
Yeni muallimler kadrosu 
900 bin liradır. Üniversite 
kapısındaki Darülfünun lev
hası indirildi. Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMu·ı 

Eski Fransız 
Herriot 

başvekili M. 
ağustos içinde Rus

yaya geçmek üzere Fransa
dan şehrimize gelecek. 

• 
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Almanyada tek 
Fırka idaresi 

llkbsat konferansı son defa toplandı ve dağıldı 
Devlet otoriteai, tek fırka idareıi 

sibi meaeleler; her memlekette ~fka· 
numumİyeyi yeniden itııal edıyor • 
Muhtelif fırkalann, muhtelif cereyan
ların hakim olduğu memleketlerde; 
fevkalade hallerin icap ettirdiği fev
kalade tedbirleri almakta daima m\İ1· 
külat çekiliyor. En nihayet Almanya• 
da da bupn tek fırka haklın oldu: 
Yalnız Hitler ve fırkaıı AlmanY"' ·in 

nmumi mukadderabna hükmediyor. 
Batka fırkalar teıkili yeni bir kanun 
ile menedilmittir. 

Hitler ve fırka11 memlekete haklın 
olduktan sonra ne yapb, bundan son-
ra ne yapmak iıtiyor?. . 

On senedenberi devam eden Brı
and'm ıulh politikaııma aleyhtar, sa
lahiyet sahibi bir Fran&1z diplomab 
yana yakıla bana ıunlan anlattı: 

""Hitler dahili siyaset programm -
da muvaffak oldu. Muvaffakıyetin 
bu derecesini geçen aene bu vakit 
hiç birimiz h~yalimizden geçirmiyor• 
duk. Fakat bunu kazanmak için 
kullandığı vi.aJtalar, harici politika 
cepheıinde ona çok ıeyler kaybettir
di. Yahudiler aleyhindeki politika•• 
bilhaaaa Hitler Almanyaamı çok clü
!Ürdü. Almanyamn milli ihtilali bizi 
hic korkutmuyor. Onun neticelerin
de-,, bilakis pek memnunuz. Çünkü 
Almanyadaki bu hareket; safiyet ve 
gaflet içinde uyuyan bir çoklarmuzm 
ourabna vuran bir ıamar ııibidir. 
Hitlerin hareketi olmasaydı, Briand' -
ın Almanya ile, on senedenberi takip 
ettiği aulh ve anlapna politikaomm 
sahteliğini; yalnız aulhçü seçinen a· 
damlara değil, ayni ze,manda diplo
mat &eçinen bir çok Fnuwz vatan• 
daılarma da anlatmak pek mütkül 
olurdu!" 

Şu muhakkak ki, Almanyada olup 
biten teYlerden, bilhaaaa Almanyada 
cereyan eden fevkalade hadiselerden 
sonra Fransada bir nevi dikkat ve 
toplanma arzuıunun belirdiği •e,.ili· 
yor. 

Maatteeasüf ihtili.llerde birinci de· 
derecede hakim olan imil; daima iti
dal, baairet ve heıap delildir. Her ih
tilalin müfrit elemanlan olur. ~u 
ga.yr.imea'ul elemanların hareketlenne 
gem vurmak kolay o~uyoı:· ?nl~r! 
yapbklan itin etraftaki aerpıntilerm~ 
hesap etmezler, yalmz muvaffakıyeti 
dü~ünürler. Muvaffakıyet va11talarile 
alakaları azdır. Halbuki, eski ihtilal· 
lerde mazur görülen hesapıız hare• 
ketleri, bugün mazeret diye ele al• 
mak doğru olmaz. Devrimizin icabı 
ıu ki, bizzat ihtilalin selameti .. için, 
beynelmilel mülahazaları da gozd.e~ 
kaçırmamak laz1mdır. Almanya gıbı 
Avrupanın göbeğinde, medeni ve mü
terakki, altmıt bet milyonluk bir 
memleketteki ihtilalin; her tarafa ya
pacağı aluiteıiri daha eVTel düşün
mek zaruridir. . 

Baıta Hitler olduğu hald~ ~~'!'~' 
herkea Almanyada ihtilalin bıttıgmı, 
ber ıeyin normale vardıiııu, atılan 
l!er adımın dikkatli ve beaaplı olaca
ğını tekrar edip duruyor. 

• • • 
Şaıuöliye Hitler. '!n~atb: .. .. .. .. 
'"Son Alman ihblalı; korukorune 

bil' heveaten doğmuı deiildir. Bu ih· 
tilal hakiki bir mucizedir. Tarihte 
bu kadar iyi organize edilmit bir ih
tilal sörülmemİ§tir. Bugünkü Alman
ya, bundan ıekiz ay evvelki Almanya 
değildir. O tarihteki Almanlar; yal
JUz teYekkül ve itaatle, imanıızlıkla, 
cebanete kadar varan bir nevi sulhpe 
reıtlikle metbu bir halde bulunuyor• 
lardı." "' 

Möıyö Hitlerin anlatbğma bakıhr· 
sa Almanyayı, bu yeni yolundan hiç 
b;;, kuvvet alakoyamaz. Hiç bir ihti
lalin arkasında bu kadar kalabahk, 
muzahir bir halk kütleıi görülmemiı
tir. Bununla beraber ani bir muvaffa
kıyet beklemek doiru değildir. A11r
larm perçinleıtirdiii terbiye ve hur~
felere galebe çalmak süçtür. Bir md
leti &ayeaine ulaıtırmak için _ y~lruz 
maddi kudret ve hakimiyet kafi de
iildir. Bu itte en büyiik teair, man~-

. tmdır Beklenen muvaffakıyetın Viya · k• 
iıtihsalini, biraz da zamad? ve te a-
mülden beklemek icap e ıyor. . 

Son zamanlarda Führer, seyahatlerin 
de halk ile temaslarında milletin ma· 
ne~iyabnı yükaeltmek, ruhiyatmı .~: 
yandırmak, ihtilalin ona emretbgı 
Yazifeleri habrlatmak yolunda sıkı 
bir faaliyet sarfediyor. 

• • • Almanyanın en büyük kuvveti da-
hili teıkili.bndadır. Bu tetkilat saye· 
sinde, her hareket, hatta her ihtilal, 
disiplin içinde yürütülebilir. Yeter ki 
ihtilalin idaresinde akliıelim hakim 
olsun. Mitlerin ve fırkaaımn son bazı 
karar ve hareketlerinden anlaıılıyor 
ki, harici ve dahili politikanın emret
tiği bazı zaruretlere boyun eğmek, 
bundan böyle daha normal yürümek 
lüzumu takdir ediliyor. Eğer bu yumu· 
f8khiı; bundan sonra da harici mü
naıcbetlerde gösterebilirlerse kaçı
rılan fırıatları, kaybolmuf gorune• 
imkanları yeniden elde etmek mÜlll· 
kündür. Unutmamalı ki, beynelmilel 
politika; hiddet, infial ve umumi su
rette hisıiyat ile idare edilmez. Çok 
karııık olan beynelmilel münasebet 
ve menfeatlerde Almanyayı tutmak 
icap ettiği zaman büyük devletlerden 
biç biri tereddüt etmez. Amerika da 

Oturdular, konuştular ve l 
nihayet dağıldılar · 

Gazi Hz. 
)lfteicümhur Haz.retleri dün saat 

16 buçukta Yalovadan tehrimi:ııi 
teıril etmiılerdir. 

1 Yeni muallimler kadrosu 
900,000 liradır 

M. Roosevelt'in gönderdiği bir telgraf 
konferansta soğuk bir tesir hasıl etti 
LONDRA, 27. A. A. - Konfe

ransın bu sabahki celsesi, murahu 
]arın öğle yemeğini yemeleri için, 
tatil edilmeden evvel M. Cordell 
Hull Amerikan reiaicümhuru M. 
Roosevelt'in M.Mac Donald'a gön
derdiği bir telgrafı lngiliz başve
kiline tevdi etmiştir. 

M. Roosevelt bu telgrafında 
M. Mac Donaldın konferans rei
si sıfatile gösterdiği gayret, sebat 
ve sabırdan dolayi duyduğu hay
ranlığı ve samimi hürmeti bildir
dikten sonra diyor ki : 

" Yer yüzündeki milletler kendi 
)erini kartılıklı surette alakadar e 
den meseleleri hiç bir kin ve ga
rez gütmeksizin, açık özlülük ve 
açık sözlülükle müzakerede de
vam imkiruna malik bulunuyor
lar. 

" Biz Amerikalılara gelince, 
bu gün biz diğer milletlere ilitiği 
olan meseleleri konferans toplan
madan eVYelki zamanlarda oldu-

M. Rooııeveit 

rayonn, ayni zamanda memleke 
timizde e!i görülmemit bir suret-

(Devamı 6 mcı sahifede) ğundan daha eyi bir surette kav· 
I~~~~~===----"'.~~~~~==,.~ 

Yeni bir muııaflokıyet kauınan 11üreı t=ilerimiz. ve Futbolcülerimiz bir aradu 

Güreşçilerimiz Leningrat-
ta da 7 katagori kazandılar 
Hakemlerden müteşekkil jüri heyeti 

futbol maçını 2-2 olarak kabul etti 
LENINGRAD, 27. A. A. -

Dün Türk ve Rus güretçileri ara
sında yapılan müsabakada üçü 
hükmen olmak üzre aıfra kartı ye· 
di galip gelmiftİr. Bugün her iki 

-= 

taraf atletleri kartılapcaklardır. 
MOSKOV A, 27. A. A. - Dün 

Leningrad'da Türk-Rus güretçile 
ri çarpıfmıtlardır. Türk güretçile 

(Devamı 2 inci sahifede) 

- . 

*** 
ISTANBUL, 21 (A.A.) - Bir

Jı"f pdn1 beri lstanbulJa bulu
n"" -'>ılı Al11an Kralı Amonullah 
Han Hz.. ile :ııeııce &>e bald~arı Ha· 
nımelendilerin, bu11ün Dolmabah
çe •aray111a 11iderek eaki bir doat 
aılatile Reuicümhur Hıuretlerini 
zirret ettikkri öğrenilmi§tir. 

Güzel sanatlar 
Akademisi 
Mektebe verilecek yeni 

,şekil nasıl olacak? 
Maarif Vekili Dr. Reıit Calip Bey 

dün öğleden sonra, müstef8r Avni B. 
ile birlikte Güzel 
aanatlar akademi· 
sine ıre\erek içtima 
eden muallimler 
mediaine riyaset 
etıniftir. Bu içtima 
da mektebin ibti
yaçlan ırörütül -
müt · • Mektep i
da · 7aıi ıhtiyaç
lar içm bir li.te ya 
parak kafi tahsisat 
iıte · tir. Bu tahai
aat meseleıini ve
kalet tetkik ede -
cektir. Mektepte a 
tölyelerin arttmi- \ 
ma11 ve kütüpha- Namık lımail B. 
nenin genitletilme- . .. 
si mukarrerdir. Vekıl Bey Guzel sanat 
lar akademisinde saat dört buçuğa kn 
dar kalmtt ve ondan sonra Y alovaya 
gitmiıtir •• Maarif vekılmin aiu•toa or
talanna kadar tehrinuzde kalarak Da 
rülfünun itlerile meşgul olacağı ümit 
edilmektedir. 

5 kuruş veri se 
1 O milyon lira 
Herkesin Tayyare cemiye 

tine aza 
olması temin edilecek 
Ankarada toplanan tayyare kon

gresinde Baıvekil ismet Paf8 tayyare· 
ciliğin ehemmiyeti 
haklnnda mühim 
bir nutuk aöylemif 
ti. Bu nutkun ne
ticesi kongrede ve 
rilen kararlar ta -
mim edilmiıti. la • 
met Pata nutkun • 
da bilhassa halkı -
mızın Tayyare Ce
miyeti ile daha ya
kından ve mi.nevi 
alakalarının temin 
edilmeaine iıaret et 
mitti. Tayyare Ce
miyeti bu huauata 
çok esaslı surette 

Tayyare Cemiyeti meıgul olmaktadır 
Rei•i FUAT BEY Müesaeseler ile te-

maslar için heyet
ler tetkil edilmittir. Bu heyetler gayet 
muntazam tekilde çalıtmaktadır. Bun 
dan dolayı herkesin kudretine ve iate
iine göre nizamname mucibince aııa· 
ri aylık olarak 5 kurut kadar •eren· 
)er cemiyete aza yazılmaktadır. Bu ıu 
retle ıimdiye kadar 7 - 8 bin kiti aza 
yasılmıftır. Halkın tayyareye bu ıu
retle bağlanma11 memleket tayyareci
liği namına çok faydah görülmekte
dir. Yapılan bir hesaba göre bütün 
memleket vatandaşlar cemiyete ayda 
bet kurut vermeği taahhüt etseler se
nede on milyon lira temin edilmit ola
caktır. 

Piyasaya yeni 

T. D. tetkik cemiyeti umu- Şeker çıkıyor 
"' k • d •• ) d Alpullu yeni senenin mah-

ffi) mer ezı un top an ı sulünü piyasaya çıkanyor 
Şekeri toptan ve perakende halinde 

yüksek fiyatla satacaklar hakkında 
lazungelen takibat yapılmaktadır. Al 
dığımız mal\ımata göre bu aene faz
la yağmurlar dolaynile pancardaki ıe 
ker mikdan geçen seneye niıbetle 
yüzde 20 - 25 nisbetinde azalmıttır. 
Meseli. 100 kilo pancar iılendiği za
man geçen sene 15 kilo §"ker alımyor 
sa bu sene ı 2 kilo §"ker alınabilecek
tir.Bir taraftan bu, diğer taraftan da 
gene yağı,Iar dolayısile pancarlarm 
evsafmda geçen seneye nisbetle baZJ 
anormallikler 'eker iıtibaalini giiç
lettirecektir. Bu sebeplerle bu sene 

Gazi Hz. azaya iltifat buyurdular 
ISTANBUL, 27 A.A. - T. D. Tetkik 

cemiyeti umumi kitipliğinden: Türk di
Ji tetkik cemiyeti umumi merkez heye
ti buırün saat 14 te umumi ki.tip Rüıen 
l:.ıret Beyin reisliği altında Dolmabahçe 
sarayında toplanarak kaqıhklar kdavu· 
zu için ankete gelen cevaplar üzerinde 
tetkikat icra etmiştir. 

böyle düıünür, lngiltere de böyle dü
ıünür. Ruıya da başka türlü dütün
mez. Bütün rneıele, Hitler'in ve Al
manyaamın bundan böyle daha dik-

Cemiyetin hi.mi reisi Reisicüınhur 
Gazi Muıtafa Kemal Hazretleri sarayı 
teşrif buyurduklan sırada cemiyetin mü
zakere etmekte olduğu odayı da li'ıtfen 
ziyaret ederek cemiyet azalarmı iltifat
lariyle taltif buyunnu,lardır. 

Umumi merkez heyeti cumartesi gü
nü saat 14 te yine toplanacaktır. 

katli ve etrafı kolhyarak yürümeıine 
bağhdır. 

Siirt meb'u.su 
.MAHMUT (Devamı 6 mcı sahifede) 

Açıkta kalacak müderrislere gönde
rilecek mektuplar yazıldı 

Darülfünun lavhası indirildi 
Darülfünunun luıpı11nclaki clıtanbul 

Darillfünunu~ Javba11 dün kaldmlmıı
hr. Yeni liıvha ıipariı edilmit olup ağus
tosun lıinnci giinö kapıya asılacaktır. 
Yeni li.vha clıtanbul Türk Onivenite
Iİ> ibaresini havidir. Müderriılere gön
derilecek mektuplar yazılınıthr. hlahat 
komitesi dün Pr. M. Malche'in riyasetin
de toplanarak bu mektuplan tetkik et. 
mittir. Oiren<Jiğimize ıröre yeni kadro 
eaki lradro:ıra llBZlll'llD biraz daha genit· 
tir. Darülfünunun eski maaı tahs1Aah 
800 bin lira ı..tarcb. Yeni bütçede bu 
yekUn 900 bin liradır. Aradaki farkla 
yeniden hoca olacaklarm miktan tahmin 
edilebilir. 

Zeynep H. konağuu İfgal etmekte o
lan yüksek ~lim mektebinin bu aene 
değil üç sene içinde tedricen ilıra11 lıa
rarlaıtmlmııtır. Bu aene yeni talebe a
l1D1D1yacalr, mevcut talebe diplomalannı 
alıncaya luıdar tetkilat muhafaza edile
cektir. 

Curaba baatabanesi yanında anli ya
pdacak ole tütün depoeu tadilatı müna 
lıaaa11 dün yapdmıt ve ihale edilmittir. 

Bekir ağa bölüğünün yılolmaaı bitmek 

M. Molche diinkii içtimado Aııni 
Beyle beraber .. 

üzeredir. BuYada teıribane iJıt&Bbna ya• 
londa batLınacaktır. Tep-ihanede yapı
lacak bütün ameliyat ıerbeat olacak, iı
tiyenler aeyredebileceklttdir. 

Plajlardan daha çok deniz 
hamamları rağbette .• 

Belediye her isteyene deniz hamamı 
açmak salahiyetini verdi 

Şehre yokm deniz; hamamlarında kolobalık .. 

Havalar birkaç ıründenberi çok aıcak 
gidiyor. Herkes ıerinlemek için deniz 
kenarlarma ve plajlara kotuyor. Maama
fib ıehre yakın olan deniz hamamları, 
plajlardan daha fazla kalabahk olmak
tadır. Haber aldığmuza göre Belediye 
bu ıene ıdıhi teraite riayet etmek şar
tile arzu edenlerin deniz hamamı açma
lanna müsaade etmi,tir. Kumkapı ve Sa
matya deniz hamamlarından maada 
Marmara ıahilinin daha bazı yerlerinde 
Mniz; hmnamı açmak icin Belediyeye 
müracaatler yapılmaktadır. 

Deniz hamamlan bu sene çok ueuz
dar. Banyo ücretleri bq kuruttan itiba
ren baılamaktadır. 

lstanbulda be.şhca plajlar ıunlardır: 
Küçükçekmecede Flurya. Boğaziçinde 
Altınkum, Salacık sahilinde K.zkuleai, 
Anadolu yaka11nda Suadiye, Caddeboı-

tanı plajları. Bunun haricinde ıehrin 
muhtelif semtlerinde diier ban sun'i 
plajlar da yapdm11t1r. 

Belediyenin Flurya pli.jlannı satın a· 
larak asri bir plij vücude getinnek niye
tinde olduğu malümdur. Ancak Flurya 
plajı arazisi defterdarlıkla Barutçu batı 
veresesi ve Yenibahçeli Şükrü B. araaın
da münazaalı olduğu için bu kanıık ta
l&l'l"Uf iddialan kat'i ıurette halledilme
dikçe iıtimllk yapdamamaktadır. Plaj
ların ,etıre uzak olması banyoculan müt 
küliıta cliitürmektedir. Şimdiki halele fe" 
re en yakın plaj, K.zkulesi plajıdır. 

Maamafih lıtanhulun en tabii plajı 
Fluryada olduğu da muhakkakhr. 

Bundan maada Kilyoı plajı da biraz 
uzaklığına rağmen denizinin temizliği ve 
kumlanmn inceliğile bir çok zevk ehlini 
celp eylemektedir. 

Calato..arcl)' lisesi izcileri dün Peıte oe)'Ghalİlle pktJ.ar 
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Tarihi tefrika: 71 

HARİCİ HABERLER 
Her h.alda (Milliyet) indir. 

Hicaz hattı derdi 
2 

llartllftWOZ A.lımet Uat.a. - Padifahın kederi. - Sultan Hamiılin gün
lerce ıte!fe'İ luıçmtf! • 

Merhum Sultan Aziz zamanında 
fahia faizlerle istikrazlar yapıbuıt, bu 
paralarm çoiu hedaya ve hevese har
canmıı, bir kumr da az çok memleke
te faydalı itlere aarfolunmuttiı. Bu 
meyanda tersaneyi anmamak insaf .. 
aaalık ve kadir bilmemezlik olar. Çün· 
kü tersanede z•ın••m terakkilerile 
müten .. ip derecede _.; teaiaat vü
cude getirilmitti. Sultan Hamit ilk 
tahta çıktığı zaman, Haliçteki tersa
ne dairelerini, fabrikalarmr, atelyele
rlni gezmişti. Bu muayene ve t<:ftiş 
aırumda, marangozluk pavyonuna 
ııinnit. orada Aydm vilayeti ahalisin
den Ahmet Efendi isminde, genç bir 
uıtaıım yaptığı küçük kıt'ada mıuan· 
... bir cemi modeli gÖrmÜ§, pek be
ienrniı, Ahmet uatayr Yıldl% sarayı
na almıftı. Sultan Hamidin teraane 
maranııozluk atelyeainde ııördüğü 
mauanna gemi modeli Beıiktat aara
yı önünde yatan ••sultaniye0 maiyet 
vapurunun maketi, miniakülü idi. 
Sultaniye vapuru vaktile Mısır Hidivi 
donanmaıının aYİzoa:undan olup, ffi .. 
div lsmail Paıa tarafmdan Sultan 
Aziz merhuma hediye ve takdim edil
mitti. MIAlr dçnanmasmdaki adı 
''F eyz:icihat'' idi. Sultan Aziz: gemi 
kendine mal olunca adını Sultaniye'
ye çevirmiıti. 

sancağı dahilinde yapdan mevkifin 
maranııozluğa ait ihtiyaçlarmı görüp 
anlamak için mahalli mezbura gitmif 
ti. Vünıdünü mütealup akfam üzeri 
aular kara oırken anan:m dehhat bir et 
kıya baskınına uğrayarak muhafız 
jarıdar.,. talmnile qkiya arasında 
vukubulan müsademe esnasında fe
hit düımüttü. 

Haftalık vukuat.o tafsilat ve tefer
rüatına dair mahallinde · ili koıniıyo
na takdim olunan raporlann hüllaa
ları alebei ıahaneye arzolunduğu me 
yanda huauaiyeti haaebile marangoz 
Ahmet ustanın vefatı haberi de kay
dedilmitti. ikindiden sonra maruzata 
baktığmda Hünkar Ahmet uslanın ve
vatını öğrenince son derece mü:;-euir 
ve mükedder olmuftu. "" 

O esnada huzurunda bulunan Ki
lercibqı Osman Bey ertesi gün Orta
köyde kain konağında konuıurken 
bu bahai açtı: 

- Ben velinimet efend.ınizin en ea 
ki emektarlanndannn. Bunca aene
lerdir hizmetindeyim, Şevketmeabm 
bugüne değin o derece kederlendiği
ni görmedim. 

Gözleri dolukaıyarak rahmetli ıa· 
daıncağızm ruhuna fatih' okudu ve 

- Efkıyanm herhalde tiddelle ba· 
kip ve tenkilleri için izzet PaJ&yı he
men çağırtıp telgrafla irade yazdırd1 ! 

Dedi. 
Hünkar Kilercibaır Osman Beye 

uKaragöz'' Osman. derdi. Harem ağa .. 
larmdan Deli Yaver Ağ~ ve Kağıtha
ne imamile şakalaşbnrdı. Osman Bey: 

- Bu hi.di:::e Üzerine Hünki.r bir 
kaç gün bize takılmaz oldu. 

Demiıti. 

Roosevelt'in 
Kalkınma planı 

Amerikada daha 12 milyon . . 
ışsız var 

VAŞiNGTON, 27 (A.A.) - Gele· 
cek haftalar içinde, milli kalkmnıa 
alameti olan a:öğüalerinde maYİ ita· 
retler tafıyan itçiler evleri ge:ııerek 
M. Roosevelt planına vatanda§lann 
ittirakini temine çahpcaklardır. Bu 
münaseebtle her hükUı:netin reisi iki 
tetkilat reisi tayin edilecektir. Biriıi 
erkelo propagandacılar, öteki kadın 
propagandacılar içindir. Her §<'hrin 
icra komitesi batında bir ceneral , iki 
liva ceneral ye 5 miralay olacaktır. 
Komite propagandacı toplayacak, 
itsizler listesini yapacak, hatipler bu
lacak ve büyük mikyasta netriyat ya
pacaktır. 

Reiaicümhur itçi kullananlara hita
ben İf aaatlerini anlatmak ve Ücretleri 
çoğaltmak programına iıtirak etmele· 
ri için yeni bir beyanname ne,retmit
tir 

. Bu propaganda hakkında fikrini 
bildiren Jeneral Johnson Eylulden ev 
ve! bet altı milyon itÇiye İf bulunaca
ğını aöylemekte, reisiciiınhu.run daha 
timdiden 12000 ittirak telgr;ofı aldığı 
nı ilave etmektedir. 

Diğer taraftan, M. Roos< eltin de
niz sanayii ve pamuk sanayii it kanun 
larrnı tasdik ebniıtir. Mensucat sana
yii hakkında it kanunu esasen kabul 
edilmittir. Yün sanayii it kanunu da 
hazırlanmaktadır. 

Amerikada İır ıraaıtleri 
VAŞiNGTON, 27 {A.A.) - Reisi

cümhur deniz sanayii it kanununu im 
zalamıftır. Bu kanuna göre, hükiimet 
itleri için haftada azami 32 saat. di
ğer itler için 40 saat kabul edilmit· 
tir. Ücretler, ıimalde saatte 45 cent, 
cenupta 35 çent olarak tayin edilmİf· 
tir. 

On iki Milyon iışsir; 

Tayyarelerin 
Dönüşü 

------
0 eniz e inen tayyare de 

tamir edildi 
Saint - .Jean - de - Tene - Neuve, 27 

(A.A.) - Dün mahalli aaatle öğleden 
biraz e'l'Yel Ceneral Balbonun 23 tay 
yaresi Shval Harbour'a inmiıtir. 24 
üncü tayyare İnmi§ olduğu yerde ta
mirat ile metgul olmaktadır. itini 
bitirir bitirmez filoya iltihak edecek 
tir. 

VICTORI - HARBOUR, 27 A.A. -
Dün Prince • Edouard adaaanda yere 
inmeğe mecbur olan ltalyan deniz tay 
yaresi filoya iltihak etmek üzere bu 
sabah saat 6,30 da "mahalli saat" u
çup gitmi,tir. 

ıyI. Herriot geliyor 
Sabık Fransız başvekili 

buradan Rusyaya gidiyor 
P ARİS 27 (Anadolu Ajansı) -

Havas Ajansı bil 
diriyor:Matin ga 
zetesi, M. Herrİ· 
ot'nun beraberin 
de ayan azasın -
dan M. Serlin ve 
mebuıandan M. 
Bastid olduğu 

halde üç Ağus -
tosta Marsilya -
dan vapura bine 
rek lstanbula ve 
oradan da Rus -
J'<ya gideceğini 

M. Herriot yazıyor • 
---<>----

Macar başvekilinin Roma 
ziyareti 

ROMA. 27 (A.A.) - M. Mussolini 
Hariciye müste§arı M. Suvich hazır 

Sultan Hamit hakikaten san'atinde 
mahir bir uata olan Ahmet Efendiyi 
kendine marango:z yr..pmıf ve sa .. 
nati için li.znn gelen en ince i.Jit ve e
cieYatr Avnıpadan getirerek çalııtır
m.ış, tam mi.nasile usta olarak yeti,
tirmiıti. Ahmet usta Hicaz hattının 
inşaatı ba~ladığı sıralarda hayli göç
müt, ibtiyarlamıfh. Ömriinün son gün 
lerini bu hayırlı, mübarek işlerin hiz~ 
metinde geçirmeği padiıahtan yalvar
mıştı. Hünki.r çok gevdiği bu ustanın 
bu son ve kudsi aTzusunu yerine getir .. 
mek mecburiyetini hissetmiş ve Hicaz 
hattına gönderİni~ti. Ahmet usta hat
tır ili marangozluğunda çalışıyordu. 1 

Hasılı hicaz hattında bir takun 
hainler, muarızlar tarafından böyle 
çok müessif hadiseler ve mütküller 
ikaiyte ke.ndi i bizzat iz'aç olunuyor
du. Fakat o gene ayni hedefe doğru 
ilerilemeğe siy ve ikdam eyliyor~u. 

VAŞiNGTON, 27 {A.A.) -Ameri 
ka iş federasyonu geçen marttan beri 
işçilerin aay1smm bir buçuk milyona .. 
zaldığınr tahmin ediyor. Fakat bugün 
Amerikada on bir, on iki milyon ka .. 
dar daha işsiz vardır. ı bulunduğu halde M. Goemboes ile M. 

Bir gün hattın güzergahmda Gerk (Arkası var) 

Yarın: 

Bağdat demiryolu imtiyazı 
Drang nach oalen - Şarka akın.- Almanlann BağJat 'Jemiryollan 

imtiyazı aleyhinde gayet mühim bir layiha. 

Meyve bu sene bol! 
Kavun bu sene kaıpuzdan daha 

çok bol olacakmış •. 
Son ııiinlerde karpuz bollaflluya 

b .. şlamıttır. Maamafih tehrimize geti
rilen karpuzların bir luamr henüz 
hamdır. iyi karpuzlar da vana •' da 
bunlar pahalı satılmaktadır. Trakya 
şehirlerinden gelen halr.rlere ııröre bu 
aene karpuz ve kavun çok boldur. 

Tekirdağından her gün mavuna ve 
yelkenlilerle karpuz gelmektedir. 

Bir kaç güne kadar nakliyat arta· 
~aktır. Bu sene kavun karpuzdan da
ha bol olacaktır. Şimdiden Kırkağaç 
ve Kirmaatiden ~ehriıni.ze turfanda 
kı\Yun getirilmittir. Meyvaho§ iskele
sine bugünlerde en çok gelen yemit, 
a•·mut ve ,eftalidir. Viıne, azabnış .. 
ln. 

Armutlar, Karadeniz sahil ıehir'e 
rfnd-"l yetiten tatlı cinstendir. Okkaı.1. 
toptan 5 kuruıa kadar sablınaktadır. 
Şeftalilerin henüz olgun ve iyi cins
leri yetitmediği için gelen §eftaliler 
hem ufak, hem de yeıildir. Bursa ,ef
talileri tek tük gelınekte ve iyi fiat" 
miitteri bulmaktadır. 

1 Piyasada taze fındık bugünlerde 
bollatmııtır. Okkau perakende olarak 
30 • 40 kuruşa aatdmaktadır. Dün 
meyvaho§ta fındık aatıır epeyce hara
retli olmuı, kabuklu fmdık 10 - 15 
i· ,, ruı arasında muamele görmüştür. 

Kayısı bu sene çok azdır. Piyasada 
bulunabilen kayısılar çok pahalıdır. 
Fazla yağıuırlarm kayısıyı çiçektey
ken çok zararı dokunmuş, bir çok yer· 
lerde k•yısı ağaçları mabsU.I verme
mittil'. Zerdali de azdır. Yemitçiler 
bp sene lstanbulda en fazla mahsül 
veren yemi,in çilek olduğunu söylii
yorlar. Çilek bu sene hem çok olmuş, 
hem de çok ucuza satılmıştır. 

Vişne de bu sene holduı-_ Geçen se
ne okkası 70 - 80 kuruşa satılan vİş· 
nenin daha irileri hi.l.i perakendeciler 
tarafından 25 • 30 kUl'U§a satılmakta
dır. Hulaaa bu "'"ne bazı meyvalar 
niıpeten çok bol ve ucuz olmakla be
•·ı.ber bazı meyvalar da havaların 
kararsızlığı yÜ2ünden a:z yetiımi§tir-

Fransa ile ticaret 

--------
. Mançuri kuvvetleri 

kumandanı öldü 
TOKYO, 27 (A.A.) - Mançuride

ki Japon kuvvetleri başkumandanı 
mareJAI Nobuyoaki Nuto asabi bir 
buhran y•kalenmış ve hastahaneye 
kaldrrılmıttır. Mareşal bu sabah ve
fat etmittir. 

--o--
Hindistandaki suikat ~ 
LONDRA, 27 (A.A.) - Dün Ben· 

gale valisini götüren trene yapılan .s -
ikast Londra kamarasında muhfelif 
müdahalelere aebep olmuıtur. Londra 
Reading, Lord Llyod 'm Bengale'de 
hüküm süren tethitçilik hakkında 
hükümetin bütün hakikati bildirmiye 
ceğine dair verdiği beyanatı il~ri aü .. 
rerek hüklımetten bu nokta Üzerinde 
efki.rı teskin etmesini istE:.di ve ~ahtan 
kabinenin faaliyetine itimadı olduğu
nu ilave ert!. ifadesini teyit eden Lo,.d 
Llyd'un kısa bir müdahalesinden son
ra Lord lrvin hükümet namına ce
vap vererek, efki.rı umumiyenin iyi 
haber alamadığını ve hükümetin hadi 
aelerin ehemmiyetini azalttığını iddi
a etmenin hak.sız olduğunu söylemi! .. 
tir .. 

Lord lrvin Hindistanda ve Bengale 
de yapılan terakkileri anlattı, Bengale 

_.ıkasırun hen.üz sıkı bir nezaret 
altında bulundurulmak lüzumunu ka· 
bul etmekle beraber bu mmtakadaki 
tethişçiliğin, bazılarmm iddia ettikle
ri gibi, Hindiataııa yapılacak mahiyet
te olmadığım bildirdi. 

Lord lrvin'in beyanatı meclisi t1<t
m in etti ve DIÜzakere reye müracaat 
edilmeden kapandı. 

-0---

Almanyada ltalyan 
faşistleri 

MUNICH, 'Z7 ;~.A. - ltalya fayıt 
gençlik tetkilib reİ•i ve müatetar M. 
Ricci'nin riyaıetiı'tde Almanyacla bir ta
til aeyahatine çıkımı olan 400 faşiıti 
baıvelı:il Hitl,,,. kabul etmi~ ve ırkçdrğın 
Almanyada M. Mossolininin ltalyada 
yapmış olduğu şeyleri yapmağa çahttı

ğını söylemiıtir. 
Ba,vekil sözlerini bitirirken, yeni Al

manyanın 1 tal ya ile sıkı bir doslluk yap
mak arzusunda olduğunu bildirmiıti. 

---o--

M. de Jouvenel'e nişan 
ROMA, 27. A. A. - Resmi bir 

tebliğ kral tarafından M. de Jou

venel' e Saint Maurice et lazare li· 
sanın büyük kordunun ibda edil
mi• olduğunu bildirmektedir. , ~ 

"Erkek kısmı sarışına bayılır, 1 
fakat esmerle evlenfr ... " i&min
deki telrilumuz bugün bitiyor. 
Yarından itibaren ayni sütunda 
yeni bir roman neşrine başlıyo
ruz. 

ACI PATLICAN 

Son bir iki gündenberi yakm yerler 
<l••r elma gelmeğe bllflamııbr. Elm . 
lar, henüz olgun değildir. Sapanca 
malı iyi elmalar henÜz yetiımemiıti •. 
Eriklerin Türbe cinsinin fiati yükselc
çedir. Toptan 15 • 20, perakende 30 · 
35 kurut arasında IDÜ§teri bulmakta
dır. Meyvahoıta üzüm satıtı azdır. 
Gelen üzümler daha ziyade Adana 
ve Mersin malıdır. İzmirin çekirdek
ıi.z! ve rezzakısı henüz memlekette 
dır. 

Mukavele bugün yarın 
imzaGınmak üzeredir 

PARIS, 27 A.A. - Ticari mukavel<>
ler müdürü M. Bonnefon Craponne 

, cL'lntransigeant» gazetesinin bir muh; .. 
· birine verdiği beyanatta bugÜn veya ya- Fransız mizahçılarından de la 

rın Türkiye ile ticari bir mukavele imza· Fouchardiere'in çok zarif, çok 
Bu sene mev.simin geCikınesi yiizün

dan Üzümün ancak ağustos nihayetle
rine doiru boll&facağr anlatılmakta. 
dır. 

!anacağını, '1u •uretle ticari muamelenin tallı bir romanıdır.Tercüme gene 
~unnasına m;ni olunacağmı bildirmiş .. 
tir. K A M R A N Ş E R I F 

Türkiye ile Fransa araaınılaki mevcut Beyindir. 
mukavele 15-8-933 de bitnıekı.:;:!:te~di!!'r!:;·--..il!llll•••iii&iliii!ii!!!;;;;;;;.,;;;;;;;; ___ _ 

Kanyaa kabul etmİftİr. Bu uzun ve sa
mimi müJikat esnasında iki memle
keti alakadar eden bütün meselelerde 
iki tarafm noktai nazarlan arasında 
mütabakat bulunduğu yeftiden müıa 
hede edilmiştir. 

--o-

Yunan meclisinde tatil 
ATINA, 27 (A.A.) - Dün toplanan 

meclis, 7 Ağustosa kadar tatli yapma 
ğa ittifakla karar venni,tir. 

Post Beyaz sarayda 
V AŞINGTON, 27 (A.A.) - Post 

Vaşingtona geldi. Reisicümhur Rooıe 
velt kendisini kabul ederek dünya et
rafında yaptığı uçuıun muvaffakıyet• 
le bitmesinden dolayı kendisini tebrik 
etti. 

Gangster'lere karşı 
SAN FRANSISKO, 27 A.A. - Müt 

tahit devletler reisleri konferansı, ar

tan faaliyetine ve adam kaçırılma va 
kalarına bir nihayet vermek üzere 
milis kuvvetleri teşkil edilmesi için 
reisicümhura müracaata karar vermİ§ 
ve bir komisyon teşkil etmiştir. 

- -<>-

İspanyadaki tevkifler 
BARCELONA, 27 (A.A.) -Sağ ve 

sol cenah müfritleri tarafından bir ha 
reket yaprlacağma dair vaki ihbar ü
zerine tevkif edilm.İf olan ethaaın ek.
serisi serbest bırakılmııtır. Hali hazır 1 
da mevkuf kalanların mikdarı 81 dir. 

Almanlar lngiltereden 
tayyare mi alıyor? 

LONDRA, 27 A.A. - M. Eden, A
vam Kamaraamda, 15 temmuzda Alınan 
hava nazmmn Berlin lnııiliz bava ate
şesine müracaat ederek Almanyanrn 1 n
giltereden 50 polia tayyar.,.; satın al
mak niyetinde olduğunu bildirdiğini te
yit ettikten sonra demitlir ki: 

- Berlin maal.ihatgüzanmrz, dün Al
man hükUmetine, lngilterenin Paris ha
va muabedeainin yasak ettiği hava mal
zemesi almak huınaunda yardım edemi
yeceğini bildirmiştir. 

Roosevelt'in halazadesi 
gitti -

! 
" I 

M. T. Roosl!Velt 
ŞehrirnUıde bulunmakta olan M. The

odore Rooaevelt dün sabah Stella d'lta-. . 

-· . - - ' -- . ' .......... ' .. 
' ~-~ . 

DAK.i 
• • 

inhisar umum müdürü lzmirde 
tetkikatını bitirdi, geliyor 

idarenin alacağı Ü?Ümler meselesi 
IZMİR, 21 (Milliyet) - lnhi•ar umum müdilrii HIUnii B. 

lstanbula hareket elmİftir. Burada tetkikahnı bitiren Hüsnii. B. banaOlf.tl*! 
beyanatta bulunmıqtur: 

- Bornova bağcılannın inhi.ar idarui taralmtlan tabit edilen 
ziim liallerine itirazları haknzJır. idare bu liatı •rl bafcılan oe 
ları korumak İçin vermiftir. Bu üzümler .amaya Jefil ,araba elueriflı 
dir. 

Hmnü B. bundan sonra Tuzla ile /zmirin bir aya kadar otomatilıi 
telefonla bağlanacağını, Tuzla yolunun mükemmelen tamir eılil:ecıekJNJ 
fenni lesüıat ile şimdiki tuz yühleme kabiliyeti olan 500 tonun bin ı 
çıkan/arak tuz almağa gelen vapurlann günlerce beyhude yere beklem 
lerine meydan bırakılmıyacağını, Tuzla suyu için arteziyen lecrlibe« 
yapıldığını söyledi. 

Hmnü 8. beyanatına Jevam ederek bu •ene de Çeımeden ClllaNft 

alınacağı, liat ile miktarın lıtanbulJa lesbit edileceğini, Ege mınl• 
kaıtından alınacak kuru üzüm, liiliin liat ve miklannın aynca bildirile
ceğini ilave etmistir. 

/ z-,,,_ir rıhtım ve limanı 
IZMIR, 21 (Milliyet) - Rıhtıla liman idtuesinin tevhidi ifini tet

kik eden Maliye vekaleti nakil ifleri müdürü Sırn ııe Nafia vekaleti 
hukuk mü~aııiri Avni Beyler tetkiklerini bitirmiflerJir. Aııni Bey ra,,. 
runu hamilen lstanbula gifmiftİr. Sırrı Bey de pazar günü Ankaraya 
hareket edecektir. Tevhit takarrür etmiffİr. 

• 
I spanga Sovgetler birliği hüku-

metini tanıdı 
MADRIT, 27 ( A.A.) - Nazırlar meclüi bugün yaptığı toplantı

da Sovyetler birliği hükiimetinin I spanya tarafından reşmi surette ta
nınmasına karar vermiştir. 

Bir köyde 24 ev susuzluktan yandı 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Ta,,köpriiniin yeni köyüntle Karalıö

se mahallesinde imam oğlu Ali Çavuşun euirulen yangın çıkmış ve su 
olmadığından yirmi dört evli mahalle tamamen yanmı'!lır. Niilusça 
zayiat yoktur. 

Veli efendi yazlık at yarış
ları bugün başlıyor 

Yarışlar altı hafta devam edecektir 
Yazlık at yanılarm.m birincisi buııriin 

Veli efendi yan§ mahallinde yapılacak
tır. Yarışlara saat 14,30 da hatlanacak
br. Y arıılar iı;in tren ve otobüs serviıJı,.. 
ri de hazırlanmrıtır. 

Y anılar altı hafta devam edecektir. 
Her hafta bet koıu yapılacaktır. Bu ilk 
beş 1ı:oşuya 38 at iftirak edecektir. 

Birinci koşu, satıt lro§usudur. «Bu ko
ıuya ittirak eden tayların beı- biri biner 
liraya satılıktır. 

Üç yaşındaki yerli yarımkan lngiliz 
erkelı: ve diıi taylara mahauı olup 7 tay 
iştirak edecektir. 

ikramiyesi: 225 liradır. 
Birinciye: 150 lira. ikinciye 55 lira, ü-

çüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 2,25 liradır. 
Siklet: 56 kilodu. 
Mesafesi: 1,200 metrodur. 
ikinci Koşu: Uç ve daha yırkan yaşta 

ve 1933 senesi zarfında kazandığı ikra· 
miyeler yekünu 800 lirayı doldurmayan 
haliıkan lngiliz at ve kısraklara mahaua 
tur, ve 6 at iştirak edec:ektir. 

lkramiyeai: 275 liradır. 
Bitinciye: 200 lira, ikinciye 55 lira, 

üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 2, 75 liradır. 
Siklet: Üç Yll§mdakiler 55 kilo, dört 

ve daha yukarı yaştakiler 60 kilo taşıya
caklardır. 

Mesafesi: 1,600 metrodur. 
Üçüncü Kotu: Dört ve daha :rubn 

y&fta Ye 1933 aeneai zarfında hiç ı.o,.. 
kuanmamıt yerli. yarnnkan arap ve ha 
liıkan al'llp at ve kaoraklara mahauatur. 
13 at İftİrak edecektir, 

ikramiyesi: 185 liradır. 
Birinciye: 110 lira, ikinciye 55 lina, 

üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 1,85 liradır. 
Siklet: Dört :ratındakiler 58 kilo, bet 

ve daha yukan ya,takile.- 60 kilo ta§ıya 
caklardır. 

Meaaf"5i: 1,200 metrodur. 
Dördüncü Ko~u (Handikap) tır. ü~ 

ve daha yukarı yqtaki> haliakan lngiliz 
al ve kroraklara mahsu•tur. Bu yarİfa· 
da 5 at ~tirak edecektir. 

ikramiyesi: 300 liradır. 
Birinciye: 225 liradan maada bu ko,u

ya giren hayvanlar için verilen duhuliye 
Ücretlerinin mecmuu. 

ikinciye: 55 lira, üçüncüye 20 liradır 
Duhuliyesi: 3.75 liradır. 
Mesafesi~ 2.000 metrodur. 
Betiaci Koıu da (Handikap) lır. Dört 

ve daha yukan ya,taki yerli yarımkan 
İngiliz at ve kısraklara mahsustur. 7 at 
İftiralı edecektir. 

ikramiyesi: 300 li<adır. Birinciye: 22ı:i 
lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 liradır 
Duhuliyesi: 3 liradır. 

Mesafeai: 1,800 metrodur. 

Güreşçilerimiz Leningra t
ta da 7katagorikazandılar 

(B~ ı irci sahifede) 1 
rinin hayret uyandıran mukavemet 
leri, kuvvetleri ve. teknikleri ken
dilerine pek parlak bir muvaffa
kiyet temin etmi,tir. 

Sinek siklet, tüy siklet, hafif sik 
!et, yarım ağır, ve ağır siklet güre' 
çilerin yapını' oldukları yedi ma
çın yedisinde de Türkler galip gel 
mislerdir. 

Türkler, Leningradın iyi güret
çilerinden ve Sovyet şampiyonu 
Zolootovy yenmişlerdir. 

Rusların bir nezakel.i 
MOSKOVA, 27. A. A, - Hakem 

lerden müteşekkil başlıca jüri ile 
Leningrad bedeni kültür mıntaka 
umumi katibliği evvelki günkü 
maç esnasında Türk takımı tara
fından yapdan ve fakat hakem 
\arafından sayılmamış olan gö
lün hakikaten gol olduğunu kabul 
ve teslim ehnişlerdir. Bu sebepten 
dolayi jüri ile umumi katiplik ev
velki günkü maçın neticesini iki
ye karşı iki ile beraberlik addet
meye karar vermi,lerdir. 

Cevdet Kerim 8. in ırözleri 
MOSKOV A, 27. A. A. - Le

ningrad' da bulunmakta olan Türk 

gazetecilere beyanatta bulunarak 
Türk sporcularına kartı gösteri
len fevkalade samimi ve hararetli 
sevgiden bahaehni• ve demi.tir 
ki : 

- Ancak bize karsı olan dost
lukları kalplerinin en' derin köşe
sine çakılmış bir his halinde bu
lunan kimseler tarafmdan gösteri
lebilecek "!an teveccühkarane nü
mayitleri hiçbir zaman unutmaya. 
cağız. 

Spor, iki memleket gençliği ara 
smda dostane münasebetler vücu
da getirmek ve iki millet arasında 
ki mevveddeti bir kerre daha ilin 
e!"'ek için bir vasıtadan başka 
bır !ey değildir. Bütün dünyada 
Sovyet Rusya ile Türkiye kadar 
menfaatleri birbirine uygun iki 
memleket daha yoktur. 

Her iki memleketin de iktisadi 
inki,afı milli menabiin isletilmesi 
esasına istinat etmektedi;. Her iki 
memleketin faaliyeti, dostluğumu 
zu geniş halk kütleri için müfit o
lacak şekle sokmak ve bu dostlu
ğu harice hiç bir hadisenin sars
mayacağı bir hale getirmeye ma
tuf~r ki._ bu da. hepimizin eaa.slı 



Üstad bolluğu 
Genç ve inkılapçı Maarif Vekili 

Retit Galip Bey rejimin dımağın· 
da esaslı bir ameliyat yapıyor. 
Doktorun teşhisini, sonra da radi
kal tedavideki maharetini tekdir 
etmemek kabil değildir. 

Bizim darülfünun inkılaptanbe
ri garip şekillere girdi. Fakat fim· 
diye kadar ıslahat diye yapılan İŞ· 
ler fotoğrafhane camekanı süsle
mekten farklı değildi. 

Müderrisleri bir eyyam sarıklı, 
bir zaman sakallı, bir müddet traş
lı ve kravatlı gördük. Fakat üstad 
lar hep ayni insanlardı. 

Fikrin ve telakkinin kılık kıya
fetle değişmesi bir mucizedir. Bu
nun için darülfünun içinde bugüne 
kadar görülen ileri hareketlerin 
kısır kalışına hayret etmemeliyiz. 

inkılapta atılacak tırpan kökten 
olmazsa maksat temin edilemez. 
Doktor Reşit Galip Bey teşhisini 
iyi koydu, tedavisini de hazakatle 
yapıyor. 

Bu münasebetle fakülteler ale. 
minde duyulan dedikudulara dik
kat etmek lazım. 

Bir çok müderrisler kürsülerin
den uzaklafacaklar. Buna şüphe 
yok. Yalnız boşalacak bu kürsüle. 
re kendi kendilerini layık görenle
rin bereketine baktıkça memleket
te üstad bolluğuna tatıyorum. 

Elinde bir lise diplomasile ede
biyat müderrisliği isti yenler, lo
kanta ve otel teklinde hususi has
tahane işlettiği halde isminin üze-
. .. f ·· " r· rıne pro esor ırması 

koymak için kürsü pe· 
tinde koşanlar, bir ziyafete ha
zırlanır gibi pür İftiha, bu ilim 
sofrasının etrafında dönüyorlar. 

Rivayete nazaran yüz elli kadar 
namzet bir ağustosta ilan edilecek 
kadroda isimlerini görmek için 
sabırsızlamyorlarmıt. 

Vakıa bizde Çon Ahmet gibi ki· 
şifler, mangal kömürü ile otomo
bil işletmeğe kalkan mucitler pek 
çoktur. Fakat biz üniversite gibi 
ciddi bir ilim dünyasının etrafın
da bu kadar kalabalık bir kafile
nin toplanacağını hiç zannetmiyor· 
duk. 

Ara sıra devlet dairelerinde üç 
bet yüz kurufluk vazifelere yüz
lerce talip çıktığına tahit oluyor ve 
hunu tabii buluyordu. Fakat irfan 
hayatının kemal devresine iritmiş, 
ilmin tılsımını bulmasa hile ilim 
uğrunda kafa yormuş ve bu yolda
ki dereceleri atlaınış dımağların 
hu kadar mehzül olduğunu zannet
miyorduk. Meğer gaflet içindey
ınitiz ! 

Yalnız bir nokta var: 
Üniversite içir Almanya'dan el

li altnut kadar profesör davet edi
leceğine nazaran bu inkılabı de
rühte edenlerin, ellerinde istidalar
la fakülteler etrafında toplanan 
namzetler kafilesinin varlığına i
timat etmedikleri anlaşılıyor. 

Bizi teselli eden itte budur. 

Burhan CAHIT 

Müsademe tahkikah 
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ŞEHiR H 
Ekonomi 

Borsada intihap -----Dün yeni idare meclisi 
intihabı yapıldı 

Müddeti biten Ticaı'et ve Zahire Bor
sası idare heyetinin yerine dün ö~lede~ 
sonra yeni intihap yaprlmııtır. hımlerı 
evvelce Borsa salonuna asılan listelerde 
yazılı olan müntahipler, saat 13 buçuk
tan 15 buçuğa kadar Borsa Meclisi salo
nuna konulan sandığa reylerini atmıılar
dır. Müteakiben yapılan tasnif neticesin 
de eski idare heyeti azaoından Alemdar 
zade Şerafettin B. in yerine F ah rettin 
B. seçilmit, diğer eski aza aynen ipka 
edilmiıtir. 

Yeni idare heyeti salı günü toplana
rak aralanndan birini riyasete seçecek· 
tir. 

Radosa vapur 
ihracat ofisi de, Radoaa vapur uğra

blmaıı icin 1 khsat V ekiletine müracaat 
etmittir. -

Ham madde ihtiyacı 
Sanayi Umum Müdürü Recai B. ıeh

rimizdeki deri ve trikotaj fabrikalannın 
ham madde ihtiyaçlannın tetkikini bitir
miştir. Recai B. sanayi müesseselerinin 
su ve elektrik ücretleri ile de ali.kadar 
olınaktadır. 

Tuzlu balık varili 
Tuzla balık ihracatına mahsus varille

rin iki sene i~in kabulu muvakkat ıure
tile gümrükle;.den geçirilmesi tekarriir 
etmiştir. 

Adana pamuğu 
Meteon>loji enstitüsünün son bir .. ra

poruna göre, Adana ınmtakasında zurra 
yağmur beklemektedir. Yağmu~. ya~.u
ıa pamuk mahıulünün zarar gorecegtn
den korkulmaktadır. 

Bu seneki buğday 
Zahire Borsası, yeni sene buğday re

koltesini teıbit için Vilayetlerle muhahe
rata devam etmektedir. Bu seneki rekol
tenin geçen seneden 1,200,000 ton faz .. 
la ol~cağı tahmin edilmektedir. 

Tuna havzasile Yunanistan'da da bu 
sene mahsulün iyi olduğu haber verilmek 
tedir. 

Almanya, 933 ve 934 senelerinde ser
best hububat ithalini menetıniştir. 

Kapotajın TUrk bayrağına 
geçtiği gUn 

Kabotaj )ıakkımn Türk sancağına 
münhasır kaldığı günün yddönümünü 
teaiden her sene ı temmuzda hüyiik me
rasim yapılması arzu edilmektedir. Bu 
sene l temmuzda Seyrieefain~in liğvı 
ve yeni idarelerin henüz İ!e başlamala
n ve hususi vapurcuların da şirket le§ .. 
kili işile meşgul olmalan clolayısile bu 
tesit merasimi yapılamamııtır. Gelecek 
seneler icio yeni Vapurculuk ıirketile 
Devlet Deniz yollan idaresinin bu husus 
ta miişterek bir program hazırlamaları 
mevzuubahııtır. 

Mavna daha ucuz 
Gümrük idaresi Sopalan eşyası için 

Fener antreposunun açılma.sına mezuni
yet venniıse de, alakadar tüccar eşyasını 
mavnada bekletmeyi daba az masraflı 
bulmakta ve antrepoya talip olmamak
tadır. Bunun için Rıhtım Şirketi, Fener 
antreposunu henüz açamamaktadır. 

Madagaskar tutunu 
Franaız Rejisi, Madagaskar'da yetişen 

tütün cim ini isi aha çalışmaktadır. Bu 
ıuretle Madagaskar' da iyi cins tütün el
de edilmiye başlamnıştır. 

Madagaskarda ekilen Maryland nevi 
tütünlerinden de koku, renk ve yanma 
itibarile iyi neticeler alındığı bildirilınek
tedir. 

. 
Vilayette 

Ağustos aylığı 
Salı günü umumi tediyat 

yapılacaktır 
Defterdarlık maaş hazırlıklannı bitir

m ek üzredir. Ağustos um umi aylığı sa 
lı günü verilecektir. 

Mali teskilat , 
Yeni mali teşkil.at için buaünlerde Cez

mi Beyin gelmesi beklenmektedir. 

Galatasaray ışı 
Galatasaray füeai evrakının tetkikatı

na iıl.are heyeti dün de devaıiı etmiştir. 
Tahkik ev"ıkı rok uzundur. 

Krediliyone _,. __ 
Tasfiye hesapları memle

ketten alınıp götürüldü mü 
Ahiren Türkiye'deki faaliyetini fatil 

eden Krediliyone Bankasının tarfiyesile 
alakadar olan bir zat matbaamıza müra .. 
caat ederek tasfiyeye memur olan zatın 
bütün evrakı müsbite ve vesaiki alıp 
Fransa'ya gitıniş olduğundan bahsetti. 
Bu hususta en doğru malumatı almak 
üzere Ticaret Müdürlüğüne müracııat 
ettik ve §U izahati aldık : 

«- Krediliyone Bankası, Fransız ta
biiyetini haiz bir ecnebi bankasıdır. Ec
nebi bankalannm Türkiye'de açılması, 

teaçil ve takibi faaliyeti, ecnebi tirketler 
kanunu ahkamına tabidir. Bu kanun mu
cibince, her ecnebi bankası Türkiye'de 
muamele yapmadan evvel lktısat Veka
letindeıı mÜ•aade alır ve kendisini tesçil 
ettirir; tatili faaliyet edeceğini de keza 
Vekalete bildirir ve ilanname alır. 

Bu ilanda, Vekalet, filan banka mua
melatını tasfiye edecektir. Alacağı vere
ceği olanlar Ticaret Müdürlüğüne veya 
bankaya müracaat ehin, denilir. Bu ilan 
ı5 gün fasıla jle 3 defa tekrar edilir. 

Bu sırada alacağı vereceği olup ta bi
ze müracaat edenleri bankaya gönderi. 
riz. Bu müracaat sahipleri bankadan a-
18kalannı kestiklerine dair' bize birer ka
ğıt getiriler. Biz de 45 gün ilan müdde
nin hitamında o bankanın ismini müsec .. 
cel ecnebi §iııketler defterinden sileriz. 

Krediüyone Bankaamm da tatili faali
yeti böyle oldu. 45 gün ilan müddeti 
zarfında bize bir kaç müracaat yapıldı; 
bunlan bankaya gönderdik; işlerinin bit
tiğini bize bildirdiler. 45 gi.inden sonra 
bir ay daha bekledik. 

Yeni müracaat olmadığından bankanın 
ismini defterden ıildık. Belki' il8nlardan 
vaktile haberdar olıniyan bir iki ki§i var
dır ve onlar tasfiye memurunun bütün 
evrakı toparlayip gittiğini söylerler. Fa
kat bizce vaziyet öyle değildir· muame
le bütün eşkal ve met"a&imi ~uniyeaine 
muvafık olarak cereyan etmİ§tİr.» 

Poliste 

Dolandırıcı 
Bir sabıkalı nasıl ya

kayı ele verdi? 
~angaltıda oturan Apoatol Efendi 

evmden çıkarken yanına birisi yak
laımı§: 

-. Ben~ is~im Obanea, demit ve 
cebınden bır lıra çeyreği, bir mecidi
ye çıkarını§: 

- Toprak altında bildiğim yerde 
500 kadar var. Fakat satmak için kıy
metini bilmiyorum, demİ§tir. 

Apostol Efendi bunu hemen polise 
bildirmi§tir. 

f:l eladlyede 

Tasarruf iddiası 
Mezarlıkların çoğu füzuli 

işgale uğramış 
Bazı kimselerin vaktile sahipsiz bul

dukfan mezarlıktan azdan baılayarak 
gitglde hudutlarını geniıletmek suretile 
uhtelerine geçirdikleri eski temeaaük 
kayıtlarının tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Vakfa ait olan tapulu ve tapusuz dlet· 
ruk mezarlıklar kamilen Belediyeye geç
tikten sonra bunlar arasında bazı sahipli 
mezarlık arazisinin de fuzulen işgal edil
dikleri anlaıtlın:ıştır. 

Bütün şehir mezarlıkları üzerinde mü
rakabe hakkına malik olan Belediye me. 
zarlıklann l,u fuzuli sahiplerile ciddi ıu· 
rette uğraşmaktadır. 

Son ,,ünlerde Silivri mezarlığının da 
sahibi .;;ım111br. isminin RB§it B. oldu
ğunu (iğrendiğimiz bu zat mezarlığın 
340 dönüme baliğ olan arazisinin tek 
başına sahibi olduğu iddiasındadır. Ra
şit B., bu iddiasını ispat İçin bir takım 
tım>eosük senetleri göstermiştir. Beledi
ye yapbğı tahkikatta, nktile küçük bir 
toprak parçasından ih_a.-et olrıın sahipli 
arazinin gitgide geruileterek tasarruf 
iddia edilen 'lJezarlığın hududu Merkez 
Ef. ye kadar teni edildiği neticesine var 
nut ve itin içinde bir fuzuli iş~al oldu
ğunu tespit ederek Ratit Bey aleyhine 3 
üncü Hukuk mahkemesinde bir dava aç-

nuştır. 'k" .. 1 S'li 'ka Mahkemece ı ı gun evve ı vn pı 

mezarlığında bir k~if yaptınlmıflır. Mu
hakeme devam etmektedir. Diğer taraf
tan Topkapı mezarlığı da Hamdi B. na
mında bir zatın tasarrufundadır. Bele
diye, bu mezarlığa ne ıuretle tesahup 
edildiğini de aynca tahkik etınektedir. 
Diğer hususi !ahıslar uhttesinde bulunan 
mezarlrldarm da temessük ve Tapu se
netlerinin eırası geldikçe tetkik edılecek-
leri anlaşılmaktadır. • 

Yeni inşaat için teklifler 
Yeniden l>ina rubsatiyesi almak Üzre 

Belediyeye yeniden birçok müracaatler 
yapıldığı jçin icap eden tetkikatta bu· 
lunmak ve INızı kayıtlar altında ruhaa
tiye ve?mek üzere Vali Beyin riyasetin· 
de Belediye Fen Heyeti tetkik tubesi 
müdürü Hüanü, mimari tubeıi müdür.: 
Servet, harita ~ubesi müdürü Galip Bey
lerden mürekkep bir komisyon teşekkül 
etmiıtir. 

Komisyon §imdiye kadar bina yaptır
mak istiyenlere 40 dan fazla nıhsatiye 
vermişlerdir. Bina yaptrmıak için vaki 
olan müracaatlerin çoğu Fatih semtin
dendir. 

iki gün içinde Fatih civarından ıs 
kiti bina ruhsatiyeai almıflır. Sehrin di
ğer semlerinden müteferrik mÜracaatler 
de 6lmaLtadrr. 

Şubel~re tamim yapıldı 
Son gÜnlerde, mevsim dolayıaile 

sokakların meyve kabuklarile kirle· 
tildiği görülmü:t ve men'i için şubele
re taminı yapılımştır. 

Böyle bir şey yok 
Oktnıvanın lağvından dolayı bele

diyenin kaybettiği 400 bin lira vari
datın telafisi içjn B. M. Mec ~ine ye
ni bir kanun layihası verileceğine da
ir Belediyede malumat yoktur. 

Muhiddin ve Hamit Beyler hasta 
Vali ve Belediye reiai Muhittin bey 

le muavini Hamit Bey hasta oldukla
nndan bir iki gÜndür daireye gelıne
mektedirler. 

Hamit Bey geldi 

Mahkemelerde 

Barodan ihraç 
Bir avukat lakaydisi 

yüzünden çıkarıldı 
Uç gün evvelki nüshamızda Baroca 

avukat Hasan Fehmi Bey aleyhinde ta
lubat yapıldığım ve ihraç kara'l verildi
ğini yazımşbk. Hasan Fehmi Bey hak
kındaki karar mesleki liikaydisidir. 

Mumaileyh Rus ticaret mümessilliği
nin vekili iken lbrahim zade Lı'.itfü Bey 
tarafından mümessilik aleyhine bir da
va açılmıı ve·' bu dava iatidası Hal&D 
Fehmi Beye gönderilmiştir. 

Haaan Fehmi Beyin muvekkili olan 
mümessillik namına bu istidaya ıo güı> 
zarfında itiraz etmesi icap ederken bu
nu yapmamı§, 10 gün geçtikten sonra dlı 
itiraz vaki olmaclığı için dava icra safha .. 
ama intikal etmiı, katiyet kesbettiği İçin 
de müı •• clsillik itiraz kabul edemiyecek 
bir vaziyete düşmüttür. 

Bunun ilzerine mümessillik Baroya 
müracaat etmiı, yapılan tahkikat netice
sinde de Haaan Fehmi Beyio bu ihmal 
ve lakaydiıi reddü tevil edilemiyecelc bir 
surette tahakkuk ettiğinden hakkında 
ihraç karan verilmiıtir. 

Serseri 
Serserilik yapmaktan suçlu Mehme

din muhakemesi dün birinci cezada ya
pılmış, 2 ay hapsine. 2 ay müddetle de 
umumi hizmetlerden mahrumiyetine ka
rar veriliştir. 

Bir rüşvet davası 
Emniyet birinci ~ube memuru iken 

Setrak Efendi imıiftde biriainden pıua· 
port muamelesini teshil etmek icin 20 
lira rüşvet almaktan ıuçlu Hamit-Hayri 
efendinin muhakemesine dün devam edil 
mittir. 

Muhakeme ikinci aube müdü, muavini 
iken vazifesi telidil ~dilen Halit Beyin 
iıtinabeıinin ahnması için ba!kJl güne 
bmıkilinııtır. 

Emanetçinin katili 
Tahta Kalede, Emanetçi Zagfranbolu

lu Mehmet Emin Efendiyi öldürmekten 
suçlu Zağfnımbollu Eminin muhakeme
sine dün devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede sanılan istinabe 
evrakına cevap gelmediğinden muhake
me, başka güne bır~ .. ılmışlır. 

OldürUlen adam bakkal izzet 
değil mı imiş? 

Küc.ık Pazarda bakkal izzeti öldür
mekten suçlu kamilin muhakemesine 
dün bakılacaktı. Fakat daba muhakeme 
haşlamadan evvel maznun vekili mahke· 
ıneye gayet mühim maruzatı olduğunu 
söylemiı ve demiıtir ki: 

- Efenıılim timdiye kadllr müvekki
lim bakkal izzeti öldürmekten suçlu ola
rak muhakeme edilmi•tir. Halhuki mü
vekkilimin öldürdüğü -adam bakkal izzet 
değil, bir cinayetten 5 sene hapse mah
kiim olmuş bulunan asker kaçağı Mus
tafadır. 
Muıtafa buraya gelmit ve izzet namı 

altında YB§&llllflır. 
Oldükten oonra haldundalö h"! sene

lik hüküm katiyet keabetmiı, inlaaı için 
ilim Küçük Pazar karakoluna tebliğ e
dilince hüviyeti anl;qılmıştır. Maktulün 
bu ahlaki vaziyeti hakkımızda verilecek 
hükümde müessir olacaktır. Cünkü biz 
evvel Bhır müdafaainefls halinde kaldı
ğunızı iddia ediyoruz, bu cihetin tetkik 
ve tahkikıru talep ediyoruz, demiştir. 

Bu talep maznunun müdafaasına 
tealluk etliği için kabul edilmiı, muha
keme 10 ağuıtoaa talik olunmu!tur. 

Bir ihtills davası 

Şirketi Hayriyenin 47 - 48 numaralı 
vapurlan arasmda"ki müsademe tah
kikatını yapan komiayon reiai Hayrı 
Bey henüz raponın tanzim edilmedi
ğini aöylemi§tir; tereşşüh eden malı1-
mata göre, hasar 800 lira teabit 'edil
miştir; mes'uliyet, iki kaptana da mü 
teveccih göriinmektedir. 

1 BORSA 1 
(it Bankasından alınan cetveldir) 

Bir Fransız mebusu 
Evelki gün tayyare ile 

şehrimize geldi 

Polis adamı yakalamış ve sabıkalı 
Y ako olduğu, dolandıncılık yapmak 
iıtediği anlatılmı§tır. 

Bir kadın pencereden düştü 
. 1: opha~' de oturan 37 yaıında Mina 
ısmın de bir Musevi kadını evin pençere
s.ini silerken müvazenesini şaııımıı so
kağa düşerek ağırca yaralanmı,tır.' 

l.tanbul Halkevi reisi Hamit Bey 
dün Ankaradan dönmüştür. Ankara· 
ya seyahat maksadını soran bir mu
harririmize Hamit Bey Maarif veka
letinin daveti üzerine Ankaraya gitti
ğini ve seyahatin Halkevi itleri ile 
alakadar olmadığını söylemi§tir. 

--o--- • 

Hüsnü Bey 
inhisarlar umum müdürü Hüsnü 

Beyin bugün lzmirden avdeti beklen
mektedir. 

ı ---

Erenköy Belediye tahsildan iken mü
ke~leflerden aldığı yol ve ~Öp parasm
dan 758 kurusu makbuzlarda tahrifat 
yapmak auretiyle ihtilas etmekten maz
nun Naim Efendinin muhakemesi dün 
yapılmıştır. Naim Efendi cürmünü iti
raf etmiş, ve ihtilas etliği 758 kurutJ! 
amiri Şüaettin Efendiye verdiğini söyt~ 
miştir. iddia makamı suçlunun 203 üncü 
madde mucibince cezalandınlmasını is
temiş, muhakeme karar tefhimi için ba§
ka güne bırakılmıştır. 

Hızlı giden şoförler 
Ayrıca s~lh-·mahkemele

rine de verilecek 
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Akı am Fiatları 

1 ıtikrular Tahvilat 
istikraz dahili 97.SO Elektrik -.-
1933 latikra.ı:ı es.- Tramvay - .-
Şark d. yolları 2.JS Tünel -.-
O. Mu•ahhide 53,SO lbbbm 18,20 
Gü-nrükl ~ r 8,25 Anadolu 1 "5.65 
Saydi mahi 5,60 

ili 45,40 
Bağdat 10 " T, aıker.iye ıo Miimeıeil 49,30 

ESHAM 

1, Banh.• Na· Telefon 14,SO 
ma 9.SO Bom on ti 21,-
,. ,, Hamiline 9,55 Terkos 27,75 
.. ,. Miieıa.iı ıo2 fıimento ı2,70 

TT•m••Y 50 ttihat dey. .ıı,-

Anadolu Hisıe 25.60 Şark doy. 1.60 
Reji 3,60 Balya 2,75 
Şir. bariye 15,25 Şark m. ecza 2,90 

ÇEK FIATLARI 

Pariı 12,06 ı Prai 15,94 
Londra 704.SO Viyana 4,2"5 
Nüyork 65.40 Madı-it S,66 
Milano 8.96,25 Berlin ı.98,75 
Brükıel 1375 Viyana 3,8925 
Atina JJt,5 Pe4te 3.119,25 
Cene•re 2.43.875 Belsrat 34,605 
Sofia 67,935 Bükret ı9.96S 
Amıterdam 1,16875 Mo5kova 1088,75 

NUKUT (Satış) 

ICUl"Uf JCurut -- -
20 f. Fransız 170 1 Şilin, AY. 25.-

1 l•te ·lin. 710 1 Pezeta 18.-
1 Dolar ıo 1 M 1. rk 50.-

20 Liret 219 1 Zeloti 24.-
20 f , Belsika 116 20 Ley 24.-
20 Drah".11i 25 21 Dinar 55.-
20 1. l11"Vİ -;re 815 ' Çerncvıeç -:_-·-

Fransız mebuslarından ve Ticaret, 
Sanayi ve Ziraat komitesi reisi M. 
Louis Proust evvelki gün tayyare ile 
tehrimize gelmi§ ve Londra oteline in 
miıtir. M. Louis Proust tenezzüh mak
aadile şehrimize gelmi§ ve lstanbulu 
çok beğenmiştir. M. Prouat dün bize 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- Geçen sene oğlum latanbula 
gelmişti, avdetinde Türkiyeden o ka· 
dar sitayİ§le bahsetti ki bende de bu
raya gelmek arzusu uyandı. Hakika
ten gelmekte büyÜk bir isabet etıni
tim. insan burada yabancılık hiaaet
miyor; herkea fransızca konu§uyor .. 
işte Türk • Franoız dostluğu burada 
kendini gösteriyor. 

M. Proust'a aon Türk • Franaız mu
kareneti hakkında fikrini sorduk; bi
ze şu cevabı verdi: 

- Bütün dünyaya musallat olan 
bugünkü buhran ancak beynelmilel. ik 
tıoadi itili.flarla halledilebilecektir. 
Bütün memleketler bunu anlıyor, itte 
bu sebepledir ki ekser Avrupa mil· 
!etlerinin mukarenet arzularına tahit 

0luyonız. . 
Londra konferansı kendiainden bek 

!enen ümitleri tahakkuk ettirm~mit .i 
ae de hiç olma:ua orada temsıl edi· 
len takriben 66 millet araoında atide 
kuvvet bulacak olan bir dostluk rabı· 
tası tesisine hizmet etmiftir. 

insanların harp tohumlarının büyÜ
mesini temin ve bu huauat.a. elle~~
d n geleni yapınamalan ıçın bugun 
he şeyden evvel sulha ihtiyaç vardır. 
l ~r bu oebeple muhtelif milletler a
ş ~ndaki iktısadi rabıtaların bir kat 

ra - - · • ı temen-

Taşla baş yardı 
Fatihte oturan lranli Ali Efendinin 

Övey oğlu 15 ya§ında lbrahim tB§ ata· 
rak batını yarmıştır. 

Otomodil çarpması 
Şoför Şabanın idaresindeki otomobil 

dün gece Osmanbeyde bozulmuıtur. 
.. Şaban bu'!!'n t~miri~e çalışırken şo

for !Mehmed ın ıdaresındeki otomobil 
çarpımş ve Şaban ııökıünden ağırca ya
ralanınıştır. 

Bırakılan çocuklar 
Kalyoncu - Doğrunar sokağında bıra

kılımş iki aylık bir kız çocuğu bul11ıır 
mu§tur. 
Kundağa bir de yazılı kağıt aokulınuı

tur. Bundan çocuğun Rum ortodolu ol· 
duğu anlatılmış, çocuk kiliseye teslim e
dilıni§tir. 

Hırsızların eşya deposu 
Kumkapıda Liııea civarında otu· 

ran Hayriye Hanım iıminde bir ka .. 
dının evine geceleri hazı şüpheli kim
selerin girip çıkmakta ol~ukları ha· 
her alınmıt ve zabıta tahkikata bat· 
lamııtır. Evvelki gün Hayriye Hanı• 
mm evinde araıtırma yapılmııtır. Bu 
ara§bı'mada evin alt katında küçük 
bir odada birçok hırsızlık e§yaaı dolu 
olduğu görülmüıtür. Hayriye Hanım 
bu evi hırsızlara yatak olarak kullan
dığı ve birkaç hıraızın çaldıkları eıya
yl buraya sakladıkları anlaşılmıştır. 
Eualar müsadere edilıniştir. Hayriye 
Hanım yakalanarak tahkikata baılan 
mıatır. Eve gelen hırsızların kimler 

Bir Yunan asa:rı atika 
.! 

profesörü şehrimizde 
Atina Darülfünunun asan atika pro

fesörlerinden M. Georgeı Sotiriyu f"h
riınize gelmit ve Londra oteline inmiı
tir. 

Prof~ Sotiriyu dün bize Bizans aıarı 
ile alakadar olduğunu söyliyerek dedi 
~= . 

- lstanbul'da Et meydam ile Bodrum l 
camiinde yapılan hafriyati ve AyaMılya ı 
camünde M. Wittemore tarafından meY· 
dana çıkanlan Bizans mozayı1derini gör- , 
mek istiyorum.'' 

M. Sotiriyu bundan sonra Türk - Yu
nan dostluğundan bahsederek dedi ki: 

- Türkiye ile Yunan'iatan arasında
~ ıloıtluk fikir sahasında da k.....Uni.• 
göstermelidir, bilhassa asan atika yeni 
ve eski milletleri biribirine tanıtmağa 
hizmet eder, ben lııir asan atika mütelıaa
ıısı sıfatile T ürfderle fikri münaıebatm 
inkişafına en ziyade taraftar olanlarda-
nım. 

Zonguldaktaki infilak 

Polis müdürlüğü her gün bir iki ca
na kıyan otomobil kazalannm cezri bir 
surette önüne geçmeğe ve ceza kanunu
nun 565 inci maddesini ehemmiyetle tat
bik etıneğe karar vermiıtH-. 

Ceza kanununun bu maddesi nakil va
srtalannı halkın eıniyetine tehlike vere
cek bir §ekilde idare edenlerin 20 gün 
hapse konnlmalarmr ve 20 lira para ce
za11 almmaamı amirdir. 

Şimdiye kadar süratli giden §Oförler· 
den yalnız Belediye tarafından para c.,_ 
zası almmakta, mahkemeye verilmemek
te idiler. 

Bundan sonra böyle süratlı aideo to· 
förler baklannda zabtt tutularak bu 
~de tatbık edilmek Üzere suçlular 
ıulh malıkemeoine nrilecelderdir. 

haberler 

* lstanbul Merkez Postanesinde adi 
Ye teahhütlu mektupların daha sür'atli 
ve muntazam iraal ve tevzii.U temi,.. 
nen yeni tedbirler alınmaktadır. Türkiye Madenciler Birliği kömür 

havzasında vukua gelen kaza münasebe 
tiyle dün «Havza umum müdürlüğü ve 
amele birliği reisliğine» ıu telgrafı çek 
miştir: 

l•!l!!!!!!!!;;;!"!!l!!!!!!'!Bi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Eii!!l!IF-~ 

«Bugünkü gazetelerle on bir maden
ci amelenin ölümünü bildiren acıklı ga
zeteyi okuduk. Türkün en güç sanati
nin yÜkselınesi için hayatlannı veren bu 
meslek ıehitlerinin önünde acı duyğula
nınızla eğilir, Zonguldaktaki madenci 
kardeslerimizin yüreklerindeki sızıya iş 

Yurtta§! 
Yerli mallarının 

görmek, öğrenmek, 
hazırlan. 

güzelliğini 
almak için 

Dördüncü yerli mallar sergi. 
si Galatasaray (1) Ağustos. 

Mim iktisat ve 
Tasarruf cemiyeti 
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ffELE;a\I 
Kısırlık kanunu 

lt sahiye b indi. Almanyada b ir ta· 
lam adanılan kıan- yaparak dölden 
menelınek İçin bir kanun yapıldı. Irk 
ve kan meselelerinde Almanyadaki bu 
h.aı;eket birinci değildir. Büyük Fıred- 1 \ 

nk ~ de bazı kan aılamalan yaptığı· 
nı oo}lerler. Yapıldığı söylenen bu 
kuırlık 'anununa göre dimağ hasta
larının, delilerin, aar'alıların, hatta 
sağırların, körlerin ve dilsizlerin er 
kekliği giderilecekmiı. Bu iş iyi mi 
fena ım? Şimdiden karar veremeyiz: · 
Bakalım tatbika baılanam ne netice 
verecek! Cemaatin aelB.meti namına ·r 

huauai zararlar yapmak yeni bir ka· 
nun değildir. Yalnız bu İ§te benim ha· ' 
tırmıa gelen bir mahzur var : Eğer bu ' 
kanun, ıimdiki vaziyette aon derece 
mutaaHıp görünen Hitlercilerin ra· ' 
kiplerini ezme vasıtası olmaya baılar
sa o zaman Almanya için cidden fela
ket getirir. Filin adamın Hitlere mu
anz olduğu veya hükiimetin filan ka· 
rannı kabul etınediği anla§ılmca ( Kı
sırlık mahkemeai) ne sevked ilip 
mahkemetle doktonın: 

- Maznun dimağan hastadır .. De
mesi üzerine erkekliği alındı mı iş ırkı 
düzeltınek §eklinde dehıetli bir iıken 
ce vasıtası olur. ••· 

Umalun ki; aklı selim böyle suiisti. ' 
mailere mini olaun. Yalnız itiraf el· 
meliyiz ki; bu bir garip kanundur ve · 
Almanyada ıu günlerde çok gari., 1 · 
teYler oluyor •• 

Şeker fiatı !.. 
Gazeteler bağınp duruyorlar: 
.. Şeker fiyatı yÜkaeliyor ... " diye 
Fiyatı alçalan şeyleri hana lutfen 

Wlyar mııınız?. 
Guya yemiı memleketindeyiz. Ye• 

necek armudun.okkası altınış, ıefta
linin yetmiş, kayıaınm altını§ kunı§a •• 
Beğenmediğimiz türbe eriği timdi ma 
nav dükkanlarında müıteriye : 

- Kayaı gibi! .. diye peşkeı çe1<ili
yor .. 

Zannediyor musunuz ki, bahçevan
lu bu yemişleri manavlara elli, hatla 
kırk kunı§a satıyorlar .. Ne gezer .. A· 
sıl ihtikar o tarafta •.. 

Biz tutturmuıuz: Şeker de teker .•• 
A efendim! Dünyada hangi tatlı şey 
ucuz ki; teker pahalı olmasm ! .. 

L İmzasile mektup gönderen 
zata 

ı.. l akmlarımdan birini korka korka 
ima eden mektubunuzu aldım. Bu çe
ıit imzaaız ve korkak mektubunuzun 
bu aonuncu, birincisi değildir. Bundan 
evvel bir iki tane daha göndermişti
niz. Hüviyetinizi saklamak husuaun
da gösterdiğiniz korkaklık, mektup· 
l~nmzm yavanlığı yanında ehemmiye 
tini kaybediyor. Ben sizi tanırım ..• 
Sahte imza veya harf ile yazmak zah· 
metini ihtiyar etmeyiniz. A. H. Be- ' 
yiın! 

FEtEK 

İstenen milyonlar 
.l.Vibhtelit heyetin tetkikah 

ilerilemektedir 
Rıhtım Şirketi antrepoların da seneler

c'lenberi ziyaa uğnyan qya idn gümrük 
idaresince isttenen 6 milyon küsur lira 
gÜmrük resmi ve ceza.ama şirketin itira
zı üzerine teşekkür elıni§ bulunan muh 
telit komiayon. meııaiıini. haylı ilerilet
mittir. Aldığımız malômata göre, muh
telit heyet, evvelce ziyaa uğramıt saıaı· 
lan qyadan pek çoğonu bulmuştur Bu 
itibarla ıirketten iıtenen milyonların mik: 
dan da inmektedir. Komisyon yakında 
meaaiıini bitirerek raporunu ./ elıiilete 
takdim edecektir. 

Galatasaraylı izciler 
dün gittiler 

Beynelmilel izçilik teşkilatının 20 inci 
yıldönümüne ittirak edecek olan Galata
saray izçilerinden 25 kiailik bir kafile 
dün sabah Daçya vapunı ile Köstenceye 
hareket etmişlerdir; gençler vapurda ar
kada§lan tarafından teıyi edilmi§lerdir. 

M. Holştad 
Mezunen memleketine gitmiş olan el 

Muhtelit Mübadele Komisyonu bitaraf 
aza11nıidn M. Holttad dün §ehrimize .ı 
gelmif ve komiayondaki işile meşgul ol- ' 
mağa baılamıftır. Komisyonrla bitaraf 
azanın hakemliğine havale edilınit olan 
meseleler bugünlerde Türk ve Yunan 
heyetlerine tebliğ edilecektir. 

--o--

Irak maliye nazın şeh
rimize geldi 

Irak Maliye nazın Yasin El Haşimi 
Pş. dün Lonclradan şehrimize gelmiş
tir. Yasin Ps. Lonclra lktıaat Konferan
sına iıtirak ;.ımit ve Avrupada seyahat 
etmekte olan Irak karlı F eyıal Hz. nin 
maiyetinde bulıınmuıtu. Şehrimizden A• 
karaya oradan Bağdada gidecektir 

Yasin P§. dün Irak ae6ri Emin Zey. 
yit'i ziyaret etmiştir. -·----

Tetkik gezintisi 
Halkevi kuralar şubesinin tertip et· 

tiği tetkik gezintilerinden dördüncü· 
ıü bugün yapdacaktır. Bu gün askeri 
müze gezilecektir. 

----
Mebrure Sanii Hanım 

Bu sene mektebi hukuku bitirenler 
arasında yeni bir hanun daha vardır: 
Mebnıre Sami Hanım. Mebrure Sa· 
mi Hanım Hukuk fakültesini birinci
likle bitirmiş ve ıahadetoamesini en 1 

iyi olarak almı§tır. 
--o- ı 

Sonposta refikimiz 1 

Son Posta refikimiz dört yaşın~ r ir-. . - .- . . 
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r-----------------,, 1 Sıhhi bahisler I 

Bir mide faciası: Delinen mide 
Yaralı mideyi bilirsiniz. Bu sütunda 

ondan bahııetmittim. Bugün. de bir ya 
ralı mide faciasından, delinen mide
den bahoedeceğiın. Mideden sonra 
ince bağırsağın on iki parmak denilen 
parçaoı gelir. Pilor denilen kısnnla 
biribirinden aynlan mide ile on iki 
parmak barsağı, ardı araaı kesilmiyen 
korkunç yaraların beğendiği, seçtiği 
yerlerdir. Ve, cerrahların tnÜ§terile
rinin büyiik bir kısmı bu yaralılardır. 

Bu yaraların ardı, arası neden ke
silmiyor? Çünkü midenin ektiliği, 
daimi surette mikroplarla dolu olan 
mide muhiti, karmakantık daha bin
lerle sebepler birle·terek bu yaraların 
kendiliğinden kapanmasına engel o
lurlar. Şüphe yok. • suya, sabuna do
kunmıyan bazı tozlar kullanarak ağ
rılar, sancılar uyu§turulabilir ve fena
lık unutulur. Lakin yara ve onunla 
beraber tehlike daima oradadır. 

. . Ne için korkunç?. Çünkü mi
de - on iki parmak yarası durmaz, ye
rinde saymaz. Bulunduğu yeri, baraa
ğ• kemirir. Barsağı kemirirken orada
ki kırmızı ve kara kan damarlan da 
yaranın- ısırmasına kartı duramaz. 
Onlan da ditler, deler. Bir kan bota· 
nır, bir kaç aaat içinde hasta kansız 
kalmış denecek kadar, solar. Daha 
fenası, mide ile on iki parmak barsağı 
(periton) denilen ince zann içindedir. 
Yara, mideyi yahut baraağı deldi mi, 
bu delik doğrudan doğruya peritonun 
içine açılır. Midenin içindekiler bu 
delikten karının içine dökülür. Ondan 
sonra ne olacağını düıünebilirsiniz. 
Periton, karının içine düten İnce zar 
civarındaki entandan uzun müddetten 
beri müteessir olursa ondan sakının.ak 
için vakit bulur. Şüpheli mmtakanın 
etrafını bir taknn bölmelerle çevire· 
rek örer ve öteki kısımlardan ayırır. 
Mide delinae bile zaran mahdut bir 
yere münhaoır kalır. Aynlmı§ yerde 
bir çiban yapar, ki sonu o kadar kor· 
kunç olmaz. Çok defa yara serbest 
peritona açılır; ve, fevkalhi.t tekilde 
peritonu iltihaplandırır. Bunun neti
cesi iyi olmaz. Bu, büyiik ve ehemmi
yetli tethislerdendir: sağlık ve ölüm 
meseleai. • . . Vaktinden önce teıhia 
edilirse iyi kullanılan bir biçakla ha•· 
ta kurtarılır. 

• • • 
Yirmi betle kırk bet araoında bir 

genç. Fi.cia birden bire tiddetle, da
yanılmıyacak, bayıltıcı bir sancı ile 
baılar. Mide çukuruna yahut göbe0 

ğin üstüne bir hançer aaplanıyormut 
gibi bir acı •.. 

Elle karnı hafifçe yoklıyalım: Ka. 
rın etleri biteviye gerilmit, kaskatı 
kesilmit gibidir. Tahtadan yapılmıt 
bir karın duygusu verir. 
Eğer isterseniz, karaciğerin üstüne 

parmaklarımızla vuralım.. Karaciğe· 
rin üstüne vurmakla çıkan tok sea ye
rine davul sesi gibi bir seı çıkar. Bun· 
dan midenin içindeki gazlann karnın 
içine geçmit oldukları anlatılır. 

Saricdarm az, çok kısa sürmesinden 
uzun uzadıya bahsetmek, yahut Önce 
kusup kusmadığmı arattırmak fayda
sızdır. Çok enderdir ki mide delinme
si, mide yaraıının iyilik habercisi ol
sun. Ve çok enderdir ki facia meyda· 
na çıkmadan önce hiuolunan ağrılar 
ve utıraplar tiddetlenmit olmasın. A
raıtırıraanız öğrenirsiniz ki hasta ay
lardan, senelerden beri aancı buhran· 
lanndan muotariptir. O aancı buh· 
ranlan ki aldatıcı n cana kıyıcı ıiüloin 
aralıktan verir. Ve muntazam za• 
manlarda gelir: Yemeklerden üç, dört 
aaat sonra. • Bir kaç gün var ki aan• 
cılar kesilmiyor, ıevezelikle zaman 
geçirmemeli. Birdenbire bir aancı, 
karın etlerinin 11kıpna11. Bunlar ka· 
fi. . Daha ziyade vakit geçirmek cİ• 
nayet olur. Meıhur bir cerrah, PQfe 
diyor: - On iki parmak baraağmm 
delindiğini şüphelendiren her vaka 
icrası mübrem bir ameliyeyi istilzam. 
eder. 

• • • 
Kat'i bir teşhiı koymak için, takip 

olunacak yolu kestirmek için, sıkıntı i-

çinde bulunan bir aileyi yatıştırmak 
için ilim hazineleri, yapacağı iti bil· 
mek ve iktidar sahibi olınak lazım· 
dır. 

Ortadaki iıin ehemmiyeti vardır. E
ğer ameliyat yirmi saat aonra yapılır
sa ölüm tehlikesi onda dokuzdur. ilk 
üç yahut alh saat içinde yapılırsa 
hasta onda dokuz kurtulur. 

Hastayı çarçabuk hastahaneye kal
dırmak ve ameliyat yaptırmak. lıte, 
kurtuluı çareleri •• 

• • • 
Sorarsınız: Ameliyat neden ibaret• 

tir?. 
Yüksek cerrahlık ile kartılaııyorsu

nuz. Yirmi beı senedenberi o kadar 
ilerilemiı olan barsak cerrahlığı ile .• 
Nerede kaldı o zamanlar?. Bir parça 
barsak kesmek ölüm beratı vermekle 
birdi. Yeni cerrahlık mazbut teknikle
re göre keaiyor, biçiyor, ekliyor, t~k
rar dikiyor. 

Unutmıyalıın, mide ile on iki par
maktaki yara da~a yıı,lnız baıma bu· 
lunmaz. Bir apandisitle, iltihaplan· 
mıt bir safra keseaile beraber bulu
nur. 

Ameliyat. . Gelecek tehlikeyi bir 
anda gözönüne getirerek felaketi tak
dir etmek; i.cil, elzem, mecburi olan 
ile "olsa da olur, olmasa da .. " 
yı aeçmek. • Çok ihtiyat ile çok cür'et 
arasında tereddüt etmek. • O kadar 
korkunç ve hastayı kaybettirmek ih· 
tiınali olan Şoka rağmen yalnız baıı· 
na karar vermek ve ite haılam.ak ne 
büyük bilgi, ne kadar keskin bir rü
:suh ve ne kadar bir cesaret ister ... 

Ameliyat yapılır. • Yapılmasaydı 
ancak kırk saat kadar ömrü kalını§ 
olan hasta, timdi gözlerinin itaretile 
halaskarını selamlar •• 

Bu zafer ne kadar büyüktür.!. Ve 
bu sahneyi bir facia ile bitmek için 
meydan vermemek, büyiik bir meha
rettir .. 

Kat'i bir te§hİa koyacak ve sonra 
biçakla bu muvaffakıyete erecek kud
reti, mahareti elde etmek için ne ka· 
dar seneler iater ve ne kadar emek 
ve çabalamak .•. 

Dr. RuSfuklu HAKKI 

Davetler 

Şarki Türkistan 
Türkistan Türk Gençler Birliğinden: 

28-7-933 cuma P'Ünü saat 10 da Birliği. 
miz binasında S-;.,,ki Türkistan'run dünü 
ve bugünü hakkında, sabık «Buhara halk 
hükfımeti cumhur reisi» Koca oğlu Os
man Bey ve arkada!lanmız tarafından 
bir konferans verilecektir. 
Konferanıı müteakip Türkistan'run o .. 

yun ve çalğılarile bir eğlence tertip edil· 
mittir. Gelmenizi dileriz. .. "' 

Bir sergi 
latanbul Halkevi Reisliğinden: Evi

mizin Güzel Sanatlar fUbeai merkezi <>
olan Gülhane parkı metballndeki Alay
köıkünde Mimar Sedat Beyin eaerlerile 
bir sergi açılmqtır. Arzu edenler hersün 
ıezebilir. 

1stanbuıl aaliye mahkeemai beşinci hu 
.kuk daiTe1'inden : 

İstanbulda tahta kalede temnık soka 
ğıruia telefon girketl ittisalinde 63 ı:ııtı 

maralı mağazada hılldavat t.itaretilıe müı 

t~ a Smi Poll gar e.6endinin alacalolı
larile icraen yapmış oldııığu kon.kurıda. 
to tastik edilinek üzere mahk-eınemize 

verilmiştir. Bu işe bir karar veımek 

için 12-8-933 tarihine düşen cumartesi 
günü saat 14 tıe bir celse Y"iPılacak ve 
itirazı olan haklarını müdafaa için bu 
celsede hazır bulunabileceklerdir. Kcy 
fiyet i<:ra ve öf!las kanununun 296 cı 
maddesine göre ilan olunur. (5877) 

Milliyet'in edebi romanı: 42 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

-Köy oyunları bilirim. 
-Hadi, seni içeri götürelim de 

bize oyna. 
·- Şimdi oyruyamam. 
Kimseye göstermeden karnını 

bastırdı. Kürklü Hanım gördü. 
-Karnın mı ağrıyor? 

- Hayır •• şey •• 
- Karnın mı aç? 
- Y oo •• değil. 
Böyle öyle söyledi ki dört kiti 

biranda kızın aç olduğunu anladı. 
·-Gel bakalım. 
Petek sevindiğini belli etmeden 

yürüdü. Kapıcdar ses çıkaramadı-
lar. Dördünde de biraz 

merhamet, biraz da para-
Cloks olmak duygusu vardı. 
Süslü ve önceden tutulmut bir ma
sa etrafına oturdular. Kızı da kar
,ıiarına oturttular. Biraz soğuk et, 
ekmek, pasta getirttiler. Petek et
rafına bakınıyordu. Işık, renk, ııes 
ve kendisine bakan gözler kızı şa· 
şırtmıştı. 

- Hele şunları ye bakalım. 
Peçeteyi dizlerine koydu. Çatalı 

sol eline, bıçağı sağ eline aldı. Şöy 

le bir kesti. Hardal sürdü ve dütür 
meden ağzına götürdü. Bütün Şule 
şaşa ~şa bakıyordu. Yırtık pırtık 
bir köylü kız bunu nereden öğren
mitti? 

- Benzigül ablamdan. 
- Senin annen baban var mı? 
- Babam yok. Annem köyde. 

Ben burada kazanır ona yollardım. 
- Şimdi kazanmıyor inusun? 
- Hayır. Kaçtım. 
- Nerden kaçtın? 
-Müdür Bey gilden? 

Yüzünü burutturdu, yere baktı 
ve sormadan söyledi: 

-Kaçmazdım ama Hanmıefen
di çok döğüyordu. Etlerim hep çü
rük içinde. 

inanmazlar diye yakasını biraz 
sıyırdı, altındaki çimdik morlarını 
gösterdi. 

Petek karnım doyurmUftu. Ar
tık her yere parlak gözlerle bakı
yordu. 

- Bir fokustrot oynar mısın? 
- Oynamam. Kapıdaki herif 

sonra döğer. 
- Biz dövdürmeyiz. 
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kUl..A.C .................. 
Settarüluyup 

Yakında gümüş paraya kavuıuyo
ruz. Artık pısınk kağıtların yerine ta , 
kırtılı liraları harcıyacağız. 

Eski bir atalar sözümüz, "tık şık 
eden nalçadır, iş bitiren akçadır!,, 
der. 

Kağıt paralar da pekala iı goru
yordu ama ne de olsa gümüşün yeri 
başka ... 

Geçen gün, aramızda gene bu gü
müı paraların bahsi geçti. 

Arkadaılardan biri: 
- Ben, dedi, en ziyade şunun için 

seviniyorum. Altına yol açılacak!. 
Bir kere altın da çıktı mı, artık 

dokunma keyfine .. 
Kendi kendime: 
- Zavallı kağıt para, dedim, gü

mütün adını duyar duymaz, hepimiz 
senden yaka silkmeğe baıladık. 

Arkadaılar, gümüşün iyi tarafını 
anlata anlata bitiremiyorlardı: 

-Ne paslanır, ne bozulur, ne ea .. 
kir, ne yırtılır. Atmması asırlara muh
taç .. Ömrün varsa kullan dur ... 

Ki.ğıt paranın neydi o sünepeliği .. 
iki defa katladm mı, gör hayrını .. 

Arkadaılardan biri atıldı: 
- Kağıt parayı bu kadar köt'ile

meyin ! O, bizinı mühim bir ayıl'.>b;; 1 

mızı kapatıyordu. Gümü, para, iç yÜ
zümüzü meydana vuracak! 

Hayretle birbirimize bakı§tık. 
O sözüne devam etti: 

- Çok tükür hiç birimizin alacaklıaı 
eksik değil. Ay baıılan damlarlar. 
Biz de onları gizlice yanımıza çağı· 
rır, avuçlarına iki kağıtçık sıkıttırıp 
gönüllerini hoşederiz. Kimsenin ruhu 
bile duymaz. Şimdi gümüş para ile 
bu i§i nasıl göreceğiz?. Ya alacaklı 
kızar da liraları kafamıza fırlatırsa. 
Sonra dahası var: Birisi gelip borç is
tese hemen "'vaJlahbillah,, kesesini 
gösterip yakamızı kurtarıyorduk. Kat 
ğıt para, saman altından su yürüten 
insanlar gibi, izini belli etmezdi. Şı
kır tıkır öten gümüı parayı neremizde 
ve nasıl aaklıyacağız?. 

Bu izahata akar sular durdu: 
- Haklısın, dedik, biz burasını dü

tünemedik ! 
M. SALAHA.DDIN 

1
- Askeri fabrika

lar ilanları 

Aşağıda Yazılı yeşil sebze
ler münakasaya konulmuştur. 
Vermek isteyenler şartname 
sını görmek ve münakasaya 
girmek için 10 Ağustos 933 
perşembe günü saat 14 te Ba 
ıurköyde Barut Fabrikaların 
da satın .alma komisyonuna 
müracaat etsinler. (302) 
(3514) 

Tophanede As~ Barut Fabrika 
ke Sana'tlar sı Muhafız: 

Mektebi için Efradı iç.in 

Kilo Kilo 
. 655 100 Ayşe ka-

Faııulvasr 

480 o Sakız bağı 
320 150 Patates 

60 O Çalı Faııulyaııi 
25 O Dere otu 

365 50 Taze Bamya 
485 150 Patlıcan 
245 O Dolmalık ye 

şil biber 
415 80 Kırmızı do-

mateıı 

320 150 Kuru soğan 
15 • o Maydanoz 

4673 

- Oynamam. Hem üstüm ba. 
şım sizin gibi değil. 

- Zarar yok. Benimle oyna. 
ilk figürlerde bir alkış koptu. 

Yayla kızı öbür hanımlar kadar 
güzel oynuyordu. 
Oturdukları vakit bütün masa

lardan kıza karşı alkış, sevgi, kah
kaha coşuyordu. Kız açılmıştı. Bu 
iyi beylerle kürklü hamına: 

- Ben, dedi. Sonyayaı da bili
rim. 
Ve mırıldanmağa başladı. Her ta 
raftan sesler yükseldi: 

- Hızlı, hızlı söyle! 
Petek kimse bir şey söylemeden, 

kendiliğinden ayağa kalktı. Ben
zigül ablasından öğrenmişti. Ve 
sonyanın türkçeye çevrilmiş mıs
ralarını o çok güzel sesi ile okuma
ğa başladı. 

Masalarda çılgın bir neşe, derin 
bir tatkınlık vardı. 

Petek dütünmeye batladı. 
Her şey iyi, her şey güzel, kamı 

da tok. Ama bu gece nerde yata
cak, yarın ne yapacak? Ya Hanı
mefendi polise haber vermişse ! 

- Ne düşünüyorsun Petek kız? 
- Heç •. burada bizim havalar-

dan oynamazlar mı? 
- Sizin havalar nedir? 
- Misket, Ankara koşması, yan-

dım aman ..• çoook ! 
- Bize misket oynasana. 

. " 

IKAYE 
NEZİHE 

Ona e-üzel denemezdi, esmer, çok eı 
mer, yanak kemikleri bir az çıkık ve dar 
bir üstlenen yüzü adeta çirkindi. Kendi 
si de bunu biliyordu ve hatta söylemek
ten de çekinmiyordu. Bununla beraber 
onda birdenbire görülüp sezilemiyen 
ba~ka derin güzellikler vardı. Uzun kir
piklerle sürmelenmis ve altlan mor 
gibi koyu duran gözl;,ri ateşli bakışlar
la kalplerde yanğınlar tutuşturabilirdi. 

Bana onu ni~anlnn tanıtmıştı. İnsan 
da alaka uyandıran canlı ve tatlı bir ko
nuşması varıch. En serbest mevzular ij .. 
zerinde pervasız konuşur. içini hiç sak 
laınaz görünürdü. Aramızda kısa bir 
zamanda teklifsiz bir samimiyet hasıl 
oldu. Nişanlım onun halle<ini ve laüba
liliğini hoş görüyordu. Y alruz bir kaç 
defalar bana ismimle hitap ederek itap 
eder gibi, sanki «Hep sen yüz veriyor
sun» demek istiyordu. 

Akşamları gezmeğe çıkarken bize re 
fakat eder, en hususileşmiş vaziyetleri
mizde bile bizi taciz etmezdi. Ekseriya 
tenha ve sessiz yerler bulur, orada saat 
!erce lafa dalardık. 

O her §eyden malômattar görünü
yordü. En çetin siyasi meselel.,,,den, en 
yüksek edebi bahislerden, en karı!ık fen 
ni meselelerden spora kadar her ıeyden 
bilgiçlik iddia ederdi. En sevdiği şey 
itiraz ve tenkitli. Neden bahsetsem ak
sini id~ia eder ve iddiasını da ispata 
kalkardı. 

Bu kızın tavırlan, şen, pervasız ve 
inatçı sözleri. insafsızca tenkitleri bile 
ho§uma giderdi. 

Yalnız canımı sıkan bir nokta vardı 
ki, her fırsat düttükçe beni güzel bul
madığını, hiç hoşuna gitmiyen bir ııdam 
oluıumu söylemesi idi. Bunun İçin ilk 
defasında az kalsın nitanlımla darılacak 
lardı. ismini de söyliyeyim. Nezihe! 

Nezihe diyordu ki: 
- Vallahi Seyfinin tipi erkekler de 

hiç te hoşlanılır şeylerden değildir. Bir 
defa yüzüne bakınız. Üfürsen nerdeyse 
solacak. Elleri kadın elleri gibi.. Boy 
desen, zannehnem ki benden uzun ol .. 
sun.· Böyle erkek olur mu? 

Nişanlnn kızını§tı: 
- Kardeşim, ben beğendim, iyi k;;. 

tü bana ait.. Sana bundan bir şey var 
mı? Seni. İsterse razı olma! 

İstanbul dördüncü icra dairesinden 
Temaınına beş bin lira kıymet taktir e 
dilen Üsküdarda ye ni mahallede seliimi 

Ali efendi mahallesinin mezarlık kar

şısı sokağında (bağlar başından Hay

darpaşaya giden tramvay caddesi üze
rinde) y~ni 33 numaralı maa bahçe ah

şaıp ahırı havi kargir yeni fırının tema

mı açık arttırmaya vazedilmiş olu1p 

10 · 8 - 933 tarihinde şartnamesi 

.djvaıllıaneye talik edilerek 24-8-

933 tarihine müsadif iP"rşembe ,gunu 

saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dö_rdün 

cü icra daiıresinde satılacaktır. Artırma 

ikincidir. Birinci artırmada bin liraya 

talip çıkmıştır. Artırmaya iştirak için 

yüzde yedi buçuk teminat akçesi alı

nır. Müterakim vergi, belediye, vakıf i

caresi müşteriye ai•ttir Artırma hed<:li 

muhammin kıymetinin yüzde yetmiş 

beşini .bulduğu taktir.~ en ziyade ar

tırana ihale edilecektir. Yüzde yetmiş 

beşin.i bu1.madığ~ ha1de ihaleden sarfı

nazar edilecektir. 929 tarihli icra kanu

nunun 119 uncu maddesine tevfikıan i

•potek salı.ibi alacaklılar ile diğer ala
kadarların ve iırtifak hakkı sahiprerinıin 
dahi gayri menkul üzer.indeki hakları

'111 ve hususile faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını evrakı mfüıbitelerile yirmi 

gün içinde iora dairesine !ıildfome.leri 

lazımdır. Aksi halde hakları ta•pu sicil 

- Bağlama yok ki çalsın. 
Cazbanda sordular. Hiç birini 

bilmiyordu. 

- Sen öğretirsen çalar. 
Petek'i piyanonun yanına götür

düler. Şimdi herkes kulak, göz ke
silmişti. Petek'in ne yapacağını 
bekliyorlardı. 

Petek bir protestan 
daha ciddi duruyordu. 
dedi ki: 

vaizinden 
Piyaniste 

- Önce ben söyliyeyim. iyice 
kulak ver de belle. Sonra sen ça· 
larsın. 

- Yok, danlma! Ben senin için de
ğil, kendi şahsnn için söyliyorum. Sey
fi beni istese zaten reddederdim. 

izzeti nefsim fena halde hırpalandığı 
halde işi şakaya boğarak, münakaşayı 
kapattım. 

Anladık ki, Nezibenin hayalinde ya
fayan erkek tipi, azun boylu. geniş O• 

muzlu, sert adaleli, haşin bir erkek ti
pi idi. Bu bana bir alay mevzuu olmut
tu. Bazan iriyan, dev cüsseli bir hamal 
görünce: 

- Nezihe, bak~ istediğiniz tipte bir 
adam. Fakat bilmem, o sizi ufacık tefe
cik bir kız bulııuyacak mı? 

O kadar inatçı ki, benim alaylarnna 
karşı gene kenc!ini müdafaa ederdi: 

- Ne var sanki? Şimdi bu adama şık 
bir elbise giydiriniz. Ellerine eldiven, 
boynuna kravat .. Her halde sizden çok 
yakışıklı ve her kadının beğendiği bir 
erkek olur. 

Nezihe ile aramızdaki bu münakaşa
ya rağmen, benim ho§una gitmiyen bir 
erkek tipi olu!umu söylemesi bende ona 
kartı bir nevi k~lik hissi hasıl etmit 
ti. Onda bir kadm cinsiyeti olduğunu bi 
le hissetmiyordum. 

• • • 
Bir aralık nİfanlım Bursada akraba· 

lanna gitmi§ti. Ben de kendi keyfime 
göre geziyordum. Hatta Neziheyi unut· 
muştum bile .. Bir hafta sonraydı galiba, 
iskeleden dönüyordum. Annesi ile Ne
ziheye rastladnn. Seliimlaştık. O muğ
bir bir çocuk tavrı ile benimle hiç meş
ğul olmadı. iyi kalpli annesi: 

- Seyfi Bey, dedi, nişanlınız gidin
ce arhk bizi unuttunuz. Böyle mi ola
caktı ya?. Nezihe size darğm .. 

- Aman efendim, dedim, af buyu
runuz. Taciz ederim diye rahatsız eb:nİ· 
yordum. Hem Nezihe Hamnun, bilmem 
amma, bu hususta pek te hakları yok. 
Sebebini kendileri bilirler. • 

O. elindeki şemsiyesinin püskülü ile 
oyniyor, hiç yüzüme bakmıyordu. Bu 
sözün Üzerine darğın, fakat çok tatlı bir 
bakışla gözlerini çevirdi: 

- Anne gidelim, vapuru kaçıraca
ğız, dedi. 

Aynldık amma, Nezihenin bakışını 
unutamadım gitti. o ne tatlı, ne manalı 
bakıştı o ... 

Yeni na,rlyal 

Ali Fuat Beyin yeni bir eseri 
lstanbulun en güçlük çektiği it1al 

zamanl.ıirında matbuatımızın kıymetli 
varlıklarından biri olan Ali Fuat Be
yin neşrettiği bu kitap ''Gazinin duy
duğum ıeai '' namı ile yazdığı yeni bir 
eseri ile beraber tekrar tabedilmek Ü· 
zeredir. Üstadın bu mühim eserini ka
rilerimize tavsiye . ederiz. 

* * * 
Mev'ut toprak 

Haydar Rifat Bey yeni bir eser Def· 

retti. Bu Pol Burje'den tercümedir. 
Adı (Mev'ut Toprak) tır. Son zaman
larda kültür serisi ünvanı altında 8 
cilt eseri matbuat ve fikir 8..lemine 
veren Haydar Rifat Beyin bu eserini 
de tavsiye ederiz. 

"' "' "' 
Holivut 

Holivut'un 31 inci saym birçok gÜ· 
zel resimler ve sinema ha vadisi ile 
çıkmıttır. 

lerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadar 

larm işbu maddei kanuniye ahkamına 

göre hareket etmeieri ve daha fazla ma 

lfimat almak isti yenlerin 932· 78 dosya 

numara'Sile memuriyetim.ize müracaat
ları ilan olunur. (5887) 

Dedikleri vakit inanmıyan bir 
bakışla baktı: 
-Neden benim olsun, benim o ka 

dar param yok ki. Hem hiç yok. 
- Bu hanmılar, beyler sana ver

di bunları. 

Petek'in gözleri parladı. Bir par
mağının ucu ile paralara yavatça 
dokundu. Sonra mırıldandı: 

- Ben bunları ne yapayım? 
- Annene gönderirsin. 

Masadakileri süzdü. Ona en çok 
güven veren o güzel, kürklü ha
nımdı. Tabağı ona uzattı: 

- Ne olacak Petek kız? 
-· Bunları anneme yolla. 
- Nerede annen? 

- Bizim köyde. Emüş ninenin 
ahır sekisinde. Yaylalı Mehmet 
çavuşun karısı Özügül. 

_ı _R_A_DY_o_f 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 
12,30 : Gramofon (Türkçe pfi.klar) Odeoa 
202978 - Odeon. 202965 - Kolombia 17169 
Kolombia 17170 • Sahibinin sesi Ax 1655 - a.a.ı 
hibinin sesi. Ax 1634. 
18, : Gramofon: Sahibinin sesi, D 1445 .. 
Sahibinin sesi. Ax 1442 - Odeon K.T.O. 31 ... 
odeon O - 4949 - Kolomb~ OF 940 - Kolom.. 
bia DF 9946. 
19, : Saz (Handan Hanım). 
19.30 ! Fayda Hanını. 
20, : Tanburacı Oantan Pehlivan. 
20.30 : ÜJkij Hanım ve inci hanımlar. 
21.30 ~ Gramofon Pate, 77016 • Beka B 6945 
Kolombia D.T. 25 -
22, : Ajans, Boraa haberleri ve aaat ayan 

ANKARA, 153S m. 
12,30 ı Gramofon. 
18, : Piyano konser• (F erbunde Ulvi H. 
tarafından.) 
18045 : Fransız ders •• 
19,20 : Gram.oEon. 
20,15 : Ajans haberleri. 

V ARŞOV A 1411 m.ı 
18,20 taaann.i ve solo Keman. 19,40 pİJ"•• 

no konseri. 21.05 senfonik konser. 22 Mü
sllhabe, 22,10 ıarki ve fantazi parçalar 23 
caz. 

BUDAPEŞTE ı 
21,45 harici •iyaaiyat1 23 haberler 23 IS 

İngilizce konferan•. 23~35 orkestra ko~ıeri. 
ViYANA 518 m. , 

20,30 ıenfonik radyo orkestraıı.. 21,45 
1) Afrika maceraları, 2) Skeç, 23,30 daı;u 
plil:ları. 

MIUNO • TORINO • FLORANSA: 
21 haberler, 21.35 operet temaili. 

PRAC. 488 m. 
20,15 ıarkı:lar. 20,35 Vataıuıu tam koaf .. 

rans. 20,50 musikili poezi. 22,25 opera. 23,20 
Ruıç.a neıriyat. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 haberler. plak, 13,40 lceza~ 18 caz. 20,40 

pl&k ile Marina isimli Arietta'nın operaır. 

1 A•k•rf t•bllgat _ı 
Ü&küdar Askerlik Şubesinden: Devam 

etmekte olan 329 doğumlu efradın son 
yoklamasına 3 Ağustos 933 aktamında 
nihayet verileceğinden ıimdiye kadar 
müracaat etmiyen gerek bu doğumlu ve 
gerekse bunlarla muameleye tabi diğer 
doğumluların cezaya uğramamalan içia 
bu müddet zarfında askerlik fUbeainde 
müteıekkil askerlik meclisine müracaat 
eylemeleri son olarak ilan olunur. 

Talebeler dalma ı:r . ,•t•l 

Kaıamını tercih adarlar. 

3•en• TL1 Temlnatlı • • .$0 
SüWn Şark umumi dopoziıeri N. dı TOLEDO 

!ttlllhml, Sultan Huıanı Hıcopulo Hu ıMo. il 
( ele1on : 'li0620 

<5040) 

Asrın umdesi "M l L L l Y E T'' tir. 

ABONE 

3 a:rbiı 
6 

" ız .. 

ÜCRETLERi: 
Türkiye lçia. 

L. K. 
4-
7 50 
H-

Hariı;: için 
L. it. 
1-

14 -
21-

Gelen nrak •eri 'l'•rilmeı:,- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
rnatbaa7a a.it iıler için müdi.riyete mü ... 
racaat edilir. C...:ıı:etemix il.inların meı'u· 
liyetini lcabuJ etmea. 

BUGONKO HAVA 
Yetil.köy haYa raıat merkez.inden al

dığımız: mal-:.nıata na.saran bu .. Ün ha'f'a 
az bulutlu olacak rii:ıı:si.r ıimalden hafif 
esecektir. 

27-7.933 tarihinde hava taryiki 765, mİ· 
limetre, en faz:Ja hararet 29 en az 23 de
rece idi. 

- Bilmem. 
Dördü de ayrı ayrı düşündüler. 
İkisi bekardı. Birer pansiyonda 

oturuyorlardı. Bir küçük kızı alıp 
bakamazlardı. öbür ikisi de, kan 
koca idiler, yarın uzak bir yere gi. 
decek1erdi. Halbuki Petek Anka
radan ayrılmak istemiyordu. Bu
rada kaldıkça annesine yakın o
lacaktı. Gitmeğe razı olsa bile on
lar için kabil değildi. 

Onlar bu düşüncede iken, uzak 
bir köşede narin yapılı, yatlıca bir 
adam da başka bir teY dütünüyor
du. Bu adam bestekar ve üstat 
Bursalı Mehmet Baha Beydi. Üs
tat: 

Ağır ağır söylemeğe başladı. O. 
söyledikçe bir orkestra şefi gibi e
lini kolunu hareket ettiriyordu. 
Piyano ile keman yavaıı yavaş Pe
tek'e uymaja çalışıyorlardı. On 
dakika sürmedi. Cazbant bu basit 
havayı az çok çalmağa başladı. i
ki provadan, bir iki düzeltmeden 
sonra tamam! 

Masanın neşesi kaçtı. 

- Bu çocuğu bırakmamalı. Bu 
ıesi körlebnemeli. Onu burada a
lakoymalıyım. Ona nota, musiki 
öğretmeliyim. Zaten mutfak yağ-

ma Hasımın böreği.Bu da arada kar 

Petek misketi hem söyledi hem 
oynadı. Arada bir çalgıcıları da 
falso'.arındaµ ötürü payladı. Bu 
paylayış herftesi gülmekten kırdı 
geçirdi. Kibar müfteriler arasında 
kim akıl ettise etti. Şık bir hanım 
bir tabak aldı ve masalarr dolaştı. 
iki dakika içinde tabak doldu, on 
liradan fazla birikmişti. Bunu Pe- . 
tek'in önüne koydukları vakit bak
madı, benimsemedi bile 

- Bunlar senin. 

Masada dönen faciadan kimse
nin haberi yoktu. Herkes el çırpa
rak Petek'i istiyorlardı. 

Masada dört zengin kişi içten 
içe acı duyuyordu. Herkesin eğlen· 
cesine, kahkahasına, sevgisine se
bep olan küçük kızın hayatı •• Dört 
arkadaşın hayallerine ayrı ayrı ge
liyordu. 

Kürklü Hanım paraları bir men
dile koydu. Küçük defterine Pe
tek'in verdiği adresi yazdı. Sonra 
sordu: 

- Şimdi nereye gideceksin? 

mnı doyursun, ne çıkar? 
Bu fikrini mal sahibine açtı. 
- iyi ama, nerde yatacak? 

- Ben ona yer bulurum. Meh-
met klüpte yatıyorum, karyolamın 
albna bir yatak serdiririm o da o
rada yatar. 

Petek'in masasındakiler bu ha
berden çok memnun oldular. Bü
yük bir yükten kurtulmutlardı. Pa
ra çıkını ile kızı Baba Beye teslim 
edip gittiler. Onlar gider gitmez 
fıskoslar batladı: 

(Bitmedi) 
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Nisan balığı 
Bir sinema skeçi 

Ethaı 
Bey, hannn, çocuk hizmetçi. 
Birinci oahne. 
(Bey ıı:ayet asabi, ıı:eç kalan bnaı· 

nın dönüıünü bekliyor. KencH kendine 
de söyleniyor) 

- Tuhaf şeyi Saat yedi oldu, h&la 
gelmedi. Ne yapar, nereye aider? Buda 
!alığa lüzum yok. Biraz gözümüzü aça
lrm. Hah, kapı çalındı. !Mutlaka odur. 
Aman o oloun da .... 

(Kapıdan girer çocuğudur), (On ya
tında) . Beyin tabii olarak caıu sıkılı
yor). 

- Sen misin? Ne çabuli: geldin böy
le? 

- Babacığım, geç kaldım diye öyle 
korkuyordum ki .. 

- Sahi öyle .. Annen nerede? 
-Annem mi? 
- Tabji annen? Nerede kaldı söyle-

aene!. 
- Şey babacığnn, ben annemi demin 

ıördüm. 
- Nerede? 
- Sokakta. 
- Ne yapıyorduf 

- Bir Beyle konuıuyordu. · _,,,..:: 
- Bir beyle mi? 
- Evet, genç, yakı§ıklı bir adamla. 
- Güzel bir adam mı? 
- Hem çok gÜzel baba .. 
- ikisi ne. yapıyorlardı? 
- Gülüıüyorlardı. 
- Ah, ah, ah, bu böyle devam ede-

mez. 
(Kapı çalınır, bey vt.Zİyetini düzel-

Mistenget film çevi
recek mi? 

On ay gaybubetten aonra Parise 
dönmÜ§ olan methur Fransız ~uzik -
bol artistlerinden Matmazel Mısten· 
get bir sesli film çevirecefini haber 
vemıittir. Belki bu filınin aenaryosu 
Pierre Wolff'un acayip eserlerinden 
biri olacaktır. . 

Bu ıuretle Miıtenget'in ilk ıözlii 
filmini görmüı olacağız. Malfundur 
ki; Mistenget bundan çok en:el ~es: 
siz film zamanında filmler çevırmışti. 

ıa.a. ................ •n•••••Hw••••••••• ... •• ... ••••••• ... 
metçi iki tabak balık getirir. B_!rini .. ~! 
le bannnm önüne koyar. Çocugun onu
ne de balığın kılçığını). 

- Bu da kü~ük bey için.. 
(Çocuk evveli> babasına, sonra anaaı· 

na bakar. ikisi de kahkahadan katdır
Iar.) 

Babası - Niye öyle surat ediyorsun? 
Asd Nisan balığı dediğin İfte •böyle o
lur. 

Oçuncu sahne 
(Bey mutfakta.. Kansııun istediği 

feyİ getirmeğe gitti. Fakat gitti, gel· 
mez. Kadın meraklanır. Çocuğunu gi
dip tabağına batka yemek doldıırmaaı i
çin mutfağa gönderir. Çocuk yavat ya• 
vaş mutfağa girerken, babaımm hizmet 
çiyi öptüğünü görür. Hemen koıup an
nesine haber verir.) 

- Anne. babam hizmetçi kızı öpü
yor. 

- Sus, ıen öyle şeylere karışma. Za 
ten ben gidip yemeğe bakacakbm. 

(Kadm da kocaaını hizmetçi kızı ö-
perken görmez mi?) . 

)~ 

tir.) 
- Bonjur kocacığım. Sinemanın en güzel kadın lanndan Norma Shearer - Vay hain seni vay utanmaz seıu .• 

- Darılma karı~ğım. Bunda bir ıey - Yahu, bir saattenberi neredesin? 
- Ah, sorma, o kadar işim çıktı ki .. Prens öldü yok. Nisan balığı .. 
- Delikanlı ile mi? ı 

- Hangi delikanlı?. 
- Beraber gülüıtüğünüz adam, • 
- Ôeli mi oldun kocacığım. Bu ne 

Harpten evvel Max Linder kadar 
sinemada töhret kazanan bir "prens,. 
vardı, Prince Rigadin. 

biçim söz? 
- inkar etme, hain kadın. Ben hep 

sini biliyorum. 
- Vallahi çıldıracağım. Ne biliyor

sun, söyle de meraktan çatlatma be
ni! 

- Bir delikanlı ile ıenin görüıtü· 
iünü görenler var. 

- Bir delikaıılı ile mi?. 
- Evet, aııkıııla .. 
- Bem bir delikanlı ile kim gör-

miiı? 
- (Çocuğu göstererek) İtle, bed

baht kadın, işte, senin çocuğun .. 
Çocuk (elerini çırparak) - Bu ba

lık, nisan balığı .• 

ikinci perde 
(Sofrada. . Havada bir ağırlık var. 

Hizmetçi kadın iki tabak balık getiri
yor. 

(Sofrada. Havada bir ağırlık var. Hiz 

Alpullu mamur bir kasaba oldu 
ALPULLU, (Milliyet) - Alpul

lu Şeker fabrikası müdürü Ali Şe
fik Beyfendinin refikalan merhum 
Perihan Hanımın ruhuna ithaf o
lunmak üzere okunacak mevlüdü 
nebevi münasebetile Alpulluya da
vet olunduk. Bu vesile ile geçen 
seneye nisbetle Küçükçekmeceden 
Alpulluya kadar olan hat boyunun 
her iki tarafını Faal, mezru, bere· 
ketli gördük. Fabrikada bir sene 
zarfında ilaveten 12 yataklı bir 
hastahane sıhhıye tE"fkilatı ve ec-• . 
zahane ile fal:ırika n•1>hitine yenı 
yeni tesis edilmit aln~ya koruları 
ve otomatik l.;.u~n te~tlbdı gibi el
ile tutulup g~z ile tıöriilecek kadar 
büyük inkılap olmuf ve lstanbul
dan uzaklarda pek muntazam ça
lışan Türk gençlerinin medeni ih
tiyaçları da düşünülerek Futbol 
ve Tenis sahaları teıis edilerek se
kiz sene evvelki Alpullu her halile 
güzel medeni bir Avrupa şehri ol- . 
muştur. Perşenbe günü akşamı Ha
fız Burhan, Kemal ve hafız Rıza 
Beyler tarafından fabrikada mev
lüt okunmuş ve Trakya meb'uslan 
ile vilayet erkanı, eşraf, zürra ha
zır bulunmuşlardır. Cuma sabahı 
933 senesi ilk pancro: mahsulü 
memnun ve neteli zürra tarafın· 
dan getirilerek fabrikaya teslim 
edilmittir. Bu vesile ile merhume
ye rahmet müdür beye sabırlar, 
fabrikaya feyzübereket, memurin 
ve müstahdimine de gayret ve ııh· 
hat temenni eyleriz. 

Lise ihtiyacı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Deniz· 

lilerin bir dileği oldu serlevhası al 
hnda gazetelerde neşredilen De
nizli lisesinin açıldığı hakkındaki 
haberi gören şehrimiz halkı Deniz
lilileri tebrik ederken böyle biiyük 
bir sevincin kendilerine de nasip 
olmasını, memleket gençliğinin 
yetişmesi için çok arzu etmektedir. 

Bunun için burada bir lise.ye şid 

Son zamanda rıelat eden Prince na
mile marul komik Rigadin 

Hatırhyanlar bu adamın ölümü ha
berine müteessif olacaklardır. 

Rigadin sinemaya gelmezden evvel 
sahnede hayli muvaffakıyetler kazan
mış bir artistti. Konservatuvardan ko
medi birinciliği ile çıkmış ve Odeona 
girınitti. Ondan sonra aahne defittir
dt "Kral,. «Mukaddes orman», 'Ye
til ilah,. "Misquette ve anası,. piyes
lerindeki rollerini herkes beğenıni§Iİ. 
Operetlerde de oynadı, ondan sonra 
sinemaya geçti. Sinemaya gidenler 
Rigadin'i hiç unuturlar mı?. 

Fakat Rigadin uzwı seneler aiııe· 
mayı bıraktı, sesli film çıkınca tekrar 
stüdyolarda çalışlı. "Beni öpünüz' 
«Haşmetmeap Aşk Hazretleri», "Gi
diş,, «Buridan'm e§eği » filmlerinde 
kendisini gördük. Prens ölürken 60 

• yaşındaydı. 

Afyonda Cumhuriyet Dikiş Yurdu 
...... J J ( 

o 
• 

Afyon dikiş yurdu mezunları hanımlar 

AFYON (Milliyet) - Bir sene 
evvel NaiU:.e Hilmi Hanımefendi 
tarafından açılan ve yüksek bir 
zevk ve havesle faaliyette bulunan 
bu yurt bu sene ilk mezun.larını 
vermistir. Bu münasebetle bır ser
gi vüc'uda getirilmiş gerek talebe 
hanımlar tarafından yapılan rop
lar kostüm tayyörlar, pijamalar, 
gö:ruekler, korsalar, muhtelif it-

!emeli 500 zü mütecaviz efya ile 
Cümhuriyet Mektebinin muhteşem 
salonlarını doldurmuşlardır. Açıl
ma merasimine kadın ve erkek yüz 
!erce zevat iştirak etmiş, kısa bir 
zamanda bariz muvaffakiyetler 
gösteren yurt müessisi ve müdürü 
Naime Hilmi Hanım ef. herkes ta
rafından tebrik ve takdir edilmit
tir. 

GUç bisikletçileri turu bitirdiler 

(Amerikanın en gü:z:el sırtı) müsaba
kıiSını kazanan arti&t Ludith Ailen 
' '"" 

Diyribekirda elektrik j 
DİY ARBEK1R, (Milliyet) -

Ankarada bulunan Belediye Reisi 1 

Şeref Beyden belediyeye gelen bir 
telgrafta elektrik projesinin tastik 
ediltırek postaya verildiği yazd
maktadır. Proje belediyeye ı:elir 
gelmez derhal münakaoa ilanı 
açılacaktır. 

Çankırı-Ankara treninde 
otobüsle rekabet 

ÇANKIRI (Miliyet) - Çankı
rı • Ankara treninin çok pahalı ol 
duğundan otobüsler, yolcuyu üç 
misli atağı fiatle götürmektedir· 
ler. 

Devlet DenıiryoUarı yalnız Çan 
kırl • Ankara yolunda olmak üze
re büyük bir rekabet tenzilatı yap 
maga batlaınıftır. 

Çnakırıya yaklatan istasyonla
rın fiatleri gayet ucuzdur. Kam
yonların taşıyacağı bir fiattedir. 
Mesela Kaleciğe 26 kuruşa tren
le gidilmektedir. Halbuki otobüs 
bunu yapamaz. 

Ankaraya ise, 180 kuruştur ki, 
otobüsler de 125 kuruta götür
mektedir. 

Mafdin muallimleri tetkik 
seyahatine çıktılar 

MARDiN, (Milliyet) - Mual
limlerimiz Elazize kadar bir tetkik 
seyahatine çıkmışlardır. Yirmi mu 
a.llimi tecavüz eden heyete birlik 
reisi Nureddin Siret B. riyaset et
mektedir. Muallimlerimiz Elaziz
de on gün kadar kaldıktan sonra 
Diyarbekire gelecekler ve oradan 
da bir kaç gün tetkikat yaparak 
Mardine döneceklerdir. 

Mardinin elektrikle tenviri 
MARDİN, (Milliyet) - Mardi

nin elektrikle tenvirine çalışılmak
tadır. Belediye tarafından lstan

buldaki tirketlerle temas etmek 
üzere gönderilen fabrikatör Rifat 

Emin B. şirketin tekliflerini hami

len dönmüştür. Belediyenin Ma

liye Vekaletinin kefaletile bir ban 
kadan yapacağı istikrazla bu işi 
yapması düşünülmektedir. Tesisa-

AFYON, (Miliyet) - Muhafız 
gücü pisikletçileri perşembe gü
nü Afyona gelerek programları 
mucibince 2709 kilometrelik Tür
kiye turunu bitirimişlerdir. Misa
firleri Halkevi spor fubesi pisiklet 
çilerinden yirmi bet genç 30 uncu 
kilometreden ve şehrin methalin
de de muzika ile kalabalık bir 

-·········--···· ................................ ········~··· 

tın k•rk bin lira ile meydana gele
dır. 

gençlik hararetle kartılanınıtlardır. 
Misafirlere öğleyin Beleyide 

ve akşamı Halkevi bir ziyafet ver 
miştir. 

Geçe Halkevinde yüzlerce spor 

cu genç toplanarak samimi konuş
malarla güç kumandanı Rafet Bey 
tarafından seyahat intibaları, spor 
ve sporun faydaları üzerinde bir 
konferans verilmiştir. 

Misafirler Afyon gençliğinin 
alkışları arasında 3,20 trenile An. 
karaya hareket etmitlerdir. 

Sinema haberleri 

* Avusturya film aanayiim inkitaf 
ettirmek için Baron Roçild ( Saşa 
Film) müeaseaesine mali muavenette 
bulunacaktır. 

* Bioscop ismindeki film ıirketinin 
931 senesindeki 840000 franklık ka
rma mukabil 932 de 1,100,000 frank 
kar hasıl olmuıtur. 
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* Kıbrısta ilk gösterilen film (Var
şovalı yeğerum) filmi olmuıtur. 

* ''Kanun namına,, İsmindeki Fran· 
sız filmi Almanyada menedilmittir. 

* Son tahrire göre Beri inde 
4,202,050 nüfus vardır. Bu nüfus Ber· 
!in sinemalarona nispet edilirse bin ki
şide kırkının her gün sinemaya gitti
ği anlaşılmaktadır. 

* Joan Crawford Hollywod'dan 
yüz kilometre mesafede bulunan Ma
libu plajındaki artistlere iltihak et
mi§ bulunuyor. 

* Sonbaharda Viyanada bir "Film 
haftası,, yapılacaktır. Programda 
şuıılar var: 1 - Bütün memleketler 
film artistlerinin bir kongreıi, 2 -
beynelmilel bir film aergisi (Sergide 
sinemacılığın teknik ve san'at nokta .. 
sından inkitafı gösterilecektir), 3 -
Dolgun mükafat verilmek üzere bir 
jüri huzurunda en İyi filmin gösteril
mesi. 

* Belçika Hükümet Brükseldeki si
nema üniversitesini resmen tfl.llmııştcr. 

* Avusturyada aon günlerin mühim 
hadiselerinden biri. maruf muganniye 
Marie Jeritza'nın sinemaya intisabı 
olmuıtur. Yeni filmin musikisi Franz 
Lehar'ındır. Filmin ismi 0Grandüıea 
Aleksandra., dır. Bu musikili dı-am 
fakir bir kızı seven ve asaletinin bü
tün imtiyazlarını borakarak bu kızla 
evlenen bir Rus grandükünün hika
yesidir. 1917 de ihtilal başlayınca A
leksandra kaçıyor. Öldilğünü zannet• 
tiği kocasnu düşünüyor, Viyanada bir 
orkestra tefi ve bestekarla taıuşıyor. 
Bu sırada Grandükle tanı§ıyor. 

* Viyanada Alman filmleri artık 
gösterilmez olmuştur. Bu sebepten A
vusturyahlar kendi film imalatını ar
tırmıya karar vermiılerdir. Ericb 
Pommer bu sonbahar içinde bir çok 
film çevirecektir. 

* David Golder'de çok alkıılanan 
sempatik jön - prömiyelerden Jean 
Bradin Madam Louiıe Nantenil ile ev 
lenmiştir. 

(Mussolini) nin filmi 
Büyük bir ltalyan film şirketi Bem• 

to Mussolini'nin Napolyon hakkında
ki (100 gün) nam eaerini filme çeke
cektir. Hatta bu filmin almanca•mda 
Napolyon rolünün meıhur Alman ar· 
tiati Werner K auss'e verileceği bile 
ihaas edilıni§tir. 

Ben Hur kahramanı beı lisan görüıen 
rıe en güzel erkeklerden addedilen 

Ramon Novarro 

A vrupadaki sinema 
salonları adedi 

Almanya 5071, fngiltere 4951, F . 
ransa 3300, Rusya 3200, ispanya 
2600, ltalya 2500, Çekoslovakya 1900 
lsveç 1100, Polonya 900, Avuıturya 
850, Belçika 750, Macaristan 505, Por 
tekiz 400, Romanya 400, lsviçre 325, 
Yugoslavya 300, Danimarka 300, Ho
landa 253, Norveç 235, Finlandiya 
220, Bulgaristan 145, Yunanistan 
100. 

Meıhur Fransa artisti Henri Garat'nın 
yeni bir resmi 

Bandırma nümune şehri oluyor 

Bandırma'da yeni 

BANDIRMA, (Milliyet) - On 
sene evvel Yunanlılar tarafından 
yakılmıf ve tahrip edilmif iken 
bugün ahalisinin çalı,kanlığı ve 
belediyesinin faaliyeti, ve her hu
susta mühim bir ticaret merkezi 
bulunması itibarile az zamanda 
pek çok terakki ve inkişaf etmi,, 
eski halinden daha güzel bir şehir 
olmu,tur. 

Fenni bir plan üzere imar edil
mekte olan şehir, geniş ve munta
zam parkeli caddeleri, yeni ve çok 
şık binalarile Avrupa şehirlerini 
andırmaktadır. iktisadi buhrana 
rağmen inşaat bu sene geçen sene
lerden çok fazladır. Bandırmanın 
istikbalde büyük bir ticaret ve tran 
sit merkezi olacağı tabii bulundu
ğundan arsa fiatleri çok pahalı
dır. Bu pahalılığa kartı her yerin 
müşterisi vardır. Son zamanlarda 
hariçten gelerek arsa alıp bina yap 
tıranlar ve burada yerleşenler ço
ğalmıştır. 
Bandırmanın imarı ve terakki

si hususunda Belediye reisi Kaşif 
Beyin çok büyük dahli vardır. En 
mühi mihtiyaçlardan elektrik tesi
satı iskele, Memleket hastahanesi , 
Mezbaha, hep Katif Beyin himme-

yapılan evler 

tile olmuttur. Katif Bey it bilir, 
vazifesi için canla batla çalıfır. 
Memleket onun sayesinde her tür
lü asri ihtiyaçlara kavuştuğundan 
kendisine minnettardır. 

Bandırma pek yakında Türkiye 
de nümune sehirlerinden biri ola-
caktır. • 

iki üfürükçü 
NAZiLLi, Z3 - Burada Kut Ahmet 

ve kahveci Nuri isimlerinde iki kitinin 
öttedenberi üfüriikçülük ve muskacılık 
yaptıkları söylenmekte idi. Fakat bu a
damların bu iıtte uğra§lıklan bir türlü 
teabit edilemiyordu. Nihayet zabıta, bu 
adamları cürmümeıhut halinde ye.kala
mı§ ve ceza mabkeıneainde muhakemele
ri yapdınııtır. Neticede maznurılıır üçer 
ay hapiı ceza11na mabküm edilmiılerdir. 

Bir kadın Uç çocuk duşurdu 
DIYARBEKlR, (Milliyet) -

Yiğit Ahmet mahalleainde oturan 
şerbetçi Bedrosla kansı Zebra a
rasında çıkan münazaa neticesinde 
Bedros karısını dövmüf, dayağın 
1esirile karısı üç çocuk dütürmüt
tür. Kadın babasının evinde has
ta yatmakta, tevkif edilen ferbetçi 
hıı.kkında tahkikat yapılmaktadır. 
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Oturdular konuştular ve 1 Dünyada neler oluyor? 11 Piyasaya yeni 
.h t' d ..._ ld 1 Denizdeki hazine Şeker çıkıyor 

Dl aye agı } ar Amerikadan gelen kısa bir tel- şekerin ~~i;e!i~~ç:=~~:~en fazla 

(Başı l inci sahifede) 

te beliren iktisadi vaziyete kartı 
koyma)ıi maksadını gözeten Ame
rikan siyaıetini diğer milletlerin 
ayni zihniyet ve hüsnüniyetle der 
pif edeceklerine de inanıyoruz.Bu 
yolda bir fikir teatisi gelecek za
manlarda gittikçe daha kuvvetli 
surette hiasedilebilecek ilerilemele 
ri mümkün kılacaktır. itte bunun 
içindir ki konferansa aldm kalmrt 
nazarile bakmiyorum. 

" Bilhassa ıizin göıtermekte ol 
duğunuz dirayet, maharet ve se
bat sayesinde daha büyük ve da
ha ehemmiyetli mesele
lerin tahlil ve tetkikine devam 
edilecektir. Bütün dünya tarihinde 
timdi_ıe kadar kaydedilmeınİf bir 
tekild"e bat gösteren hal ve vazi
yete kar•• koymak için yeni yeni 
düzenler kurmağa lüzum vardır. 
Bütün dünyanın belini doğrultup 
kalkınması için durup dinlenme
den. ~rtacağımıza güvenebilirsi
niz çünki biz konferansın mesaisi
ne devam etmesinin bir çok aalıa
larda ameli faydalar husule getire 
ceğine kuvvetle inanmıt bulunuyo 

" ruz. 
Son ümit te söndü 

LONDRA, 27. A. A. - M. Roosevelt 
tarafından M. Mac Donald'a gönderi
len, İngiliz başvekili için bile ani ve 
şaşrrtıcı bir hadise teşkiJ eden te~raf 
daha ovvelce beyanatta bulunan bazı 
hatiıplerin sözlerinden daha soğu.le bir 
şekilde karşılanmıştır. Çünkü herkes 
M. Roosevelt'in mesela konferansın 
pek yakında mesaisine yı:<ii.den başlaya 
<:ağma dair teminat vermek kabilinden 
heyeran uyan.dırıcı bir söz yazmış olma 
sını be k.leyordu. Fakat bu telgrafın i
ç.indekiler anlaştldıktan sonra bu ümit
ler de sönmüştür. 
Hi~ bir meselede anlQfma olmadı 

LONDRA, 27. A .A. - Kon.fttansın 
kapanış celsesinde Rayihştağ umumi 
müdürü ,M. Şaht gösterdiği misafirper 
vedikten dolayi İngilteTeyc teşekkür 
ettikten sonra konferaııoı ıprogramına 
dahil meselelerden her iıaı1'l:i birinin 
bir anlaşma suretile neticelemniş olma 
masından dolayi teessür ve teeıısüf duy 
duğıınu söylemiştir. 

M. Şaht sözüne şu suretle devam et
miştir : 

« Komitelerin kaıar suretleri 1920 
de tqplanan Brüksel konferansından son 
ra beynelmilel her toplantıda işleri gö 
rülmemiş umumi mütalalar tavaiyeler
dcn başka bir şeyi havi değildir. 
•Konferansın uğradığı bu ak:ibetin 

mesuliyetini herhangi bir kimseye yülı:
lemek yanlış bir hareket olamaz. Bu 
neticoden ancak takip edilen sistem me 
su! tutulabilir. 

Kapanlf nutuklan 
LONDRA, 27. A. A. - Iktieat ko

miayOll'll mazbata muharriri M. Ru:nıci
mall raporunu verdi. M. Runciman 
müşkülleri istihfaf etmemekte fakat 
konferan~ mesaisini de mubalağa etme 
mektedir. M. Runciman nazaıı dikkati 
istiluıalatın tanz.Jni ve sürümü mesele 
sinde hissedilir derecede el.de cıdilen 
terakki üzerine çekmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan iş yeni müzak.erelae iyi 
bir esas olabilir. 

M. Colijn bazı memleketlerin, bugün 
dünya ticaretini boğmakta olan yüksek 
tarife yarışı ve saire ... gibi vaziyetlere 
düşmek zaruretinde kalmayacakları ü
midiyle seyirci vaziyetinde kalmalan
na nazarı dikkati çekti ve şunları ila
ve etti. 
Eğer bugün konferans elle tutulur bir 

netice vermedi ise hetbin olmak hak. 
sızlığında buluna.:ak da değilim. Çün
kü şimdiye kadar misali görülmemiş de
recede büyük bir prenıı;J,p anlaşmaı;ı ol 
muştur Bu da ti.cari maniaların trdri 
cen kaldırılması hususundaki umumt 
arzudur. 

LONDRA, 27. A .A. - M. Yurıg, M. 
Colijn'ıden daha az bedbin göründü. 

M. yung ç-eç.en hatta ~! beynelmiJel 
teşnkı mesaı hututu dahilinde büyük 
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lar irat getiren bir mülk vermeğe de 
mecbur oldular. 

Ertesi gün Cbarlie uzun aeyahat
ten döndü. 

Dorothy ile buluımaaı Colory'de 
miali görülmem.it heyecanlı bir vaka 
teıkil etil. 

Dorotby ile ben nefu birer çorba 
içiyorduk. 

Bir aralık bqımızı kaldırınca Cbar 
lie'yi kartımızda gördilkl 

Şark içkilerine pek yakın olmak
la beraber aevdiğinden uzak olarak 
yapılan devrii.1em aeyabatinin inaa.nı 
11.e kadar değiıtirebileceğini görüp 
te mütee .. ir olmamak kabil değildi. 

Cbarlie bariz bir heyecanla maaa 
mıza doğru geldi. 

Dorothy'yi görünce o kadar fena 
oldu ki, katıla katıla aflamağa b&§la 
dı. 

Bir erkeğin karınnda katıla katı
la ağlamaaı kadar beni meraklandı
ran bir te yoktur. Böyle bir bal kar. 
tısında gözlerimin yaşarmasına mani 
olabileceğimi biç hatırlamıyorum. 

Dorothy onu görünce batka söyli
yecek söz bulamadı da: 

- Bcnjur, Charlie .... Dedi. Pek 
kevf ye:·i de değil galiba deyebil-

1 
grafta Meksika körfezinde, Virzi- lmak "b" b" k k" 1 · t b terakki ihtimalleri gösteren mühim neti- f o gı ı ır ço ıma erın a -
niya burnundan biraz ileride m- mı·nıeri hilafında bir netice bi.atl ol· celere varıldığmı bildirdi. 

Neville Chamberlain gayeye varmak parator Maksimiliyenin tacına ait maktadır. Maamafih Alpullu teJ<er 
hususunda bu kadar az ilerlenmiş olma- mücevheratın bulunduğu bir kasa- fabrikası gerek maliyeti arttıran bu 
smdan dolayi hayretini saklama.dı. M. yı Elvir vapuru denizden çıkarınıt- sebepleri, gerek fabrikanın kabiliye· 
Chamberl · d ·· kalk tı• fevkinde pancar ma1uulü elde edil aın unyanm ınmasına tır. Mücevheratı hamil olan Meri-
ait gayet mühim ve acele meselelere d b A mesi neticesi olarak sonunda köylüye 
ancak şöylece temas ediliverdiğini il! da ismindeki vapur 1911 e ir - parasını tediye ettiği halde pancarı i§ 
ve etti. Amerikanın içinde bulunduğu merikan vapuru ile çarprfmrş ve leyemeyip çürütmek vaziyetinde ka· 
§artlar bir para (standard) ı almasına bir kaç dakikada batmıftı. O za- lacağı ihtimalini düşünmekle beraber 
mani oluyordu. Bu kararın iktisadi va mandan itibaren de vapurun mü- geçen seneki satış fiyatını aynen mu-
ziyet ve diğer devletlerin umumi his- him kıymette bir hazineyi de deni- bafaza etmeği tahtı karara almış ve 
!eri üzerine tesiri şüphesiz gayet mü- d.b. d ık fazla olarak fabrikadan doğrudan 
h!nı olmuştur. Fakat (kimseye kabahat zin 1 ıne götür üğü fayıasr ç • doğruya yapılacak aatıtlarla gerek la 
bulmağa çalışmayalım, yalnız """"1iye mrftı. Bu hazineyi çıkarabilmek i- tanbulda, gerek Anadoluda bulunan 
tekrar başlamak üzere daha müsait fır- çin iki sene mücadele edildi. Fa- müıterilerinden toptan yapacaklan 
&atları bekJ.eyelim. " kat deniz srrrrnı vermedi. mübayaalar da geçen seneye nisbetle 

İngiltere bahri tahsisat hakkında bir Geçen mayıstanberi bu defa da bazı tenziller icraaını kabul etmiıtir. 
•-··ar al-·~ış olmasına mu··te~~iftır· Bu karar aayesı"nde iki aydan beri pi-.....,. ~· ·= · modem vasrtalarla tekrar tetebbü-
M Charnberlain leessüs eden şahsi rabı yasada bissolunan sıkıntı ve ihtikar ti 
talarm · muhtemel bir anlaşmaya yol se geçilmiııti. Nihayet hazineye u- ki.yellerinin önüne geçilmiı ve halk 
açacağı hakkında ümidini bildiımiftir. !aşmak mümkün olmuttur. Tonlar- aon günlerin fiyatına nisbetle kiloda 

LONDRA, 27. A. A. - M. Hymana, la dinamit ile Meridanrn koca göv- üç beş kuruş daha ucuz şeker yemeğe 
Belçikanm altın ölçüsüne bağlı kal- desi parçalandıktan sonra, ilk par başlamıt olacaktır. Yerli teker yarın 
mak hususımdaki kararını kayddetti. tide dört milyon altın dolar çıka- piyasaya çıkanlcaktır. Bundan maa-
M. Hymans müzakerelerin mütehassıs da hariçten de elli vagon ıeker gel-
Jar için karar alrnanm, di,plomatlar için rılını~tır. Bu paraların sabık Mek- miştir. 
bu kararları tatbik etmekten daha kcr sika reisi Madeiro'un taraftarları-
lay olduğunu gösterdiğini söyledi. Ne-- na ait olduğu söylenmektedir. 

ACENTE ARANIYOR ticelerin ille ümitlere uygun olmaması- Fakat Meksikada salahiyettar 
na rağmen M. Hymans daha müsait ağızlar buna inanmıyorlar: 
bir zaman.da bir anlaşma yapılabileceği - Bir 1910 da Diaza'a halef o-
ni ümit etmektedir. 

Yugoslavya ile bütün Balkanların ye 
ğane radyatör ve cepane sandıkları 

fabrikası olup radyatörler, küçük ve bü 
yük cepane sandıklaıı, dökme borular 
imal ve ihraç etmektedir. Türkiyede a
centa arıyor. Tekliflerin almanca ve ıre 
ferans ve vaziyeti maliyelerini göstere 
rck z;rdek.i adrese g&n.derilmesi. 

Küçük itilaf namına söz söyleyen lan Madeira'ın fakir olduğlı!Ju bi-
M. Masaryk bir başlangıç için çok fai liyoruz. imparator Maksimilen'in 
deli işler görüldüğünü, bir çok devlet- tacına gelince, bu mücevherlerden 
!erin ve bilbassa şark Avrupası devlet Meksikada daha kalmıf olduğunu 
!erin mü§küllerini hal için daha iyi bir zannetmiyoruz. Son mücevherler 
hava yaratıldığını bildirrniştir. 

Konferans celsesni saat on beşe talik imparatoriçe Charltte tarafından 
etmiştir. Avrupaya hareketi zamanında sa- Prva Jougoslovenska Fabrika Radia 

tora i Kotlova a. d. Ve!. Beckerek. 
(5868) 

M. Bonnet ne diyor? ray kadınlarına dağrtılmı,tı. Ken-
PAR1S, 27. A. A. - Havas Ajansı disi az bir mücevherle Belçikaya 

bildiriyor: Londra konferansının nıihai gitmitti ve orada üç sene evvel te
~~sesin.de söz alan M. Bonnet demiştir cennün ederek öldüğünü biliyor-

nevralarda yeni tayyareler görün
dn. Bunlann içinde en taYanıdik
kat olanı altı kuvvetli motoru, on 
mürettebatı ile 31 tonluk bir tay
yare değil de, hava gemisidir. Tay
yarenin hususiyeti açrk denizlerde 
furtınalara mukavemet edebilme
sidir. iki satıhlı ve tamamile ma
denidir ve madeni aksamı su tema
sile tehammus etmiyecek ,ekilde 
yapılmrttır. Her motor 930 beygir 
kuvvetindedir. Hava gemisinde 
mürettebat için açılır kapanır san· 
dallar ve her biri için birer paı·a
fÜt vardır.Pencerelerin camı ancak 
çatlayabilir, fakat parçalanmaz. 
Sis için bir düdüğü ve bir de deni
ze indiği zaman atacak demiri Yar 
drr. Bir de küçük mutpağr bulun
maktadır. Sıcak yerlere giderse 
buz imal edecek dolapları da bu
lunuyor. 

Konferansın şimdiye kadar elde edil
miş olan neticeleri mühim olduğunu na
zarı dikkate almaktan geri duramıya.ca 
ğını zannederim. Zannıma kalırsa na
lı:it ve maliye komisyonunun müstak
bel mesaisi neticelendiği zaman daha 
geniş itiLü!ar vücuda getirilmesini der 
piş e!lmk hiç te gayrimak.ul bir şey de 
ğildir. Bu itilafların metinlerine şimdi 
ye kadar kabul edilmiş olan karar su
retlerinde münderiç noktai nazarları, 
temayülleri idhal etmek mümkündür. 

RWI muralıha.ının Türkiyeye 
minnettarlığı 

LONDRA, 27. A. A. - Dünya ikti
sat konferam;mın kapanış celsesinde 
Sovyetler birliği murahhası M. Ma:isky, 
Rus murahhas heyetinin ileri sürdü
ğü ik:i teklifin galiba uzun bir müddet 
- soğuk hava mahzenin - de kalacak 
olmasına teeMlif ettiğini bildiımiştir. 

Bundan sonı. M. Maiııky, göster<lik 
leri muzaharetten dolayi Türkiyeye, Le 
histana ve Serbest İrlandaya karşı duy 
duğu derin miıuı.ettarlığı izhar etmiş
tir. M. Maisky, beyanatıru şu sözlerle 
bitirmiştir: 

-Vak'aıların alacağı cereyan ve ta
kip edeceği seyir ne şekilde olursa ol
sun, Sovyetler birliği sulha müstıenit 
ve matul siyasetinde gelecek zamanlar 
da da muhakkak surette devam edecek 
tir. 

İstanbul altıncı icra dairesinden: Bir 

borçtan dolayi mahcuz ve paraya çev

rilmesi mukarrer, 500 çift müstamel a

yak kabı ve tel ve 2000 kilo paçavra 

ve saire i~ temmuzun 31 inıci pazarte 

si günü saat 15 ten 17 ye kadar Çak. 

makcılarda büyük yeni han ve tieaıet 

hanının 2!}-5 No. lu arcliyelerin.de bil

müzayede satılacağı ilan olunur. 
(5886) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy'de Abdullah ef. lok:mtas• 

sırasında 33 numaraya taşınmıştır. 
(5085) 4042 

Tercüme: Kamran Şerif 

Dorotby'nin ne kadar patavatşız 
bir kız olduğunu söylemeğe hacet yok 
hı, amma, gene de söyledim .... 

Charlie yanımıza oturdu: 
Beraber yemek yedik. 

Aileainin Dorotby'ye yaptığı itle
ri öirenince ailesine kartı büyük bir 
nankörlük yaptı. 

Yani hemen erte•İ gün bütün aile 
efradını batına toplayıp haklannda 
ne düıündüğünü açıktan açığa, li.kır 
dılannı körlemeden söyledi. 

Ailesi de hemen o dakika kendiai
ni miraatan mahrum etti .• 

O da doğru Dorotby'ye geldi. 
- Bende artık mangiz nanay! .•. 

Dedi. 
Bu söz Üzerine ilk defa olarak Do 

rotby'de Charlie'ye karıı bir alaka 
uyandı. 

Bunun Üzerine ben Cbarlie ile bu 
susi olarak görüıtüm. 

- Aman, tuttuğun yolda devam 
et .... Hatta arasrra Dorotby'den borç 
para iste ... dedim. 

O da: 
- Otomobil $8hp para kazana

cağım diye Dorothy'den bet yüz do-
1rı:r nl<.'ı 

sun uz. 
imparatoriçe Charlotte hakkın

da bir kitap yazan ve bu kitabı 
Fransız akademisi tarafından tak· 
dir edilen Comtesse de Reinah di
yor ki: 

-Bu nokta hakkında bir fey 
söylemek müfküldür. Ancak lmpa 
rator Makaimiliyenin feci akibe
tinden evvelki senelerde mühim 
kıymette altın ve mücevher topla
mıt ve bunu bir yerde saklamr' ol
ması mümkündür. Acaba Madeiro 
bu hazineyi ele geçinneğe muvaf
fak oldu mu? 

İngiliz ordusunda yeni 
tayyareler 

İngiliz ordusunda geçı:n!Jrile 
hava manevraları yaprldr, bu mi; 

.~ ....... ,.. 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Biri Eskişehir' de ve diğeri Aydında yaptırılacak iki baş 

Müdüriyet binasının İnşaatı aşağıda gösterilen şerait daire
sinde kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bu iki binadan birine veyahut her ikisine talip olanların 
bu kabil mebaniyi evvelce yapmış ve Ticaret Odalarından bi 
rinde mukayyet bulunmuş olduklarına veyahut inşaatın hita 
mma kadar bir mühendis veya Mimarı daimi surette iş başın
da bulunduracaklarma dair Noterlikçe musaddak bir teah
hütname vermeleri lazımdır. 

Bu şeraiti haiz bulunan taliplerin Aydın Baş Müdiriye 
ti binasına ait teklif mektuplarını nihayet (ı6-8-933) çar
şamba ve Eskişehir Baş Müdüriyet binası haldondaki teklif 
namelerini de (2ı-8-933) pazartesi günü saat ıs on beşe ka
dar% 7,S teminatlarile beraber Galata'da Alım Satım Komis 
yonuna tevdi etmeleri lazımdır. 

Talipler bu iki binadan her birine ait keşifname, 
fenni şartname ve projeyi (S) beşer lira mukabilinde 
yondan alabilirler. (3447) 

Drotby ali.kasının gittikçe arttığı- dık. 

plan, 
komiı-

nı hissediyordu. Ben bittabi Dorotby'ye söylendim. 
Bir taraftan da çalıımak Charile'- - Cemiyet bayatiyle bütün ali-

yi ayyaılıktan kurtardı. kası dama çıkıp oradan bavuzlann 
içkiyi terkedince pısırıklıktan kur içine atlamaktan ibaret olan bir a-

tuldu. Çünkü artık mahcup tavırlı bir dam seni nasıl mihraba götürür? .••• 
insan olması için bir sebep kalmamı§ Dedim. 
tı. Ben de doğrusu çok endite ediyor 

Herkese ayyatlığın tehlikelerin- dum. 
den o kadar çok babsetmeğe, miaal Fakat Dorotby'yi tasavvurların-
olarak kendini ortaya koymağa bat- dan caydırmak kabil olmadı. 
ladı ki, adeta can sıktı. Davetiyeler baatırdı. Bunları en 

O kendini methededursun, Dorot- kibar insanlara göndermekle kalma-
hy'nin ona kartı incizabı günden gü- dı, ayni zamanda Revü'deki bütün 
ne artryordu. arkadaılarma da gönderdi. 

Fakat nihayet bir gÜn Cbarlie ken Revü halkı daveti memnuniyetle 
disini aç karnına ıöyle bir alıcı gö- kabul ettiler. 
ziyle muayene edip onu olduğu gibi Kibarların genç nesle mensup o-
görünce: ı !anları da düğüne geldi. 

- Canım git te biraz yüzünü yı- · ı Yalnız yaflılar davete icabet et-
ka ... Suratın boyacı cameki.nına ben- mediler. 
ziyor ... kabilinden ihtarlarda bulun- Yalnız Miais Vanderivent bir istia-
mağa baıladı. / na teıkil etti. 

O zaman Dorotby Charlie'ye aabi Misis Vanderivent daima nikbin-
den itık oldu. dir. 

lıler bu kerteye gelince, ben de Eaasen Misis Vadenrvent Charlie'-
onlara: ' nin ne biçim bir kadınla evlendiğinin 

- Çocuklar, dedim, haydi bir farkında değilmif. Kadmcağrz Cbristi-
Sulh hakimine gidin, yazıhanenin ar- an Science Monitor ismindeki dini ga-
ka tarafında sizin nikahınızı kıyam... zeteden başka gazete görmediği için 
Orada damat tarafından kimse bu· dünyada olup biten fenalıklllJ"dan biba-
lunmadığı nazart dikkati celbetınez 1 her YBf8"'11§· 
Dedim. Düğünden bir gün evvel Dorotby ile 

Fakat, inanılacak §ey değil amma, Merkez garına gidip babasını karttla-

Dorotby etiket huausunda çok mu· dıkDorotby'nin babası dört bavulla tren 
sır bulundu, teli ile duvağı ile kiliıe- den indi. Bunlardan yalnız birini iki ba-
de çiçekli, alaylı bir düğün istedi. mal güç bela taşıyabiliyordu. içindeki 

O sırada, gelip kızını kendi eliyle ) içkinin vezni iV\fisi fazla yüksek oldu-
mihraba götüremsi için Modesto'da ğu için bavul kurşun gibiydi. 
baba>ına telgraf çektiiiini haber al-

1 
Bu içkileri kendi eliyle ya •smıt-

lst. Mr. Kumandanlığı 
~abnalma !=om. ilanları 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı için 
ı 100 adet yüz havlusu ı2-8-
933 cumartesi günü saat 14 
te açık münakasa ile 
satın alınacaktır. İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatinde mer 
kez K. Satınalma Komisyo 
nunda hazır bulunmalan. 

(94) (3540) 4684 

* * 
Kuleli Askeri Lisesi Ta

lebelerinin ihtiyacı için 
1700 takımı pijama ı2-8-933 
cumartesi giinü saat ıs te a 
çık münakasa ile satın almaca 
ğından isteklilerin şartname
sini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinde Merkez K. Satınal 
ma Komisyonunda hazır bulun 
malan. (9S) (354ı) 468S ..... 

• Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı için 
3400 adet fildekos fanila ı2-
8-933 umartesi günü 
saat ı6 da aleni müna
kasa ile satın alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gÜn ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satınal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (96) (3542) 

4<',86 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı için 
3400 adet fildekos don 13-8-
933 pazar günü saat 
ı5 te açık münaka-
sa ile satın alınacak-
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satınal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmalan. (97) (3543) 

4687 
• • • 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı 
S200 adet tire çorap 

pazar günü 

. . 
ıçın 

13-
saat 8-933 

16 da açık müna-
kasa ile satın alınacak
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmalan. (98) (3544) 

4r,88 
* • * 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı için 
ı 700 adet yastık yüzü ile ı 700 
adet yatak çarşafı ı3-8-933 
pazar günü saat ıs te aleni 
münakasa ile satın alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (99) (354S) 

4689 

Kendisi içki hususunda epeyi kalender 
olduğu halde her nedense bu içkilerin a
mili olmakla iftihar edenniı. 

Ben Dorothy'ye dedim ki: 
- Baban iyi içki yapabilir. Fakat 

bu öyle hünerlerdendir ki, insana birin
ci derece izdivaç merasimine iştirak hak 
kını babşedemez... Babanı düğüne çağır 
dıjma hiç İyi etmedin .... 

Böyle olmakla berabeT Mister Shaw 
ubcteoine dii§en vazifeyi gayet iyi ifa 
etti 

Vaktiyle cAııklar Prendesi» ismin
deki numarayı yaparken kızın elini tu
tup yürümekle kazandığı tecrübe kendi 
kızının düğününde itine yaradı. 

Kızını elinden tulup mihraba kadar 
götürdükten sonra oradan ondan öyle 
bir atlayı§ı vardı ki, kilise kiliae olalı 
eşini emaalini görnıanitti. 

Nihayet, merasimden sonra benim aa 
lonlarnnda bir resmi kabul yapıldı. 

Aramızdan bazılan orada doğrusu 
rabıtalı hareket ettiler. Bundan dolayı 
kendilerine ka11ı cidden çok minnetta· 
rım. 

Meseli bütün Rnü kızlan vaziyeti 
takdir edip çok uslu, lıimil davrandılar. 
Miater Sbaw bile fazla içtiği halde git· 
tikçe kibarlatıyordu. Fakat hakiki ki
barlar öyle yapmadılar. Getirilen şam
panyayı reddetmek auretiyle kendileri
ne yol göstermeğe çalıttımsa dg oralı 
olmadılar. O kadar çok İçtiler ki. bir a
ralık Misis Vandervent yanıma geldi. 

- Ben artık gidiyorum ... Dedi. Da
ha fazla kalırsam bunların halini bot gö 
rüyor gibi olacağım •.. 

Böyle olmakla beraber her gÜn gö
rüştüğü dostlannın hareketini mazur 
görmek İ•temedi. 

Bunlar da vaziyet takdir etmeaini bi 

- -

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

SAKARYA vapuru 

ISTANBUL - IZMIR SURAT 
POSTASI 

Her hafta cumartesi günü saat 18 
da Galata rıhtnnından barckıet pazar . 
günü İzmire muvasalat, pazartesi ha 
re ketle salı gu .. nü lstanbula avdet e-. . 
der. 

KARADENiZ POSTASI 

SADIK ZADE 
Yap uru 

31 Temmuz paza<tesi günü saat 
18 de Sirkeci nhtımından haraketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancik, Sam
sun, Ordu, Glresun, Trabzon, Sürme
ne ve Rize Jiman.larma azimet ve av
det edecektir. 

Fazl;ı tahilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentalığa müra
caat. Telefon: 22134. (5832) 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy • Köprüba§ı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telıefon: 22740 . 
İstanbul - Merai~ ve lıtan

bul - Mudanya hatlannda ça
lıtan gemilerimizin kahve o
cakları 1 Ağustos 933 tarihin
den 1 Kanunusani 934 tarihi
ne kadar bet ay müddetle ve 
müzayede ile kiraya verile
cektir. Müzayede 31 Temmuz 
933 pazartesi günü saat on bet
te Deniz Y ollarr ltletmeıi Mü
dürlüğü Levazım Şefliğinde ya
pılacaktır. 

Depozito akçası, lıtanbul -
Mersin hatb için maktuan Yüz 
Elli lira ve lstanbul - Mudanya 
hatb için Elli liradır. 

Şartnameıini görmek ilte-
yenler her gün sabahtan alqa- 1 
ma kadar Deniz Yolları İtlet
meıi Levazım Şefliğine müra
caatla görebilirler. (3647) 

1swnbul 6 ıncı icra memurluğundan: 
Bir borçdan dolayı mahcuzun bih 

elektrik motörü on beş demir fuçu ka 

sa ve ııairenin 3-8-933 tarihine müsad.if 

perşembe günü saat 13 ten 18 e 

kadaı Pendikte Rifat Pap caddesin

de 9 No. lu deyirmende ilk açık artır 

ma suretile satılacağından taliplttin 

mahallinde buluna<:ak memuruna müra 
caatla ilan olunur. (5885) 

Eminönü. Malmidür
lüğünden: 

Divan yolunda Sıhhiye mü 
zesı altında senelik kiraları 
132, 130, 199, 144 lira olan 
138, ı40, ı42, 150 numaralı 
dükkanlarla ahır kapıda nakli
ye taburu garajında beheri 
ı 00 lira laymetinde 6 açık ve 
1 SO lira kıymetinde ı kapalı 
Fiyat, ı O lira kıymetli bir 
Fort, ıso lira kıymetli bir ka 
palı Berliye ve Defterdarlıkta 
200, ıso, SO lira laymetli Mer 
sedes, Bens, Dixi markalı o
tomobiller 17 Ağustos 933 per 
şembe günü saat 14 te açık art 
tırma usulile satılacak vf! dük 
kanlar kiraya verilecektir. Şe
raitini anlamak ve pey sürmek 
İsteyenlerin satış komisyonu
na müracaatları. (3643) 

lir insanlardır amma... Dorothy ile sen 
de balkı biraz çekip çevirmeliydiniz ..• 
Dedi. 

- Sizi kim götürecek? Dedik 
- Aman ıu :Mister Shaw pek teker 

adam. .. Dedi. Ondan başkaaını istemem. 
Dorothy'ye dedim ki: 

- Aman babanın kulağını bük. •. Sa
kın bir münasebetsizlik yapmasın!. 

Dorotby babasını bir köfCYe çekti: 

- Baba, dedi, eğer bu ihtiyar kadı
na ili.nıa~k etmeğe •alkaraan. yann Mo 
deato trenine bindiiin gündür! 

Niheyet herıey yoluna girdi. 1 

Son defa Dorotby'yi ııörclüğüm za
man Cbarlie kendisini büyiilı bir otomo 
bille Atlantic Cidy'ye ırötürüyordu. 
Charlie artık daima ayık olduiu için o
tomobil kullanabiliyonnuı. Dorotby de 
artdc iyi giyiniyor. Halil ı..Hne bir ağır 
lık bile gelmi§. 

Artık Misis Van.ı......ent'le hen de 
birbirimizden aynlamaz oı.tu•. Her tey 
hakkında kendiaile ideallerimiz bir •..• 
Yakında kibarlar alemine lıen de kabul 
edileceğim. Kibarlar aralarmda o kadar 
çok kimaeyi aforoz ediyorlar ki, onların 
yerine başkalannı almağa mecbur ola· 
caklar. Ben de bu meyanda aralanna 
gireceğim. 

Eğer hen girersem Dorothy'yi de so 
kacağım. Cünkü malum ya, onunla lıir
birimizden ayrılmağa aelemeyiz. 

Fakat fayet günün birinde Dorotby
yi de kibar meduine sokabilirsem, hat 
ta Dorothy gibi bir kız içi .. bile, dünya
nın boş bir yer olduğuna bükmedece· 
ğim! 

SON 



MiLLİYET CUMA 28 TEMMUZ 193.'.: 1 

Istanbul Ziraat Bankasından: • 

M a h a l I e 5 i S ok a ğ ı Cins ı Hissesı Emlak Hisseye gore 
Sıra Semti - No: Muhammin kıymeti 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere Talebe Alınıyor 

No: K"..ı..-üı. •• 
1 

Kemilki burun Ahtap hane Tam 11 600.- TL. 
591 Topkapı ... _ '"'"T Acıçefme K&g"ir hane 19 800 
592 Edimekapı r.:~:hiddin Hacı Manol Ahpp hane Ye arsa 3/ 3l 82/ 84 100:= :: 
~ , Samatya Tulumba K&ğir hane 1/ 5 4 1000.- " 

" ·' ... " Hacı Manol Ahpp hane 3/ 8 71 561.- ., 
595 " :,·' " Demirhane Hane ve ahur 22/ 64 70/ 72 170.- " 
~: ~=:=~ :::!1z=~~ Mehmet Aksaray Ahpp üç Dükkln Tam 37/ 39/ 41 2000.- " 

598 Eyüp ' Hacı HUll'8t Eğrikapı Arsa .. 6/ 63 100.- ,, 
1 '" Kamerhatwı Kiraz Kiğir hane 2/ 7 23 1430.- ,, 

599 BGey1oğ u A .. Yemenicileı Kiğir l>iikkio 110/ 121> 1 642.- ., 
&00 a ata . rapcamu _ . . 

.. y d' b uk _ ... _ 1 · l 'bale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosiyle ödenmek üzere yakında evsafı yazdı gayrımen-
Yuzde e 1 uç fM'.Y

1
.._et erıy ek 

1 lmıftır Kati ihaleleri 7-3-933 pazartesi saat onbe,tedir. Şartname bankamız kapısına asılmıfbr. 
kuller açık arttırma surehy e sa ıta çı arı : . . . (3363) 

Senei haliye verğisiyle beledi ye rüsumu mütterıye aıttır. 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına göre 2000 arka çantası ka
palı zarf münakasası 7 Ağuı;tos 933 pazartes~. günü s~at .~o 
da yapılacağından İsteklilerin şartname ve. ~umun~yı gor
mek üzere her gÜn ve münakasaya ginnek ıçın te~at~ ~~
veliye makbuzu ve teklifnameleriyle beraber mezkUr gunun 
muayyen saatinde komiayonumuza müracaatları. (3378) 

45SZ 

................ :ıım ............................. ~, 
Ecnebi memleketlere giden üccar ve seyyahla ~a 

Banka Ko·mmerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 580,000,000 L1ret) 

Travellerıı (Seyyahiu çekleri) satar 
Liret, frank. lngili:r: l irası veya doları frank olarak satıhn bu 

çekler 5aycsinde nereye gitseniz paranızı keoıalt emniyetle tıqır ve 
l er uman i~teneni:r: c.i..nyanın her t arafında, şehirde otellerde 
Yapurlarda, tren:erde l:u çek~eri en küçük tediyat iç;n nakit ma
kamında kolaylıkla ist imal edebilirsiniz. Travellers çekl~ri ha'ciki 
, ahibinc:en !:aşka kimsenin kullanamayacağı bir tekil le tcrı;p \"e 
ıbt~ s eıli'mi•tir. 4032 

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

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

3 - Liselerin muhtelif amıflarma 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sıruflarma da 300 talebe ahnacaktır. 

4 - Almanca okuy~ talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci sınıflarına iyi ahnanca bilen talebeler 

almacaktrr. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müaaheka im 

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

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşe.inden 
başka giydirilmesi, techizatı vekitapları hükômete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci mad
dede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetitti.ril
mek üzere Alınanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler 
Harbiye nıektebine giderler. 

8 - - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
Jarı yerlerde 1 temmuz 933 tarihinde başlar ve ağustosun birin Gedikpaşa'da Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 
Mevcut numune.i gibi 20000 çift yerli tire çorap ka

palı zarf münakasasiyle 7 Ağustos 933 pazartesi .. gÜnÜ. s~t 
15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve numuneyı gor· 
mek üzere her gün ve münakaı.aya girmek için teminatı evve 
liye makbuzu ve teklifnameleı·iyle mezkilr günün muayyen 

Türkiye Ziraa·t 
Bankasından: 

• de b iter . Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa dera ae· 
nesinin devamı müddetince sivil lise •.re orta mekteplerden na· 
kil suretile talebe alınmağa dev an1 olunur 

saatinde komisyonumuza müracaatları. (3376) 
4550 

. 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

928-929 senesinden itibaren bugüne kadar Ali Deniz 
T i.:areti l\.1t'ktebinden mezun Mi.ilazım Kaptan ve Çarkçılarm 
iki giin zarfında Müdüriyet Fen Şubesine müracaatları. 

(3630) 4797 

1 3 üncü Kolordu ilAnları 1 
K. O. ve 1. F. efradı ihtiya 

cı için pazarlıkla 9,000 _ kilo 
kuru üzüm alınacaktır. ihale 
si 29-7-933 cumartesi günü 
&aat 15 tedir. İsteklilerin şart 
name ve nümuneyi görmek Ü 
Zere her gün ve pazarlığa gir 
nıek için o gün ve vaktinden 
~vvel Fındıklıda 3. K. O. Sa
tın Alma komisyonuna gel
m~leri. (273) (3586) 

4?46 

Haydar paşa Hastahanesi 
ihtiyacı için müteahhidi nam 
ve hesabına 26-7-933 te pazar 
lığı yapılan 12406 kilo yoğur 
da verilen fiat pahalı görüldü 
ğünden pazarlıkla ihalesi 30 
Temmuz 933 pazar günü saat 
11 e brrakdmıştlr. İsteklile 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
F mdıklıda 3 üncü Kol Ordu 
Satın Alma Komiayonuna gel 
meleri. (274) (3621) 

4778 

* * * 
Çorluda Askeri SA. AL. 

KOM. Rs. dan : 

1 ni görmek üzere her gün-mü
nakasaya girmek için o gÜn 
ve vaktinden evvel Çorluda 
Askeri SA.AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3194) (3500) 

4656 

• * • 
Kayseri Askeri Satın Alına 

Komisyonundan: 
Kıt'at için 200,000 kilo 

ekmek kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 14 
Ağustos 933 pazartesi günü 
saat 10 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek ıçın 
o gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Kay
seride Askeri Satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(3199) (3536) 4632 

Konyada K. O. Sa. Al. Kom 
dan: Konyadaki lat'at ve mü. 
esaesat efradının bir senelı'k 
ihtiyacı olan 129,000 kilo u
ğır eti ve 92,000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuttur. lhaleai 13 ağus
tos 933.~zar gÜnÜ ~ ~5 te 
Sığır et1D1n ve koyun etinınde 
saat 16 da yapılacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün Fındıklıda 3 K. 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağusto;; 933 
pazartesi giinü sabahı saat dokuı:da A.nkara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenJe.-den (6) Müfettiş namzedi 

almaeaktır. 
Müsabakaya iştirak edecek lerin " Mü'lciye" veya 

"Yüksek İktisat ve Ticaret ·• mektebinden ve yahut H u 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lazımdır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaıı ver ilir. In-ıtihan program_ma ve sa 
ir şartları havi matbualar ~ Aııkara, İ stanbul, ve lzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuatla ya zıh vesik.;ı ları bir mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdiırli.ığü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat .- tmiş bulurunabdırlar. 

(3211) 4382 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

İktisat Vekaleti ölçüler ve a~ar müdürlüğü ihtiyacı i 
çin şartnamesinde yazılı ölçü no.rKı,1allerile muayene alit 
ve tertibatı 2 Ağustos 933 ta ,-inine miisadif çarşamba gÜnÜ 
saat 15 te Vekalet mübayaa komisyonunca pazarlık sureti
le mübayaa edilecektir. Sart ;wme sureti musaddakası An
karada İktisat Vekaleti Öİçü( ~r ve Ayar Müdürlüğü kale 
minden ve lstanbulda IVlı~ta 'ca Sanayi Müdürlüğünden ah 
nabilir .Şartnameyi kabul eden taliplerin en son fiatı havi 
teklif mektuplarile izahatlı re !'İm, katalog ve saireye ve tek 
lifnamelerindeki Fiatm yiizde l'edi bU,fUğu nispetinde mu
vakkat teminat mektuplarını en geç yukarda yazılı pazarlık 
gtin ve saatinden evvel iktısat Vekaleti Mübayaa komisyonu 
na tevdi etmeleri ilan olunur. (3204) 4353 

Istanbul Limanı Sahi~ S·ıhhiye 
Merkezi Baştabahetinde~: 

Merkezimiz için 1500 il a 2500 teneke benzin ile varil 
içinde 20 ton gaioil ve ayrıca 220 teneke gazoil kapalı zarf 
usulile mubayaa edilecektir. Münakasa 3 Ağustos 933 per
şembe giinü saat 14 te Galata' da Kara Mustafa!Jaşa sokağın 
da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda 
yapılacağından taliplerin şartnamelerinj görmek üzere An
kara' da Hudut ve Sahiller sıhhal Umum Müdürlüğü Ayni
yat Muhasipliği ile İstanbul' de. mezkUr merkez Levazım 
memurluğuna müracaatları ve münakasa günü saat 14 ten 
evvel teklif mektuplarının komisyona getirilmesi ilan olu
nur. (3175) 4412 Fırkanın Tekirdağı kıt'a· 

tının ihtiyacı için 30,000 ve 
Çorlu kıt'ab için de 30,000 
kilo patatesleri ayrı ayrı prt 
namelerle açık münakasaya 
konmuştur. İhalesi lS Ağus
tos 933 salı günü saat 14 te 
T ekirdağmdaki ve saat IS te 
Çorlununki yapılacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gÜn ve 
vaktinden evvel Çorluda Aske 
.ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3193) (3499) 

O. Sa. Al. Kom. nuna ve mü
nakasaya girmek için ~ gün • -
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplarile birlikte 
Konya da K. O. Sa. Al Kom. 

Ziraat Vekaleti Silo 
Komsiyonundan: 

Denizli, Balıkesir, Çerikl i, Yerköy, Hacı Şefaatlı, Ak
şehir İ3tasyonlarmda birer hu ğday amban yaptırılması ka
palı zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya konmuştur. 
Bunlardan Balıkesir'de yapılacak olanın keşif bedeli 
16.300 lira diğerlerininki 15. 600 zer liradır. lstiyenlerin 
münakasa evrakını beş lira mukabilinde Ziraat Vekaletinde 
silo komisyonunun teknik bürosundan alabilirler. Taliple
rin % 7 ,5 teminatlarile ve münakasa şartnamesi dairesinde 
3 Ağustos 933 tarihinde saat 15 te Ziraat Vekaletinde silo 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3216) 

4655 

Çorluda Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Fırkanın Tekirdağmdaki 
kıt'atının ihtiyacı için 20,000 
ve Çorludaki kıt'ah için de 
~0,000 kilo makarna ayrı ayrı 
şartnamelerle açık münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 15 A
ğustos 933 salı günü saat 16 
da Tekirdağırunki ve Çorlu
nunki da saat 17 de yapılacak 
tir. İsteklilerin şartnameleri-

nuna müracaatları. 
(3192) (3498) 4709 

.... .ır 

K. O. ve 1. F. Efradı ihti
yacı için pazarlıkla 5,000 . ki 
lo şeker satın alınacaktır. Iha 
lesi 29 T ernmuz 933 c~marte 
si günü saat 14 tedir. istekli
lerin şarcnameyi görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir 
mek için o giin ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL . KO. na gelmeleri (272) 
(3585) 4745 

DOKTOR 

HORHORUNl 
Her gün akşama kadar hasbalarmı 
Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 (4917) 4049 

4415 

Edirne erkek lisesi münakasa komisyonundan 
2 Temmuz 1933 tarihinden 22 Temmuz 933 tarihine ka 

dar 20 gün müddetle ve aleni münakasa ile ihale edileceği i 
Jan edilen mektebimizin 8734 lira bedeli keşifli tamiratı a
leni münakasa ile olınayıp kapalı zarf usulü ile yapılacağın
dan münakasa müddeti 29 Temmuz 1933 cumartesi gününe 
kadar bir hafta müddetle tem dit edilmiş ve ihalenin aynı gün 

saat 15 te Edirne Mal Müdürlü ğünde icrası kararlaştırılımşttr. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün mektep idaresine 
müracaatları ve 661 numarah münakasa ve ihalat kanunun 
da yazılı olduğu veçhile teldiflerini komisyon riyasetine ver 
meleri ilan olunur. (3564" 4735 

9 - - Mekteplerin 1 ıtl.unduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere ka}•Jedilrnek istiyenler 1 Haziran 933 tari
hinden Temmuz sonuna kada,. bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve m uhtaraları bütün askerlik şube· 
lerinde mevcuttur. Talipler ask erlik şubelerine ve askeri lise -"CI 

orta m ektepler,,. · ·· ' -aat eder ek mezkilr şartları öğrenmeli
dirler. (2232) 4053 

Hayrfarpaşa Emrazı istilaiye 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

Hastanemiz için 120 ton Kriple Maden kömürü ile 
60 ton yerli kok kömürü ve 4000 kilo meşe kömürü ve 100 
çeki meşe odunu olbaptaki ı;aı'tnamesi mücibince ayrı ayrı 
münakasa suretile mubaaya edilecektir. Münakasa 7 Ağus
tos 933 pazartesi günü saat 14 te Galatada Kara Mustafapa
şa sokağında İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye merkezindeki 
Komisyonda yapılacağından La1iplerin şartnamelerini gör
mek üzere hastane idaresine veya mezkUr Merkez Levazım 
l\ıleınurluğuna müracaatları. C3365) 4547 

Gedikpaşada Jandarma 
Satıiıalma komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları ya 
zrlı ( 4) kalem (Eşya ve malzemenin} ayrı ayrı kapalı zarf 
münakasaları isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatler 
de yapılacağından İsteklilerin şartnamelerle nümtİİıeleri gör 
mek üzere her gün ve münakasalara girmek için talip ola 
cakları kalemlere ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber 
mezkiir günün muayyen saatlerinde komisyonumuza müra
caatları. (3383) 

Cinsi ve Miktarı 
20000 takım kısa kol ve ba

cak çamaşır 

Münakasa tarihi günü saati 

8100 adet kilim 
11500 Ekmek torbası 
71800 metro yazlık kumaş 

13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 
13 Ağuatos 933 
13 Ağustos. 933 

pazar 
pazar 
Pazar 
Pazar 

Edirne Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 

10 
11 
15 
16 
4697 

Mektebimiz bahçesinde yapılacak 19500 lira keşifli ka 
pah teneffüahanebinasmın in~ası 12 Temmuz 1933 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf u~ulile münaka 
aaya konmuştur. Münakasa 2 Ağustos 1933 çarpmba gü
nü saat 15 te Edime Lisesinde mütetekkil komisyonca yapı
lacaktır. Taliplerin ehliyeti fenniyeyi haiz mimar veya mü 
hendis olmaları, yahut mimar veya mühendis istihdam ede 
ceklerine dair Noterlikten m usaddak vesaik ibraz etmeleri 
lazondır. Talipler proje ve flll'tnameleri görmek üzere. her 
giin lise müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3240) 

4416 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Cihannima mahallesinin yıldız hamam sokağında 15 

numaralı mukaddema Su Deposu elyevm ikametgah olan 
ebniye: 

Balada evsafı yazıh ebniye 15-7-933 tarihinden itiba 
ren 25 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin 
yevmi ihale olan 10-8-933 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 te Beşiktaş malmüdürlüğünde müteşekkil satış komis 
yonuna müracaatları. (3446) 4698 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 3748 çift yerli sarı yemeni ka-
palı zarf münak.asası 7 Ağustos 1933 pazartesi günü saat 11 
de yapılacağından İsteklilerin şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya girmek için teminat evve 
liye makbuzu ve teklifnameleriyle beraber mezkilr günün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3377) 

4551 



Akasyalar beldesinde 

Nerede o sabahı istemiyen 
Ankara ge~eleri ?· 

Üç sene içinde hemen her şey değişmiş, 
geceler kendi ıssızlığına dönmüştür! 
ANKARA, 26 (Milliyet) - HaYa• I 

nın afırlıfı beni l'eceyarm uyandırdı. 
Biraz gezmek, dqanda yürüyerek ha· 
ya abnak iatedim. 

Ne kadar yürüdüğümü bilmiyoruın. 
Lıtanbul pasta salonunun önüne &'eldi· 
lim vakit saat ild olmuıtu. Caddeler· 
de polia ve bekçilerden bqka bir iki 
de sarhot var. Bu caddelerin bu ._t. 
lerde bir iki sene evvelki hali &'ÖZÜ· 
mün önünden §Öylece l'eçti. Hey gidi 
ırünler .• 

Barlardan çıkanlar, barlara ıriden· 
ler, grup grup neıeli bir tekilde bura· 
lan doldurur, dörtyol afızlannda 
Çarlaton oynanır, afızlarla cazbant 
taklitleri yapılırdı. Bir alay, bir cüm
büş ki deme gitsin ... 

Hele barların kapanma vakti ls
tanbul pasla salonu hıncahınç bar 
mütterileri ve bar artistleri ile dolar, 
kahkahalar, ıarkılar, alaylar araam· 
da insan bir bardak aoda, yabut bir 
kahve içebilmek için epey zaman 
beklerdi. Bu faaıl liakal bir bu· 
çuk saat aaat aürer; ondan aonra 
çiftler otomobillerle yuvalanna çeki· 
lirler ve nihayet ıafak atarken bu 
kaldrnmlar rahat edebilirdi. Bu gece 
iae kalclmmlar timdi pek rahat •. 
Çoktanberi buraları bu saatlerde zi. 

yaret etmedifimden aradal<i farka 
tafbm kaldnn. 

• • • 
Salonun aerviı tefi kapıdan ıealen· 

dl: 
- Bir sabah kahveıi içmez miıiniz? 
- Peki Hafız, dedim. 
içeriye l'irdim, pencere önüne otur• 

dum, salon bombof. Hafızla konutu· 
yoruz: 

- Galiba bir bardan l'eliyorau· 
nuz?. 

- Hayır, dedim, onlan çoktan U• 

nuttum. Yalnız bir bava almak iste· 
dim. Gezerken hadi bir aabah faılı 
da göreyim, dedim. 

- Ha, dedi. Galiba timdi ıiz bu
rada eaki alemleri görmek fikrindeai
niz. 

- Evet, öyle. 
- A beyim, dedi, nerede o gün· 

ler?. O alemler l'eçeli çok oldu. Size 
güze~ bir kahve ıretirdim, onu içiniz 
ve evinize gidip güzel bir uyku çeki· 
niz. 

Filhakika ıu saatlerde buralann 
borr.•oş olUfu, bekliyen otomobillerin 
rıh:ıyet iki, üçe inlıiaar edişi de artık 
,. aünlerin öldüğünü anlatıyor, o sıra
da oraya gelen bir bekar arkadatın 
anlattığı da bunu teyit ediyordu. O 

ve 

Köyleri tetkik 
Ziraat vekaleti toprak ve 

sulan tetkik ettiriyor 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Zi

raat Vekaleti toprak laboratuvarı 
tefi Kerim Ömer Bey Ankaradan 
itibaren Haymanaya kadar olan sa 
ha dahilinde topraklarımız, sula
rımız ve alellümum zirai mahsul
ler hakkında tetkiklerde bulunmak 
üzere bir seyahate çıkacaktır. Hal
kevi köycüler komitesi azasından 
olan Kerim Ömer Bey bu münase
betle seyahati esnasında köy tet
tetkikleri de yapacak ve bir rapor 
netredecektir. 

diyordu ki: 
- Bar mÜ§terilerinin sınıfı deği1ti. 

Şöyle adamakıllı bir kaç kiti göremez 
Biruz. Ahtkanlık ve canııkınt111 olma· 
sa ben de gitmiyeceğim. iki üç sene 
evveline kadar barlarda gördüğüınüz 
n prenaeı yapılı kadınlardan eser kal· 
madı. Şimdi ııüzel diye bir iki tanecik 
var. Onlar da güzel değil ya, kendi 
kendimizi aldatıyoruz. 

Ah kardeıim, nerede o qki &'Ün· 
ler, alaylar. . O da bir haya] oldu. 
Şimdi en iyisi gece)eri evden çıkma
mak ya, yapamıyoruz. 

Meğer en iyiıini ben yapnufun.Çün
kü arkadaınnm yapmak istediği iati· 
rahati ben çoktan yapıyordum, 

Sabah dönütü gelenlere dikkat et· 
tim ve arkadatnna bakverdim. Kapı
dan çıkarken söylendim: 

- Geçmit zaman olur ki ... 
S. R. 

Damızlıklar 

Damızlık horozlar yerli
lerile değiştiriliyor 

ANKARA, 26 (Milliyet) - An· 
kara Halkevi köycüler tubeıi da

mızlık horozların yerli horozlarla 
tepdiline devam etmektedir. Şim
diye kadar Solfasol, Kalaba, Eve
dik, Yuva ve Çiftlik köylerinin 
horozlan tepdil edilınittir. Bir ko
misyon her gün sabahları erken
den köylere gibnekte ve sıcaklar
basmadan evvel avdet etmektedir. 

Şube, ayni zamanda arı kovan
ları da dağıtmaktadır. Köylülere 
9imdiye kadar (50) fenni kovan 
verilmiştir. Gerek horoz ve gerek
se kovan işinde gösterilen muvaf
fakiyet üzerine köylüler bizzat mü
racaatlarda bulunarak itin genit
letilmesini istemektedir. 

--o--

Ordu evi bahçesi 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Or. 

du Evinin bahçesi Ankara aileleri
nin ak,amlan güzel vakit geçirdik· 
leri bir mahal olmuftur. Bilhassa 
per,enbe akşamları ve cuma gün
leri bahçe büyük bjr rağbet gör
mektedir. Muntazam bir cazbantla 
Ordu Evinin genit tarasaımda 
dans edilmektedir. 

k 

- ' .. . .... '1 ·. 

Avcılar heyeti 
Cuma günü Ankaradan 

hareket ediyor 
ANKARA, (Milliyet) - Bul· 

gar sokolları avcı tetkilatının yir
mi beşinci yıl dönümü münasebe
tile Varnada 31 temmuzda batlı· 
yarak 7 ağutosa kadar devam ede
cek olan toplantı ve müsabakala
ra iştirak etmek üzere merkezi Pa
riıte bulunan Beynelmilel Avcılar 
Cemiyetinin federasyonlanna da
hil bulunan Ankara Avcılar Klü
bünü davet ettiğini ve Ankara Av
cılar klübünün de daveti kabul e
derek bet kişilik bir heyet gönder· 
meğe karar verdiğini yazmıştık. 

Ankara Meb'usu Aka Gündüz 
Beyin riyaseti altındaki bu heyet 
cuma günü Ankaradan hareket ey
liyecektir. Bu heyetin diğer azalan 

Kütükçüoğlu Mehmet Ali, Ali lkti· 
sat Meclisi azasından Borsacı Re
fik, Sait Salahaddin ve ressam Ke
rim Beylerden mürekkep olacaktır. 

Mehmd Ali, ve Sait Salahaddin 
Beylerin orada yapılacak müsaba· 
kalara da ittirak etmeleri muhte
meldir. 

-o--

Ağır para cezası 
ANKARA, T1 (Milliyet) - Tatd&

len namiyle yerli suyu sattığı tahlil ne
ticeainde anlatılan Necat ve Menıduh 
ticarethanesi Belediyece aiır para ce
zasına çarpıhmıtır. 

Su az 
Ankara suları gittikçe 

azalmaya başladı 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Ankara 

tehir auyu aon gÜnlerde saniyede sek
sen litreden altmq litreye kadar .. 
müttür. Yapdan tahmine nazaran bu 
miktar biraz daha azalacak ye önümüz
deki ay sıkıntı biraz daha fazlalAf&C&k• 
br. 

-0--

y eni su tarifesi 
ANKARA, 27 (Milliyet) - An

kara tehri yeni su tarifesi icra Ve
killeri Heyeti tarafından kabul e
dilerek .Ali tasdika iktiran etmit
tir. Yeni tarife bugünlerde beledi 
yeye tebliğ olunarak tatbikine bat: 
!anacaktır. 

lstanbtılda yapılamıyan şe 
ANKARA, 27 (Milllyet) - Yerli 

aulanrun bütün umumi mahallerde ti· 
f"IİDİn Belediyece yüz paraya indirildi
ğini yazmııtık. Belediye ahiren btan· 
buldan &'elen içme ıulannm ıiıelerinin 
de bu yerlerde beter kuruıtan fazlaya 
aahlrnama•ı için Viliyet idare mecliıin
den bir karar almak niyetindedir. 

Kalburdan geçirilecek 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Fınn.. 

!arda unlann hamur yapmadan evvel 
tekneye çuvaldan dcifrudan doğruya 

bo§Bltılması Belediyece m-.ll!ıniıtir. 
Bu anlar içinde hazan ecnebi mMcle 

ler hulundufuııdan hela wlı •I ...-.eli 
kalburdan ıreçlrilmeleri lüzumu aliılııa
darlarrbildlrilmi§tir. 

ke nden 
Fabrikamızda çılıarılmata başlaaaa yeni aene mahıuHl toz ve keame ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bla kilodan az olmamak 

izere her lıteyene aahlmaktad,r. Fiatlarımız eılıiıl gibidir. Y!ınl fatanbul'da Sirkeci lıtasyoaunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çt;:!11:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luruıtur. 
Ancak ea az beı vagoa tekeri birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak •lparlıler be
delin yizc:le 1trml81 peıln ve i•t tarafı hamule •eaedl mukablliade ödenmek izere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bilttln maıraflar 
ve mea'uliyet mlıterlye aittir. Gönderilecek mal ,ırket tarafından müıteri he•ahına algorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler için alporta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon alparlt ederek bedelinin temamım peıln ödeyenler vagon bat••• bet lira 
tenzllAttan iıtlfade ederler. ., 

Adreı: latanbul'da Bahçekapıda Dörd6ncü Vakıf Han. No. 40-JO Telgraf adreal: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
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1 i.taabal Beledlye•1 ilAaları 

Fatih On Sekizinci mektebin tamiri: Teminat 105,5 lira 
Sarıyer 36 mektebin tamiri : Teminat 78 lira. 
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Yukarda yazılı mektepler tamir ettirilmek üzere ayrı 
ayrı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
ıartname clmak üzere her gÜ ı Levazım müdürlüğüne mü
racaat etmeli münakasaya girmek içinde teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 21-8-933 pazartesi gÜ 

nü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. 
(3656) 

Devlet Demlryolları idaresi ilAaları 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (37) kalem 
Çimento karo, Demir gaz bor usu, Su verme tozu, üç renkli i 
şaret feneri, ampul Beyaz çimento, İngiliz anahtarı, Süpersi 
men, Granit kesme taşı, Ozalit Mangal kömürü, ve saire gibi 
muhtelifül cins malzemenin pazarlığı 2-8-933 tarihine müsa 
dif Çarşamba günü mağazada icra kılınacağından taliplerin 
yevmi mezkUrda saat 9 dan 11 e kadar isbati vücut ederek 
tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat lis 
lesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap 
eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber ge 
tirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olu 
nur. (3657) · . 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

800 Metre Elbiselik Kışlık Kumaş: Pazarlıkla münakasa
aı 30 Temmuz 933 pazar günü saat 14 te. 

11724 adet Muhtelif Ampul: Pazarlıkla münakasası 30 Tem 
muz 933 pazar günü sa at 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için pazarlıkla mubayaa edile 
cek olan yukarda cins ve mik tan yazılı malzemenin şartna
meaini görmek isteyenlerin her giin ve mezkUr malzemeyi i 
taya talip olacakların da mün akaaa gün ve saatlerinde mu 

vakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasunpaşa Deniz Le 
vaznn Satmalma Komisyonu na müracaatları. (3613) 

l Evkaf m6dlrlyetl ll&alan t 
Yenibahçede Hastahane ittisalindeki 18 dönüm valof 

Bostan üç aene müddetle İcarı arttırn1aya çıkarılmıştır. Se
neliği 125 lirada talibi uhdesindedir. İhalesi 12-8-933 cu
martesi günü saat onbeşte yapılacakbr. Talip olanların la
tanbul Evkaf müdüriyetinde varidat idaresine müracaat ey
lemeleri. (3480) 4641 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye Haatanesine lüzumu olan 30000 metro yerli A· 
merikan bezi olbaptaki ıartname ve nümuneai veçhile 8-8· 
933 sah günü saat 14 le kapalı zarf usulü ile ihale edilmek Ü· 
zere münakasaya konmuştur. İsteklilerin ve şartname ve nu 
muneyİ görmek İsteyenlerin komisyona müracaatları. 

(3310) 4481 

Umumi Nefri,va~ ve Yazı J,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gautecilüı ve Matbaacılık T. A. Ş. 

-------

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Niimune haatane si yeni paviyonunun Yemek, O 
kuma ve Konferans salonları ve Ecza ve Elbise depoları ile U 
mumi mahallere ait Masa, Sa ndalya, Yazıhane ve aaire gibi 
sabit ve müteharrik mefruşat ve tesisatının yapbrılmaaı 
ve icabedenlerin yerlerine ko nulmaaı pazarlıkla yapılacak 
münakasa neticesinde talibine (5 Ağuatos cıunarteai gÜnÜ) 
saat on beşte Ankarada Vekalet binaamda mahsua komis
yonunda ihale olunacaktır. Taliplerin ıartname ve listelerini 
görmek veya (§&rtnameler beş lira mukabilinde verilir) ve 
yapılacak sabit tesisatın mahallerini tetkik ederek ona göre 
hazırlanmak üzere ihaleden bir kaç gün evvel Vekalette içti
mai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
pazarlığa girecek olanların: 

1 - Bu gibi Ahşap malzeme ve Mefruşat işlerile uğra 
şan bir Fabrika veya atelye veya Müessese sahibi olduklarına 
dair (İsim ve açık adresli) reami veaika, 

2 - Laakal 40 bin liralık ah§ap malzeme ve mefruşat 
teahhüdünü matluba muvafık ve tam zamanında 
yaptığına dair vesika, bu veaikada İ§ yapılan müesaeaenin 
ismi ve teahhüdün hanği sene yapıldığı: yazılmalıdır. (Rami 
ve nim reami müeasesat veııai ki müreccahtır). 

1 

3 - En aşağı 60 bin liralık kudreti maliye vesaiki, 
4 - Resim ve projelerile birlikte ve ilk pazarlık tutarı· 

nın yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat akçaaı ile birlikte vakti 
muayyeninde ihale komisyon unda hazır bulunmaları ilin olu 
nur. (3653) 

•• 
Uzüm Müzayedesi 

lataabul Ziraat Mektebi Sahm Komlayoaaadar 
Halkalı Ziraat Mektebi Bağlarının aenei haliye Yll§ Ü· 

züın mahsulü aleni müzayedeye konmU§tur. Müzayede tarihi 
22 Ağuatos 933 salı jfÜDÜ saat 15 te olup ihaleai İstanbul 
Maarif Müdürlüğü binaaında Liaeler Muhasebeciliğinde ya
pılacaktır. İstekliler bağları görmek ighı mektebe, ıeraiti an· 
laınak içinde Liseler Muhasebeciliğ~e her aiin müracaat ede 
bilirler. (3648) 

Dr. IHSAN SAMI--. 
-ıııııi~fo ve Paratifo Apsı 
Tifo ve Parıtilo hıstalıklanna ııııul· 
mamak için tesiri çok kat'ı muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depobnnda 

--•bulunur. -(5087)4 __ • 
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