası 
Betiktatta tramvay caddeainden 

geçmekte olan Hulki Efendinin idare
sindeki 1225 numaralı otomobil 8 7a· 
§ında Rifal iaminde bir çocuğa çarp
mış ve ayağını kırmıştır .. 

Kaçak et 
Karagümrükte Ki.mil isminde bi

rinde 30 okka kaçak et yakalanmış
tır. 

deti za1·fında nöbet<"İ mahkemeler mun
i lere bakacaklardır. 
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lfıcLE~ 
Dolmabahçe seyranları 
Ben, tanı7anlar peki.la bilirler, 

memleketimizdeki ecnebi miaafirle
re aon derece hürmet edilmesi taraf• 
tarıyım. Bu ga7retin, bazılarını milll 
hialrimde 1üphe7e düşürecek kadar 
ileri vardığı da olur. Çünkü ben, Tür
kün öteden beri çok miıafirperver ve 
aail çehreaini timdi urm içtimai va 
siyaai modaıına uyarak buruşturmaaJ 
taraftan değilim .. Bu satırlardan son· 
ra dinleyin: 
Şu ıı\inlerde Dolmahahçeden tram

vayla seçenler, aaat kuleıinin önün. 
deki 7alı me7danında renııi.renk en· 
tarili ve fistanlı yüzlerce kadın ve 
bir kıaım da erkeiin ka71klara binip 
limanımızda misafir olan (Aria) mek
tep aemiıini ziyarete sittiğini görür
ler .. Şüpheıiz bu hareket bir miaaf.ir
per..-erlik, bir doatluk olduğu kadar 
bir de harp gemisi ııörmek arzusun
dan doğmaktadır. Fena değil, gezıin
ler, görsünler... Fakat gönül istiyor 
ki; oraya araaıra Türk harp gemile
ri de ııelain... Onlar da ziyaretçi ka
bul elsin.. Vakıa her iki ııemi ayni 
gemiler değildir amma , zaran yok, 
ziyaret edenler de aynı adamlar ol
mıyacaklardır.-

Garip bir sual 
Bir mektup aldım: Karielerimden 

birisi benden: 
"Felekten bir gece çalaam" 
Şarkıaı hakkındaki fikrimi aon1-

yor .. Bu mektubu alıncaya kadar dik
kat etmemiıtim .. Bundan aonra dik· 
kat ettim. Bu ıarkı,.ı itittiğim günün 
geeeai uykum kaçıyor.. Ve derhal 
kendi kendime: 

- Gene benden bir ııece çaldılar .. 
diyorum .. 

Vaktile Ermeni patriğinin uzun aa· 
kalını keıtirmek için bir muzip adam· 

- Patrik Efendi! Geceleri aakalı
ruzı yorganın dışında mı bırakırsınız, 
içine ıni alırıınz?. diye bir aua) sor· 
muş. Patrik o zamana kadar dikkat 
etmediği bu mesele7e önce dikkat et· 
mit, sakalı içeri almıt aıkılmıı, dı~a
rı bırakmıt havalanmıt ve · nihayır:-t 
vurmuş makası keamif ... 

Ben de öyle oldum.. Galiba bu 
ıarluyı itilmemek için kulaklanmı tı
kayacağım. 

FELEK 

OUmrUklarda 

lskenderiye postası ile gelen 
lzmir yolcuları 

Devlet Deniz yolları lıletme idaresi· 
nin Ankara vapuru, dün 200 Ü müteca· 
viz yolcu, bir hayli deri, tütün, yumurta 
ve sair eıya ile lzmir ve lsk~nderiye'ye 
hareket etmiıtir. 
lıkenderiye'ye itliyen vapur yolcula

nna ait aümrük muayenelerinin basitlc$
tirilmesi için ıı-ümrük ba,müdürli Seyfi 
B. in tqebbüaü ile Deniz yolları işlet
me idaresi arasındaki temaslar müıbet 
netice vermittir. Batmüdür Seyfi B. bir 
muharririmize bu hususla ıu izahatı ver
miştir: 

«- Türk limanlanndan gelen vapur 
yolcuları ııümrük mua7enesinc tabi de
ğildir. Ecnebi limanla...tan gelen yolcu
ların efJ'&ll mua7ene edilir. Ancak ecne
bi limanlardan her han1>İ bir Türk lima
nına uğrİyarak gelen vapurların bütün 
yolulannın efJ'Hl da muayene7e tabi 
tutulmaktadır. Bu ~ekilde lakenderi1e'
den ııelen bir vapurun lzmir'den 11ldığı 
yolcuların eıyaoı da latanbul'da mua7e· 
ne ediliyor. lzmir yolcularını hu külfet
ten kanuni mevzuatın müsaade"i dahilin .. 
de kurtarmayı dütündük; neticede bun
lann qya11 vapurun ayrı bir yerinin tah· 
sisi ve lzmir'de mühürlenip burada a
çılmaııru muvafık gördük. Bu sayede, 
fzmir yolculannın ~yası mühürlü yer
den çıkanldıktan aonra a7nca muayene-
7e ihtiyaç olmadan tehre imrar edilecek
tir." 

Vesikasız komisyoncular 
Gümrük Komiıyoncuları, nümrüklcr· 

de komisyonculuk ve~ika$ı olmıyan bir 
çok kimselerin İ§ takip etmelerinden şi
kayet etmektedirler. Bu hu•u•ta k~ndi
aile ıörüttüğümüz 1 •tanbul Gümrükleri 
Başmüdürü Seyfi B denıi~tir ki· 
•- Veaika11z kimselerin gümrükler

de it takip etmelerini menettik. Bu mem 
nuiyete rağmen İf takip edenler olursa 
haklarında takibat 7aptırırız. Nitekim 
veıikaaı olmadığı halde bir tüccıırın işi
ni takip ettiğini gördüjümüz bir Muse
vi, geçen ııün mahkemeye sevkedilmiş
tir. 

Veakaaız kimselerin iş takip etmele
rine müsaade ve müsamaha edikleri gö
rülecek memurlann d2' tecziyeleri tabii
dir. Gümrüklerde öyle veaikasız iş ta
kip edenlerin çok olduğu doğru değil-

• 

di .. r. 

Hem gazeteci, hem artis 
Çekoalovakya gazetecilerinden ve Pra

ııer Habend Blatt gazetesi muharrirle
rinden M. Walıer Tanlı n refikası dün 
tehrimize gelmiılerdir. M. T11nlı ve re
fikası ayni zamanda tiyatro artistidirler; 
M. Tanlı Pragta Newea Deutches The
aler, refikaaı da Berlin ve Hamburg'ta 
Lux Rodenberg iımile komedi ve traje. 
di 07namakladıdar. Bu iki sanatkara 
fChrimizde Mesut Cemil B. refakat et
mektedir. :MI. Tanh'un latanbul radyoaun 
da bir konferans vermesi muhtemeldir. 

Kı•• haberler 

* Denilı ticaret müdürlüğü liman · 
dahilindeki ıamandıraların mevkile
rini deği~tirerek yeniden tanzime 
karar vermittir. 

Hususi vapurlara kıymet bicen ko
misyon, dün de Samsun vapurunu mua· 
yene etmiıtir. 

Adli7e intihap encümeni 15 eyliılde 
toplanacaktır. 

· Fransız hastanesi ba~ hekimi.den Dr. 
Gassin'e Fransa hülillm~ti tarafından 
Legion d'honneur nİ!lianı verilmiştir. 
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Sıhhi bahisler ) 
GÜNEŞ ALTINDA 

·'Orada çiçekler hiç ara cıe rmeden biribiri ardınca 
ııılılar daima parlar. Orcu ı ıarlıtır: Güneı ülkeıi.,, 

açar; orada 

(BYRON) 
-2-

Fayda'lar .. Tehlike'ler 

Yeni çıktığı zaman güne, ban
yosu ancak bazı hastalara yapılır
dı. Hekimlerin gözü önünde ya
pılan bu banyolardan iyilik görü
liiyordu. Çünkü küçük bir tedbir· 
ıizliğe meydan verilmiyordu. 

Şıındi hiç lüzumu olmadığı hal
de herkes günet banyosu yapıyor; 
plajlara giderken kimseye sormu
yor. Vücudunu açık havaya, güne
şe eermek, derisinin Hayti ve Do
minik habetleri gibi karardığını 
görmek keyfi her tehlikeyi göze 
aldırıyor. 

En iptidai küçük tedbirler ya
pılırsa bu tehlikeler azalır. Bu ted
birler şunlardır: ilk önce 25 daki
kadan ziyade günet altında kalma
mak· • 

Batlarken yalnız bir tarafın ko-
lunu, bacağını günete göstermek; 

Bat örtülü bulunmak; 

Derinin taamülüne bakarak kes
tane rengi alıncıya kadar ve yavat 
yavat kararıncıya kadar ıtık ban
yosu müddetini arttırmak; 

2000 metreden ötelerde Oltra -
viole ıtıkların tiddeti artar, dokun 
dukları yerleri yakarlar. 

......... 
Güneş ihtiyarları çok hırpalar. 

Onların gövdelerini güneşe göster
meleri kadar yolsuz bir şey olmaz. 
Nesine güvenecek? •. Kırmızı kan 
damarlarının gençlikte olduğu gi· 
bi elastikiyeti kalmamıştır. Günet 
banyosu onlarda kan hücumlarına, 
bazı intanlara sebep olur. 

Genclerde bile bazı arızalar O• 

luyor. Uzun uzadıya günet banyo
su yapan bir genç kızın kalbinin 
içzarı iltihaplanmış, ateşli nöbetle
re tutulmu.tur. 

Davetler 

Halk musiki cemiyeti 
mensuplarına 

Halk musiki cemiyetindm İdare 
Heyetimiz Umumi Heydin fevkalade 
olarak top'3nmasına karar vermiş oldu 
ğundan Cemiyette kayrtlı bilumum aza 
nın ?.8-7-933 cuma günü saat 11 de Şeh 
ı;adeb>şınd.i Latafet apartımanında C. 
H . F. salonuna teşrifleri. 

NİŞAN 
Halil Hamit Paşa zadelerden mer

hum Rauf Bey kızı ve Suphi Paııa zade 
merhum Sami Bey hafid"5i Nearin Ha
nım ile Hacı ağa oğullarındaq merhum 
Dr. Binbaşı Hüsnü Atıf Beyin o~lu 
Emcet Bey nişanlanmıılardır. Tarafey 
ne saadetler dileriz. (5615).. 

Derideki ince kan damarları gü
netin tesiri ile zorlanacağından 
kalbi hasta olanlarla tansiyonları 
yüksek olanlar için bu da batka 
bir tehlike olur. Kalbin çarpması 
artar, tansiyon daha ziyade yükse
lir. Tansiyonu yükselenler bunu 
anlıyamryacakları için orta Yatta 
olanlar tansiyonlarını ölçtürmeli
dirler. 

Böbrekleri bozuk olanlar da gü
nef banyosundan sakınmalı. Gü
neş deriyi kurutur; terle çıkması 
lazımgelen feyler oradan çıkamaz. 
Çıkmak için başka yer arar; böb-
reklere hücum eder. Hasta böb
reklerin vazifesi bu suretle artmıt 
olur. Büsbütün yorulurlar. 

Bir vakitler akciğer veremi için 
güllet banyosundan iyilik ummut· 
lardı. Bu hayalden vazgeçmelidir. 
Veremliler bu yüzden bir çok kor
kunç arızalara tutulurlar : 

Ciğerlerine kan hücum eder, 
Kan tükürürler, 
Atetleri artar. 
Günet banyoları bez veremleri

ne, kemik veremi erine iyi gelir; ak 
ciğer veremine yaramıyor. Göğüıı 
tutuklukları da böyle. Artm'ı olan 
lar çırçıplak güneş altında bulunur 
larsa hemen nöbet geliyor. Ve bu 
rıöbetler biribiri ardınca sürüp gi
diyor. 

Geceleri uyuyamıyan; bir yerde 
duramryan, daima gezip dolaşmak 
istiyen, her feyden canları sıkılan 
sinirliler günet banyosu yaparlarsa 
bu halleri daha ziyade artar. 

Bir çok deri hastalıkları ve ba
husus egzema güneşe gösterilme
melidir. 

Uzun müddet Oltra - viole fUaı· 
na tutulan hayvanlarda kanser 
peyda olduğunu söyliyorlar. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

1 iş ve işçi 1 
ı----.._---._ 

Milliyet bu oiitunda it w İffİ uti· 
yenlere tae1C1Nut edi:10r. lı ı>• İffİ 
utiyenkr bir mektupla ,, büro
muı;a müracaat etm•lülirler. 

lıçl araaıyor 
TABANCA BOYACISI ARANIYOR 

Demir, boru ve saç lavhalardan ya
pılmış madeni eşyaları tabanca ile ve 
nitro selloz boyaları işlemekte te<:rü
beli bir ustaya ihtiyaç vardır. Anka
rada çalıştırılacaktır. Galatada Ferme
necilerde Şirketi Hayriye ittrsalinde 
90 nümeroya müracaat. 

it arayanlar 
Fransızca,Türkçe ve İngili~e bilir tecrli 
beli bir matmazel çocuklara huııısi 
dersler verir. Büyük Ada Poste Re. 
tinte No. 1315. Melle J. B. 

Sigortalarınızı Galıtada Ünyon Hanında Kain 
ÜN YON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilifaıılı icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

4030 

Milliyet'in edebi romanı: 33 

-y AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Sarhotum yahu! Ne var? 
Vız gelir kainat. Ben bugün mu
hasebeciyi kafese koyup dQıt gün 
izin kopardım. Onun keyfi~i çı· 
karıyorum. 

Soldaki masada iki beyle dört 
çocuklu bir hanım. 
Hanım yanındaki ağaca dön

müt dördüncü çocuğunu hem em
ziriyor hem uyusun diye sallıyor. 

Muzika boyuna çalıyor. 
Karşıdaki masada belki on ki

ti var. Babaları ölrnüt gibi somur
tup kalmıtlar. 

Bir efendi garsonla ağaz dala
tma tutulmu,. Eteğini çeken hanı
ma aldıraığı yok. 

Petek bahçe eğlencesi bu mu? 
diye düfünmeğe daldı. 

Kendi masalarında da kimse 
konutmıyordu. Babalığı cebine 
bir şi'e rakı koymak için dıtarıya 
çıkmıttı. Benzigül can sıkıntısını 
avutmak için eğlence programım 
okudu: Nutuk. Piramit. Alafranga 
gliref. 1skrim müsabakası. Falan 
filan. Sonra en tık elbise ve dana 

müsabakaları. 
Sarhot bey tekrar tahlandı: 
- Hey! Garson! Haniya ! Ne. 

rede oyuncular. Oyuna batlryacak
larsa batlaaınlar ! Yoksa başlar 
m11ın batlıyalnn mıdan tutturu
ruz ha! 

Garson işitmemezlikten gele
rek ııvı9tı. Arka masada oturan 
üç gençten bir tanesi yüksek ses
le karıttı: 

- Burası oyuncu yeri değildir 
Beyfendi. Sirk de hiç değil ! 

Başını çevirmeden: 
- Bana mı söyliyorsun? 
- Evet, size söyliyorum. Bura-

da inkılap gençlerinin bir klübü 
bir aile eğlencesi tertip etmiştir. 

- Sana ne oluyor? 
- Bana fU oluyor ki •• 
- Sen mi yaptın bu eğlenceyi? 
- Hayır. Başkaları. 
- Öyleyse sana ne? 
Üç tık genç iskemlelerinde bi

raz doğruldular. Sarhoş Beyin e
tek sudan gelinciye kadar dayak 
yıyıp kapı dışarı atılaca!lını Nefi-

Tabanca 
- Fran8ızcadan -

M. Durbon köte batındaki ıilahçı, 
podüıuetle bir tabanca.om aapıru te
mizliyordu. Dükkarunm kapm birden 
bire açıldı ve içeriye otuz aekiz Y&f· 
larmda bir adam girdi. Saçı batı kar
makarıtıktı. Alnından terler akıyor-
du. . 

Şimdiye kadar sakin ticaretini hiç 
bir vakanm ihlal etmediği M. Durbon 
durakladı. Gelen adama baktı: 

- Buyurunuz efendim, dedi, bir 
teY mi iatiyorıunuz? 

Oteki cebinden çıkardığı mendille 
alnının terlerini sildi: 

- Bir teY istemiyorum, dedi, el
hamdülillah tabancaya da henüz ih
tiyacım yok. 

M. Durbon dütündü: 
- Acaba deli mi? Deli iae itimiz 

var. 
Hemen yalın biçaklann ıtıldadığı 

camekanı kilitledi. 
Gelen adam biraz kendini toplamıı 

tı. Alnının terlerini ıildikten oonra 
saçlarını taradı: 

- Affederıiniz, dedi, halin ıize 
belki garip ırörünür. Mühim bir me
sele için sizinle görüımeğe geldim. 

- Buyurun, söyleyin efendim. 
- Efendim, birazdan buraya bir 

kadın gelecek. 
- Evet, oon aenelerde kadınlar er

keklerden fazla alııverit ediyorlar. 
- Olabilir. Bu glecek kadın da 

ıizden bir tabanca alacak. 
- Alabilir a .• 
- Ben de aksini iddia etmiyorum. 

Fakat bu kadın tabancayı alıp eve dö 
nünce, k.apıyı kapatır kapabnaz 
beynine bir kurıun oıkacak. 

- Nereden biliyorsunuz? 
- Bu kadın bana yapacağı ıeyi 

söyledi ve söyledi mi de yapar, bili· 
rim. 

- Kocuı mısınız? 
- Evet, ... 
Br süküt fi.sılası geçti. Sonra meç· 

hül adam izahat verdi: 
Kanının bu karanru tatbik edece· 

ğine eminim. Şu kadar senedir evli
yiz. Karımı severim. Fakat baıka ka
dınlardan da kendimi alamıyorum. 
O da buna razı olmıyor. Böyle yaıa· 
maktanıa, ölmek iyi, diyip duruyor. 

- O halde poliae haber veriniz .. 
- Faydaoı olsa evet.. Ne kadar 

iknaa çalıttımaa muvaffak olamadım. 
Dedim ya efendim, kafauna bir fey 
koydu mu mutlaka yapar. Onun için 
sizden büyük bir ricam var. Karrmın 
bu kararına mini olmak. • • 

- iyi ki her ıeyi söylediniz. Karı· 
nız geldiği zaman kendiıine tabanca 
satınıyacajfmı. Yani sabn..-k için 
bir çok mütküller çıkaracalıiıL 

- Sakın böyle ıey yapmayıb? 
- Nasıl, naaıl? 
- Eğeraiz kendisine ta~nca aa.t-

mazaanız, gider keb~ni auya atar, 
tramvayın altına atar, ne bileyjm, bir 
halleder, netice gene ayni olur. 

- O halde ne yapayım? 
- Alacağı tabancaya knr,unıuz 

fitek veriniz. Karım tabancayı beyni· 
ne mi aıkacak, kalbine mı aıkacak, ne
resine aıkacakaa, tabanca patlar. Ama 
kurtun olmadığı için tabii bir zarar 
ırelmez. O da o zaman intiharın ma
naaız teY olduğunu daha iyi anlar. 

Silahçı fikri muvafık buldu: 
- laterıeniz, ıiz dükki.nm arkası

na geçiniz. Emirlerinizi harfiyen Ha 
ettiğimi de görmüt olursunuz. 

Meçhül müıteri dükkanın arka ta
rafına geçti. Camlı kapı yan açık bı
rakıldı. Tam o sırada idi ki bir kadın 
dükkana girdi: 

- Bir tabanca stiyorum. 
- Çeıitlerimiz çoktur madam, han-

gisinden iıtiyorıunuz? 
- Hangisinden oluraa. olıun. 
- Ş1,1nu beğenir misiniz? 
- Muvafık.. Fakat dolu bir ıar-

jör de koysanız. 
- Emredersiniz efendim. 
Silahçı evvelden hazırladığı kuru 

aıkı '8rjürlü tabancayı doldurdu ve 

ae Hanım bile anladı da Benzigü
lün dizini tuttu: 

- Kavga çıkacak başka yere
gidelim. 

Bereket Yersin klübün reisi 
genç yetitti. Sarhotta: 

- Çok rica ederim. Size yakıt
tırmam Affan Cehri Bey, biraz 
durgun olunuz. 

Sarhotun yanındaki hanımlarla 
bey utançlarından yerjn dibine 
geçtiler. Sarhot hala kafa tutuyor
du. 

Bu aralık Nuri Efendi geldi. 
Memnundu. Yüz dirhemliği bir ce
bine, leblebiyi öbür cebine yerlet
tirmişti. Bir dnkika içinde olup bi
teni karısından öğrendi. Üç genç 
batka bir hırıltı çılmı.aaın diye ma 
salarım değiftirdiler. 

Sarhoş Bey bunu bir'şey sandı. 
Haaır koltuğa yaslandıkça yaslan
dı. Bacaklarım uzattıkça uzattı. 
Koltuklarırıı kabardıkça kabarttı. 
Bir aralık Petek gözüne ilişti: 

Yüksek sesle : 
- Vay! Dedi. Kabakçı bebesi! 

Sen ne tirin tcYmitin. 
Petek aldırmadı. Nuri Efendi 

sus diye işmar etmitti. Süslü sar
hot bu sefer ortaya söyledi: 

- Uulan ! Hıyar tarlasından da 
böyle kadife gülleri çıkarmıf be! 

Nuri Efendi hemen karşılık ver-
di: -

kadına uzattı. 
- itini kapatayım mı? 
- Hayır, hayır, bir de ben göre· 

)im. 
Kadm tabancayı alır almaz, i.ni 

bir hareketle f'lkağına dayadı ve atef 
etti: Bom .• 
Olduğu gibi de yere yıkıldı •• 
Dükknrun arkaıından manzarayı 

gören meçhul adam, öyle bir çıkıt çık 
tı ki, ukaaındaki kapınm buzlu cam · 
lan f&Dl'UI' ıunııur afllğıya indi He
men karısını kucakladı, batını dizio1"t1 
Üzerine kaldırdı: 

- Eyvah, öldü, dedi. 
Sonra silahçıya çıkııtı: 
- Sefil herif, katil adam. Hani ta

loancaya kuru sıkı fitek koyacak ·ın? 
Ve bir yumrukta adamc,ağızm yii .. 

zünü. Perıembe pazarına çevirdi. Si .. 
lahçı yüzü gözü kan içinde yer.o yu· 
ve rlanırken: 

- Yetiıin, katil var! diye bai;·ra
bildi. 

Gürültüye civardan ıreçenler ve po 
!isler yetiftiler. Nihayet zabıta dok· 
toru geldi. Yerde yatan kadıntn ka· 
1 aaını yokladı, ıröğıünü açıp kalbini 
yokladı. Hiç bir kurıun yaruı yokhı. 

Tekrar muayene etti, tqhiaini koy 
du: 

- lhtikanı ,,temden ölmüf. Hem 
hi~ ıztrrap çekmeden.. 

Bir tavzih 
Güzel San~tlar Birliği R~im şube· 

sinden : 
Resim şubesi 17 senedenberi Galata 

Saray liSC11inde serği açmaktadır. Bu 
se.ne birlik serğisi 29 Temmuz 933 açıla
caktır. Galata Saray lisesinde şimdiki 
resim serğisi sanatk3.rlardan bir zatın 
nu«us[ serğisi olduğundan keyfiyet tav 
zih olunur. 

~~~~~~~~-

DAKTİLO ARANIYOR 
Sumer Bank servislerin.de istih

dam edilmek üzre daktiloya ihtiyaç 
vardır. Ankaraya gitmeleri şarttır. 
Lisan bilenler tercih olunacaktır. 
Talİ\p olanların Galata'da Sume" 
Bank'a müraı:aatları. (5647) 

Sultan Ahmet üçüncü eulh hukuk hi. 
kimliğinden : 

An.don Aperyis Efendinin Kosti E
fendi aleyhine {200) liranın tahsilini 
havi 31-5-1933 tarihli istihsal eyledi!;i 
bir kıt'a giyabi ilı1m mucibince gönde
ril.en Başkatip ihbarnamesi mümailey
hin gösterilen adr<:ıi terk ile bir eemti 
meçhule gitmi§ olduğundan tebliğ edi
lememiş ve ilanen tebliğat icra.sına ka 
rar verilmiş olmakla Başkitip ihbarna 
mesi makamına kaim olmak üzere ve 
on beş gün müddetle ili.nen tebliğ;at 

ifa olunur. (5634) 

•illiyet 
Asnn nmdfti" M IL L l Y" E T" tir. 

ABONE OCRETLERl : 
T•ki1•loia Hariç iıci• 

L IC. L. K. , •FLt< 
,_ ·-• • 7 IO 14-

il ~ 14- 28-

Celen ot.Tralr. s•ri .-erilmn::.- Mü.dd•ti 
&eç•n nüıh.alar 10 kuraıtar.- Guete •• 
matbaa:ra a.it itler için mlidirıyet• mU
rauat edilir. Cu:etemia: il&olano mea'u· 
liretini kabul etm.-. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy aakerl rasat merke&.inden Te

rilen mal.rlmata ıöre bugün hava kısmen • 
bulutlu •• ıima1i iıtikametlerden hafif 
rüzr&rlı olarak deTam edecektir. 

18-7-1933 tariihn.de ha.-a ta:ıı:yilci 760 
milimetre, en fula ııcakbk 27, en u sı
caklık da 24 der9Ce kavdedilmistir. 

- Sen hangi tarlanın mahsulü
ıün? 

Karısı titriyordu. Benzigül par
mağının ucu ile Nuri Efendiyi 
dürttü. Sarhot Bey birdenbire dön
dü. 

- Onu sen mi söyliyorsun kaka
van! 

Nuri Efendi kımıldamacı.n ve 
dişleri arasından: 

- Ben aöyliyorum. 
- Önce kasketini batından çı-

kar da benimle öyle konut hırt! 
- Şimdi geldim. Unutmutum 

çıkarmağa. Suçumu inkar etmem. 
Ama zatmızm da biraz insanca o
turup konutmanız gerektir. 

- Hödüklüğün yeri değil! 
ı, hem azıştı, hem kızıftı. Eğlen 

ceyi düzenlerden bet altı genç ye
titti. Klüp reisi gene reca etti. Sar
hoş Bey haykırdı: 

- Medeniletin be! insan mı bo-
ğaz ••.• 
Demeğe kalmadan bir karıtık

lık oldu. Bahçenin kapıaı uzaktı. 
İslasyon caddesi üzerindeki set he 
men turacıkta idi.Şık sarhotu bi
ran içinde karga tulumba edip ar
mut kabuğu atar gibi setten atağı 
fırlattılar. 

Gardenpartinin program dışın
da olan bu numarası böylece bir 
başın çatlaması ve bir kolun çık
Jnaaı ile bitti. 

Hariciye vekili gitti 
(Başı l inci sahifede) 

T emps gazetesi, günün yazısını 
Türkiyenin siyasi inkitafma tah
sis etmi9tir. 

Gazete, Türk - Yunan yakmlr
ğ!ndan memnuniyetle bahsediyor 
ve diyor ki : 

c Eğer Yunan milleti, eski kinlerini 
unutu,p_ zaman icabatına elinden geldi
ği ka.dar uymak cesaret ve dirayetini 
gösterdise, bu yakınlık şüphesiz ve 
ayni zamanda, yeni Türkiyenin yarat• 
mış olduğu ve eski Osmanlı İlı\pera· 
törlüğu zamanında asla görülmek ihti· 
mali olmayan hu inkişafı tacil eden 
milli bir ruh sayesinde de kolaylaştırıl 
mıştır. " 

Temps gazetesi için, Türk - Yunan 
barışması, bugünkü Tiirkiyenın siyasi 
inki:ıafına Hlzım bir başlangıç olmuştur. 

c İstanbul ve şarki Tarakya tarafın
dan Türkiye Avrupa devletidir.Bu, O· 

nu ergeç , hadiselerin sevkile, Avrupa 
çevresine sokacaktı. Nerede kaldı ki, 
Türkiyenin derin inkilibı garp ı>ren
sip ve metotlarından ilh"f' almakta· 
dır. 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
RüftÜ Bey, son Avrupa seyahatinde, 
Londra, Paris ve Romada mühim gö
rüşmeler yaparak memleketinin büyük 
devle t!erle beynelmilel bir sahada mü
nasebetini inkişaf ettirmek iıu3ıısunda 
ki ar ıusuruı gösterdi. '' 

Temps gazetesi Fransız - Türk mü
nasebetlerinin mütekabil itimat İLieri 
üzerine kurulduğunu görüyor. İki dev
let arasında derin ihtiliiflara ~hep ola
cak meseleler yoktur. Suriye hududu 
meselosinin dostane bir şekild~ h ı!lin
den beri, mahir bit siyasi faaliyet saye
sine.le, Türk - Fransız miinas~batı ta~ 
mamen tabiidir. 

Türkiyenin siyasi Avru,pa çervcsine 
dönmesine Fransanın samimiyet ve iyi 
bir görü~ karşılamaması için ortach 
hiçbir sebeıp yoktur. 

T emp•'in Roma muhabirine 
göre 

Temps gazetesinin Roma muhabiri 
de 15 tarihile yazıyor : 

« Malümdur ki, 1928 mayısmda dört 
•~ne için aktedilen Türk-İtalyan doıt
luk muahede11i, geçen sene bir o kadar 
zaman için Romada tecdit edilmişti. 
Diğer taraftan 13 mayıs 933 t~ Fransa 
ile Türkiye arasında aktedilen dostluk, 
muhadenet ve hakem muahedesi iki 
memleket arasındaki münascbatta asır 
lal'Ca devam eden mahabbet havasını 
yandırdı. 

Romada, Türkiyenin İtalyaya karşı 
olan vaziyetinde tebeddül husule gel
diği zannedilmişti. Tevfik Riiştü B. 
bu noktada lazım gelen teminatı ver
di. 

Ankara hükumetinin aktettiği nıua
he.dcler yakın şarkta sulhü i«tihdaf et
mektedir ve Türk-Fransız doıtluğu, 
Türk-İtalyan dostluğu ile h1ç de mü
tearız değildir. 

Diğer taraftan M. Mussol!ni ile Tev 
fik Rliştil B. arasındaki mükaleme !er
de Balkanlara temas edildi iee, Türk 
Hariciye Vekili bir Balkan ademi te
cavüz misakının e'er tahakkuk <deıse 
her halde İtalya aleyhine müte\'eccih 
olmıyacağına dair temin.at vermiş olsa 
gerektir. 

Düce'nin bilhassa bir mesele dikka
tini alıkoymuştur: İtalyan · Türk ikti
tadi münaaebatı. Bir kaç defa tekrar 
ettiğimiz gibi, İtalya, Italyan - Tl:rk 
dostluk muahedesin.den iktisadi baz: 
faideler hll~il olabileceğini ümit et
miştir. Bu netice bir dereceye kadar el 
de edilmiştir, fakat daha çok lizımdır. 
Bu noktada İtalyan arzularının rat· 
rnin edile-ceğini zannediyoruz. 

İki tarafın ticari münaıebatta ameli 
bir sistem teşkilatı imkanlarını tetkik 
ettikleri anlaşılıyor. 

Darülfünun 
İslahatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
bulunınuıtur. Halbuki hu~ 
hukuk faküteıi, merkez bin .

1 katına ancak aığıtabileceğinİ 1 

rerek hukukun fen fakülteti iJı A. 
binaya yerletmeıi imkansıı ;iıl tk 
nu aöylemektedirler. Vakıa, h trrı d 
4 • 500 kitiye baliğ olan f. C. 
nıfı 7 - 800 mevcutlu ilk snııf dl 
ıinin ayni konferans aalonu0 ıJ. , il 
almalarına imkan yoktur. ~ ~· 
Ki.mil konağında hukukun. ı~• 
Jik ildnci, 300 kİtilik ÜçÜ11CU jl h 
için birer derahane yapılmaJI il 
dilik kabil olamayacaktır. BU ~u,, 
ten Hukukun ıimdiki yerind• >ı b 
zaruri görülmÜf ve Muzaffet 
bu teıebbüsü neticeaiz kaimi!~ )ijt 
rahpafa haatahaıinde yapıla•, llıtl 
fi polikliniğin 68 bin liraya dii' dini 
lesi yapılmıttır. Darülfünund~. kty 
imtihanlar bitmittir. Yalnız . j "1ın 

,.,, •tti dan avdet eden Mualihiddin ~ il 
yin hukuku idare imtihanları dtk 
etmektedir. ./ ~ 

Kari ,ıkaıratıerl 

"Kadın birliği,, ve kaı; 
. ~ 

Şüp~esiz oradan her geçenı<I ıııl 
nim gibi gözüne çarpmııtır. 'f .,,J 
dınlar birliğinin bulunduğu J 
ekseri pençereleri kafeeile ınıt 
,palıdır. ·,f 

Gazete çıkartmağa, köylere 1 . ııı, 
yetleri göndermeğe kalkışan .,. 1" bu 

ecnebi kadınları da misafir eM' l"'i 
dınlar Birliği evvela işe o kafeslll' 
dırınakla baslasa daha iyi otnıal ı,, 

Bu acaiıı> ~anzara eminim ki \t 
~ b;ı gibi bütün türk gençlerinin de 

büyük bir üzüntü döküyor. ) fın 
Maçka - Necat l•l ,;-. ,. ...,. ______ _ 

1 RADYO~ 
Bugünkü proğraıtl 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
19 Su (Mahmure Hanun). ,. 
19,45 Huun B. t&raflndaıı karaı0~/, 
20,30 Udi Selah.attia. B. Nobu E. 

~....... ~ 
21,30 Cramofoa. ~İt 
22 Ajana, Borq haberi, ıut •1-"" ti.b 

ANKARA, 153& m. 

12,30 ' C....mofon. it) 
ıs. : Salon orkeıtrua: B .. th.o•.-,ıl ttıii 
türe Prom.ı!theuı Cran.ichtaedteo f' ~ 
Orlew Barer •alıe ıou.a.ea MoU'•t 

Turca 
19, : Danı muaikiıi. 
20,15 : Ajanı h.herleri. 

VARŞOVA 1411 m. 
21: Hafif muıilıc.i, %1,45: Pli..k. zJı 

•eç konaeri, 23,20; Kah•• k•aıerl. 

BUDAPEŞTE 5SO m. 
20,30, Tas....U. 21.zs, Sisaa " 

23,50, Plak. 

ViYANA sıa... ,/ 
19 • .fS: Vitana ameleıiaia Türk ~ 

ıı zamaauıdalri 7ararlaklan. 21.,35: /. 
ıilıdıi aiıanların.ın ıarka ait b .. t:. 
parçalardan mürekkep tarlalı ıenfo 
ıer. 

MILANO - TORINO • FLO~!I> 
21,35; Opera temsili. 

PRAG 488 aı. .; 
21,05: Kemaa. koaıeri. 21,03: Ş..

fantui temsil. 

ı.. 
di 
~~ 
tİi 

lin 
lı\' B0KREŞ 394 aı. . . 11, t·, 

20,25: Plik ile Rome.n ıauıikiıı. . -; 
man konıerii. 21,50: Pirano konıst') 
Viyolonsel konıeri. 22.SO: Daoı ti# ) 

(Yordaıeıku kab•eıinden). ..,1 ll:ı' 

Bu sahada Ankara.da ve Londra kon 
feıansındaki İtalyan - Türk heyeti m11 
ıahhasları arasında noktai nazarlar tea 
ti edilecektir. 

- mesel.,,.ini açıkça ortaya koyınu~ ~i 
Hulasa Tevfik Rüştü B. in F ! ti 

bulunuşu iktisadi ve siy~~ı . ~alı~ Roma mülakatın.da Boğazlar mesele 
sine temas edildiği zannedilmiyor. Ma· 
lümdur ki Türkiye geçen bahar Cenev 
rede Boğazların askerlikten tecridi 

Petek f&fdıkça tafıyordu. 
Nefise ablaya eğlenti zehir ol

muttu. Benzigül'ün ödü kopuyor
du, ablası duyacak diye. 

Derken program batladı. 
Klüp reisi genç çok canlı, çok 

güzel bir nutuk söyliyordu. Yapı
lan büyük inkılabın özünü, giditi· 
ni, ülküsünü, manasını anlattı. 
Gençliğin yapacakları itlerden ko
nuttu. 

Petek söylenenleri anlamadığı 
için sadece dinliyor ve gözlerini 
fıldır fıldır masalara gezdiriyordu. 

- Ses biraz az gibi. 
- Az değil pürüzlü. 
- Aromada uzattı. 
- Can sıkmağa başladı. 
- Efendi sen swı ! Cazbant sen 

batla! 
- Çok doğru aöyliyor. Atkol

sun gence. Bir inkılabın genç soyu 
gerçekten böyle olmalı. 

- Bizden geçti. Bütün umduk
larımız itte bu biçim gençliktedir. 

- Şu oğlanı sustur. 
- Nerde çocuğun biberonu, ge· 

ne vızıldamağa başladı. 
- Anne! Benim gazozumu a

ğabeyim içti! 
- Ne gülüyorsun Şeri! 
- Jestleri öyle komik ki, Şar-

loya benzettim, ona gülüyorum. 
- Vatan meselesi monter ! 
- Hik, hik, hik, hik ! 

her iki memleket menafıı ıçın 

istifade noktai nazarlar teatisiıtl 
kan vermiştir. 

-Kah, kah, kah, kah! 
- Susssss!! 
- Dinliyelim. • 
- İtte böyle. Daha bu itlr:fii 

rıyamadık. Sinirsizlettik ıtı 
oldu bize! • .. ~ 

- Kızma. Dün bır bugu~ i 
- Ama baksana biradr:rf' 

miz bir gençlik temiz bir it 
ken bii:: _,,,_ 

- Dedim ya, bunda bet 'ğl 
lık zihniyetin son ölü dal 
var. Hot görmeli. 

Uzun bir şakırtı koptu. ı 
Genç reis alkıtlar arasıııd" 

kildi. • ~ 
Yirmi dört genç, dinç, a1l 1 

retçi bir biçimde meydan• ~ r 
ca halkın yüzde doksanı cO! ıiıJı 
taların eski gürbüzlüğü, 1' 1/ 
damarlarda dolaşan kanları 
turdu. ..rJ 

Herkes heyecan içinde gıı 
seyrediyor. . İ. 

İki şık hanım kahkaha. ı!e ~ 
yor. Hareketlerde kim bıl~~ 
komiklikler buluyorlar. .. tı'I. 
nndaki favurili bey yüzüıı0 tııl I 
turarak, ellerini oynatarıı~ ef 
run ne kaba, ne bayağı bır t 
duğunu anlatmak istiyor: #1 

Orta ya~lı bir adam, bır j 
çinin yaptığı güzel bir oytılll> ı 
haykırıyor: Yata aslan Tiir .~) 

(Arkası• 

li 



Şirketin tasnifi 
A.çt -

~irı.,1"""~ ankete İstanbul Radyo 
ll.dy0

111~n d-:_ ittiri.k ettiği malümdur. 
tııı 3

32 
tırketine gelmit olan cevapla

~· mektuptan ibaret olduğu cu
,, &'Ün~ akıamı İstanbul radyosu 
a .. ~ dinleyicilere ilan edilmiıtir. 

l'İitd, h 2 .c~vap ıirket abonelerinin 
dıtc ka eıını tuttuğunu itilmekle tim· 
1-.ı •h dar bir sır halinde kalmıı o
ft b,t•e ınıkdannın 6500 den fazla-

a..., 'I .~!duğunu anlıyoruz. 
~Ut Ç~ 0&rendiğimize pek memnu
" b~ı..':,~kü her fırsatta abone mıkda
••tııı•k ununca tirket tam bir adet 

ı\lıo len çekinmekte idi. 
tiik b nelerin % 95 ıi ıı;ibi pek bü-
~ ır e'- . • • 
~tleı;tı 111"l~rıyetının cevap verme-
dıııley· ~ delıl olarak Radyo Şirketi 
k<teı 1.•ılerin timdiki programdan ti· 
lııın h ç'ı 0lnıadıklarını ve 1:/ li.kis mem
•ltik( 11 .unduklarından böyle hareket 
a~~tı kanaatindedir. 

dek; ::b fikrimizce bu yüzde 95 nispetin 
l.ı.nhuıonelerin cevap venneyiıleri 
l•lta.Yit radyosu neıriyatına karı• 
~ olınalarındandır. 

ta~:~ı temenni edelim ki ıirket 
biı inde isabet etmit olsun. 

n,~ .. 1leticede cevapların nazara alı
d Cıtıa e.n pek memnunuz. Bunlar· 
f~•allt~n ınühimi dinleyicilerin kon
dı•. Şi ~ta. fazla rağbet göstenneleri
•ıık hr 1"-tın de mikrofonu hatiplere 
dıı-, 11 utıdurulmaaı takdire tayan-

ı. -~l'\ık ın 1 k . . . h • 
~bt .. em e etımızı ance tanıt 

nun ~ hıutefekkirlerimizin darülfü
lel'İtıd tofeıörlerimizin gecikmiyecek-

1.J ~tı enıiniz. 

f.,,.~llıni ınahallerden nakillerin ilk 
"'••ı•a .Yapılacağı vadediliror. Bunu 
bı)'ce··''rkete hatırlatmayı bir vazife c i•ı. 
• ....,.. .. 1 . • 1 
tlfıda. gun en netrıyat yapı aca· 
c.ı ... ~ •ınindik. Çünkü gazetemiz 
•ııı,iıd 50 küsur cevap içinde karile
d~:t n erı. Yalnız ikisi cumaları gün· 
~~nl• •~rıyatına ittirak etmemektedir. 
~llllıa~ .. •n biriai cumaları evde but biç ı:f•nı bildirmiştir. Diger kariimiz 
""! bır / sebep ffÖstermiyerek bu suali 

)) a"'mııtır, 

ıı..ıı:~lere !'ek muhtacız ve ekıeriyetin 
)'tin d kayt kaldığı halde istifade eden
kttin : bulunduğuna eöre bundan ıir-

Cen ••!"ecmemeıi pek haklıdır. 
~ dt, • her zaman bahsedip karilerimi-
·" ı ... r~dyo tirketini de bıktırdığonız 
~ ..... . 
nde ı,.{''Yı tekrar etmek mecburiye-
Şit(ı ıyoruz: 

!tyden ·~ .~~in. ola1>ilir ki bahsedeceğim 
ltıuı..,effO:üa.ıstısna herkes mütteki ve 

bu d ır~ir. 
~· •dil• hı; ~arkının mütemadiyen tek
'ö)l'1ıı.ıne., keyfiyetidir. Acaba ıarkı 

-=:;,niy~e davet edilen mu!!anni ve mu· 
er ~arkrlarını.. kendile,..i mi inli-

~~aklı katil bulundu 
'A.hPINAR, (Milliyet) - Karapı· 
~t İle ırköyiinden Çaputlu oğlu Meh
d' •a ~met oğlu Jsmail dün ovada 
t'" ı..ı_ aktan ıı;eliyorlarken Mehme-

n 'd •ırıııı önünden ıı;eçerken lsmai
~· ..... ~,, •1aruu tarlada ekinlerin içinde 
~"· ,.,,,e•. Bu yüzden Mehmetle lımai
ı· uı •e ~a çıkan ağız kavkası böyü-
1 'Y•g· •hınet bıçağını cekerek 1 smai-
~ · 1nda 
)....,l•ke 11 Y•r•laınıı. lsmail Aydm 
ıı,":"a•ııtı 1 hastahanesine getirilmiıse de 
~ı~ •. 11 

dahili nezf yapınuından öl-

ıı· -ı.·.da 1 Ş~kr n haberdar olan C. M. muavi-
Cıd•••Iı. 11 

Bey memleket hastahanesine 
~dirıd la!ılı.ikata baılamış ve lsmailin 
'il ..... • 0topıi yapılarak ölüme yara-
1\..til p olduğu tesbit edilmittir. 

a~" .. A. ~ehınet lımailin öldüğünü du
... 'tirı C~dıııa ıı:elerek Mütakait Şükrü 
.,kı. ' llıelhiaar mahallesindeki evine ..... ~, .. 
1. "dan, ıse de Jandarma karakol ku-
'Y'J, taraf e •el'İI • ~dan yakalanntlf ve Ad-
l llliJtir. 

S;; ... ~~~ ha-ra-b"°'e-le-rini ziyaret 
t~'ııiıt 't Ci'ttilliyet) - Aydın Halkevi 
t .. P •di llrıın harabelerine bir seyahat 
~ııu >'or Se ah 28 • • >'ap la. • Y at temuzun ıncı 

d. Seyah ı caktır. 
..... e at p...,_ 
I~,· •tın.ı. .:-~raınmı hazırlamak ve i-
ı._ ~ ~•il u~ere tarih ıübeıi reisi Hu
ı-..~• ~~L • !ube.i reisi Avni ve kütüp-
'""c: ·~ •• t"eİ, • "P bir it s'. Al&f Beylerden mÜ· 

Lt <>ınite teıkil edilmittir. 

"ad --kını kaçıracaktı, fakat 
~ CöN~~Şunıa karşılandı 
llıe:~köyd~b: Ç~kır nahiyesinde 
liir ''trıind •r. cınayet olmuf, Him 
ı. · li· e bır ad "!dürül .. ''lo)( •tıııııet . • am o mut-
ı. a A.lı aılahlı olduğu halde 
"""'1 ınet o' I E f" . llla.k . :ıla E r .g u tre ın evıne 
"ıık ısteıni 9/fın karısını kaçır
bir 11 bı.ılan' hr. Gece sabaha kartı 
11.,.netice 'V u taarruz pek kanlı 

" ı P.1 erın · · lii~ elııııet . 1
1!tır. Etrefle Kar-

tı.. . llıete y· 51 ahla tecavüz eden 
"'nı,ı •ne ·ı 'hl lııtr er 'Ve d .. 11 a a mükabele 

lerd~ kalbind ort kurşunla Him-"' •r E en 'VUru "ld" .. "'41 . tref! M P o urmut-
dir. er Ve tı:ı hk ehınet te'Vkif edil 

a. eıneye verilmi~ler 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 

Şehir ve hava parazitleri 
Radyo neıriyatını zayıflatan yaz 

mevaim.i aynı zamanda yağ kazanla
" kaynamasını andıran gürültüler hu 
sule getirmektedir. Bunlara para
zit yani fuzuli tacizat iami 
verilmittir. Parazitler ikiye aynlmak
tadır. Birinciai doğruca havai elek
trik atmosferlerin akiıleri civardaki 
timtek ve fırtınalı havalann tesirile 
anten üzerine aaçdan elektriki kıvıl
crm.lan, ikincisi de, ıehir cereyanile 
çalııan bil\ımum makine, motör, ve 
aair il etlerin teJTareleridir .. Meseli 
radyo çalınan evde cereyanda
ki küçük bir oynayıı derhal ho
parlörde bir gürültü neıreder.. Bir
elektrik ocağı, ütüıü veya herhanıı;i 
bir ileti radyo çalınırken takılıp, çı
kartıldığında ve yerinden kınuldatıl
dığında hoparlörde gürültüler olur .. 
İyi bağlı olınıyan ve hafif aa.ramtı
lardan yerinden oynayıp cereyanı bir 
ıaniyenin yÜzde biri kadar kıaa bir 
zamanda ayınp birlettiren bir fena 
kontakt bir parazit çıkanr. Bunun 
için cereyandan gelen parazitlerin i .. 
zalesi için en önce teaiaatın iyi imal 
edilmit bulunması lazımdır. Radyo
nun tekAmül ettiği Avrupa ve Ame .. 
rika ıehirlerinde tehir dahilindeki 
tacizat ile mücadele edilmit ve bu ne 
vi gürültülerden radyo dinleyicileri 
hiç müteessir olmamaktadır. Bütün 
makine ve tramvaylara takılan bir i, .. 
!et cereyanın ıaçtığı kıvılcımlan ye
rinde boğuyor ve bir adım ileriye bı
rakmıyor. Bu aletler her tarafta kul
lanılmak mecburiyetindedir. Evinde 
veya fabrikaaında bu ileti kullanma
yıp komıuaunun radyoaunu taciz ede
cek olursa kanunen cezalandmlır. 
Tramvay kumpanyalan tramvaylara 
bu ileti takmaktadırlar. Bu vesile ile 
size bir vak'a anlatayon. Viyana ci
varında Badene itliyen bir tramvay
da paraziti boğan ilet takılmamıt ol
duğu için tramvay yolunda oturan bir 
kadınm radyoaunu taciz ebnİ§. Kadın 
tramvayın numaraıını alarak polise 
~iki.yeti üzerine tramvay muayene e .. 
dilmiş ve bu iletin takılmadığı aabit 
olmuş ve lazım gelenler cezalandı
nlarak bu aletten bir tane tramvaya 
konulmuftur. Bu nevi aletler Alman-

--········-·~-·-··-····-·······-········· ... 
hap ediyorlar ki ayni tarlalar hazan üç 
gün sıraya dinletiliyor ve radyoyu dinlen 
miyecek bir hale ıı;etiriyor. 

Çok rica ederiz buna arbk bir nihayet 
verilip muntazam, değiıik, yüksek bir 
program tatbik edilmeli ve herkes rad
yodan memnun bırakılmalıdır. Progra
mın yalnız alaturka olmasını istiyen
ler bulunabilir. Fakat ayni ıarkılan 
muttasıl dinlemek istiyenlere bir ıı;ra
mofon kullıuımalannı tavıiye ederiz. 

Turgut MiT AT 

Aydın Halkavi konferansları 
AYDIN (Milliyet) - Dün aktam Hal 

kevi salonunda hakim Ziya B,ey tarafın
dan cLiberal ikbaat, sosyalist iktıaat, ve 
mahzurları• Devlet müdahalesi ve mil
liyetci iktısat ve faideleri" mevzulu bir 
konferans verilmittir. 

Hatip her iki cereyan hakkında dinle
yicilerini vukuflu izahlllrİle tenvir et
tikten aonra, .,.ki Türkler de ıanayİe ve
rilen ehemmiyeti ve atalarımızın sanayii 
ilerletmek hususundaki hizmetlerini an
lattı. Ve e•ki Türklerin demirciliğe ver
dikleri ehemmiyeti ve cTürk hakanları
nın ecnebi sefirlerini kabul ettiklerinde 
sayğı ali.meli olarak kız!i'm demir üze
rinden atl,.ttıkla"'lnı" söyledi. 

Ve cümhuriyet Türkiyeainin milli sa
nayii yiikseltmek huıuıundaki ıuurlu 
hareket ve tedbirlerini anlatarak alkıı
lar arasında konferansını bitirdi. 

---o--

Aydından Avrupaya gidecek 
talebe 

AYDIN (Milliyet) - Maarif Veka
leti tarafından l,u sene sanat mekteple
ri mezunlarından Avrupaya gönderile
cek talebeler için açılacak müsabaka İm· 
tihanına Aydın mıntakası nnatlar mek
tebi mezunlanndan 15 efendi girecektir. 
Tesviye sınıfından <la talebe gönderil
mit olsa idi, İ!tirak e<lecek talebe adedi 
30 dan fazla olacaktı. 

Ge-:en seneki müsabakada Aydın sa
natlar mektebi meıunlarmdan 2 Ef. ka· 
zanmıı ve Avrupaya gitmflerdir. 

Garip bir kız kaçırma vak'ası 
HAVZA - Bu civarda Görün 

köyünde çok garip bir kız kaçır
ma hadisesi' olmuttur. Köy imamı 
Mehmet Efendinin genç ve güzel 
kızı, amca zadesi Ali tarafından 
iğfal edilerek kaçırılmıt ve hiç 
tanımadığı yabancı bir erkeğe tes 
!im edilmiştir. Genç kız ölüm teh
ditleri ile Susuz köyüne götürül
müftÜr. Hadisenin garip tarafı •u 
dur ki gerek genç kız ve gerekse 
yabancı erkek bu kaçırma mese
lesinde ikisi birden kızın amca za 
desi tarafından iğfal edilmitler
dir. Yabancı erkek ayni köyden 
başka bir kız ile sevitmekte ol
duğu için bu hiidiıenin genç kız
dan intikam almak maksadile ter 
tip edildiği zannolunuyor. 

ya, İngiltere, Fransa, Çekoslovakya, 
Polonya, Macariıtan, Avuıturya ve 
İıviçrede kanunen kullanılmak mec
burJyetindedir. Yoksa elektriği fazla 
bulunan 4, 5 milyon nüfuslu tehirler 
de mahalli radyolan bile dinlemek 
mümkün olamazdı. Şu halde ıehir ce
reyanile İfliyen bütün ınakine, asan
aör ye aaireden ileri gelen parazitler 
ile kat'i olarak mücadele edilebilir. 
Havadan gelenlere kartı ise ki bunlar 
bilhassa yaz mevsiminde bütün kuv
vetile kendiaini göaterir • senelerden 
beri fen adamlannı yorduğu halde, 
hiç bir suretle kolayı bulunmamıftır. 
Hava fazla elektrikli oldukça bu tür
lü parazitler tabii fazlalaıır, aakin ve 
elektriksiz, fırtınasız havalarda para 
zit azalır. Fakat yaz mevt.iminin yüz. 
de sekseni fazla elektrikli olması ha
aebile rahat bir konser dinlemek ka
bil olmaz. Havanm ağırlığından uzak 
merkezler ancak geç aaatlerde alınır. 
Zayıf ve kudreti az istasyonlar iae ge 
ce yarısına doğru dinlenebilir. 

F ennen hiç bir suretle mini olu
namıyan havai parazitleri azaltmak 
için mevki ve vaziyete göre amatör 
kendiıi uğraımalıdır. 

Meseli. daha az istaıyon dinlemeği 
tercih ederek gayet kıs a bir anten ile 
çalıımak muvafıktır. Bazan dahili 
bir anten parazitleri azaltır .. Bazan 
anten yerine yalruz topraktan istifa
de edilerek parazitin önüne geçilir. 
Antenin istikameti de parazite azçok 
tesir eder. 

Bu muvakkat antenlerin anten te
li olması li.zım gelmez. Radyoculara 
aonıluraa ihtimal fazla tel aatmak i
çin lüzum gösterirler. Halbuki bir mi 
limetrelik gayet ince bir bakır tel de 
en kalın örülmüt anten telinden fark 
lı bir netice vennemetkedir. Şüphesiz 
harici bir daimi antenin fırtına ve rüz 
gi.ra mukavemeti noktasından kalı· 
nı tercih edilmeli. Antenin iyi izole 
olması, yani hiç bir tarafa dokunma 
dan makinenin yanına gelmesi para
zit ve hauasiyetle ali.kadardır. Top
rak hattı da bağlandığı kurıun su bo 
ruıuna on be,, yirmi kere .sarılmalı ve 
evvelce bir bıçak ile ıı;üzelce temiz
lenmelidir. Toprak telinin kalın ol
ması lazımdır, olmadığı takdirde 
peri olur. 

Şimdilik parazitlere kartı daha e
saslı bir surette tedbirler almak im
ki.nı yoktur. T. M. 

Çek radyocularının protestosu 
Çekoslovakyada yeni bir radyo ka

nunu hazırlanmaktadır. 
Amatörlerin arzulanna uyıı;un ol

mıyan ı.u kanun aleyhinde radyo Jdü
bü bir protestonaıne vermiıtir. 

lzmit inhisar imaUithanuinden 
iki köıe 

IZMİT, (Milliyet) lzmit, ö-
teden beri Tütünlerinin n~fasetiy
le tanınan ve tütün piyasasında 

büyük bir me'Vkii olan bir tehri
mizdir. 

İktisadi buhranın her sahada ol 
duğu gibi, Türk tütüncülüğüne 

de vurduğu ağır yükler altında, 

bilhassa geçen seneler fazla mık
tarda ezilen lzmit, tütün ekicileri, 

bu seneki satıt zamanında yavaş 
yavat bellerini doğrutur gibi oldu
lar. 932 senesi zarfında İnhisar
lar idaresi anbarlarına 513 bin ki

lo tütün gİrroif ve ancak görmez 
'Ve iskarta aksamına dahil bulu
nan 30 bin kilo kadar bir mahsul 
elde kalmıttır. Mahaza bunlar da 
peyder pey satılmaktadır. 

Yeni sene tütün ekimi çok iyi
dir. Zürra büyük ümitler besle
mektedirler. 

Anketimize gelen cevaplar 
1 - fstanbul radyosunun saat 19 da 

baflaması ve hiç olmana 23 te hitam 
bulması §Byanı tercihtir. 

kadar temdidi en büyük arzumuzdur. 

2 - 19 dan 22 ye kadar alaturka ve 1 
bir aaatta alafranga olmalıdır. Alafranga 
musiki dinlemek isteyenler Avruoa is
taayonlanndan bu ihtiyaçlannı mükem
melen !alır.in edebilirler. 

2 - Temiz, açık ve sanat kıymeti o
lan her iki musiki de güzeldir. Fakat 
milli ve mahalli musikimiz ruhumuzdan 
kopan eserler oldukça programda daha 
çok yer tutmasını isteriz. 

3 - Petrevleri, saz semaileri, köçek
çeleri üstattan elinden, kadın veya er
kek berrak hançereli, toplu ağızlardan 
dinlemek arzusu; kastedilen alaturkamn 
herhangi nev'ine dahil ise mümkün bu
lunduğu kadar bu kısmın fazla yer tut
ması. 

bar ve Cevdet Beyler. Udi Mısırlı lbra
hİın B. udi Y Ol'!'i Ef. kemançe Aleko Ef. 
kanuni Vecihe H. ve kanuni Mustafa B. 
tanbur Refik ve Mesut Beyler. 

5 - Musikiden maada: Temail, !Mo
noloğ, Karagöz ve Konferasn. 

6 - Nakil yapılmasına taraftanm. Da 
rülbedayiden ve yüksek orkestrası bulu
nan gazinolardan, ve Ankara Halkevin
den olmalı. 

3 _ Alaturkada tam tertip edilmiı 
saz beyetile her fasıl ve faslın her kıa
mı olmak Üzere Dede -merhum, Hacı A
rif Bey merhum ve sair meıahirin ağır 
prlalarile müntehap aoan programın 
ekseriyetini te!kil etmelidir. Alafranga
da iae operadan maada Türk musikisine 
yakın parçalar olmalıdır. 

4 - Nebil oğlu lsmai! Hakkı Bey -
Milli Halk !"rkılan -, Zeki Bey, Ekrem, 
Y asari Asan, Ali Rıfat, Cemal Ki.mil 
Beylerle Hikmet Rıza, Müıerref, Eftal
ya, Müzeyyen, Belma, Cennet ve cKal
bi• tabir ettiği ıun'i ıesi terkettiği tak
dirde Safiye Hanımlar. 

Sazendeler ise Bedayi musiki ve Da
rüttalim musiki heyetlerile tanburi Re
fik Bey, Mea'ut Cemil, udi Sadettin, 
Y orgi, Talat, kemançeci Aleko, krenet 
Şeref ve Şükrü Beylerle bilhaHa kanuni 
Vecihe Hanımefendi. 

5 - ilmi, fenni, tıbbi, ahlaki konfe
ranslar, yarım olmamak !artile tiyatro, 
mevzuu sık sık tekerrür etmemek üzere 
karagöz ve aile arasında hoı dinlenecek 
nezih monolog. 

6 - lstanbulda nakli icin konser ve
rilen umumi mahaller oı.;,..dığı zannın
dayım. !Ml.amafih Darülhedayiden her 
program tebdilinde nakıl yapılması kat
İyyen li.zımdır. 

7 - Cuma !!Ünleri 12,30 dan on dör
de kadar alaturka ve alafranga plak neı
ri pek muvafık olur. 

8 - Eski, türkçe i.ai.r ile Anadolu 
halk türküleri tekerrür etıniyen Hazım 
Beyin karagöz faıılları pek ho§B ıı;idi
yor. Alafranora teklinde tiirkce şarkılar
la anlayamadığımız opera plaktan pek 
hota gitmiyor. 

9 - Ders takıı> edenlerin istifadeleri 
memuldür. 

10 - Spikerin kadın veya erkek olma 
smda bir mahzur yoktur. Maamafih Me
sut Cemil Bey vazifeıini pek güzel yap 
maktadır. 

Göztepede Ömerpaıa ıokağında 25 
numerada, Doktor Ahmet Şevki. 

• • • 
1 - Radyonun on buçukta susması 

pek ~endir. Dinleyicilerin hemen çoğu 
gündüzleri çalıp.n ve gece evine yorgun 
dönen İnsanlardır. Musiki ruhu dinlen
diren bir amilse de, büyük bir yorgun
halı: laarabesini istirahatten ba~ka birıey 
imar ı~ez. Şu halde tam dinlenip te 
musiki.Un zevkini duyacafımız zaman
da raıılıroaun suaına11 gecemizin bo,luğu
na kqaaman bir yara açıyor. Saat 12 ye 

Bir muallimin maaşı · 
lNEBOLU, (Huıusi) - lnebolunun 

Öretepe köy • mektebi muallimlerin· 
den Saime Retat Hanımın ilk tedri
aat müfettiti tarafından bir maaıının 
kesilmesi hakkında Maarif memuru
na emir verilmiıtir. Maarif memuru 
da bu emri dinleyerek muallime ha
nnnın maaımı keamitıir. Nihayet va· 
li beye telgraf çekilmiı, vilayetten 
gelen emir üzerine muallime hanımm 
maa,ı derhal tediye edilmiıtir. Saime 
Retat Hanım müfettit Bey aleyhine 
bir dava ikame etmittir. ---

Bir hilkat garibesi 
BANDIRMA, - Çınarlı mahal

lesinde eskici Mehmet Ağanın re
fikası Hasibe Hanım dört buçuk 
kilo sikletinde bir çocuk doğur
muttur. Çocuğun batının üstünde 
karpuz büyüklü(ünde bir ur var
dır. Çocuk çok yatamayıp vefat 
etmittir. --Gazi Hz.nin seyahatlerine 

ait film 
AYDIN (Milliyet) - Halkevinin mü

racaab üzerine Gazi Hazretlerinin Ana· 
dolu ve Trakya seyahat filimleri Zon
guldaktan Aydına !!"Önderilmittir. Filim
Ier 23 teıtımuz bayramında halka gös
terilecek bilahare kazalara ıı;önderilecek
tir. 23 temmuzda temsil kolu çob3n pi
yesini de temsil edecektir. 

---0--

lzmitte şehircilik hakkında 
konferans 

tZMIT (Milliyet) - Dün akıam, 
Necati Bey mektebi müsamere salonun· 
da lzmitin ıehir planını yapmak üzere 
buraya davet edilen !!enç ve kıymetli 
mimarlarımızdan mütehasaı.., ,ehirci. 
Bürhan Arif Bey tarafından •Şehirlerin 
inkiıafı ve ~ehircilik» mevzuu etrafında, 
umuma hir konferans verihnistir. 

Konfe!'anstan ron!'a «Mi~' ;y~t• namı
na k'!ndiıi iJe !Örüstüğüm Bürhftn Arif 
Bey bana lz.,,jt hakkında fU izahatı ver
di: 

a:lzmit, sakin ve örtülmüş bir limana, 
bir taraftan da !ehri Anadoluya rabte
den Demiryoluna malik oldukça. ıeh
rin iıtikbalindan korkutamaz. Şüphesiz 
bu, ıeraiti hayatiye ve mevkii vaziyeti 
içinde iyi inkifaf ederek, iyi bir plan sa
yesinde medeni ihtiyaçları tatmin eden 
güzel bir !ehir olabilmesi kabildir. lz
mit'de basarılmakta bulunan su i~ini if. ı 
tiharla tetk•k ederelc '!Ördüm. Su işi de 
keza memleketin bir ~ek Belediyelerine 

4 - Mesut Cemil, Safiye, Hamiyet 
Osman, Eftalya, Münir Nurettin, Sala· 
hattin, Aleko, Yorgi, Şeref, Nobar. Os
man Pehlivan, Refik Talat, Refik B. ve 
refikası, muganni Hamit, Neyzen Tev· 
fik Bey ve Hanımlar, Darüttalimi musi- ı 
ki, keman~ed Ha'IBD Fehmi Bey Akile 
Hanım ve behemehal saza bir neyterfi
ki, Hafız Ahmet Bey. 

7 - Cuma ıı;ünler ıı;iindüz behemehal 
netriyat olmalı. Sabahları bir iki aaat 
!"~zi~ de ı~r. Öylenleri gramofon, 
ıkindıye dogru Ankara Halkevinden ve
ya Darülbedayiden ve ayni zamanda 0 

ıı;ün mühİın spor maçlan varsa kablo ile 
nakli. Gece neıriyatı (23) e kadar ol
malı. 

8 - Şimdiki halde alaturka h<>tumu
za gidiyor. 

9 - istifade edilemiyor. 
10 - Erkek olmalı. Mesut Cemil B. 

ipka edilmeli. Bu isimlerin haricinde kalımı olanla
nn unutulmu, bulunduğu nazan dikka
te alınarak kıymetlerinin batkalan tara
fından da hatırlanacağı düıünülmüıtür. 

5 - Cemiyet halinde ya§&yan herke
se tazım konferanslar tıbbi, sıhhi, bilıı;i
ler, çocuk gecesi. masallar, monoloğlar. 

6 - Mevsimi !felİnce Darülbedayii 
bizlere dinletmek bilhaısa hatırınızda ol
sa gerek. Cazbandı kıvrak, sazı berrak 
heyetlerden, (ınutlak) 

7 - Cuma günleri sabah aaat 10 da 
başlamak üzere yukanda ve bu program 
içerisinde dü~ünülen esaslar dairesinde. 
Herhalde cumayı bos hırakmamalıdır. 

8 - Bu sualin ce~al,ı kafi derecede 
vuzuh peyda etmiıtir. isim tasrih etmek 
iıtemiyoru:Z:. Beğenmediklerimizin iıim
lerini yukanda meskut geçtik ki bunlar 
maalesef hala radyo kadrosu içerisinde 
bulunuyor. 
9- ..... 
10 - Mesut Cemil Beyin Iôtfen bizi 

bu zevkten mah"'Um bırakmamasını ve 
istirahat ~ünlerinde yerini bir hanıma 
terk .. tmeaini temenni ederim. 

istirahat verirken müteakip neıriya
tm bildirilmesini rica erler ve bilvesile 
takdimi ihtirama! eylerim. 

Divanyolu Acı Hamam ıokak No. 21 
Leyla 

••• 
1 - lıtanhul radyosunun ~u saatler-

de c::alı~masıru a....-zu ve tercih ederim: 
8. 9, 13 - 14 .• 17 - 22,30 
2 - Yalnız iki saat alafranga olmalL 
3 - Alatu•ka halk sarkılan alafr•n-

garun hafif mu•ikisi. . · 
4 - Hanl'tlde beylerden: Zeki B. 

Münir Nurettin B. Nebil o~lu 1 smail 
Hakkı B. Hafız Abm~t ve Hafız Y etar 
Beyler. 

HanımlaNlan: Mü!erref H. Hikmet 
Rıza H. Eftalya H. Safiye H. 

Sazendelerden· KPı.-.n, <.., i il . No-

Kadıköy Murat oğlu sokak No. 12 
lstern telgraf tirketinde 

Eczacı Necmettin 

Relik Bey takımına refakat eden 
ve e..uen kıymetli olan bu takımı bir 
kat daha yükselten amatör muganni
luimizden Cemal Ktimil Bey bütün 
dinleyiciler tarafından oeııilmekte ve 
takdir olunmaktadır. Cemal Bey mu
aikiye pek küçük yarla bCJ§lamıı, 
Şark Muaiki cemiyetinde u:zun müd
det haueale çalıımrı kıymetli muaiki
finaılanmadandır. Cttmal Kômil Bey 
radyodaki konserlerinde ealıi maıiki 
eserlerini, bilhassa halk türkülerini 
içten gelen yüksek duy(lusile, berrak 
bir kaynağa benzeyen ÇOfklUI bir ne
fe "" tatlı seainin canlılığı ile sarara~ 
dağıtrşı methe ııe lahre değttr. 

Dün Y eniköyde sahil boyunda bir oto mobil yalılardan birisinin k;..pısına çarp 
mıttır. Reomimiz otomobili, müaadem ede yıkılan kapı ve sütünü gösteriyor. 

kıbta verecek bir mükemmeliyet ve fai
kiyetdedir. Konfera11mda da temas et
tiğim gibi, ıüphesiz asri bir ıehrin ilk 
Alfabesi bir plan yaptırmaktır. Bu pli.o 
bütün lzmitin mücmel ihtiyaçlanna te
kabul edebilmeli Ye nesillerden, nesille
re devredilebilmelidir. lzmitin Halıhazır 
vaziyetind~ inki~af cihetlerini uzun bir 
etüt ve tetkikten ıonra kat'i olarak kes
tirmem kabildir!' 

Mahkum edilen esrarkeşler 
ANTALYA, 14. - Uyutturu· 

.::u maddeler kaçakçılarının ihtisaı 
m"lıkemelerine verilmeleri hak
kındaki kanunun meriyete geçme 
si üzerine Antalya zabıtası bir ta
kip komitesi tetkil etmif, geceli 
gündüzlü çalıtmağa batlamı,tır. 
Bunun neticesi olarak kabakla es 
rar içen Salepçi Musa ve esrar sa
tan İsa oğlu Osman ile Topal Sül
lü ve validesi Kamile, demirci 
Dervit Mehmet, Fuat kaptan, Os
maniye mahallesinden Hüsnü ka
rısı Hacer ayrı ayrı günlerde cür
mü meşhut halinde yakalanarak 
ihtisas mahkemesine verilmittir. 
Bunlardan Kamileden maada sa
lepçi Musa bir sene, Hacer hanını 
1 sene, Topal Süllü 1 sene, lıa oğ
lu Osman 1 sene, demirci Dervi~ 
Mehmet 1 sene, Fuat kaptan bir bu 
çuk sene hapis cezalarile ve her 
birinin 2 ter yüz lira ağır para ce 
::asile mahkumiyetlerine karar Vt! 

rilmiftİr. 

Zarada yalancı bir peygamber 
ZARA, 18. - Burada peygam· 

berlik iddia eden Cavit iıimli bir 
ac!am yakalanmıflır. Bu adam Za 
rar.la kendisine biyat eden 3 zen
;:in tüccarı iflas ettirinceye kadar 
paralarını çekmittir. 

Zaralı peygamberin allahı Er
zinda oturan Bekir Ef. iıminde 
bir adamdır. Bunlar allahlarına i
badet için Erzincana doğru na
maz kılmakta ve kurban keımek 
tedirler. 

Zaralı peygamberin ümmeti 20 
kitiyi geçmemektedir, Gerek bu uy 
durma peygamber, gerek 20 mü
ridi tevkif edilmitlerdir. 

Zara Müddeiumumisi Nafız 
Bey tahkikat esnasında bu yeni di 
nin saliklerinin nasıl 10yuldukları 
ve muazzam servetleri ellerinden 
alınarak naad iflas haline getiril
diklerini teabit etınittir. 

Gı:rek peygamberin, gerek üm 
metinin muhakemesi Sivaı ağır ce 
za mahkemesinde yapılacaktır. 
MaLnunları jandarma nezareti al
tında ve kamyonla Si'Vasa gönde
r ilmislerdir .. 

Zaralı peygamberin Erzincanda 
k~ Allahı Zekir Efendinin de tev
kif edilmit olması muhtemeldir. 
Tahkikat devam etmektedir. 
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Beykoz Malmüdürlüğünden 
Anadolu Hisarında Göksuda 110 lira muhammen kıy-

Liaan bilen 

BiR MUHAStBE f.t. Mr. · Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
metli karakolhane enkazının 15-7-933 tarihinde yapılan lüzum vardır. Sirkeci Liman Merkez Kumandanlığına 

bağlı müeasesat için 60,000 ki 
lo mangal kömürü 3-8-933 
perşembe günü saat 14 ten 
IS şe kadar aleni münakasa i 
le satın alınacaktır. İstekli
lerin şartnamesini görmek i
çin her gÜn ve münakasaya gi
rişecekıerın betli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(64) (3232) 4376 

sini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek 
tuplarmı Merkez K. Satmal
nia Komisyonuna vermeleri. 

müzayedesinde teklif edilen bedel haddi Iayık görül Haa No. 26 öğleden sonra 
mediğinclen bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin •------• (5539) _. 
26 Temmuz 933 çarşamba gijnü saat on üçte Beykoz Malmii 4528 
dürlüğüne müracaatları. (3416) 

·IL _______ 3 __ ü_n_c_ü ___ K_o_ı_o_rd __ u __ i_ıa __ •_l•_n ________ ~I 
İzmit Fırka SA. AL. KOM. l lıcan 11,150 kilo Bamya ve 

dan : 55,000 kilo Domatese yalnız 
Fırka kıt'atı için açık mü bir talip çıktığından ve teklif 

nakasa suretile 18,200 kilo pi edilen fiat pahalı görüldüğün
rinc satın alınacaktır. İhalesi den ihalesi 20 Temmuz 933 
22 Temmuz 933 sah gunu perıemhe gÜnÜ saat 11 de ya 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör pılacaktır. İsteklilerin ıartna 
mek üzere her gün ve münaka meyi görmek üzere her gün 
saya iştirak edeceklerin tayın ve pazarlığa girmek için tayin 
edilen günde lzmitte Fırka edilen saatta F ındıkhda 3. K. 
SA. AL. KOM. ıiuna müra- O. SA. AL. KOM. nuna gel-
caatlan. (3145) (3083) meleri. (259) (3388) 

4199 4537 
.... .y. 

Trabzon Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Trabzon garnizonunda 
bulıman kıt'at ihtiyacı için 
~48,000 kilo Ekmeklik fabrika 
unu kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 2 A
ğutos 933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya girmek i 
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve 1958 liralık teminat 
ınektuplarile Trabzonda aske 
ri SA. AL, KOM. nuna mü
racaatları. (3147) (3102) 

4217 

Eskişehir Askeri SA AL. 
KOM. dan: 

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

4373 

• • • 
K. O. Merkez kıt'aları ihti

yacı İçin müteahhidi nam ve 
hesabına pazarbkla 200,000 
kilo Arpa satm alınacaktır. İ
halesi 22 temmuz 933 cumar
tesi günü saat 11 dedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel F mdıkhda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(257) (3348) 4508 

.y. .. .y. 

K. O. ve 1 F. kıt'aları ihtiya
cı için pazarlıkla 3,000 kilo 
gaz yağı satın alınacaktır. İ
halesi 22 temmuz 933 cumar
tesi günü saat 1 1 ,30 da dır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (25S) (3350) 

4510 
• • • 

K. O. ve 1. F. Kıt'atı ıçın 
pazarlığa konan 86,500 kilo 
taze Fasulya 86,500 kilo Pat-

Milliyet'in romanı: 25 

Yazan: ANITA LOOS. 

- Aman. oalnn hatırınıza toz koıı
ma1ın! Dedikten aonra Charlie'yi elin
den tutup bir reverans yapm1f. 

Dorothy ııibi bir ııeline malik oldu· 
ğundan dolayı kendisini tebrik eden, 
Charlie'ye de nipnlıonu ıık aık eve ıı~ 
tirmesini tavsiye eden davetlileri arasın 
da Miıis Breene'nin diılerini gıcmlata 
rak durduğunu ııördükten aonra dıtarı 
çıkmı§. 

Dıtan çıktıktan zaman artık Char· 
lie'nin ayaklan yere basmıyonnuf. Zira 
ilk defa, annesi bir Revü artiotini tah'ı
na kafi derecede muvafok buluyonnuı. 
Sonra herkesin de Dorothy'ye karşı na11l 
izharı muhabbet edeceğini bilmediği i
çin Charlie fena halde gururlaruyormuı. 

Bunun Üzerine Dorothy'ye: 
- Ge] seninle evlene) İm! Demi,. 

Bittabi Dorothv hermütat içinden: 

.y. .y. .. 

Haydarpaşa hastahanesi i-
, çin müteahhidi nllm ve hesabı 
na pazarlıkla 12,406 kilo yo
ğurt alınacaktır. İhalesi 30 A 
ğustos 933 perşembe gunu 
saat lS tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o gÜn 

ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nu 
na gelmeleri. 

(3389) 

'" 

((258) 
4538 

Balikesir Askeri SA. AL. 
~OM. dan: 

Ezinedeki kıt'at ihtiyacı i
çin 100,000, Edremit deki 
kıt'at ihtiyacı için 99,000, 
Bergamadaki kıt'at ıçın 
95,000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 14 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak
~inden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Balikesirde ·As· 
keri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3171) (3345) 

••• 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Fırkanın Çorlu kıt'atı i

çin açık münakasaya konan 
l 2,000 kilo ve tekirdağının ka 
pah zarfla münakasası ilan edi 
len şekerlerine talip çıkmadı
ğından ihalesi 22 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 15 e 
tehir edilmiştir. isteklilerin · 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir 
mek İçin o gün ve vaktinden 
evvel Çorlu'da Askeri SA. 
AL KOM nuna müracaatla-
rı (3182) (3427) 

.y. .y. .. 

Gümüş Suyu ve Haydarpa
şa Hastaneleri için pazarlık
la 7,000 kilo koyun eti alına
caktır. İhalesi 20 Temmuz 
933 perşembe günü saat 15,30 
dadır. İsteklilerin şartname
yi g~rmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek. için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nımn 
gelmeleri. (260) (3423) 

K. O. Kat'aları hayvanatı 
ihtiyacı için pazarlıkla 451000 
kilo yulaf alınacaktır. İhale-

Tercüme: Kamran Şeni 

- Acalıe? ••• nem;. 
Misis Breene'in ıı:osterdiği tatlı yü. 

zün samimi olmadıjını ve izdivaçtan 
evvel iyiden iyiye zayifliyeceiini anla· 
mifllllf· Onun İçin Cbarlle'yeı 

- Biraz müoaade et de clüıüneyiml • 
Demi,. 

Fakat Dorothy: 
- Ne yalan aöyliyeyim, tl'.Ssis Br~ 

ene'in bu misafirperverliğine karıı ona 
bir düiün ziyafeti çekmeği çok iıtiyor
dum, • diyor. 

Bu da, benim kanaatimce, Dorothy 
gibi bir kızın hile hazan nezaketi tuta
mıyacağına en büyük bir delildir. 

FASIL x 
Bunun Üzerine Dorothy diişünmeğe 

ba!lann~. 

si 20 Temmuz 933 perşembe 
günü saat 10,30 dadır. İstek 
}ilerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel F ındıklıcla 
3. K. O. SA. AL. KOM.nuna . 
gelmeleri. (263) (3426) 

• • • 
Çorlu Askeri. SA. AL. 

KOM. d"n: 
Fırkanın Corlu Kıt'atı i

çin alınacak yaş sebzesine ta 
lip çıkmadığından pazarlığa 
konmuştur. İhalesi. 22 Tem
muz 933 cumartesi günü saat 
15 tedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek iizere her gün 

.y. .... 

Harbiye ve merbutu bulu 
nan mektepler ihtiyacı için 
yirmi bir hin yedi yüz lcilo 
marıgal kömürü 3-8-933 per 
r.embe günü saat 15 ten 16 ya 
kadar açık münakasa ile alı
nacaktır. İsteklilerin şartna 
mey1 görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li vaktinden evvel komisyona 
gelmeleri. (62) (3:?34) 

4378 

(85) (3437) 
' ... 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 2300 çeki .odun 10-8-
933 perşembe günü saat on 
dörtte kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
.ııektuplarını Merkez K. Sa· 
tınalma Komisyonuna ver-
meleri. (88) (3440) ! 

• * • 

ve pazarlığa gİrmek için o gÜn "' "' " 
ve vaktin<ler: rvve\ Corluda ' Harbiye mektebinin sekiz 

Harbiye mektebi ihtiyacı i- ı 
çin 200 kilo ayşe kadın Fa· ı 
sulyası, 400 kilo kırmızı dQ I 
mates, 200 kilo taze Bamye 
ve 300 kilo Patlıcan 22-7 -933 
cumartesi günü saat on yedi
de oazarlıkla satın alınacak 
tır.· Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Sa
tınalma komisyonunda. ha
zır bulunmaları. {83) 

Askeri SA. AL. KOM. nuna kalem sebzesine verilen fiat
rr,üracaatalrı. (187) (3431) lar pahalı görüldüğünden 24/ 

~ "' ,. 7 / 933 pazartesi günü saat 15 

İzmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka Kıt'atı için kapalı 
zarfla münakasaya konan 
218,980 kilo arpa ve 125, 100 
kilo Yulafın ihale gününün 
görülen lüzum üzerine 24 
Temmuz 933 oazartesi günü 
saat 10 da. yaptlacağı ilan olu-
nur. (3188) (3432) 

Çorlu Askeri SA . AL. 
KOM.dan: 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan Çorlu Kıt'atı ıçın 
1,100,000 ve Tekirdağı Kıt'a 
tı icin 1.000,000 kilo oduna 
· ekii.f edilen fiat pahalı görül
düğünd<:n ihalesi 20 Temmuz 
933 perşembe günü saat 15 e 
tehir edilmiştir . İsteklilerin 
teminatlariyle birlikte mez
kUr gÜn ve saatta Çorluda 
Askeri SA. AL. KOM. nqna. 
müracaatları. (3186) (3430) 

.. .. 
Manisa Askeri SA. AL 

KOM.dan: 
Manisadaki kıt'at ihtiyacı 

için 24.265 kilo Şeker kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 7 Ağustos 933 pa 
zartesi günü saat 15 tedir. İs· 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Maniaada Aske 
ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3184) (3429) 

• .y. .y. 

Niğde Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Niğdedeki kıt'at ıçm 
700,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaY,a konmuştur. İ 
halesi 1 O Ağustos 933 pazar
tesi günü saat 9 dadır. İstek
lilerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün v~ münakasaya 
girme kiçin o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Niğdede Aske 
ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatl~ı. (3189) (3433) 

Fakat Charlie kendi ti(li değilmif. 
Çünkü kendisi bayağonın &§ağısı ol· 

duğu halde Charlie dunnadan ona: 
- Sen dünyanın en harikulAde mah· 

16.lrusunl Deyip duruyonnuf. 
Halbuki Dorothy kendilerinden haf· 

ka herkesi nakıs bulan ve hunu söyle
mekten çekimniyen erkeklerden h<>tla· 
nınnıf. Bu erkekler üstelik bir de ken· 
dinelen hediye kabul ederlerse artık na
zannda onlann üstüne insan olamaz
mıı. 

Fakat Charlie onun kalbine hulül İ· 
çin tututlacak yolu hilememiı. Ona Or· 
kide çiçekleri, ,_.eı;. nEY ıen! Ey ta· 
yanı peresteı kız!" gibi ıairane hitap
larla dolu aıJı: mektupları yağdırrnağa 
ha§lamıı. 

Nihayet Dorothy, kendi ayarında 
bir kızı perest""' liylk ııörclüğü ivin 
Charlie'nin alnlsızhğına hülmıetmiı. 

Bunlar oladunun, Mister Ziegfield 
tutup Portland tehrinde, §(ibreti cliller· 
de destan olan Heoderaon Jazz Band 
l1minde bir Jazz orkeatrasmı telgrafla 
New-York'a davet etmi~. Jazzband he
yeti New. York'a ııelince Mister Buck 
hu orkestrayı Revüde kullanım!. 

Bu jazzhand heyetinin İçinde bir oak 
safoncu varını~ ki haftada ancak altını~ 
beş dolar kazanırmış ve altını• hes dolar 

den 15,30 za kadar açık mü
nakasa suretiyle satın alına
caktır. İsteklilerin mezkiır sa
atte Merkez Satın Alma Ko
misyonunda hazır bulunmala-

rı:. (74) (3359) 4516 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin Beşyüz JPlo Zeytin yağı 
19-7-933 çarşamba günü saat 
on altıda pazarlıkla satın alma 
caktır. İsteklilerin belli saatin 
de Merkez K. Satınalma Ko 
misyonunda hazır bulunma-

ları. (76) (3400) 4539 
•• * 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat 
hayvanatının ihtiyacı için 
288,000 kilo kuru ot 10-8-
933 perşembe günü saat on al 
tıda kapalı zarfla satın alına
caktır. İstekliler şartnamesini 
görmek için her gün ve müna
kasaya girişeceklerin belli saa 
tinden evvel teklif mektupları 
nı Merkez Kumandanlığı Sa
tmalma Komisyonuna ver-
nıeleri. (84) (3436) 

• * * 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 203 ton kok kömürü 10-
8-933 perfembe günü saat on 
beşte kapalı zarfla satın alma 
caktır. İsteklilerin şartname 

(3435) 
* * * 

Harp Akademisi İçin dört 
bin kilo Bulgur 22-7-933 cu
martesi günü saat 16 da pazar 
hkla satın alınacaktır. İstek
lilerin izahat almak için her 
~iin ve pazarlığa girişecekle 
;İn belli saatinde Komisyon 
da ha:nr bulunmaları. (87) 
(3439) 

* • • 
Maltepe Piyade Atış Mek· 

tehi hayvanatının Mayıs 934 
nihayetine kadar ihtiyacı i
çin seksen bin kilo arpa 25-7 · 
933 salı günü saat on altıdan 
·on altı otuza kadar pazarbkla 
k.ırdırılacaktır. Pazarlığa gi
r;şeceklerin belli saatinde Mer 
kez K. Satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(77) (3406) 

* • • 
Topçu Atış mektebi hay

vanatmm 934 nihayetine ka
dar ihtiyacı için seksen bin ki 
lo ama 25-7-933 salı gunu 
sal\t ;,n beş otuzdan on altıya 
kadar pazarlıkla kırdırılacak
tır. Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Satınal 
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (81) (3405) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

14428 aeyİm At nalı ve 736637 adet adi mıhın kapalı 
zarf münakaaası 8 Ağustos 933 salı günü saat 15 te yapıla
cağından taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek üzere temin atı evveliye makbuziyle bera 
her mezkiir günün muayyen Q.atinde komisyonumuza mii 
racaatları .. (3379) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

18 Kalem Revir Eşyasın m kapalı zarf münakasası 8 
Ağustos 933 salı günü saat 10 da yapılacağından İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek i 
çin teklifname ve teminatı evveliye makhuzlariyle beraber 
mezkur günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaat 
ları. (3420) 

kazandığı için de borç etmek mecburiye
tinde kalırmıı. 

Dorothy Lester ismindeki hu ıak•a· 
foncuya ödünç para venneğe baılamı§. 
Artık ben hu harekete verilecek i'İın 
bulamıyorum. 

Bir taraftan bir milyoner kendisine: 
«Aman kanın ol!» diye yalvarırken, o 
tutup bir saluafoncuya gönül vermeğe 
kalkmı§. Sebebi de ne biliyor muıunuz? 
Güya saksafoncu gayet iyi saksafon ça· 
lıyormuf!... 

Bluz çalındığı zaman oololan ile orta· 
lığı inim inim inleten o imi~. Doğruıu -
nu söylemek lazımgelirse oaksefon da 
bir ııenc kıza dokundu mu fena doku· 
nur, m;ğer ki iradetıi pek kuvvetli ola. ... 

itler o hale eelmt ki Dorothy onu sak 
sefon çalari<en göreceğim diye kostüm· 
leri koliılere indirip orada hayır sahihi 
bir makinistin yardımı ile giyininniı. 

Ve bunlan yaparken onun batın için 
Tannmn !!"iinii hrinci sınıf bir koltuğa 
tam yirmi iki dolar sayan Charlie Breen' 
e §(iyle bir yalancıktan gülilmsemek bile 
aklına gelmezmiı. 

Dorothy oaksefoncu sahneden hirihiri
ni seyredip dururlarmı,. O kadar. . Zi· 
ra orkestn. revüden çıktıktan sonra Mo
mart'a gidip büWn gece orada çalarlar· 
mış. M~~ .... ı·tan !tktıktan ıonra erteıi 

gün öğle yemeği ve çay zamanlannda 
Ritz'te çalabilmek için kendilerini dar 
yatağa atarlarmıı. 

Zaten Dorothy de her gün Charlie 
Breene'in kendiıini öğle yemeğine ve ça
ya ııötünnesine, her gecede Momart'ta 
supeye davet etmeıine onun için ses çı
kannazmı§. 

Charlie'nin bu ıerait daires:nde: 
- Hamdolsun, Dorothy bana alıtmı· 

ya ha.taldı!.. diye sevindiğini göriip te 
onun hesabına meraklanmamak mümkün 
dejilmiı. 

Zavallı Dorothy'nin sırf saksefoncuyu 
gllıımek için pqinde dolaıtığıru bittabi 
aklondan hile geçirmiyormuı. Charile 
öyle babacan bir çocuktur ki İçmediği 
zaman hiç bir ıeyin farkında olmaz. iç
tiği zaman derseniz basireti büsbütün 
bağlanır. 

Nihayet bir temsil esnasında Dorothy 
ile sakıefoncu kolis ara.sında buluıurlar. 

Sakıefoncu: 
- Sevecek kimsem yok ... Ben artık 

hu cazbant hayatından usandım! der. 
Dorothy de hu sözün hr mu!.ıaddime 

olduğunu anlar. Şuradan buradan derken 
oaksefoncu: 

_ Bana varır mısın? der. Bot kaldı· 
ğın zamanlar ev kadınlığı yaparsın, ol
maz mı? 

SADIKZAD~~~L~~4 
Vapurları 

SAKARYA yapurU ' tı 
lSTANBUL. lZMlR soRA1 

POSTASI leli 
Her hafta cumarteai günü saat 16 

da Galata rıhtımından hareket pazar &eg 
günü İzmire rnuvasaUit, pazartesi h3 lle 
reketle salı günü İstanbula avdet e· 
der. 6

1
7 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentalığa rıriira· llıu 
c;ıat .Telefon : 22134. (5654) 

_, 
--··-------------~~' TA VlLZADE VAPURLARI 

Ayvalık Ekspres Postası 
tilı. 

·~ ~p~!~er~:~ ~~ r- he 16 da Sirkecı· bit 
cıcn hareketle Gelibolu, Çanakkal< 
ve Körfez tarikile Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. Dikkat : CuıııJ 
günü Edremit yolcularını tren y•: 
tiştirir ve Ayvalık yolcularını ayP' 
gün akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu d~ 
bileti vapurda da verilir. Adres: ye· 
miş'te Tavilzade Mustafa birade6~~·;· ~-

Telefon : 22210. (5 # 

- .... •IJl!!l!ımııııı-•1!11119 .. Wl!"~, '~t 
Deniz Y otları İşletmesi de 

ACENT ALARI : 
Karaköy • Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade han 
Telefon: 22740 

------.,..----_.,,. orı 
KARADENiZ POST ASI ~ 

KARADENiZ 
1917/933 çarşamba günü 183e 
Galata rıhtımından kalkar· 
Dönüşte Tireboluya da uğrar' 

r 33211_ 

MERSİN POST ASI 

KONYA 
vapuru 21 / 7 / 933 cuma saat 
onda İdare nbtımından kalkar· 
Kuıadası ve Geiibolu'ya yal· 

' 
nız dönüşte uğrar. Çeıme prog· 
ramdan çıkarılmı,tır. (3441 ~ ~ 

:;szo 

tı 

Preventorium 
Müdiriyetinden: 

Müessesenin 933 Mali se· 
nesi için mangal kömürü, o· 
dun, zeytin yağı, sabun, ze'/' 
tin tanesi, kaşar, 8. peyııİ~• 
patates, soğan, makama, ıt1 '. 
şasta, irmik, pirinçunu, şeh~1 

ye, sade yağı, et, yumurta,pı· 
rinç, un, ekmek ihtiyaçları a• 
leni suretile münakasaya k0 

nulmuştur. Talip olanların şt 
raiti anlamak üzere müesıe· 
seye ve pıünakasaya iştirak İS 
çin ihale günü olan 30-7-93 .. 
tarihine müsadif pazar güıııl 
saat ikide Fındıklıda Yükse~ 
Mektepler mühayaat komis1° 
nuna müracaatları ve muv-ııl' 
kat teminatları ihale tarihin' 
den evvel muhasebe vezneıİJlt 
yatırmaları lüzumu ilan 01"' 
nur. (3142) 421~ 

.... ı. 
Birinci iflas memurluğundan : ,..u. . ,~ 

;is Jak İnzelberge ait ve gazeten'.ı.-ıı 
11 temmuz 933 tarihli nüshasın.cla ıl. , 
olnnan sıra defterinin '-•• tara·fında~' ..,...,, ı· 

sim doğr~ ise de mü~r.ecatı':'da. Y~~· 
lan müflıs (Adalbemık.itiç) 161Jlı s , 
ve müstenit oldug"u ve hakikatta sır . o~· 
deft~rinin Jak Inzelberge aıt bu]ull 
ğu tashihen ilan olunur. ( 5ti45) / 

Fakat Dorothy hu teklife cevap --~ 
meden evvel arkada~larından iki•"j,P 
Tiller Girls balet heyetinin kaptanı 0

.{ 

kızla Charile Breene'in ahpahı GJ~r:e<• 
nm hu hususta fikirlerini sormak ıs 

Gloria der ki: ;ı!İ' 
- Bana kalırsa büyük bir hats 0,ı 

yorsun. . • Dur bakalım, saksefoncll o" 
nefret edecek kadar vakit ııeçıin, p' 

varacakoan ondan oonra varırsın. · 0~· 
ra Charile Breene'i reddetmekle ço ,r 
tiyatsızlık etmit oluyorsun. Ona ~İJJ 
cak olsan. hiç olmazsa kendine ,,ıı 
bağlatırsm. • ~·f" 

Fakat Tiler Girla balet heyetinin .. 1~P 
tanı, erkeklerle nadiren ııörüten b",e1' 
ııenç kızlar ııibi son derece hülyap• 1 

olduğu için Dorothy'ye: • e"'' 
- Beni dinlersen, ııönlün kiıni • 

tı 

' 
it. 
~ 

3 
k 
q 
l 

yorıa ona var! el""' .. 
Bunun üzerine Dorothy de sak• giİ' 

coyu kocalığa kabul ediverir. Paz".'.:,,ı' 
nü Jersey City'de nikahını koydıw 
karar verir. /~ 

Hatta hu seile ile Charlie Breeı:,,;· 
otomobilini hile alır ve hitabi t.ar. lı'· 
rundan ona bahsetmez. Tiller Gır J•r 
let heyetinin kaptanı ile Mister 1-1•~ 
ıon'a şahidi olmalannı rica eder.""') l 

(Arkası .:.:...-



Askeri Lise ve Ortamek-j 
teplere Talebe Alınıyor ı 

leli 1- 1933 - 1934 ders senesi için İstanbulda bulunan Ku
&e • ve Maltepe Liselerile Burs· ada bulunan Bursa Askeri Li
ııe'~~~ I<onya ve Erzincanda bulunan Askeri Orta mektepleri-

... e1,e alınacaktır. ı 
6 7 2 - Liseler 9,10 ve 11 "l, 2, 3" üncü. Orta mekteplerde ı 

1 Ve 8 "l 2 3" .. .. mıfl uht "di 
3 

, , uncu s an m evı r. 
ııı..t - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
-·"lltellf smıflanna da 300 talebe alınacaktır. 
:- Almanca okuyan talebeler tercihan ahnacakhr. 

''ın - Liselerin 11 inci smıflarma iyi almanca bilen talebeler 
lcaktır. 

lib au talebeler Liseyi ilanalden sonra yapılacak müsabaka im 
ltıua.tlını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve Fen me
ka ru Yetiıtinnek üzere Alman yaya gönderilecekler ve müsaba b/1 kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine giderek za-

çıkacaklardır. 
bıı. ~-.Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
~~· &'IYdirilmesi, techizatı vekitaplan hükfunete ait olduğu 

~ayrıca talebeye her ay bir '!liktar maaş ta verilir. 
&ıı.b k Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
d·ıt a İıntihanma giderek kazandıkları takdirde Se§inci mad
~ek .~lduğu gibi askeri mühend.is ve Fen memuru yetiştiril
lia. b~lere Alınanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler . 

~ 1Ye nıektebine giderler. 
la.r -. Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
de tlerlerde 1 temmuz 933 tarihinde baflar ve ağustosun birin 
11tg.1~e:ı-. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders se
kil ll'ıin devamı müddetince sivil lise "e orta mekteplerden na· 

9~etile talebe ~lınınağa d~vam olunur . . • . 
~rt - Mekteplerm bulundugu yerler harıcmde asken lise ve 
lıiıı~ llıekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Haziran 933 tari-
41tiıtİn .Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik 

l erıne müracaat etmelidirler. 
lt..l'! - Mekteplere girmek için laznn olan şartları muhtevi 
lef "''1 kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik ıube
l:lrt lllde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
~İ "1ekteplere müracaat ederek mezkôr flll'lları öğrenmeli
~ (2232) 4053 

fatanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan: 

tıııd Çır~da Hacı Hasan mahallesinde Kubbe tekkesi soka
l'ıft il eski 6 mükerrer yeni 8 numaralı hanenin mütasar
~ N olup Haydarpll§ada Rıhtım caddesinde Çinar sokağında 
tat 0 • lianede mükim iken elyevm ikametgfilu meçhul olan 

tı\a Ulviye hanıma. 
ıhı:ı Enıniyet Sandığından 427 ikraz numarasile borç aldı
tır 1~ Paraya mükabil birinci derecede ipotek irae ettiğiniz 
t~~·~da vaki gayri men~ İçin paraya çevrilmesi talebile ad 
~ltl~l!~ gönderilen ilan varakasının ikametgahnnızm meç· 
'ıı.d~)'eti hasebile tebliğ edilememesi mübaşirin verdiği mu 
'ııe ak ıneşruhattan anlaşılmış olduğundan mezkur gayri 
tiıı ~kulÜn 19-7-933 ve 3-8-933 tarihlerinde yapılacak bi 
ası; 'V.e ikinci arttırmalarında muhammen kıymeti oJ=-" 
ka.t•· .lıra yüzde yetmiı beşine müşteri zuhur ettiği takdirde 
~İtd 1 ihalesinin çekileceği ve mezkôr bedeli bulmadrğı tak 
le l h ~~ttırmanm geri b,rakdacagı 32-2518 dosya numarasi-

c•-: '"•k~ kalın olmak ü"" il&n olunu,. 

_ Evkaf mü.dlrlyeti ill\nları 1 
~ l\il0 
00.ooo ı· kıf 1 s·· ··k v k ki' stıranca va orman arının uyu egre mev ın-

~ O ~ 
10()' 00 ., ., ., Kaleboyu ,, 
~oo•OOO ., ., ,. Süpürge alan ., 
10 ·OOo o,

000 
., ,. ., Kasap çeşmesi ., 

7s,Ooo ., ,. ,, Mertekli ,, 
. !:) ,. ., ., Haydut !)marı ., 
lg!ir iltı.aınandıra namı diğer beylik mer'a namile maruf 
~ı\1 ~ca vakıf ormanlarından balada mevki ve miktarı ya
}'ıı. ttk0trıiirlerin bir buçuk sene zarfında kat ve imali artırma 
~İr. l' ar.tlınıştır. İhalesi 9-8-933 çarşamba giinü saat 15 te 
~a.f ~!~!> olanların ve izahat almak isteyenlerin İstanbul Ev 

........_ :düriyetinde Varidat İdaresine müracaat eylemeleri. 
.... ~ (3418) 

Yiiksek Ticaret mektebi 
. Müdürlüğünden: 

de\>re ~ektepte Fransızca lisan kursu açılmıştır. Kurs tatil 
j1nde iki ay devam edecektir. . 

!!debil - I<urs, yetiştirme kursu olup bu lisanı az çok kıraat 
}'a_ ~l>İ!'-lerle mektepte mazeret imtihanlarına girecek ve
a.c;ı(ltı lil sonlarında ikmal imtihanına girecek talebeler için 
~eı:ııe '~ır. Ders ve sınıf vaz'iyetine göre hariçten müracaat e
enlerr den ve mektep talebesi olanlardan ayni seviyede görü 

2 e kabul edilebilecektir. 
hılac k- Kursa kabul edilenler seviyelerine göre iki kısma a 

; Ve dersler, haftada asğari dört saat gösterilecektir. 
lır - Derslel'.e 23 Temmuz 933 pazar günü başlanacak-

~a.rtla~ltrs~ra devam etmek isteyenlerin tedris ve devam 
et\ l? tnı ogrenmek ve kayıt olumnak Üzere her gün saat 11 
~;~)dar mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olu-

iltı yer M 1 ··d·· ı••w•• d 
0 a mu ur ugun en: 

i0tı 'Ve~an mektebinden n1üdevver hurda fiat markalı kam 
: bn...._ .. ersedes markalı otomobil 30-7-933 oazar saat 14 
"I" .. ,Uta d · · . l.irııca ti Ye e satılacaktır. Talıple.rın Satış Komisyonuna 

a. arı. 3 

MtLLIYET ÇARŞAMBA 19 TEMMUZ 1t33 

Istanbul Ziraat 
Sıra Sımti Mahallesi Sokağı 
No •. 

ul 335 Kadıköy Cafera[.a ltlıaiye 
582 .. Mllhür ar 
583 ArnaTUtköy Arnavutköy Dere 
584 .. " Bftylik ayaıma 
585 .. " Dere 
586 " .. Dere çıkmazı 
587 .. •• Dere 
S8~ •• ·ı 

" Sucu bahçeıi 
589 Yeniklly Yeniklly Köy başı 
590 Kocamuıtafapaıa Hobyar Haaekl 

7 

1111 __ 51 Derecelik--... 
HARiKA RAKISI 

Fıçılarda dlnlendlrilaalftlr. 
4834-

4047 

İstanbul 4 üncü icra memurluğuna 
ilin: 

Temamr yinni bit' bin lira kıymetinde bu 

lunan Usküdarda Hacı Hesna hatun~ 
ha.ilesinin pqa limanı c.addesindc es

ki 136 yeni 37 No. lu kağir d<>po ma 
rıhtım ve içindeki tıesisat ve maki ... ıar 

dört bin lira, cem'an yirmi beş bin li
ra kıymetli ma teferiat kağir deposu-· 

nun temamr açık arttırmaya çıkarılmıJ 

olu.p 1-8-933 tarihinden itibaren şartna 

mesi herkese açıktır. 21-8-933 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 

ya kadar İstanbul 4 üncü icra dairesin 

de satılacaktır. Arttımıaya iştirak için 

yüzde yedi buçuk teminat akçası alr

mr. Müterakim vergi, Belediye, vakıf 

icaresi müşteriye aittir Arttırmaya, mu. 
hamin kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. 

Aksi halde en son artıranın tcahhüdü 

baki kalmak üzere artırmanın on beş 

gün daha temdit edilerek 5-9-933 tari

hine müsadif salı günü ayni saıotta en 

çok artırana ihale edilecektir .. 2004 ta· 
rlhli icra kamınnnun 126 ıncı maddesi

ne tevfikan ipotek sahibi alacaklılar i
k diğer alikadarın ve irtifak hakkı sa 

hiplerinin dahi gayri menkul üzerin
deki haklarını ve hu..uııile faiz ve °""'" 
rafa dair olan iddialarını evrak müsbe 
tele.rile yinni gün iç.inde icra dairesi

ne bHdlrmeleri lizımdtt. Abi halde 

hakları tapo sicillerile sabit olmayanlar 

satış bedelinin p.ayLaşamımdan hariç 

kıa.lrrlar. İşbu maddei kanııniye ahka

mına göıoe hareket etmekri ve daha 
fazla maIQmat almak isteyenlerin 933-

64 dosya No. sıla memuriyetimize mü 
4031 racaatları ilin olunur. (5628) -

Bankasından: 
Clasi Hi11eıl Emllk Hi111eye göre 

No. muhammen kıymeti 
Kiglr lı.aae ve bahçe Tam 29 8000 T. L. 
Arsa 150 arşın .. 141 1500 .. 
Alıfap yeai ı ki hane Ye b .hçe 1/3 12/14 2000 .. 
Ahıap buıe 112 71 1250 il .. .. 2/6 41 soo .. .. " 2/3 8 600 .. .. .. 1/4 112 150 il 

Ar11 arımı 150 Tam 9 200 " 
Abıap hane ve kigir dlikkln 3/4 2241226 187S .. 
Ahıap ve kısmın tunuzlu dükkin Tam 103 1000 .. 

Ynsde yedi buçuk pey akçeıile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil boaosil• ödenmek üıera yukanda yazıh gayrimenkullerden 
335 sıra numaralısı ka,palı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satııs çıkarılmıştır. Kapalı zarfların ıartnamesloe tevfikan muayyen za. 
mandan m\lkaddem bankamızda mliteıekkil satıı komisyonuna tevdileri lazımdır. Kat'i ihaleleri 31-7-933 pazartesi güdQ saat 15 tedir. 
Şartname bankamız kapısına asılmıştır, Senei hali ye "er 5isile belediye rüsumu mütteriye aittir. (3297) 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

İktisat Veki.leti ölçüler ve ayar müdürlüğü ihtiyacı i
çin şartnamesinde yazılı ölçü normallerile muayene alat 
ve tertibatı 2 Ağustos 933 ta rinine müsadif çarşamba günü 
saat 15 te Vekalet mübayaa komisyonunca pazarlık sureti
le mübayaa edilecektir. Sart ııame sureti musaddakası An
karada İktisat Vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü kale 
minden ve İstanbulda Mmta ka Sanayi Müdürlüğünden alı 
nabilir .Şartnameyi ·kabul eden taliplerin en son fiatı havi 
teklif mektuplarile izahatlı re,! !\İm, katalog ve saireye ve tek 
lifnamelerindeki fiatm yüzde yedi buçuğu nispetinde mu
vakkat teminat mektuplarını en geç yukarda yazılı pazarlık 
giin ve saatinden evvel İktısat Vekaleti Mübayaa komisyonu 
na tevdi etmeleri ilan olunur. (3204) 4353 

Harp malôlleri ile şehit yetimle. 
rine dağıtılacak ikramiye 
paraları hakkında ilin 

M. M. Vekaletinden: 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malullerile şehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 
olan kısmının 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 38997 
şehit yetimlerine dağıttırılmasına başlanmıştır. 

2 -- Bundan batka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 
alamıyan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline veri· 
len nisbette ikramiye verilecektir. · 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tarafın 

---------------
1
•--------.... dan icap eden mahallere gönderilecektir. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 4 - 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

Mektep Eylulun 18 inci pazartesi aaat 13,30 da açılır. Lise kısmından 
maada mükemmel ticari ve ev idar.esi şubeleri vardır. 

Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlak ve hüsnühale son derece 
ihtimam ed1~ir. Dari.ilfü.nün bakaloryasuıa hazırladığı da bu sene mezun 
olup bakalorya imtihanına giren hanımların muvaffakiyetlle sabittir. 
Ücret dör: taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla 
v' Ae;ustostan itibaren Sah ve Cuma günleri bizzat mektebe 

müracaat edilebilir. Telefon : 60474. (5207)• 
4234 

bulunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapdacak 
tevziat ta verilecektir. 

5 - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararına göre 
Harp malfilleri tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verile
cek ve keyfiyet ayrıca gazeteler ile ilin olunacaktır. (3130) 

(2910) 4094 

Nafıa Vekaletinden: Kadıkily Cumhuriyet Halk FırkasI tarafından 

Menimin en kibar K 1 R BAL OSU 
GÜZEL ORMAN ÇIFTLIGININ 

Irmak - Filyos hattının Filyos Km. (162,200 - 186,000) a· 
rası (9 uncu kıson) inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile mÜ· 

muhteıem tarilıl salonlarında ve bahçeıinde 20 temmuz perfembe nakasaya konulınuıtur. 
giln6 saat 15 den itibaren gece aabaha kadar dev&m edecektir. Münakasa 30-7-933 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 
Kadıköy iskelesindeıı otobüsler aabaha kadar munh:uman Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

iıliyecektir. (S62?) j Münakasaya işt?rak e~ecek t~)ipl~.rin b~ kabil ~emir yolu 
. • inşaatını muvaffakiyetle ıcra etmış muhendis veya şırket veya. 

GALATASARAYLILAR CEMiYETİNDEN :-hut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması şarttır. Bu se· 
928-929 mezunları namına 13 Temmuzda y<!!pılan vapur tenezzühü ite · • • • 1 t klifl • •t'b J • 

C · · · hi b' '"k 1 d - 1 1 1 ·!in - 'k raıtı haız olmıyan arın e erı nazarı ı ı are a ınmaz. etnıvctımızı·n ç ır a.ld ası o ma ıgln[ evve c.e gazete ere ı etmıştı , • • • . • 
Çok ğüzel olmasına çalışılan GALATASARAYLILAR CEMİYETİNİN Talipler bu husustaki şartnamelerı elhşer hra mukabilınde 
denız gezirtisi, miUi bayrama tesadüf eden 23 Temmuz 933 Pa- Ankarada Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünde tedarik ede. 
zar günü ya;pılacaktır. K~yfiyet tavzihau tekrar ilin o1unur. (5650) bilirler. (3093) 4326 



Radyo hastalığı ve radyo deliliği 
- Efendi, bu zırtullahı kirmani radyoyu satan sen 

misin? Allah tan bul inşallah .. 
ANKARA 17 

(Milliyet) - Ge
,enlerde yazdıiım 
radyo yazıamda 

bahoettiğim gibi 
.ıoatwa Fuat Mü
Dİr Beyin teaadüf 
ettiği bazı gülünç
lü radyo hikayele
rini kendiainden 
dinleyecek ve size 
anlatacaktım. Me
raklı karilerim bu 
hikayelere batla • 
makllğım için beni 

nkıttırıyorlar. Fu- Radyoya hararetle düıkün bir aile 

at Münir Bey ilk hikayeyi anlatıyor: rarak konU§uyordu: 
- Bundan iki aene evvel burada - Ben radyo almak iatiyorwn, bir 

Ankara Palasın müdürü olan bir tane beğendiriniz bana.. Elbet el 
Fransız arkadaıım, hakiki bir Türk değmemit bir tane olsun vardır. 
ailesini yuvasında tanımak istiyordu. Baktıın akıl terelelli. Kıaa kesmek 
Aklıma dostluğunu pek güç ve tehli- istedim. Makinelerimizin hepsi bu· 
keli bir tekilde kazandığım bir zat dur, batka yoktur, dedim, dedim am 
geldi. ma herif durma yor ki: 

Bu zat ile tanıtmaklıinn haki- - Şimdi hükllmete müracaat edip 
katen tuhaf bir tekilde olduğu için mağazanızı kapattıracağım. Bir milli 
evveli oradan baılamahyıın. Ne ka- müessese paramla bana radyo sat-
dar oldu bilmiyorwn. Bir gün eski mak istemiyor .diye şikayet edeceğim. 
dükkandaki yazı odamda çahııyor- Diyordu. it gittikçe alevleniyor, 
dwn. Dükkanın içinde radyo maki- o barbar bağırıyordu: 
nelerini sıkı sıkıya muayene eden bir - Efendi efendi ben baataymı. 

zat gördüm. Bu adam elinde bi' .. .,. her gün Üç okka ilaç yutanm. Şimdi 
a.tçi pertevıizi makinelerin içini tet• furada çıldınnm ve aiz mea'ul olur-
kik edip duruyordu. •unuz.. Bana istediğiın makineyi bu-

Şimdi ne aöyleoem inanmazsın. lunuz. Bende para bol... 
Fakat temin ederim ki ba ani ataca- Baktım deli. Y ava§lan almağa baf-
ğım hikaye aynen olmuttur .. Yanma !adım. Teaadüfen yazıhanede bulu. 
gittim ve ne iatediğini sordum: nan bizim hanım bayıldı. Dükkanda 

- Size taalluk etmez. bütün müstahdemin herifin kartuın-
Cevabmı aldım. Yahu naaıl etmez. elpençe divan keaildi ve tuhaftır, ni-

Buruı benim dükkanım, makineler hayet bir de kıoa tulü mevçli makine 
de benim malımdı. Latifeli bir tekil- beğendirebildik, gitti. 
de dedim ki: * * • 

- - Aoaba parmak izi memuru mu- Zamanla bu adamla dost olduk .. 
aunuz?. Bütün delilik enerjisini radyoya ve· 

- · Bir radyo almak niyetindeyim, ren bu dostumun bir merakı vardı: 
fakat, el değmemiı bir tel' olmaaıru Kıaa tulü mevçli el değmemit maki-
istiyorwn. nelerle Boğaziçinde projeoiz bir tekil 

- · Hoppala, dedim. Beyim bu na· de Avrupa musikisi dinlemek .. Kim-
sıl olur? Bunlar makine ile yapılır bilir hangi muzip ona bu yalanı kıvır· 
amre fabrikadan çıkarken el ile mu mıftı. 
ayene edilir. lstanbul ırfunrüğü, ve Nihayet bu zat bu fikrinin tahak-
telsiz telefon §irketi muayenelerini kuku için vaktinden evvel tekaüt ol-
"'" takoe pullanıu el ile yapar ve ya- mut ve timdi Boğaiziçinde ev tut-
pıştınr. Nihayet biz de burada lam- mu§tur. 
balarıru el ile takarız. El değmemit Uzvi deliliğine bir de fenni radyo 
radyo, daha doğmadı ki... deliliği katan bu ahbabımdan bı>gÜn 
Adamcağız beni dinlemiyordu bile. artık haber alamamaktayun .• 

Kendi haline bıraktım, yazı odama • * • 
çekildim. Fakat beı dakika sonra bu Franaız dostumu itte bu Türk ah· 
aakin müşteriyi gözleri hiddetten açıl babımın evine götürmüttüm. Daha 
mıı bir halde yannnda gördüm. Bağı.. kapıdan girince gördüğümüz levha 

hayli tuhaftı, fakat hotlu. Bu levha
da : 

Ev .sahibi, mülk safıibi! 
Hani bunun ilk •ahibi? 
O da yalan, bu da yalan, 
Bira~ da sen oyalan. 
Yazılıydı. Odaya girdiğimiz za

man yükoekten kahkahalar atmamak 
için ditimizi aıkmaia mecbur ol
duk. Ortada gezen bir sürü kedinin 
ayaklannda güderiden patikler bağ
lıydı. Tımaklarile örtüleri tırmala
yan bu kedilerin tahribatından kur 
tulmak için böyle yapmıılar .. Bu da 
ho~ dedik. 

Ev, bildiğimiz orta halli bir aile 
evi teklinde dötenmiş. Biraz sonra 
içeri beyin hannnı girdi. Resmi tak
dimi hanım acele bir sualle bitirdi: 

- Ay, bizim beye radyoyu veren 
siz misiniz? 

Baıımla tasdik ettim. Hiddetle aöy
'endi: 

- Efendi efendi bir şeycik d r 

Ji;ik için caddeye konmu~ bir 
hoparlör 

mem, Allahtan bul İn§allah. Nedir 
benim ıenden çektiğim? •. 

Kendi kendime eyvah, dediqı, bu 
da koca.sı gibi. Fakat sonra anladik 
ki öyle değilmİ§. Zavallının hakikaten 
bağn yanmıf. Adamcağız faı#xoxu 
aldı alalı bir dakika olaun başı;q~an 
ayrılmamı§. Hatunda ne hafJ"l<&,1-
mış ne t·inir.. 

7 
Ben bu zata kısa tulü ınevçh bir 

makine vermi,tim. Bu makineyi a lan
ların ye~ftne hevesi Ameri? ı;r. yı dinle 

~ -
--

.. 
1' ·" ~ 

-
l 

ANKARA, 17 (Milliyet) - Ana
fartalar caddesinin en mutena bir ye· 
rinde ve en göze çarpar bir kö:?":'de 
bir bina vardır ki altında dükkanla ,. 
bulunan bu bina birkaç senedir dıta· 
nsı sıvasız pencereleri camaız met
ruk bir halde bu caddenin manzara
sını bozar. Bu bina kimindir, .iyi ka· 
zanç getirecek bir yerde neye bir sı
va vurularak ve pencerelerine cam tak
dırılarak mamur bir §ekle aokolup 
iatifade edilmez. Hayli merak verici 
bir vaziyeti olan bu bina bakalım da
hoı kaç aene böyle kalacak?. 

mektir. Amerika ile saat farkımıza 
nazaran burayı dinleyehimek için de 
gece yarısından sonra meıgul olmak 
lazrmdır. Adamcağızda artık uyku 
dura1< kalmamı§. Şimdi kadın anlatı
yordu: 

- Gece yarısına kadar gıy gıy ke
man d;nliyoruz. Vücudüm iıten, ka
fam radyodan yorgun. Tam bunu kan 
dmr yatarız. Yarını saat aonra bu 
zırtullahı kirmani zıppadak yatak
tan fırlar. Yahu ne oldun? derneğe 
kalmaz, cevabını radyo başında .. n a
lıratnız : 

- Aman kancığırn Amerikanın 
vakti geldi, kaçırmıyalım •.• 

F esübhanallah. Amerikayı kaçır
nuyalım amma ben aklımı kaçıraca
ğım .. Efendi günde yüz bin lnhavle 
çeker dururum. Ben bu makineyi bu
na sa tana beddua etmiyeyim de kime 
edeyim, sen söyle Allah a§kın.3.? .• 

Fransız dostuma aynen tercüme 
ettim, bir duraladı: 

- Çıkalım. 
Dedi. Biraz daha oturmak İçin o-

-
Ankaraya ikinci plan 
ikinci planın tanzimine de M. 

Jansen yakında başlıyor 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Ge

çenlerde tehrin ikinci bir plana ihti
yacı olduğunu yazmıttık. Haddi za
tında bu lazımdı. Çünkü timdiki ıe· 
bir planı hududu haricinde yapıla
cak plB.nsız inşaat bu tchir teveasü 
edince oralaıın da iman lüzumu kaı
şıaında gene bir çok müıkülat ika e· 
decekti. 

Biz haber aldık ki Jmar müdürlü
ğü bu lüzumu da dütünmüt ve hatta 
faaliyete geçnıiıtir. Bize verilen iza· 
hata nazaran, timdiki pli.n5. üç yüz 
bin nüfusa göre ve HilHlr merkez ol
mak Üzere bq k i1ometre1il< bir nıaıf 
kutur çevreai içine yapılmıştır. Şim
d i ise gene Hisar merkez olmak Üze- . 
re betten ona kadar i!Qveten beı kilo
metro nısıf kuturluk çepçevre bir 
muhit için daha yeni bir plan yapıl
ması için M . Janaenle gÖrÜ§Ülmekte
dir. 

Birinci kısnn pli.n çartı, devairi 
resmiye, ve meaken1er içindi. Ankara 
ıehri nüfusunu belki de birkaç on se
neler sonra Üçyüz bine çıkarabilecek 
tir ve o zaman bu birinci kısım ola
caktır. 

ikinci kısım planın ihtiva ettiği sa 
ha da bu birinci kısımd1i halen otu
ranın ileride oturacaklar için sayfi
ye ve mesire yerleri olarak imar edi
lecektir. Buralarda halka mahsus 
yazlık evler, umumi bahçeler, eğlen· 
ce yerleri, yüzme havuzlan ve bu gi· 
bi hizmetlere mahsus mahaller İnfa 
ettirilecektir. 

nu ikna ettim.. Radyoya nasıl bakıl
dığım görmek ôstiyordum. Masanın 
üstündeki makineye doğruldum. Ak
aesuvar kapağını açtnn, ne göreyim? 
Radyonun köıeainde iki tane mavi 
boncuk, makineye cereyan veren a
not bataryasında da kırmızı ve mavi 
kordelah fiyongalar •• 

Artık kahkahalarımızı salıverdik. 

• • • 
- lıte gazeteci dostum! Radyo me 

rakı bir nevi deliliktir. Ben bu hasta
lığın ismini ra,fyomaru koydum. Bu 
deliliğin bin bir çe§it halatı vardır, 
kırk bin çetil te araz göoterir. Ben 
bu makineleri satanm an11ma h iç bir 
kimseden hayır dua almam. Kimi 
acemidir beceremez inkisar eder. 
Kiminin kansile arası açılır beddua 
eder. Kimiai de artık !~er ,eyi öğı·en

diği halde hu ha•talığa tutturduğum 
dan dolayı arkamdan atıp tutar. Şu 
adamcağız da onlardan bir taneciği .. 
dir. Daha hikaye mi ararsın .. Çok? 

S. R. 

M. Jansen 

Bu ikinci plan da yapılınca b 
)erde lüzumsuz ve mantıkaız, 

harici inpat yapılmaaına miıı' 
nacak ve ileride de fuzuli iıtihl 
re meydan verilmemit olacaktır 

M. Jansen planı yapmaya yalı 
batlayacaktır. 

Paramızı koruma 
ANKARA, 17 - Paramızı kor 

için yakmda yeni baZI tedbirleı
tasavvuru mevcut İse de henüz bll 
austa hazırlanmıı bir proje yoktur. 

Resmi ıshlahlar 
ANKARA, 17 - Batvekfilet ""' 

lat müdürü Emrullah Beyin riya• 
tında toplanan resmi ıatıJalılar koJll 
nu Başvekalet, Devlet Şura11 le D· 
ye, Ziraat, Gümrük ve lnhiaarlar . 
Jetlerine ait .. tdahlann tesbitini ı 
ctıriştir. Komi<yo:ı bugünlerde }>' 
Vekaleti ıatılahlannı tesbite batlı · 
ve yakın bir zamanda bütün vekil• 
ait ı_ıtılahlan ikmal etmi! buluna• 

Hariciye ve Milli Müdafaa V 
lerine ait ıshlahlar tamamen husus 
hiyette bulunduğundan bunlar içi~ 
tehassıslanndan mürekkep olmak 
aynca teşekkül eden komisyonlar 
lerini bitirmek üzeredirler. 

B U R S A L 1 O K U Y U C. U L -A R 1 M 1 Z A 
/ 
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ram Örsel Sergide K 
(5430) 4423 

fabrikasının şubesini geziniz. Yünlü kum ş ' 
az zamandaki terakkiyatını görünü rı ızı 

Radyolin 
Radyolio 
Radyolin 
Radyolln 

R d I• Her yer~ e par-

a Yo n mak:a g~ sterilen 
· diş mac1a1u :ar. 

h ··on bu itimat ve teveccühü boşuna değildir: RAD
YOLIN bilkimya takim edilmiftir. RADYOLININ bir 
tüpü diğerinin üç tüpüne muadil olacak derecede tekail 
olunmuftur.Bunun içindir ki RADYOLIN fimdiye kadar 
18 diploma ve 42 altın madalya kazanmışhr ve diş ma· 
cunu denince hemen hatıra RADYOLIN gelir. RAD-

"ı YOLIN dif macunu kullanınız,çok memnun olursunuz. (5622) 
~~~~~~~.....:~~~~~~~~~~~~~~.~ 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesi dairesinde •Te takassız (165) 

kilo çelik levha satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa İştirak 
etmek üzere yüzde (7,5) teminatlariyle beraber (25-'t-
933) salı günü saat (14,5) da Galatada mübayaa komisyonu 
na müracaatları. (3409) 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Rumeli fenerinde harap kale civarında tahminen bir ton 

miktarındaki demirler 30-7 -933 !)azar saat on dörtte bilmii 
zayede satılacaktır. Ta1iplerin satış komisyonuna müracaatla
rı . (3411) 

. . ., .. 
ı 1uy e _____________ ..;.. __________ _ Ucuz' u.i.ı: o!ur: 

Hem şık, Hem ucuz, Hem sağlam ... 

isma:rlama Kostüm 

22t, 2 

Çürük ot lrnma7lardnn ce'!; il H,reke ve Feshanenio sağlam 
ve halis ylln l· umaşhrı"ldnn i'.~ i prova yapmak ve iyi malze
me ku' lanmak şartile mahir ve san'at'.car bir terzi dk~cektir 

a ar Pazarı 
İ•tanbul: Fahçck pı (5623) 

lstanbul Tayyare Piyango 
Müdürlüğünden: 

Şartnameııi veçhile 140,000 adet türkçe ve 10,000 adet 
fransızça el pilanı ile 10,000 adet duvar pilanı tab ettirilece 
ğinden taliplerin 22-7-933 cumartesi saat 14 te komisyona 
müracaatları. (3421) 

Umumi Nefri.va.~ ve Yazı t,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazet"' ••· ıı ve Matbaacılık T. A. Ş. 

İstanbul asliye mahkemeoi birinci ti

caret daires~den : Madam Sateniğin 

İstanbul Balılııpazar Ali Çelebi Kürkçü 

Jer Limoncular caddesinde 8-12 No.da 

İsak Meşulilm efendi aleyhine 932-675 

dosya numarasile ikame eylediği 2133· 

lira alacak davil1'ından dolayi müddea 

aleyh İsak Meşulam efendiye tebliği

muktezi evrakin ikametgahının meçhul 

olduğu cihetle ilanen tebliğat ifa kı· 

İstanbul 2 inci iflas memurlııı 

dan : Marpuccularda Abut e.f. b 
tuımakta ve Hırdavat<:ılıkla meşgtl 
Jumnakta olan Albuhayir Kohen i 
22-5-933 tarihinde açılıp tasfiyeni 
şekilde yapılmasına karar verilınİ 
du ğundan : 1 - Müflisten alaca· 
lanların ve istihkak iddiasında 
nanların alacaklarını ve istihkakl• 
ilandan bir ay içinde 2 inci iflas 
rc~inc gelerek kayd ettinneleri ve 
Elerini (senet ve defter hulasaıar 

saire) asıl veya m usaddak sure\] 
tevdi eylemeleri. 2 - Hilafına 

.reket cezai mesuliyeti müsteJz' 
mak üzere müf!isin borç1 u:arının 

müddet iç i<ıde kendilerini ve borÇ 
nı bildirmeleri. 3 - Miıf!isin ınal 
nı her ne sıfatla o]ursa olsun eller 
Lulunduranların o malJar üzerill' 
nakları mahfuz kalmak şartile bu 
ayni müddet içinde daire cmrint:t 
di etmeleri ve etmezlerae makbııl tf 
retk ri bulunmadıkça cezai mesuli. 
u~r~~yacak!arı ,.: e rt:ç!lan hakları'f'I 

mahrum kalaca kl arı. 4 - 24.7.933 
hine müsadif pazartesi günü faa 
te alacaklıların ilk içtimaa gelıil' 
ve müflis ile müşterek borçlu ol•' 
ve l<ofillerinin ve borcunu tekeff~ 
den sair kimselerin toplanmada l>U 
maga hakları olduğu ilan olunur-

(56'+ 

lınmış ve bu kerrede tarihi ilanıfl 

dasından itibaren 15 gün müdd•11' 

Janen tebliğat icrasına ve tabkik•1 

nü olarak da 14-~933 perşcmb• 

13,30 a tayin kılınmış olduğundall . 

mi mezkôr<la Istanbul Asliye bi1' 

ticaret mahkemesine gclmediğinit 

dirde ğiyabınızda muamele icra 1<•1' 

cağı ilan olunur. (5638) 


