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FlATI 5 KURUŞTUR 8 inci ••n• No. 2682 PAZAR 50 TEMMUZ 1933 Tel. ( Müdür: 24318 .. Yazı müdürü: 24319. 
• Jdare Ye Matbaa: 24310. 

Şeker sanayii 
Ve Türkiye 

Şeker fabrikalarımızın bu sene
ki istihsalleri piyaaaya bızır gibi 
yetitti ve teker üzerinde yapılma
sına batlanan ihtikar da tabii ken
diliğinden durdu. Geçen seneki 
mahsulün bittiği zamanla yeni 
mahsulün piyasaya çıkması ara
sında geçen iki ay zarfında piya
sada görülen kararsızlık bize bir 
defa daha kendi memleketimizin 
ihtiyacına kafi teker yetittirmenin 
lüzum ve ehemmiyetini anlatmış
tır. Esasen bu da tahakkuk 
etmek üzere bulunan ' esaslı 
iktısadi hedeflerimizden bi
ri olduğu malumdur. Alpullu'nun 
bu seneki istihsali yirmi bin vago
nu bulacak. Uttak ve intaab bit
mek üzere bulunan Eskişehir fab
rikalarının istihsali de buna ilave 
edilirse, şeker ihtiyacımızın mü
him bir kısmı temin edilmit olu
yor. Digcr taraftan Sıvasta yapıla
cak olan dördüncü teker fabrikası
nın da bu sene temelleri atılıyor. 
Gelecek sene Sıvasta da teker iıı
tihsal edileceğine göre, aşağı yu
karı şeker ihtiyacımızın tamamını 
kendimiz temin etmit olacağız de
mektir. 

"Uç beyaz", yani un, teker ve 
pamuklu mensucat ihtiyacımızı 
yetittirmek yakın mazide Türkler 
için bir hayaldi. Birinci "beyaz,, 
çoktan tahakkuk ehnİf bulunuyor. 
ikinci beyaz tahakkuk etmek üze
redir. Bu iki sahadaki muvaffakı
yetimizin verdiği kuvvet ile "darı
sı üçüncü beyazın batma" diyebi
liriz. 

Londra konferansına giderken 
de şeker sanayiinin memleketimi
zin iktısadi inkitafı noktasından 
olan lüzum ve ehemmiyetine kani 
idim. Çünkü teker sanayii ziraati 
takviye eden bir sanayi tetebbüsü
dür. Şeker sanayii ziraati, bu da 
köylünün istihsal kudretini, topra
ğın verim kuvvetini ve nihayet 
halkın içtimai refahını yükseltir. 
Fakat konferansta gördüklerim ve 
itittiklerim ve bu sanayi tubeainde 
ilerliyen memleketlerin Londrada
ki teşebbüsleri, teker programımı
zın mümkün olan sür'atle tahak
kuk ettirilmesi lüzumunu bende 
kuvvetli bir iman haline kalbetti. 

Şeker meselesi, ikhaat komisyo
nunun istihsal ve istihlaki tevzin 
ebneğe çalışan tali komisyonu ta
rafından tetkik ediliyordu. Bu ko
misyonun müzakereleri, hazan ba
na Lauaanne sulh konferansının 
Türklerden siyasi istiklallerini in
kar ebnek istiyen münakatalarını 
hatırlattı. Büyük feker müstahsili 
olan memleketlerin Türkiye gibi 
teker aanayiini inkişaf ettirmek 
iatiyen memleketleri bu tetebbüs
lerinden vazgeçirmek için müra
caat ettikleri tedbirlerin beni isya
na sevkettiği zamanlar oldu. Türk 
topraklarının teker imaline elve
ritli pancar yetittirmediğinden 
bahsettiler. Türk kabiliyetinin bu 
noktada kafi olmadığını iddia et
tiler. Hatta fabrika kurmak için 
lazımgelen makinelerin aatılma
maaı gibi tedbirlere de müracaat 
etmek istediler. Büyük teker müs
tahsillerinin yaptıkları blok konfe
ransın en mütearrız ve en müteca
viz bir cepheıi idi. Bir aralık teker 
iti konferansın resmi tetkilatından 
ayni şeker müstahsilleri tarafın
dan tetkil edilen Beynelmilel Şe
ker Cemiyetine intikal etti. Bu 
teker bloku, teker sanayii geri ka
lan memleket murahhaslarını bi
rer birer Savoy oteline davet ede
rek her birinin hususi vaziyetine 
göre yalvararak veya J:ehditle gi· 
riştikleri tetebbüsten vazgeçirmek 
istediler. Dünya iktisadıyabnın 
'düzelmesi teker müstahsillerinin 
'dediğini yapmıya mütevakkıf ol
lfuğu gibi bir hava yarabldığı za· 
manlar oldu. Batka beynelmilel 
konferanslarda petrol etrafında 
çevrilen politika entrikaları bu de
fa Londrada şeker etrafında dön· 
dürüldü. Halbuki bu itte bir kaç 
senelik tecrübe bize gösterıniştir 
ki .teker sanayii, sanayi tubelerinin 
en kolaylarından biri olduğu kadar 
da bir ziraat memleketi için en Jü. 
zumlu olanıdır. Çünkü ziraat pan
carın, pancar da ziraatin canıdır. 
Pancar ekimini ihmal eden bir zi
raat memleketi, daima ziraat ha· 
yatının en İptidai bir seviyesinde 

Fransa Ticari itilif • 
ıe 

,ı ı ııı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ıı ı ııı ıı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı uı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı~ ı 1ıuıuHı111ıuıuı111U1HWt111111nuııuıı 

F 
. . 5 1 Maarif vekilinin 

ransa ıle ticaret mua- ~ Beyanatı 
hedesi dün imzalandı ~ "Gü-ru-·1t-ü-koparmak 

Celal Beyle müzakere için Alman 
murahhasları da Parise geldiler 

Yeni itilafname 13 ağustosta tatbik edilecek, 
itilafta neler var? 

PARJS, 28 (Milliyet) - Bu
gün öğleden sonra Pariste Tür
kiye ile Fransa arasında bir ti
caret itilii/namesi ile bunu ta
mamlıyan bir clearing anlaıma
sı ayni zamanda imzalanmışhr. 

Türkiye namımı lktıaat Vekili 
Mahmut Celal ve Paris Büyük 
Elçimiz Suat Beyler, Frama 
namına da Hariciye Ncuırı M. 
Paul Boncour ve Ticaret Nazırı 
M. Serre mukaveleleri imzala
mışlardır. Esasları pınlardır: 

5 yakışıksızdır,, -= Gantelerdeki tahminlere ait nef--= riyat münasebetile Maarif Vekili Dr. = Refit Galip B. Anadolu Ajansına aıa
$ ğıdaki beyqnatta bulunmuştur: 
5 "Şunlar rıkıyor, bunlar kalıyor tar= :unda kadrolar, 14teler tertibi doiru = dcğıWr. 2252 numaralı kanun, da= rülfünunu illla ettiği için hakikatte -= bütün cıazileler kendiliğinden nihayet 
5 buluyer demektir. 
- ''Yeni üniveraite kurmak meıel.eai 

-= l __ bundan tamami e ayrı bir iıtir. Yeni 
$ yapıpln kuruluş mesuliyetini taşıyan= ların Jntihaplarında serbest hareketE leri ııayet tabiidir. Bundan haysiyet 

iddiaları çıkararak llÜrültü koparmak 
yakıııJ,..z.dır. Hususi bazı tahmin 
neıriyatı ile vekaletin veya ıslahat he
yetinin alakası yoktur.,, 

i 
Bütün memleket maarifi 

kongrede görüşülecek 
1 - 13 ağustos 1933 tarihinde 

hükmü bitecek olan J 929 tarihli 
ticaret muahedeainin bazı madd .. 
leri illla veya tadil edilmek sureti· 
le alh ay için tekrar mevkümeriye
te konulmuıtur. 

2 - Bu anlOfJ""nm en bari:ıı ha
maiyeti tediye mcı....,..nai karfllıiı 
olarak Franaa tarafından Türkiye 
lehine ticaret mübadeluirule bir 
farkm kabulüdür. 

Türkiye - Fran. ticaret muahede-1 
ıi müzakereaini Pariste idare eden 
lktısat Vekilimiz Mahmut Celil B. 

3 _ Bu anlOfmada en ziyade rük muame1ôhna ve aeyrisefaine E 
ma:z.harunüsaade millet kaideai inhiaar ettirilmiftir. Dİiler hu.su- 5 

_ yalnız. llÜmrük tarifelerinde, llÜm- .(Devamı 2 nci aayıfada) ji 
iiıunııııııııııııııııııııııııuıuı ıımii 

Tarih ve yurtbilgisi tek 
kitaptan okutturuluyor 

Kitapların hepsi basıldı, ilk kitaplar 
da basılıp hazırlanıyor 

Halkevi reiıi Hamit B. Ankaradan 
ıehrimize dönmüttür. Hamit B. dün bize 
fU izahatı vermiıtir: 

- Ankaraya Maarif Vekaletinin da· 
Tetİ üzerine gitmittim. Orada mektep 
kitaptan meselesi ile metgul oldum. Bu 
sene mekteplerde tek kitae ... ~ulüne 
tevfikan tarih ve yurt bilgisı okutula. 
caktır. Lise ve ortamekteplerin kitapla· 
n tamamen bastınbıuıtır. llkmekteple
re ait olan tarih ve yurt bilgisi kitaplan 
da münakaaa ile baıtmlacakbr. 

Tarih tedrisatı 
latanbulda tarih tedrisatını teftiıe de

vam ediyorum. Mektepler açılınca ecn&-

Hamit Beyin izahatı 
bi vı:. ekalliyet mekteplerini de teftit ~ 
decegım. Bu mektepler esaslı bir teftit 
görmemiıtir. 

.. Cü'!'h'!riyet "Bayramı 
Cümhunyetin onuncu yıl dönümü o

lan 2~ tepinlevvc ide yapılacak büyük 
meraaım .program için Ankarada topla
nan komııyona orada iken ben de bir .. 
kaç kere ittit-a.k ~ttiın. Hazırlanan pro
gram çok geruıtır. Yakında vilayetlere 
d!~e~.tifler ~~ecektir, Halkevi bu yıldö
numunde butun vasaitile çalııacakbr.» 

Ha!Jıevi umumi idare heyeti dün sabah 
Hilınıt Beyin reisliği albnda toplanarak 
yeni sene büt~esini konll!muftur. 

Irak Maliye Nazırı
gazetemize anlahyor 

Meclis Reisimiz saraydaki dairelerinde 
hususi bir ziyafet verdiler 

Irak Maliye Na%1rı 
Yaain El Hafimi Hz.. 

kalmıya mahkumdur. Bu itibarla
dır ki !eker sanayiini kurmak, fU 
veya bu miktar şeker istihsal et
mek değil, gerek köylünün ve ge-

Nazır Hz. dün gitti 
Londrada toplanan iktisat konferansı

na ittirak ettikten sonra ıehrimize gelen 
Irak /Maliye nazın Yasin Pı. El Hqimi, 
Y_ann T ?ros ekspresile Bağ dada gidecek
tır. Yasın Pı. memleketimizde çok ta
runmıı bir çehredir. Türk Ordusundan 
yetiımit olan Yasin P§. umumi harpte 
Galiçya'da 20 inci fırka kumandanı bi
Jiihare Filistin çephesinde 8 inci kol~rdu 
kumandanı idi. Memleketimizde pek çok 
dostlan vardır. Bu meyanda B. M. Mec
lisi Reisi Kazım Pı. Hz. ile pek yakın
dan dostturlar. Kazım Pı. Hz. dün ak
ıaın Dolmabahçedeki dairelerinde Yasin 
Pş .. tere~ine hususi bir ziyafet vermiş
lerdir; zıyafette, Irak sefiri Emir Zeyd' -
te hazır bulunmuılardır. 
Yasin Pş. El Htişimi'nin beyanatı 

Dün Yaıin Pı. yi Perapalas otelinde 
ziyaret ederek Londra konferansı haklan 
daki intibalannı sorduk. Yasin Pı. bize 
§U beyanatta bulundu: 

- Londra konferansının kendisinden 
beklenen neticeyi veremiyeceğini esasen 
herkes tahmin ediyordu. Yalnız bizim i
çin böyle bir konferansta buluıın;ak fır
satım ihmal etmemek liizım geliyordu. 
Bugün her memleketi.ıı. geçirmekte oldu
ğu müşkilati o memleket mümouillerin· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

rek toprağın verim kuvvetini arttı
rarak memleketin umumi refahını 
yükseltmektir. 

Ahmet ŞVKRV 

Rıdvan Nafiz 8. T eltİf heyeti Reisi 

Ağuıtos ortasında lıtanbulda büyük 
bir maarif kongresi toplanacaktır. Bu 
~ongrey!" Maarif Vekili Dr, Rqit Ga
lip B. nyaset edecektir. Kongre rüzna-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni Fransız sefiri 
Brezilya sefiri M.Kammerer 

Ankaraya tayin edildi 
Fransanın Ankara büyük elçiliğine Rio 

de Janeiro büyük elçisi M. Kammerer 
tayin edilmiıtir. M Kammerer'ın Anka
ra sefirliğine tayini için Fransa hülaime
ti tarafından vaki olan istimzaca hükü
metimizce muvafakat cevabı verilmiıtir. 
Yeni ıefir elyevın Rio de Janeiro'da bu
lumhığuadan ancak eylülde ,ehrimize 
gelecektir. M. Kamınerer 1875 seneı.in
de doğmu' ve meslekten yetiımiı bir 
diplomattir, Hukuk doktonı unvanını 
haiz olup siyasi ilimler mektebinden 
mezundur. 1898 de konsolosluk hizmeti
ne girmit ve Fransa Hariciye nezareti 

(Devamı 5 inci aayıfada) 

Salgın hastalıklar 
Kongresi 
Murahhaslanmız dün ak-
şam Sofyaya gittiler 

Naki Cevat Bey, Sabri Bey 

Türkiye ile Bulgariatan Hükümeti 
arasında hayvan ticaretini kolaylat
tırmıya ve her iki memleket araaında 
hudutlar üzerinde sirayet eden hay· 
van haıtalıklarile mücadele ve sİra· 
yetini menedecek mütekabil tahaffu
zi tedbirleri almak için baytari bir 
mukavele akti için Baytar Umumi 
Müdürü Sabri ve salgın hastalıldar 
tefi Naki Cevat Beyler dün aktam 
Ankaradan tı·enle Sofyaya llitınitler-

(Devamı 5 inci sahifede) 

dün • 
1 zalandı .• 

Mukavele yapılan üç 
Alman profesör geldi 

Maarif vekilinin irad edeceği nutkun 
büyük ehemmiyeti var 

Müderrislerin mektuplan hazır 
Maarif Vekili 

Dr. Reşit Galip B. 
dün dorülfünuna 
gelerek ıalahat mü 
tavirliği daireain
de geç vakte ka
dar meıgul olmuı
tur. 

Vekil Beyin, ye. 
ni üniverıitenin bir 
aenelik muvakkat 
kadrolarını da bir
likte getirdiği ve 
bunlar Üzerinde 

aon tetkikab yap· 
bğı anlatılmakta. 

dır. Darülfünunu ıslah komisyonu 
Üniversite için kendilerile muka· 

vele yapılan Alman profesörlerinden 
Üç kiti dün tehrimize llelmit ve Ma
arif Vekili Rqit Galip Beyi ziyaret 

ederek kendisile uzun müddet aôrüt· 
müılerdir. 

Yeni üniversite kadrosunun Ali tas
(Devamı 5 inci sahifede) 

Mesele erkeğin kadını çe
kememesinden mi çıkıyor? 
Samiye Burhan Cahit Hanımın birin

ciliği V. Sait Beyi neden kızdırdı? 
23 haziran cuma günü gazetemizin 

Turing ve Otomobil klübü ile müşte
reken tertip ettiği otomobil yanşında 
erkek ve kadın amatörler araımda bi
rinciliii kazanan Samiye Burhan Ca
hil Hanıma bir kupa hediye edilme
sinden doğan hidisenin dedikoduıu 
devam etmektedir. 

Malümdur ki bu yanta amatör ola
rak iıtirak eden Sait Paıa Zade Veh· 

pi Bey, idare ettiği Buik 933 modeli 
otomohilile girdiği yarııta Samıye Bur 
han Cahil Cahit H. dan ı 7 saniye ge
ri kalarak birinci gelmek fırıatını ka
çmnııtı. 

Vehpi Sait Bey, bu neticeden müte
eııir olmuf ve yantta kadın ve erkek 
amatörlerin ayn ayn kategoriye da· 
bil olduklarını ve bu yarııa batka er· 

( Decıamı 2 inci sahifede) 

Serginin küfadı me ra•iminden bir intiba . • 

Birliğin sergisi açıldı 
Güzel Sanatlar Birliği ressamları bu 

sene 132 eser teşhir ediyorlar 
Güzel Sanatlar 

Birliğinin 17 nci 
aergisi dün Gala· 
taaaray liaesinde 
aç.ılmııtır. Sergi a· 
çılırke;, Ressamlar 
Birliği ve Güzel 
Sanatlar reııim fU• 

besi reiai Şevket 

Bey gelen zevata 
teıekkür ettikten 
sonra, demiftir ki: 

- Meşrutiyetin 

ilanile tesis edilen 
Ressamlar Cemi
yeti uzun aeneler .. 
den beri faaliye
tinde devam eden 
'Ve mevcudiyetini 
aan'at yolunda i
dame eden ve hara 
vadiıinin en eıki 

ve ayakta kalmıt 
bir tetekkülüdür. 

"Bulunduğunuz 

bu kıymetli irfan 
bina11 İçinde 1 7 
aenedenberi aergi 
açmaktayız. Bu a· 

Sergide harl irıkıl&bını temsil eden 
~li Sami Beyin kıymetli bir tablom 

nanemizden hiç bir vakit ayrılmadık 
Te aynlmıyacağız. 

1'Mütevazı .sanatkirlanmız her M

ne biri Galatasaray, biri de Ankara
da olmak üzere iki sergiye eaer yelit
tirebilmek üzere sükünetle çalıımak
tadırlar. 

"Gördüğümüz himaye ve teıvik ile 

bundan sonra daha ateıli eaerleri ih· 
liva edecek sergiler hazırhyacaiımı· 
za kanii.z. Bunu vadediyoruz. u 

Şevket B. bundan sonra aerginin 
açılmaoım Salah Cimcoz B.den rica 
etmitlir. 

Sergide manzara, natürmort, port• 
re, vü ve tezyini olmak Üzere 132 .,. 
ser tethlr edilmittir. 



Avcılar. heyeti şe·hrimize 
geldi, bugün gidiyor .• 

Aka Gündüz Bey izahat • 
verıyor 

Bul~ar sokolları avcı leıtkilitının yİr· 
mi beşinci yıldönümü münasebeti ile 
Varna'da 31 temmuzda ba1hyarak 7 a· 
ğustosa kadar devam edecek olan müsa
baka ve eğlencelere iştirak edecek olan 
Ankara Avcdar Cemiyeti reisi ve Anka
ra mebusu Aka Gündü7, azasından Kü
tükçü oğlu Mehmet Ali Beyler dün ıeh
rimize gelmişlerdir 

Heyete ressam Kerim, ve Ali llrtısat 
mecliıi azasından borsacı Refik ve Sait 
Salahattin Beyler de dahildir. 

Ancak F enerbahçe avcılar klübü reisi 
olan Sait Salahattin Beyin birden bire 
işi çıktığı için gidemiyecektir. 

Dün bir mubarririmiz Aka Gündüz 
Beyle görüşmüştür. Diyor ki: 

• - Varna'da Bulgar Sokol teşkilatı
nın yirmi be§İnci yıl dönümünde bulun
mak Üzere davet edildik. 

Ankara avcılar kulübü namına murah~ 
has olarak yarın gidiyoruz. 

Senliklerin sonuna kadar kalacağız. 
.:._ Orada tertip edilecek av müsaba

kalarına kimler ittirak edecektir? 
- Bir. kısım arkad31larmnz fevkalide 

işlerinden dolayı gelemediler. Mevcut 
arkadaşlarrmız hazırlanmış olmakla be
raber hazırlık tetebbüslerimizle diğer 
müs.abakacıların cok evvelden olacağı 
şüphesiz bulunan· hazırlık teşebbüslerini 
kendi aramızda tetkik ve mul<ayese ede
ceğiz. Ve ona göre orada bir karar ve
receğiz. 

Bilirsiniz ki, bizim spor teıkili.tı için• 
de yalnız avcılardır ki; bu gibi merasim 
ve müsabaka davetlerine ilk defa iştirak 
ediyoruz. Buna göre normal düşünceli 
hareket etmeğe mecburuz. Çünkü bu iş 

Mesele erkeğin 
Kadını çekememesi 

(Ba>, 1 inci sahifede) 
kek girmediği için birincilik hakkının 
kendisine ait olduğunu ileri sürmüştü. 

Samiye Burhan Cabit Hanmıla gö
rüştük. 

Yarışta birinci gelen Sami H4, bize 
1rarış ve neticesi hakkında şu izahatı 
verdi: 

- Vebpi Sait Bey, yarışın muhtelif 
kategoriler üzerinde yapıldığmı iddia 
ediyor. Vakıa yarııta dört kategori 
vardı: l - Şoförler tarafından sürü
len huıuıi otomobiller. 2 - Kurs oto
mobilleri. 3 - Amatör kadınların 
kullandığı. 4 - Amatör erkeklerin 
kullandığı otomobiller. Amatör ka
dm olarak yarıp giren tek kadın ben
dim. \<arı~ heyetine müracaat ederek 
böyle rakipsiz bir yanşa girmektense 
yarışın erkek ka.dm farkı araım:ıadan 
yapılmasını teklif ettim. Bu teklifimi 
hakem heyeti iftiharla kabul etti. 
Bir kadının erkekle yarqa girmeğe ta
lip ?'~'u hakem heyetini mütehassis 

1 
etmıtl•-

"Amatö.rler iki kiti idik. Biri Veb
pi Sait Bey, biri de ben. Neticede Veh
pi Sa.it Beyi 17 saniye geri bırakarak 
gec;en seneki rekoru kırmak ıuretile 
5 dakika 40 saniyede birinci geldim. 
Bu vaziyeti tespit eden Turing klüp 
hakem heyetidir. 

''Y ar.qta üç kronometre birden tu· 
tulmut ve yarıı gayet mazbut tekilde 
idare edilmittir. 

.. Vali Muhiddin Bey, Kolordu Ku· ı 
mandanı Şükrü Naili PafA gibi muhte· 
rem ıahıiyetler hakem heyeti arasın .. 
da idiler. Kupayı bana bizzat Vali ı 
Beyin refikası hanımefendi verdi. 
Vebpi Sait Beyin tamirat virajında el- j 
freni çekmek ve arabaJ"I vitesten çı· 
karmak gibi hataları yapmak suretile 
yarııı kaybettiğini herkeı gördü. Be· 
nim bu yarışta en çok hayretimi mu
cip olan şey. böyle tehlikeli bir sporda 
kadın kendisini erkekle beraber tut
tuğu halde erkeğin buna razı olmak 
İstemeyiş,idir .,, 

Irak Maliye nazın 
(Baş; l in<:.i sahifede) 

den dinlemek ve o memleketlerce nasıl 
karşılandığını görerek bôr tecrübe edin-

Mehmet Ali Bey 

gol i,i değildir ve ıahsımrz namına git· 
miyoruz. 

- Ankaradaki klüp faaliyeti hakkın
da malllmat vermisiniz? 

- Ankara\!a avcılık çok eski ve tanın 
mıştır. Fakat 10 sene evveline gelinceye 
kadar belli başlı bir teşkilata tabi değil
di. Merhum Ankara meb'usu ve meşhur 
avcılardan Kütükçü oğlu Ali Beyin bü
yijk himmeti ile taazzu etmiştir. Çok iyi 
avcılanmız vardır. Bu sene yalnız Tür
kiye'deki avcılar arasında müsabaka yap
mak fikrindeyiz. 

Fransa ile ticaret 
Muahedesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
salta taraleyn serbestisini iktUap 
~trniıtir. 

4 - Türk ihracatının bedelle· 
rinden teraküm edecek dövizlerin 
yüzde otuzu otomatik bir surette 
Baııq.,e de France'da açdacak bir 
hesapta Türkiye Cümhuriysti Mer
ke~ Bankası emrine tamamen ser
beat olarak amade tutulacaktır. 

5 - Bütün ticari mübadeleler 
clearıng' e tabi olduğu gibi devlet 
ue•air mü.e.sıe•atırenniyc .siparifle
rinden mütevellit verilecek emtia 
""' malzeme bedelleri de nakten ö
denmeyip mah•up muameleırine da. 
itil olacaktır. 

6 - Clearing mekani.ı:ma.Tı §U 

tarzda ifliyecektir: Türkiye ihracat 
mallannın alıcdarı bu malların be
t/ellerini frank olarak Pari~te "ol
lice de compansatian'a,, tesoi.ye e

deceklerdir. Fransu. malı mübaya· 
a eden Türk ithal tacirleri de al· 
dıkları malların bedellerini Türki
ye Cümhuriyet Merkez Bankasına 
6u bankanın resmi kuru Üzerinden 
Türk lira•• olarak tediye edecek
lerdir. 

7 - imzalanan clearing anlaf
masına münhasıran her ihi memle· 
kete gümrük resmi vererek giren 
malların dahildir. Transit muame
latı cleariv'in haricindedir. Tran
sitten mütevellit dövizler serbest 
olarak clearing haricinde ueril~

cektir. 

8 - Fransı:z; Rejiai Türkiyeden 
üç milyon Fransu lran11ı mukabili 
tütün miibayaa edec11ktir. Bundan 
b"fka bir takım ahkıfimı ihtiva e
den itilcilname metni re•men teblii 
eıılilecelt ile 13 aiu•too 1933 tari
hinden itibaren mevltümeriyete gi
recelttir. 

mek, sonra kendi çektiğimiz mütkilati , 
onlara anlatmak faydalı olmuıtur. Alman murahhaslan da Parise 

Londra'da toplanan 66 devlet mÜjlleS- geliyorlar 
ailler.i aralarında hususi müzakerelerde 
bulunmak imkanını elde etmitler. bu su- PARJS, 28 ( A. A.) - Anado-
rette bazı meseleleri busuıi temaslarla lu Ajansının husıısi muhabiri 
halletmeğe muvaffak olmuılardır. Irak bildiriyor: 
hükumeti bu meyanda bazr müzakerele· lktısat Vekili Mahm,.t Celal 
re ıriritmİ§ ise de bu müzakerelerden -
müspet ne!ice elde edilememiıtir. Beyle görüşmek Üzere Alman 

Konferansın akim kalmasına gelince: mıırahhasları Parise gelmişler-
Bu gibi konferansların muvaffakiyeti i- dir. Türkiye Sefaretinde içtima-
çin iştirak eden devletlerin mevcut müş- l b l B 
kilat ve buhran kar,mnda müşterek ka- ara aş anmıştır. ıı görüşme-
rarlar ittihaz ihtiyaçını duymaları fazun- 1 ler müspet bir safha arzederse 
dır. Londra konferansına iıtirak eden müzakeratın Berline intikali 
devletlerin cümlesi ve büyük bir kısmı ı muhtemeldir. 
böyle bir zaruret hissetmedikleri için, l"'IP.•!iii!liH•e;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
konferans devam edememi§tir. •' ~ 

Romadaki görüşme 

MİLLiYET PAZAR 3!) TEMMUZ 1933 
-----

HA Rİ.Cİ HABERLER 
Adalar kimin? 

Yunan sularındaki bazı 
adalarda İtalyanlar 

ROMA, 29 A.A. - Aavas Ajansı bil
diriyor: ltalyan !Jalıriyelerinin Cyclade 
adacıklarından üçüne çıkmış olmala~ı 
&İıyasi hic: bir mana ifade etmemektedir. 
Bu adacıklar Yunan kara toprakları hu
dudu üzerindedir. Roma da, bu adalann 
Yunanistana veya ltalyaya ait ohnaları 
hususunun biç bir zaman katiyetle tes
bit edilmiş ohnaılığı telakkisi vardır. E
sasen bu adalar ehemmiyetsizdir ve bir 
kaç ltalyanın ancak fenni sebeplerden 
buralara çtkmış olmaları Yunanistan ta
rafından siyasi biç bir ibtart da celp et
memiştir. 

ATINA 2.9 A.A. - Havas Ajansın· 
dan: ltaly~nlar tarafından birkaç adacı· 
ğm işı;:ali hakkında hiç bir tebliğ neşre
dilmemiıtir. Zannedildiğine göre mesele 
bir suitefebbümden ibarettir ve bu ada
lardan hic olmazsa ikisi Y unanblara ait 
değildir. · 

ATINA, 29 A.A. - M. Çaldaris dün 
bahriye nazın ile görüşmüştür. 

Ağlahcı bombalarla 
bir taarruz 

GRATZ <Avusturya) 29 A.A.- Sty
rie de propağanda seyyahati yapan na
zır F ey'in propa~andasına protesto ol
mak Üzere naziler ağ)attct gaz bombala· 
rı atmışlardır. 

Bombalardan biri<i patlayınca birkaç 
kişi yaralanmıştır. Bunlardan ikisi ltal
yan tabiiyetindedir. Beş ki!i oldukça e
hemmiyetli surette, yinni kadaı· insan da 
hafifçe yaralanmıştrr. Bir çok tevkifat 
yapılmrıtır. 

Alman tabiiyetindeki 
ecnebiler 

BERLIN, 29 A.A. - CHavas Ajansın
dan) : Dahiliye nazın Alman tabiiyetine 
kabul edilmiş ecnebilerden hu tabiiyetin 
gel'İ alınma~ı ve Alman tabiiyeti hakkı .. 
nın kayıt edilmesi meseleleri hakkında 
bir nizamname neşretmiştir. 

Bu nizamnamenin istinat ettiği kanun 
da 1918 ikinci teşrininin dokuzundan 
1933 ikinci kanununun 30 una kadar ge
çen müddet zarfında Alınan tabiiyetine 
kabul edilmit ecnebilerden bu tabiiyetin 
geri ahnabileceii tasrih edilmiştir. 

Bu kanuna dayanarak yapılan ve neş
redil~n nizamname ise tabiiyet hakkının 
geri a11nma$ı hususunda rrki, siyasi ve 
harsi mülahazalardan mülhem olacaktır. 
Yine bu nizamnamede şarklı Y ahudife. 
rin bilhassa hesaba katılacağı ve bu ni
zamnamenin bunlar üzerinde de tesiri 
haiz olacağı beyan edilmiştir. Canilerin 
ve millet icin zararlı her hangi bir kim· 
senin de tabiiyet hakları iskat olunacak
tır. 

Alman tabiiyetine kabul edil'l'İ~im-. 
lerden ölenler olduğu halde h;ıkume 
bunların aileıi efradından Alınan tabii
yetini geri alabilecek ve bu hareketinin 
sebeblerini bildirmiyecektir. 

Aslen Alınan olarak doğmuş kimseler
den Almanlık aleyhinde propa'ğanda ya
pan1arın ve milli hükUmet erkanının şe
ref ve haysiyetine zarar verebilecek her 
hanı;:i bir teşebbüste bulunanların tabii
yet hak ve sıfah geri alınacaktır. Bu ka
bil kimselerin mal ve mülkleri de müs.a
dere edilecektir. 

Dönüş yolu 
Ceneral Balbo dönüş 

yolunu değiştirdi 
ROMA, 29 A.A. - Messagero gaze

tesi, muhabirlerinden birinin ceneral 
Balbo ile yaptığı mülakatı neşretmiştir. 
Ceneral Balbo avdet seyahatinde Avru
panın başlıca bükümet merkezlerini zi
yaret niyetinde olmadığını, maiyetindeki 
tayyarecileri bir takım kııbul resminde 
bulunmak yüzünden yorgun düşürmek 
istemediğini söylemiştir. 

Balbo filosunun dönüşte takip edeceği 
yol şudur: Nalentia (lrlanda) da, Mar
s.ilya. Ostie. Filo Marsilyaya gelirken 
Berre gölüne inecektir. 

SHOAL HARBOUR, 29 A.A. -
Balbo, ltalya'ya lrlanda yolu ile dönmek 
fikrinden vazgeçti. Hava müsait olduğu 
takdirde, ispanyadan Valence yolu ile 
uçmak üzere karar verdi. Balbo yarın 
saat 4,30 da uçacaktır. Zanneclildiğine 
göre Açores'lerden geçecektir~ 

SHOAL HARBOUR, 29 A.A. - Son 
haberlere göre lta!yan deniz tayyareleri 
yarın saat 1,30 ile 2 arasında lrlanda'da 
Valentia'ya uçacakla•dır . 

Her şey yolunda 
zannedilirken .. 

Crand - Falls <Terre Neuve) 29 A.A. 
- iki hafta evvel Almanyada düşerek 
Litvanyalı tayyarecilere ait, kırmızı bir 
çuval içinde bir kağıt bulunmuştur. Bu 
kağıtta «Her ıey yolunda» cümlesi var
dı. 

Von Papen Parise 
gitmiyecek 

BERLIN, 29 A.A. - M. Papen'in 
Parise giderek siyasi müzakerelerde bu
lunacağuıa dail' haberleri Conti ajansı 
fantazi olarak telakki ediyor .. 

Ajans, Von Papen simdiki halde Sar
re' daki malikanesinde bulunduğunu ve 
yakında Stuttgart'a gideceğini ilive e
diyor. 

Mattern döndü 
WINNIPEG, 29 A.A. - Mahalli saat 

ile 19,45 de tayyareci Mattern buraya 
geldi. Bugün Toronto'ya hareket ede
cekti:r, 

Amerikanın en zengin 
adamı 

NEVYORK., 29 A.A. - Amerikanın 
en zen~n adamı, eski maliye nazırı M. 
Mellondur. Serveti 2,492 milyon dolar
dan ve senelik varidah tahminen 60 mil
yondur. 

Kıt'aların kayması . . 
nazarıyesı 

NEVYORK., 29 A.A. - Kıt'alann 
kaymaları nazariyesi yakında tesbit edi
lecektir. Bu nazariyeye göre Amerika 
kıt'ası bundan tahminen bir miJyar sene 
evvel Avrupa, Asya ve Amerikadan ay
rılmağa baılamış garbe doğru kayııuş· 
tır. Avusturalyada Asyadan ayrılınıı 

ıarka doğru kaymıştır. Kıt'alarrn bu tah
min edilen kaymalan, seııede tahminen 
beş santimetredir. 

M. Roosevelt tatil yapıyor 
VAŞiNGTON, ~9 A.A. - Reisicüm

hur bu ~ece hususi trenle Nevyork hü-
Kısa mevcelerle daha kumeti dahilinde Hyde-Park aile mali-

iyi duyuluyor kanesine gidecek Ağustos ayını orada 
geçirecektir. 

ROMA, 29 A.A. - Markoni, «Elec- Reiaicümhur devlet işleri ile sıkı bir 
tran yatında pek kısa mevceler üzerinde surette atak.adar olmakta devam edecek-
yaptığı muhabere tecrübeleri hakkında tir. Bunan için riyaseticümbur kitabeti 
gazetelere beyanatta bulunmuştur. civar şehirlerden biri•inde yerleştirile-

- Bu muhabereler, demiştiı·, çok açık cektir. 
duyuluyor. Her cihetten mükemmeldir, Reisicümhur 10 ağustosta Vaşins-ton' 
ve sesi, telli telefonlardakinden daha iyi a gidip birkac gün kalacak, sonra tekrar 
duyuluyor. Bundan başka pek kl"a mev- dönecektir. 
celerle yapılan muhabereleri kimsenin 
dinlemek imkô.ıu yoktur. Çünkü hiç bir Avusturya-Macaristan 
zaman başkalan tarafından alınamaz. VIY ANA, 29 A.A. - Avnsturya ile 

Markoninin mesai arkadaşı mühendis Macaristan arasında bir yaklaşma fikri 
ve alim Matbieu yalanda 300 kilometre iledern<ktedir. 
üzerinde yani eeçen sene yapılan meaa- M. Stumer Correspondance Hongroise 
fenin iki miıli uzunluğunda tecrübeler mecmuasına, bir gümrük ittihadı fikrini 
yapılacağını bildirmi§tir. Tecrübeler ge- uzaklaştıran fakat her iki memlek•tin 
çen sene olduğu gibi Roc:ca - de Papa 

sanayi •ıe ziraat vasıtalarından müştere .. <la yapılacaktır. 
Bir kac güne kadar Electra yatı, Tigul· ken i•tifade edilebilecek bir yaklaşmaya 

lio dan aynlacak, gelecek ay Roma sa· taraftar olduğunu söylemiıtir. 
hillerinde olacaktır. Aıustos ayının ilk Rayiştağı yakanlar 
on beşinde re-;mi ve umumi bir tecrübe 
yapılacaktır. LA YIPÇG, 29 A.A. (Volf Ajansın-

dan): Ali mahkeme Rayhıtağ meclisi-
İdam mahkumu ni yakmakla zan altına aım,,nıarının re'

sen üç müdafaa vekıli tayin etmiştir. 
HAMBURG, 29 A.A. - Çelik mığ· Mazunların muhakeme•ine P.vfUlün ilk 

ferliler teşkilatı azasından bir kac kişiyi 
1932 senesinde öldürmek teıebbÜsünde -On beş günü i~inde başlanacaktır. 
bulunmakla maznun komünist bir işçi fev içi iskelet dolu eski 
kalade mahkeme tarafından idama mah· 
kum edilmiştir. bir lahit 

Almanyada komünist ınev- SEViL, 28 A.A. - E•ki hir manasti
rin arka tarafında bir lahit ortaya çılrnrıl 

kuflar aç bırakılacak mıştır. Llhdın icinde otuz kadf\r iskelet 
BERLIN, 29 A.A. _ Volff Ajansın- bakıyesi ve hangi tarihe ait olduğu he-

dan: Htnclenburg şerefine dıkdmış kü- nüz anlaşılmıyan bir takım çanak çöm-
çük meşe ağaçıncn üzerine yapılan baı·.. lek bulunmuştur. 
harca hareketi cezalandırmak için polis Murahhaslar dönüyorlar 
dairesi, mevkuf bulunan bütün komünist 

Kanaatimce bütün devletler bir araya 
gelip müşterek tedbirler ittihaz etmedik
çe buhran zail olmıyacaktır, aksi takdir. 
de konferansların hiç bir faydası yoktur. 

- Konferansın akim ~ması mesuli ... 
yetini Amerika'ya yükletmek doğru mu 

!ere üç gün yemek verilmemesini ve bu LONDRA, 29 A.A. . - M. Schacht 
Macar başvekili neden Ro- cezanın sebebinin kendilerine bildirilme- Londradan tayyare ile Berline gelmiştir. 

dur? 
- Hayır, çünkü Amerikalrlann da 

kendilerine göre bazı noktaı nazarları 
vardır; onları da kabul etmek lazımdır. 
Fransız ve lngiliz murahhasları Ameri
ka'yı muahezeye hakları olmadığını açık 
ça söylemişlerdir.» 

- Kral F eysal Hz. seyahatten avdet
lerinde I.tanbul'a uğrıyacaklar mı? 

• • ~ • • J sini emretmiştir. M. Bonnet dün saat 11 de Parise ay-maya gıttıgını an ahyor . . __ ni trenle M. Hymans da Brüksele ha-
VIY ANA, 29 A.A. _ !Mı Mussolini sebetle Alman taraftarı «Wiener Neuste reket etmişlerdir. 

ile M. Goemhoes arasındaki görüşmeler- Nachrichton» gazetesi diyor ki: M. Clijn llollandaya, dün öğleden son 
«Almanya olmadan orta Avrupada de- 1 d den bahoeden haberler henüz müphem ra tayyare i e önmüştür. vamh bir netice elde etmek kabil değil- - · -

şekildedir. Bu itibarla matbuatrn yazdık dir.» - fransada bir kısırlatma 
tarı tahminlere münhasır kalıyor. ROMA, 29 A.A. - M. Coemboes ec- taraftarı 

Neue Freie Presse'ye göre Macaris- nebi gazetecileri kabul ederek şu be-
yanatta bulunmuştur: BERLIN 29 AA V lf A" tan, ltalyamn tasvibi ohnadan biç bir , · · - o ıansınm 

Seyyalıatımın maksadı, M. Mussolini Paris muhabiri bildiriyor: Fransanın ta-
siyasi kombinezona girmeıneği teahhüt ile Avrupanın vaziyeti. hakkında tetki.. nınmış sınır mütehassıslarından doktor 
etmiı, buna muk•bil ltalya'da Macari•· katta bulunınaktı. Yaptığımız görüşme- Toulou•e «kısırlatmalôı kanunu hakkın-

• ~ - ' .. "" .i;ı., • DA&i 
Türk ve Rus atletleri bugün umumi 

bir müsabaka yapacaklar 
MOSKOVA, 29. A. A. - Türk ve Sovyet atletleri arasında 30 

temmuzda umwni bir müsabaka ya pılacaktır. Bu müsabakaların netice 
leri Comintern ve Kızılordu merkez İstasyonlanndan, Türk misafirleri 
tarafından, bildirilecektir. Comintern üıtasyonunıın tulü mevci 1481 
ve Kızılordu merkezi İstasyonunun da tulümevci 38,45 dir. Neticeler 
Türkiye saati ile 19,25 te verilecektir. 

Kaymakamlar arasında değişiklik 
ANKARA, 29 (Telefonla) -Beytüşşebap Kaymakamlığına Mal

kara Kaymakamı Adnan, Karaman Kaymakamlığına Beyşehir Kayma
kam, Faik, Akşehir Kaymakamlığı na Bozüyük Kaymakamı Edip, Bo
züyük Kaymakamlığına Bıırhaniye Kaymakamı Emin, Burhaniyeye 
Düzce Kaymakamı İsmail Hakkı, Akhisara Ezine Kaymakamı Raul 
Cavit, Cizeye Fethiye Kaymakamı Fikret, Silvana Mudurnıı Kaymaka
mı Ali Riza, Orhangaziye Mııt Kaymakamı Sait, Devrek'e Çanakkale 
Emniyet Müdürü Fuat, Tokada sabık Taşköprü Kaymakamı Celal, 
Pertege sabık Unye Kaymakamı K emal, Sultaniyeye Mihalıççık Kay
makamı Sabahattin, Mihalıççığa Orhangazi Kaymakamı Nasih B. lerin 
tayinleri ali tastika iktiran etmiştir. 

Konferansta neler oldu? 
Bir buçuk ay süren ıpüzakerelerden 

sonra varılan netice!? 
LONDRA, 29. A. A. - Hususi 

muhabirimiz beynelmilel iktisat 
konferansının son celse&ini ve ona 
tekaddüm eden vaziyetini fU suret 
le izah etmektedir : 

Konferans bir buçuk aylık neti 
cesiz bir çırpmb üzerine son per
deyi güzel nutuklar arasında indir 
di. Konferans bürosu büyük fi
yaskonun tesirlerini hafifletmek İ· 
çin raporların ve nutukların nik
bin ifadelerle yazılmasına taraftar 
dl. lktısat komisyonunun raporu 

baştan ba~a böyle oir direktif ..ıl
tında yazılmıt ve mazbata muharri 
ri olan İngiltere ticaret nazın Mr. 
Runciman, bu hususta o kadar İ· 
leri gitti ki komisyonun heyeti u
mumiye içtimaında bu mübalağa
lar bazan istihzalı tenkitlere sebe 

biyet vermit ve raporun kısmen 
yeniden tahriri için yeni bir komi 
te teşkiline mecburiyet hasıl ol
mustu. Konferanaa ne suretle neti 
ce .;.erilmek istenildiğini gösterme 
si itibariyk> bu iktisat raporunu 
gözden geçirmek faydadan hali 
değildir. 

Raporda ilk nazan dikkati celbe 
den nokta hakikatın olduğu gibi 
değil bazılarının görmek ve gös
termek istedikleri gibi yazılmış ol 

masıdır. 1!eri sürülen şeylerin bir 
kısmı vaki olmamıf, fakat aksine 
de bir tezah olmadığı için 
müspet şekilde gösterilmiştir. 

Raporun bir yerinde bütün 
memleketlerin taı;felerde tenzilat 
icrasını, beynelmilel ticaretin ih
yası için zaruri p.ddettiklerini kay 

detmektedir. Bir reye müracaat e 
dilse bıı fikir etrafında toplanacak 
!arın adedi bilmem ona bile baliğ 
olurmu idi? 

Hakikat halde tarifelerin tenzi
lini müdafaa etınit bir tek heyeti 
murahhasa bile yoktur. Nazari bir 
surette gümrük tenzilatının fayda 
smı ileri sürenler bile bunu o ka
dar kayıtlarla, şartlarla çevirmit
lerdir ki, aksini müdafaa etmek is 
terseler daha ziyade muvaffakiyet 
gösteremezlerdi. Y almz hiç bir he
yet te tarifelerin tenziline muhalif 
olduğunu sarahatle söylememiştir. 

ikinci nokta raporda büyük dev 
letleri alakadar eden mesailin 
daha büyük bir itina ile tetkik edil 
miş ve mütaleatınm o heyeti mu
rahhasalarm noktai nazarına teva 
fuk edecek bir tarzda dercolunmuş 
bulunmasıdır. Zaten bu hal az çok 
komisyonların müzakerat esnasın 
da nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Mesela, Portekiz murahhası üst 
üste beş defa söz İstediği halde, 
her defasına, içtimai -terkeylemif 
tir. Buna mukabil Fransa gibi, in 

Nevyorktan Bağdada 
uçabilecekler mi? 

LONDRA, 29 A.A. - Jim ve Anny 
Mollison'un seyyahatinin sermayedan 
Lord Wakefieldd parçalanan «Çeafa
rer» tayyaresi yeri.ne hİı' yenisini yap .. 
mak üzere emirlerine kafi derecede pa
ra vermiştir. 

Buna rağmen Mollison'ların Nevyork
tan Bağdada uçmak tasavvurlarını t~t
bik edebileceklerini zannedilmiyor. Zıra 
lngiltere de bir tayyarenin yapılması i
çin en az iki ay zamana muhtaçtır. Ve 
tayyarenin Amerikaya gönderilinesi la
zımdır. «Seafrer» tayyaresinin enkazı 
American Fanner vapuru. ile lngiltere
ye gönderilmiştir. 

giltere gibi heyeti murahhasalarm 
teklifleri hazan reye hile konulma
dan· aynen kabul edilmit addolunu 
yordu. 

Bu sebeple reye konulsa ekseri
yet alanuyacağı 'üphesiz olan bir 
çok teklifi itiraza lüzum görülme 
diğinden dolayi bir emri vaki ha
lini almıştır. Bundan iıe bilhassa 
büyük devletlerin müstefit olduk
ları meydandadır. 

Üçüncü nokta yukarıda itaret et 
tiğim gibi raporun büyük işler ya
pılmı' gibi çok memnun ve müfte
hir eda ile yazılmış olmasıdır. 

Konferans hangi meseleye el sür 
dü ise ihtilaflarla kartılaşmış, ka

ti neticelerden sarfı nazar, hal yol 
larıw tespite bile muvaffak olam:ı. 
mıttır. Bu 'erait dahilinde rapor 

yazmanın ne kadar mütkül oldu
ğu kolaylıkla anlaşılır. 

Her memleket ittihaz etmit ol
duğu tedbirlerin doğruluğuna ka

nidir. Gümrük duvarları bir fena· 
lık bile olsa memleket için bir za

rurettir. ithalatta tahdidat parayı 
korumak için bayalattan uzakla. 
fan yegane müspet yoldur. Sanayi 
ziraati himaye, memleketlerin en 

ba,ta gelen vazifelerinden biridir. 
Vaziyet normal bir hale gelinciye 
kadar dövizlere 3erbesti verile

mez. Milli mahsullerin ihracını te 
mine çalıfmak, konferansa düten 
vazifenin en b"'ta olanlarından b 

ridir. Bütün bunlar belki doğru 
ve şüphesiz ki doğru, yalnız fena 
ciheti herkesin bilaistisna ayni 
nazariyeleri müdafi ve esiri olma 
sıdır. 

İşte herkes ayni fikir etrafında 
ittifak ettiği içindir ki asıl ihtilaf 
ortaya çıkmıf, konferanıı daha 

ilk haftasından itibaren it göre
miyecek bir hale getirmittir. Fa
kat, 'urası muhakkak ki, buraya 
gelirken ittihaz ettiği tedbirlerde 

belki de bira2 fazla ileri gittiğini 
zannederek müteellim olan her na
zır memleketine tamamen müste

rih dönecek ve kendinde diğerle
rinden geri kalmamak için yeni 
tedbirler ittihazı hususunda yeni 
kuvvetler bulacaktır. 

Bununla. mevaddı iptidaiye fi
atları yükselmiyecek, paralarda 
istikrar husule gelemiyecek, itsiz
lik azalmıyacak, ticaret normal 
bir şekil almıyacak fakat dünya 
itlerinin düzelmesine intizaren 
memleketlerinin baş aşağı yuvar
lanmasına meydan verilmemiş ola 
caktır. 

Konferanstan alman yegane 
ders budur. 

1 Maarif vekilini 
Kimler kurtardı 

Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Bey 
deniz kazasından kurtaranlar araaın· 
da Muzaffer Ef. isminde bir denizci· 
nin bulunduğu da iddia edilmektedır 
Dün hadiseye §ahit olan ve Fener
babçede Eskilimanda oturan Fehime 
Hanım bu hususta bir muharririmİZl 
ıunları söyleıni,tir: 

- Kral Hz. ne seyahatlerinde Oslend' 
a kadar refakat ettim. Oradan lskoçya'
ya .ge~tiler; sjmrli de lsvirrede bulunu ... 
yorlar. lstanbul'a. uğrıyaCaklarını tah
nıin ebniyorurn. lsvit're'den ltalyaya o
radan lV\.su· veya Hayfaya eitmeleri ınu.h 

tannı muı:ıhedeleri ~,. cniden tetkik taleple· ferden pek memnunum. Bu görüşmeler da yazdığı bh· makalede Fransızlar tara· 
rini mü~aiaa et,neğ-i t~abhüt etmiştir. iktısadı ve siyasi meseleler halinde ltal.. fından daha dikkati-! meşgul olunması sinde diyor ki: 

Alman taraftarı mahafil, Macaristani ya He Macar hükUmetlerinin ayni noktai. icapeden bir meseleyi ele alırmış olmasın· <CGayri. tabii un,urların doğup çoğal .. 

- Hadise günü sabile çıkarlarken 
Şükrii Reisin •andalında çocuklar, 
Eyübün sandalında Vekil Beyin baldı 
zı hanımefendi, Petronun sandalında 
da çocuk vardı. Bir sandal daha var
dı. Fakat sandalcınrn ismini bilmiyo 
rum. Vekil Bey bu ıandaldaydı. Fa
kat bu sandalcıyı görttem tanıyamam 

Y alıiız Şükrü Reise vaka günü ve 
cuma günü bir miktar para bedir• .. 

t,cn1?-l(l"r. 
Almanyadan uzaklattıran bu müzakere- nazarda olduklarını müşah•de etmek1iği dan dola Hitler'e minnettar ohnak ı- _ masını teşvik eden aldırmamazlık siste• 
lt't"rtP n.rlf ıHıı um lrta ..1 ... 1...,.,. Jl.--"·· _ _i_,;:::_::_:~~:;:::=:.:.::::_:=,-:-;.;,.;;;;.,;.:;,;;.;:..;ı:,:..J...2ilill..~~'.l..i~~~./.l!~:lli.ı~'-11:wl~..l.i!i:.J,..:::::;.:;;.:::,.;:;:!~:...;;::;:,;;;...=====;;...;.;_ _ _._.....ı'-1...~..,_-----------------



IF.~.ui 
Sarayburnu gazinosu 
Kartıdan görüyorum= Gülhane 

parkının Sarayburnu kısmı aylar-
\ danberi bili ve bombot bulunu

yor. Sebebi Belediyenin bugüne 
kadar burayı icara verememesidir. 
Gerçi umumi bahçeler, dünyanın 
her tarafında halkın serbestçe ve 
parasız olarak istirahatine tahsis 
edilmi~tir; fakat bizim, bu umumi 
kaideye ittibaa hiç bir mecburiye
timiz olmıyacağı; Sarayburnu ga
zinosunun Şehremanetine irat ge
tirir bir kazanç membaı olmasının, 
elbette ki oranın halka tahsisinden 
daha doğru bulunduğu mülahaza
sıdır ki; sabık tehremanetini bura 
sını icara vermeğe aevketmitti. 

Bununla beraber halkın sıhhati
ni muhafaza endi,esinin de bunda 
ayrıca müessir olduğunda tüphe 
yoktur. Çünkü orası pek ziyade 
Boğaz ruzgi.rına maruzdur. lstan
bulun her tarafı kasıp kavrulurken 
denizden geldiği için sert; ısırıcı 
bir rüzgar orada hiç eksik değil
dir. Mufassal bir yokut çıkarak ter
liyen halkın orada soğuk bir rüz
gar kartısında üfiiyeceği, batta teb 
likeli bir hastalığa yakalanacağı 
muhakkaktır. Şehremaneti; her 
,eyden evvel otomobil rakibi olmı
yan hakiki halk tabakasının sıhha
tini dütündüğü için orasını icara 
vermek suretile paralı bir duhuli
yeye tabi tutmuf, bu suretle hal
kın tükran ve minnetini kazanmıt· 
tı. 

Sonra diğer bir mesele daha 
var = malum ya Sarayburnu ga
zinosunun rıhtım kısmının bir ta
rafı korkuluksuzdur. Analarile ba
balarile oraya gelen çoluk çocuk,o
lur kidenizi seyretmek,yabut balık 
avlamak hevesine kapılır.bu a•·a-ia 
muvazenesini kaybetti mi denizin 
dibini bulur. Mevki akıntılı oldu
ğu için kazaların be~ vakit facia
lara tahavvülü kabildir. 

İnsan, bunları dütününce eski 
Şehremanetinin burasını icara ve
rerek paralı duhuliyeye tabi tut
mak, her sınıf halkın serbestçe bu
rada gezinmelerini tahdit etınek 
suretile bir tatla kaç kut vurmuf, 
ve halka ne büyük bir iylikte bu
lunmut oldüğu kolayca anlatılır. 

Omit ederiz ki Belediyemiz de 
"Ehi emcetleri,, Şehremanetinin is 
rine uyarak yakında buraımı yük
sek bir bedeli icarla kiraya verir; 
bu suretle halkımızın sıhhatleri, 
hayatlan namına bu tehlikeli mm
takaya girmeleri imkanını eskisi 
gibi paralı duhuliyeye tibi tutarak 
orayı bir halk seyrangahı olmak
tan muhafaza eder. 

Salôhaddin ENiS 

Pollete 

Beş kayıkçı 
Bir .-azete, Buna ..,ı.ilerile alikadar 

olan ve bunlara htanhul'cla iken yatak
hk eden bq kayıkçının yakalandığını 
yazmıfh ... Zabıtaca böyle kimselerin ya
kalanmadığı beyan edilmektedir, 

Kaybolan kız bulundu 
Vezneciler'de Hüsnü B. in evladi mane 

visi olup kaybolduğu yazılan Hikmet is
mindeki kız zabıtaca bulunarak ailesine 
teslim edilmi§tir. 

Pantolondaki 40 lira 
Takıimcle bir ıarajda toför Süleyman 

polise müracaat ederek pantalonundan 
40 lirasını~ çalındığını iddia etmiıtir. 
Tahkikat yapılıyor. 

1 BORSA 1 
(İt Bankasmdan alınan cetveldir) 

29 TEMMUZ 1933 
Akta m 

istikrazlar 
istikraz dahili 97.SO 
1933 lıt•kra:zı 95.
~,r rf. voli rı 2,35 
D. Mu•~hhide 53,80 
l..u ü 'd'.r 8,25 
Saydi mabi 5#60 
Baidot 10 
T, aakeriye 10 

Fiatları 

Tahvilat 
Elektrik 
Tram••J' 
Tün•I 
Rıhtım 

Anadolu 1 
ili 

" Mümeııil 

18,20 
45.65 
45.40 
49,05 

ESHAM 

J, Bankası Na· Telefon 14150 
ma 9,50 Bomonti 21,-
,. " Hamiline 9,55 T., ko-. 27,75 
.. ,, Müeı•İ• 1Q2 Çimento 12,50 
Tram"Vay 50 J t "' c!ey. 21,-
Anadolu Hiııe 25,60 Şark day. l,60 
Reji 3,60 Balya 2,75 
Şir. hariye 15,25 Şark m. ecu. 2,90 

ÇEK Fi ATLARI 

PArİı ı2,()6 Prai 15,9025 
Londra 705 \ ' iyana 4,24~ 
Nüyork 6375 Madrit 566 
Milano 8.93 Berfin 1.975 
Briilııel 3.375 Viyana 3,8923 
Atina 81,S Peıte 3,89,25 
Cene•re 2,43,875 Bel.rat 34,605 
Sofia 67.935 i Bültraı 19.965 
Amıterdarnı 1,1694 Moako•a 1082,75 

NUKUT (Sabt) 

Karuı .Kuru• 

20 f. Fra.nııs. ı10 1 Şilin. A.,,. 25.-
1 lıtarlin 710 1 Pe:z.eta ıs.-

1 Dolar 149 t M~rk 50.-
20 Liret 219 1 Zırloti 21.-
20 f. Belçika 116 20 Ley 24.-
20 Drahmi 25 2J Dinar ss.-
20 1. J."jçre 815 1 Çe··novec -.-
20 L~•• 25.- 1 Altın 9,32 
21 Ku~. ('"e'< 120 1 ·"'-'cid.iye O.j·/ 

1 Fl-.·-n 84.- I! ",,.ot 2.~5 
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• 
ŞEHiR 

Ekoıto•I 

Piyasada şeker 
Bollandı 
Alpullu dün yeni şeker
lerini piyasaya çıkardı 
Alpullu Şeker Şirketi dünden itiba

ren yeni sene ıekerlerini piyasaya çı
karmıya başlamıt, piyasada teker bol 
laşmııhr. Şirket, Sirkıocide veya de
polarmda veya kayıkta kristal toz !e
kerinin kilosunu 36. 75, sandıkta küp 
ıekerinin kilosunu da 39.50 kuruıtan 
toptan satmaktadır. 

Piyasada hariçten de 18 vagon §'?· 

ker gelmittir. 

Bu seneki üzüm ve incir 
Bu sene lzmir'de 55 - 56 bin ton üzüm 

ve 18 bin ton incir istihsal edileceği tah
min edilmektedir. 

Balıkesir sergısı 
20 ağustosta Balıkesir'de y...-li mallar 

sergisi açılacaktır; hazırlıklar bitmek 
üzeredir. 

Zingal keresteleri 
Zingal ıirketinin Kahire'ye gönderdi

ği k...-esteler Mısır'da çok beğenilmiıtir. 
Mısırdan memleketimizden kereste al
mak için ofiıe müracaatlar vaki olmuı
tur. 

ihraç mallarımız ve dolar 
Doların sukutu üzerine Amerika piya

sasında ihraç maddelerimizin sürüm va
ziyeti Ticaret Odaıınca tetkik edilm~
tedir. Bu vaziyetten üzüm ve tütünlerı· 
nıizin müteellir olduğu anl&§ılmaktadır. 

Odanın cumhuriyet bayramı 
mecmuası 

Ticaret Odasının, Cümhuriyetin 10 
uncu yıldönümü münıuebetile .. hazırla: 
dığı fevkalide mecmua, çok mutenevvı 
mündericatta olacaktır. M~ua~a, m-:ı· 
rutiyet ve cü~u?yet d~~len?e 8.!t 
mukayeseli istatiıtikler, hancı ticaretı
mize ait esaolı malumat ve diğer ...-n
leketlerle aramızdaki iktisadi münaseba
tın ıon vaziyetlerine ait tafıilit buluna
caktır. 

Balkan ticaret odasında 
Balkan Ticaret Oda11nın faaliyetini 

arttırmak için yeni tedbirler dütünülmek 
tedir. Balkan Ticaret Odasındaki balkan 
memleketlerinin tefleri, kendi memleket
lerinin Ticaret Odalarile yakından te
mas ederek balkan iktıaadiyati üzerinde 
müıbet neticeler verecek tekilde alaka
dar hükUmetler tarafından alınacak müt
terek tedbirlerin eoaslanm hazır)ıyacak
lardır. 

Yeni sene buğdayı 
- Yeni sene buğday rdwlteainin .-eçen 
seneden fazla olacağı, mabaulün ihtiya
ca tekabül edeceği anlatılmaktadır. 

Buğdayı koruma kanununda, fiatleri 
yükoeltme ve fiatlara istikrar venniye 
matuf bazı tadilit yapılması mevzuu ba
hiıtir. 

Zahire ve hububatta standard 
Zahire ve hububat maddelerinde ıtan

dard yapılmaıma ve bazı mahsul içinde 
azami ne miktarlarda yabanci maddeler 
bulunabileceğine dair olan tevhit ~
mit 2 ve 3 numaralı zahire ve hububat 
beyannameleri 1 eylulden itibaren tatbi
ke baflanacaktır. 

Şöförler 
Kaç saat çalışacak.la 
Hamit B. ne diyor? 

Şoförlerin fazl!" ~alı§bkları vo; be· 
tediyenin buna manı olmasına daır .ya
pılan tikayetler hakkında .. Bel~d~ye 
Muavini Hamit B. §U':'u ~ylemııttr: 

_ Şoförlerin mesaılenne daır be
lediye talimatnameıinde kayıt va~dı.r. 
Şoförler 4 saat çalıttıktan sonra ıstı
rahat ederler ve muayyen istirahatten 
sonra tekrar 4 saat çalıtırlar. Fakat 
toförlerin mesai saatlerini kontrol et
mek bilfiil mümkün olmuyor.,, 

. 

Haydar Bey işe başladı 
Maarif müdürü Haydar B. mezuniye

tini bitirmiş ve dün vazifesine baflamıt 
tır. 

Cumhuriyet bayramı 
ve maaşlar 

Cümhuriyet Bayramı ıerefine bu 
sene 28 teırinievvelde teşrinisani nıaat'" 
lan verilecektir. Maaşlarını itledik
ten aonra alan devair memurlanna da 
teşrinievvel maaşları ayni giinde tedi· 
ye edilecektir. 

Dün Adana vapuru gezildi 
Hususi vapur1ara kıymet takdirine 

memur komisyon, dün Adana vapu· 
runu muayene etmittir. Komiayonun 
henüz muayene etmediği 6 vapur 
kahnıttır. 

Büyük bir piyango 
Hilaliahmer, Himayei Etfal, Milli Ta

sarruf, Maarif ve idman Cemiyetleri na
mına tertip edilen büyük müıterek pi
yanıo 1 teşrinisanide keşide edilecektir. 
Bu zengin piyangonun tertip heyeti, Hi
liliahmer reisi Ali Pş. nın riyasetinde 
ilk toplanhsını yapmııtır. 

Gezilen fabrikalar 
Sanayi Umum Müdürü Recai B. şİm

diye kadar yÜ•e yakın fabrika ve imala
tane gezerek bunların ham madde ihti
yaçlarını teıbit etmiştir. Recai B. buı;ün 
lercle ayni maksatla lzmir'e oradan da 
A~< ""'Ya gidecektir. 

aeledlred• 

Hal yapılıyor 
İnşaat münakasaya ne 

şartlarla konacak? 
Belediyenin Kerestecilerde yaphracağı 

hal projeleri tamamen bitmİ§tİr. ID§aat 
için bir hafta sonra münakasa açılacak
tır. inşaata çabuk bqlanabilmek için be
ton kısmı ayn, demir ksnnı ayn müna. 
kasaya konacaktır. 

Halin vaz'ı esas resmi 29 tetrinievvel 
Cümhuriyet bayramında yapılacaktır. 

Tuluat artistleri 
TulUat kumpanyaları artistleri için ay

n bir meslek cemiyeti olmadığından Be
lediye bunların musiki cemiyetlerine kay 
dını ve bu ıuretle hüviyet varakaıı alma 
lannı muvafık görmüıtür. 

Kimsesizler yurdu 
Galatada kimsesizler yurdunun tamir 

ve tadili bitmiştir. Müeısese bir haftaya 
kadar Belediyeye teslim edilecektir, 

Esnaf bankası 
İşler yeni idare ile yürü

tülebilecek mi? 
Şehir Meclisinin kararile Eınaf 

Bankasmın mali vaziyetini tetkik için 
bir komisyon tetkil edilecekti. Bu 
karar arifesinden üç ay ıeçtiği halde 
henüz komisyon teıekkül edip tetki
kata başlamamı§br. Dün bu hususu 
Belediye muavini Nuri Beyden sor
duk. Bize dedi ki: 

- Bankaya getirilen yeni müdür 
Hamdi Raıim B. fayanıitimı.t bir zat
br. Bize bankada yeni bir çok ıalaha
b yapacağım, faaliyet gösterileceğini 
oöyledi. Biz de mfupet neticeleri bek
liyoruz. Bankanın alacaklannın tahsi
li için çalııılmaktadır. Komiıyonun 
teıkili ve tetkikata batlamau timdi
lik geri bırakılmııtır.,, 

Afyon mübayaabna 
başlanıyor 

Afyon inhisarı idaresi, bqlıca merkez 
lerdeki teıkilatını da bitirmek üzeredir. 
idarenin ağustoı bidayetinden itibaren 
lstanbul piyaaasında afyon mübayaab
na bathyacağı haber verilmektedir. 

Mahkemelerde 

\ 
Ylllrette 

Milli emlak 
Yeni bir müdürlük teşkil 

edilecek .. 
Milli emlak müdürü Rüıtü Bey An

kara'clari şehrimize gelmittir. Burada 
bulunduğu müddet içinde milli emlak 
müdürlüğii teıkilab ile meıgul olacak
tır, Dün Defterdar Muıtafa Beyi ziya
ret etmiıtir, 

Zirai tetkikat 
Ziraat Umum Müdürü Tenik Bey 

memleket dahilinde zirai tetkikat yap
maktadır. Şimdi Bursa'dadır, bir kaç 
güne kadar buraya ıı;elecektir. 

MalOI gaziler 
Malül Gaziler cemiyetinden bir heyet 

Vilayete gelerek timdiki idare heyetini 
iıtmediklerini ve kongre yapılmasına mü 
saade istemiıtir. 

htidalan Umuru hukukiyeye gönderil
mittir. Maaınarıh yakında kongrenin da
veti muhtemeldi 

Sabri Bey 
Dahiliye Vekileti tefti§ heyeti reisi 

Sabri Bey mezunen Bulgaristan'a gide
cektir. 

Devlet Denizyollan 
ücurat tarifesi 

Ay başında faaliyete geçecek olan ko
misyonca hazİr)anacak den.iz yollan ücu
rat tarifelerinin ıimdiki ücretlerden yük 
sek olacağı yolundaki netriyat henüz 
mevsimıiz telikki edilmektedir. Bunun
la beraber, ihtiyaca, seyrüıefer kalıiliyet
lerine göre bazı hatlarda tenzilat ve ba
zdarmda yükselme olacağı tahmin edil
mektedir. 

İsviçre Conferderation'u
nun yıldönümü 

ltviçre Confederation'un 242 inci yıl. 
dönümü 1 ağustos salı ıı;ününe tesadüf 
ettiğinden o gün hviçre sefiri M. Henri 
Martin T erabyada şehrimizde bulunan 
hviçrelilerin tebrikatını kabul edecektir, 

Himayeietfal umum reisi 
Paris'te toplanan beynelmilel Hima

yei Etfal kongresine itfirak eden Hima
yei Etfal Cemiyeti Umumi reisi Kırkla
reli mehuıu Fuat B. avdet etmit ve dün 
Ankara'ya gitmİftİr. 

L 

Bir zimmet davası 
Maznun 138 lira parayı hasta çocuğu

nun südü için sarfettiğini söylüyor 
Kartal hususi muhaıebe tahsildarı i

ken zimmetine 138 lira ıeç.innekten ıuç
lu Mahmut Efendinin muhakemesi dün 
ikinci ceza mahkemesinde yapılmıtbr. 
Dünkü muhakemede Mahmut Efendi ye
ni doğan çocuğunun zevcesinden süt gel 
memesi dolay111yla ölüm tehlikesinde 
bulunduğunu, bahuından .-eJecek para
ya intizaran çocuğuna ıüt tedariki için 
bu ""?YI zimmetine geçirdiğini ve pa
ra gelır ıı;elmez ödediğini söylemit ıa
hitler de bu tekilde beyanatta bulun'mut
lardır. 

Mahkeme paranın ödendiğini ive zim
metin h~yati bir zaruretle yapıldığını 
nazarı dikkate alımı, Mahmut Efendi
nin bir ay hapse konulmasına ve iki ay 
memurluktan mahrum kalmaım1t karar 
vermiş, fakat hüsnü hali dolay111yla ce
zasını tecil ebniştir. 

Bir makarna fabrikasının 
defterleri 

Bir makarna fal,rikasına ait defterleri 
vergi tarhinda müessir olmaması için 
defterdarlıktan çalmaktan auçlu odacı 
Haı:ana ve tahkikatı lehine yapması için 
Pob~e biner lira rü~vet vermekten ıuç
lu Zıso Raka Efendılerin muhakemeleri 
dün Birinci ceza mahken~eaindc yapıl
mıştır. 

Dünkü muhakemede iddia makamı her 
iki suçlunun dR cezalandınlma]annı is· 
temi,, müdafaa vekilleri ise beraet tale
binde bulunmu;lardır. Muhakeme karar 
tefhimi İçin 9 ağustosa bırakılmıştır. 

Bir eroin davası 
Eroin yapmak, satmak ve kaçırmaktan 

suçlu Bernard Jules Blümenthal ile mü
hendis Kadri, Dimitri Dimitriyadis ı.. 
telyo, Miran, Yorgi ve Niko Camadanis 
ve arkadaşları ile Mel Eleninin muhake
melerine dün ağırceza mahkemeaine ve
kalet eden ikinci ceza mahkemesinde 
bakılmıştır. 

Dü":kü muhakemede dinlenen §ahitler
den bır kısmı maznunlann lehinde di
ğer bir kısmı da aleyhinde şehadette bu
lunmutlardrı. 

Maznunlardan mevkuf olanların vekil
leri mahkemede ıene tahliye talebinde 
bulunmuşlardır. Mfthkeme bu talebin 
tetkikına. karar venniı, ve tetkik netice
sinde venlecek kararın 2 ağustos çarıam 
ba ıünü tefhim edileceğini bildirmittir. 

Nazım Hikmet Bey altı aya 
mahküm edildi 

cGece gelen telıraf• isİnl)i eseriyle 
komünistlik propağandası yapmak.tan 
suçlu Nazım Hikmet Beyle bu kitaptan 
satmaktan suçlu muallim Ahmet Halit 
ve bu kitabı baımaktan ıuçlu Ankara 
matbaası •ahibi Ali Beyler hakkında 
ağırceza mahkemesinde yapılan gizli du
ru~ma dün neticelenmiş ve karar alenen 
tefhim edilmiıtir. Karara n;-zaran mual
lim Ahmet Halit ve Ali Beylc7 ka!tları 

ve suçlan sabit olmadığı için beraet et
miılerdir, Ni.zım Hikmet Beyin komü
nistlik propağandası yapmıf olmaktan 
sabıkalı bulunduğu nazan dikkat& alın,. 
mış ve bu esbabı müşeddededen adde
dilmiı, 6 ay Ü~ ıı;ün hapıe konulmaıma 
karar verilmittir. 

Kaçakçılık davaları 
Gümrükteki 8 inci ihtisao mahkemesin 

de dün bir çok davalar rüyet edilmiıtir. 
Bu meyanda müteaddit esrar Ye eroin 
kaçakçılığı maznunlannın davaları rü
yet olunmştur. 

Kadri B. in muhakemui 
Bunlardan maada Adana Hat komiıeri 

Kadri B. İn de muhakemesi intaç edil
miı, iddia makamınca mumaileyhin 1918 
numara.Is kanunun 25 İnci maddesinin 
son fıkrasına tevfikan bir sene hapiıle 
tecziyesi istenilınişt:r. Mahkeme, bugün 
kü celsede, mumaileyh hakkmdaki kara
nnı tefhim edecektir. 

Diyamandi El. nin davaırı 
Temyiz mahkemesi, Diyamandi Ef. nin 

davalarının mercii rüyetine ait karanru 
tebliğ etmiştir. Buna nazaran, Diyaman
di Ef. nin 9 uncu ihtisas mahkemesin
den 8 İnci ihtiıu mahkemesine devredi
len ve mezkiir mahkemece rüyeti red
dolunan eski meselesine ait davaıı, ge
ne 9 uncu ihtisao mahkemesinde rüyet 
edilecektir. Son meseleye ait davaya da 
8 inci ihtisas mahkemesi bakacaktır. 

Temyizin bu karan üzerine Diyaman
di Ef. ve rüfekasının 8 inci ihtisao mah
kemeıindeki davasının riiyetine rlün de· 
vam edilmi1ı bazı şahitler dinlenmittir. 
Bu davaya ÇBl"f'Ullba günü devam edile
cek ve o gün maznunlarm müclafaalan 
dinlenecektir, 

Mecit mahkUnı oldu 
8 inci ihtisas mahkemesinde Bulgaris

tandan kaçak esrar getirirken yakalanan 
Meciı'te bir sene hapse mahkum olmuı
tur. 

On Uç okka esrar 
Gümrük muhllfaza memurları, eYVelki 

ak,am Azapkapı' da takip ve tarauut et
tikleri bir hamalın sırtındaki iki çuvalı 
muayene etmi,lerdir. Bu çuvallarda 13 
okka esrar bulunarak müsadere edilrnİ§· 
tir. Bu esrarm Yahya isminde birine ait 
olduğu anlaıılmıt ve vaıi mikyasta uyu§ 
turucu maddeler kaçakçılığı yapan bir 
ıebekeye dahil olduğu zannedilen mer
kum derdest ve ihtisas mahkemesine sev 
kedilnjştir. Yahya'nın Orhangazili Mus
tafa ile bu esrarı Ankor vapuruna v...-
mek üzere hazırladıkları da anlaıılmq, 
Mustafa'da yakalanmıttır. 

Uyuşturucu maddeler 
Son tebliğ mucil,ince 9 uncu ihtisas 

mahkemesinden 8 inci ihtisas mahkeme
sine devredilen uyutturucu maddeler 
kaçakçılığına ait 200 dosya ta•.nif edil
miş ve maznunlnrın muhakemeleri ııra
y:ı kor.ulmuıtur, 

OUmrUklerde 

Mısır yolcuları 
İle gelenler 
Eşyalann muayenesi me

selesi hallediliyor 
Gümrük Bapnüdürlüğü, lskenderi

yeden gelen vapurların muayenesi i
çin Denizyolan idaresile bulunan su
retiteaviyeyi vekiletin tasvibine arzet• 
mittir. 

Mapnüdür Seyfi B. dün bir muhar
ririmize bu suretitesviyeyİ ıöyle izah 
etmiıtir: 

- lskenderiyeden dönüşte lzmire 
ufnyan vapurlara binecek yolcuların 
eıyası, vapurda ayrı bir yere konula
rak mühürlenecek ve latanbulda mü
hür açılar1tk içindeki e§ya bilimuaye
ne çıkanlacakhr. 

''Yolculardan yanlanndaki bavul 
ve emaali etyayı ayn yere koydunnı
yarak yanlarında bulundurmak isti
yenler de olabilir. Bunu da düıündük 
ve bu kabil eşyanın dört tarafından 
iple bağlanıp ıümrükçe mühürlenme
sini muvafık gördük. Bu mühürler, 
lıtanbulda muayene edilecek ve bo
zulmamıpa o qya bilamuayene tehre 
çıkarılacaktır. Bu tekiller vekaletçe 
de tasvip edilirse derhal tatbik edile
cektir. 

"'Rodoa'a uğrıyan vapurların mua
yeneaine gelince, ihracat Ofisi, bize 
tikayet edilen mütkülattan bahisle 
bir tezkere yolladı ve cevabım da -.er
dik. Dodos'a uğrıyacak bir vapurun 
müteakıp Türk liıuanlarmm her birin
de muayene edildiği doğru değildir. 
Yolcu hangi iskelede çıkarsa eı:rau 
da yalnız orada muayene edilir. 

"Bir mütkülathr tutturulmuı gidi
yor. Fakat mütkülat nelerdir; bunu 
IÖyliyen yok.,, 

Zaro ağanın gümrüğe 
gelen eşyası 

Zaro Ağa namına lngiltereden bazı 
eıya gelmiştir. Zaro Ağa, dün bu eı
yanın kendisine verilmediğinden ba
)>isle Gümrük Baıınüdürü Seyfi Beye 
müracaat etmiıtir. Yapılan tahkikat 
neticesinde, Zaro Ağanın Londradan 
avdetinde eıyaaının Osman iaminde 
bir hamalın imzasile gümrükten alın
dığı anlatılmı§hr. Zaro Ağa, bu ha
malın timdi gümrüğe gelmek isteme
diğini aöylemittir. Gümrük idaresi, 
hamal Ounanı aratıp buldurarak eı
yaıının teslim edileceğini Zaro Ağa
ya temin etmitlir. 

Norveçli izciler 
Peşteye gitmek üzere Nor

veçli 150 izci geldi 
Beynelmilel izcilik te§kilatınm 20 

nci yıldönümünü teait için Budapeıte
de yapılacak tezahürata iıtirak ede
cek olan 150 kitiden mürekkep Nor
veç İzcileri Prof. Dr. Raııunald lver
sen'in idaresi altında tehrimize gel
miılerdir. Prof. iversen dün bize de
di ki: 

- Memleketinize ilk defa olarak 
ıeliyorum; Türkiyeyi §İmdiye kadar 
coğrafya kitaplarında tanmııttık. F •· 
kat vücuda getirilen terakkiyattan ha
berdar değildik. Budapeıtede Türk 
izcileri ile tanıtacağmıdan ~ok mem
nunum. Norveç'in 2, 750,000 nüfusu
na mukabil 14 bin izcisi vardır. Oslo'· 
da bulunan Darülfünundan gayri Ber
gen'de bir Fen Akademisi ve bir ena-. 
titü teknik, Drantheim'de bir pedago
ji mektebi vardır.,, 

İnkılap müzesi 
Cümhuriyet bayramında 

açılıyor 
Şitlide, Gazi Hz. nin vaktile otur

dukları evde tesis edilen lnlulip mü
zesinin 29 teırinievvel Ciim.huriyetin 
onuncu yddönümünde merasimle açıl 
ması tekarriir etmittir. Müzedeki ki
taplar ve eıya bu hafta içinde müte
hassıs bir heyet tarafından tasnife bat 
!anacaktır. Müzede inkılapla alaka
dar 20 bin cilt kitap toplanmıthr· 

Komi.yon toplanıyor 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümün

de ıehrimizde yapılacak mera.sim 
programını tespit etmek üzere letek
kül eden komisyon dün belediyede mu 
avin Hamit Beyin Riyasetinde toplan
mıtbr. 

Dünkü toplanhda Ankaradan ıele
cek direktife intizaren burada ne ıi
bi hazırlıklar yaphrılabileceği görii
ıülmüıtür. 

Komisyon cumartesi ıünii tekrar 
toplanacakbr. 

1 KUçUk haberler 1 
* Teftiıten avdet - lstanbul gümrük

leri muhafaza Başmüdürü Haoan B. Ka- · 
radeniz mıntakaımda dört gün ıüren bir 
teftiı seyahatini müteakip dün telırimi
ze avdet etmiıtir. 

* Son hafta zarfmda Karadeniz sahil
erine bol yağmur yağmııhr. 

* Bona acenteleri Birliği umumi ka
tibi, iısizlik yüzünden acentelerden bir 
kısmının borsadan çekilecekleri rivaye
tinin doğru olmadığını söylemi~tir. 

* Avukat Mustafl\ Hayri B. 5 inci 
Hukuk mahkemesi kararile (Tirit zade) 
olan soyadını <Tatarağası) olarak tashih 
ettinnittir. 

.lfllCLE~ 
ı aıova şarkısı! 

Y alovaya sık gitmediğim için o 
benden, ben de ondan bezınit değiliz. 
Eğer deniz yolunun uzunluğu beni 
ondan, yerin darlığı da onu benden 
bezdirmezae !. 

• Tedavide olan bir yalunımı ziyaret 
için cuma günü Yalovaya gittim. Cu
ma günü Yalovaya gitmek öyle zan
nedildiği kadar basit bir mesele de
ğildir. Bir kere vapurda yer bulmak 
için saat yedide gelenlerden, sızın 
gibi vaktinde gelenlere yer kalmaz. 
Ve yolu ayakta geçiriroiniz. . Böyle 
hareektsiz ayakta durmanın da, yü
rümekten fazla in.sanı yorduğunu 
söylemiye hacet yok!.. Oraya varın
ca da Tatarağaaı &"ibi yaya kalmamek 
için vapur Y alovaya gelmeden yarn:ı 
oaat evvel yanap.caiı tarafa ıelıp a 
ğızda bulunmak lizundır. Böylelıkle 
ilk çıkanlardan olunanız otobüste yer 
bulabilirsiniz. Yoksa sona kalır, 
dona kalıraımz •• 

Bundan ötesi rahattır. Türkiyenin 
en ıüzel yollarından birinin Üzerinde 
yuvarlanır bir çeyrekte kaplıcaya va
rırsınız. . . Bu, mükemmel bir tc~
dir ... 

Vapurun kalabalığı, yersizliği ve 
yolun hele Büyükadadan sonrakı u · 
zunluğu yanında bu mükemmel yol 
ve çabuk vanı İyi bir nottur .. 

Ben Yalovaya dört sene evvel git
miştim. Bu defa ııidi§imde tanıyama· 
dım. Yolı.,rı, parkları ve tertibatı o 
kadar dej:i,miı! .. Lakin deği+miy"n 
o tahta ve dar oteller .. 

Huı ada mühim bir meıeleye par-
mak baaacağım. Yalova fU aon aen, .. 
lerde Gaz.ınin irta-dile hastalara ve 
aağlara bir arhhat ve iıtirahat yeri o
larak L'Çıldıktan sonra bir müddet 
belki tereddüt devresi geçirdi. Oraya 
kah .-örenek kih merak se..-kile gidil
di. Lakin bugün artık bir ihtiyaç ,ek
line girmit olan bu güzel ve cennet gi
bi yerin bütün meziyetleri yerli ve ec
nebi herkeı tarafından tanınmıttır. Bu 
na munzam olarak Y alovanm bir de 
~yaıi huıusiyeti var. Oraya muteber 
siyaıi doatlarunızı da davet ediyoruz. 
!ıu, bahçe, park elhaııl tabii güzel
likler yüzümüzü ağartacak haldedir. 
Ama Yalova bugün dünyanın su şehir· 
leri ıibi değil onlarca, yüzlerce hatta 
bir tek muntazam ve modern otele 
m•tlik değildir. 

Oranın masrafını naııl kaptacağını 
hesap edenJeı·, orada bir mevsim (ya
ni bet. bet buçuk ay) z1trfında kaıç 
hastayı barındırabileceğini düşünere• 
bunu kestirebilirler. Bugün Yalova
da değil bir mevsim için bir gece kal· 
mak için bile oda bulmak bir mesele 
halindedir. Bir mevsimi klasik teda· 
vi müddeti olan 2ı ıüne taksim eder. 
sek sekiz tedavi devresi olduğunu bu· 
!uruz. Elimizdeki otellerin barmdıra· 
cağ. mioafir adedini bu 8 ile darbe
dince bir mevsim zarfında Yalovaya 
aza.mi kaç kifi aeleceiini he&ap etmek 
bir çocuk iıi olur. Ben odalan sayma. 
dmı ama, hamamJara uzak ve bina
enaleyh hastaları oturtamıyacağımız. 
tepedeki Büyük oteli dahi saydığımız 
halde zannetmem ki; 300 kitiden faz
la banndırabilelim. Hatta bu bile bi
raz mübalağalıdır. 8 ile darbedince 
2400 kiti eder. insaf. Bir mev•imde 
gelecek 2400 kiti ile bir kaplıcanın 1 

masrafları kapablır mı? .• 931 oene&İn· 
de Viıiye gelmit olanların adedi 1 

200,000 kiti idi. . Dikkat!. . 200000 
kiti. • Ama, Vitide evlerin yarıaı o
teldir. Otellerin içinde de bizim Pe
rapaluı aandal diye yanına asacak 
hakiki palaslar vardır. , 

Buıünkü halile ben Yalov1tyı ço
cukken ıı;idip le can11kıntıundan es
nediiimiz ( Çiftehavuzlar) mesiresine 
benzetiyorum. Bu halile yani getirdi
ği bu az maırafla oraya bir takım eğ
lence yerleri, sinemalar, tiyatrolar fa .. 
lan yapmıya imkan yoktur. Gene bu 
halile iradı arhrmıya da imkin olma· 
dığı gibi. Onun için hastalar başbaşa 
verip biribirlerine hastalıklarım ve 
dertlerini anlatırlar. Yalnız kalınca 
da kendilerini düıünüp yeni yeni has
talıklar ke§federler. Halbuki bir su 
tehrinde hutayı tedavi eden bir ta· 
raftan su ise diıer taraftan da türlü 
türlü eğlentilerdir. Bir taraftan be- ! 
den, diger taraftan ruh tedavi edil- n 

mezse o tedavi neye yarar?. 

Akf&ID saat on, on buçuğa kadar 
Çınar altında oturduktan sonra düşiın 
celi dütünceli odalarına çekilen hasta
ların ıikayet ettikleri şeylerin başında 
bu eğlentisizlik geliyor. 

O halde ne yapmalı? .• 

Bir kere, otel ismine hiç layık ol
mıyan o barakaları ortadan kaldırıp 
oraya §Öyle 1000, 1500 kitilil< bir kaç 
modern otel yapmalı. . Y alovanın 
cidden muntazam heyetisıhhiyesi bu
ıünkii otellerin odalarmı .-ezse, hao
ta batına düten metremikabı havayı 
hesap etse acaba en basit fen mukta
zalannı bulabilir mi?. Odalarda en 
sade konfor vasıtalarının yokluğuna 
bir mazeret dermeyan edilebilir mi?. 

Ben bu sahrları halk için bir ihti· . 
yaç haline ıirmit olan Y alovanm rağ
beti aleyhine bir propaganda olmıya• 
cağından emin olarak yazıyorum ve 
istiyorum ki; artık bu mükemmel kap
lıca, bidayette kendiıinin inkitafına 
cidden hizmet etmit olan sabık Seyri
sefain ve lahik (Akay) ıibi bir vapur 
idaresinden alınarak bir aari tirket 
haline getirilsin! Yatbvada 3000 kişi· 
yi barındıracak oteller yapıldığı gün 
orası ıinemaıı, tiyatroıu, eğlenceai, 
konforu v 11hhati ile dünyanm en ıü
zel kaplıcalarından olur ve hiç ıüphe· 
siz maarafını koruduktan başka kir 
da bırakır.. Ama 300 hastayı zar.:or 
ıığı!\tırabilcn bir yerin yalnız güzelli
ği ve suyunun kıymeti onun inlıJşafrna 
kifayet edecek bir amil değildiı·. 

r.ı:;ı.rK 
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Avrupa tetkikleri 

Hudut ötesinde Türk izleri .. 
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2 Ağustos çarşamba ISTANBUL • 
18 Gramofon 

Avrupaya geçen Türk askerlerinin 
niçin muayyen ve sabit hedeflerde dur· 
madıkarını tarih kitaplarından çıkarma· 
ğa çalııan geçmiı ~n ~azıc~~ beyh?· 
de emek çekiyorlar, benım ıııbı gençlı· 
ğinin dörtte birini ihtiyat zabitliği ile 
geçirmiı her Türk için Marmarayı seç• 
tikten sonra, tabii tarih sahifelerini, Ru 
melinin düz ovalarına bakarak okumak 
kabil oluyor. .. .. 

Uzunköprüye kadar uzanan düzlu· 
ğü Anafartalar savaıı sünlerinde Ça
nakkaleye geçerken bıraktığım ııibi bul
dum. 

Çanakkale sınırları belli bir yer, ora· 
da toprak rengi giydiğimiz san kara 
boyayı görmek kabil değildir. O, Türk 
askerinin kanile yuğrulmut harçlardan 
yapılan al ve kızıl bir kaledir ki, kapısı"" 
da: (Türk yaıadıkça seçilmez ve atıl· 
maz) yazılıdır. 

Halbuki, Uzunköprüden yukan doğ 
ru uzanan medeniyet yolunun geçtiği 
ovalarda ilerlemek için geçit aramağa 
lüzum yoktur. Tarih bilgilerinin aradık· 
ları izler buralarda daha çok göze görü 
nüyor ve Türklerin Avrupa yolunda 
HiÇ DURAK aramadan ilttlemelerinin 
sebepleri daha güzel anlatılıyor. 

Meşhur Türk sözü, atalar'öğüdü: 
(At bulunur, meydan bulunmaz) 

Bunun türkçe asıl manası (At ve, 
meydan bulundu mu; durmadan, din· 
lenmeden sür, ileri,) demek olacak ki, 
Avrupaya geçen Türk askerleri, bindik· 
!eri atlan sünnek için, Rumelinin Yetil 
ovalarını pek elverişli bulmuslar ve du· 
raklarda mesela Meriç kenannda ancak 
atlarını ;ulayacak kadar dinlenmiıler
dir. 

Anadoluda, atla yapılan yolculuklar· 
da bir ~ok defalar, uzaktan dumanlı dağ 
!ar "örünür. Sabahleyin yola çıkıldığı 
zam~n, geçilecek yollan bilenlerden bi
risi tarif eder, karııki ak bayırın arka· 
sında görünen koca dağın dibinde ..• Kö 
yü var, bu akıam orada kalacağız, der. 

Fakat Marmarayı geçtikten sonra 
Türk kahramanlannı pek iyi tanıyan 
yüksek balkanlara kadar böyle uzaktan 
gösterilecek bir ıey yoldur. lıte büyiik 
Türkün tanlı tarihinin çok sayğı değer 
yazıcdan, Türk askeri dinlenecek dağ 
sölge bulmak için balkan eteklerine ka. 
dar gitmiştir. 

(Meriç var. Nasıl geçtiler?) gibi bir 
sorgu karşmnda kaldığımı duyuyorum. 
A efendim, (Türk ata binmiı, babasını 
tanımamıı) deriz. l\ferici tanır mı? Ft· 
ratta boğulan Türk atlısından sonra 
Marmaraya at sürenler yaşamııtır, deni· 
ze at sürenler, Merici, Manej maniasrn· 
dan geçer gibi atladılar, 

• • • 
Çölden tabii sınır olmadığı sibi ova

larda da milli bir sınır çizmek kabil ol
mıyor. Ve Uzunköprünün yeşil düzlük· 
!eri bitmeden bab tarafındaki yabancı 
komşumuzun sınırına .giriyoruz. Yer yü 
zü görünüşü değişmeden, sun'i boya ile 
duvarları, tahtaları ve direkleri, hattii 
bezleri boyamak pek yakışıksız oluyor. 

Belki bize öyle geliyor, çünkü biz, 
geniş Türk tarihinin içinde dar, kısa ve 
bir Belçika kommünü, yahut lsviçre 
kantonu ıribi birbirine bitiıik ve hatta 
birihirinin eletrik tellerine, su boruları· 
na ortak Belediye sınırlarını andıran 
devlet hududu tanımıyoruz. 

Yeni Karaağaç, bu sun'i boya al· 
tında, yolcuların gözüne görünmek 
için yol boyuna dizi!miıtir. Elektrik 
ışıkları ile bezenen bu yeni köy taslağı 
eski Karaağacın değil, tarihin yürü .. 
yüşünü kırk defa değiştiren kahranıan 
Edirnenin rakibi görünüyor. 

Edirne istasyonuna geliyoruz, gözleri .. 
miz kama,arak, gönüllerimiz titreyerek 
hayallerimizle dünkü canlı Edirneyi gör
meğe çahııyoruz. 
Yabancı bir sınırdan geçtikten sonra 

ana yurttan bir topri\ğa ayak basmak 
zevkı ile istasyona iniyoruz, kimıeJer 
yok, sababliyin aç karnına istasyon çeş
mesinden birer bardak su içerek trene 
dönüyoruz. 

Y anm saat sonra, bizim düne kadar 
cesri Mustafa paşa dediğimiz, bugÜn ya
bancı bir atla Svilenğrat denilen istas
yondayız. 
Burası benim düıüncelerime göre bakı.: 

ki olmasa bile tabii sınır vaziyetinde 
kanlık, dağlık bir geçidin önünde kü-

çük bir kasaba olarak yqardı, halbuki ta• 
rihin bir kaç defalar hudut olarak gös
terdiği bu yerde hiç de tabii sınır yoktur, 
buraıı da Türk ıuvariıinin atını sürüp 
seçdiği düz ovaların ortasındadır. 

Edirnenin belki yirmide birinden kü
çük olan bu kasabanın istasyonunda bü
yÜk bir kalabalık canlılık ve Y8f8ma ben· 
ğileri var. 

Türk ve Yunan istasyonlarında her· 
kes demir yollannın üzerine inerek treni 
bekleyebilir, fakat burada, tren durun• 
caya kadar hiç kimse istasyon binasının 
gazinosu vazifesini gören parmaklrlda 
ayrılımı sahasından dı!"" çıkamaz. Tür 
lü türlü sabcılar, yalnız bizim Eskiıehir 
istasyonunda gördüğümüz gibi oldukla
n yerde dururlar, a1ıcdar onların aya· 
ğına l(İtmeğe mecburdurlar. 

Bu istasyonda trene derhal yemekli 
vagon bağlanıyor. Yolcuların yÜzü gül
müştür, herkes, pek yanlıı olarak, Av· 
rupa medeniyeti buradan baflıyor, diye 
bir hiue kapılıyor. lstanbuldan akıam 
yedide kalkan trende yemekli vagonun 
bulunmaması hu hissi takviye ediyor. 
Halbuki Bulgarların yaptığı gib~ küçük 
Çekmeceye kadar trene refakat edecek 
yemekli vagon oraya kadar akıam ser
visi yaptıktan sonra ertesi sabah Avru· 
padan selen trenle lstanbula dönerken, 
Avrupa yolcularına bir sabah kahvealb· 
sı da verebilir ve Türk fopraklannda bu 
ııibi medeni i!ler çok bakımsızdır şeklin· 
de propağandanın önüne geçilebilir. 

,,. ,,. ,,. 

Süngüsü kırıldığı İçin değil, yalnız bol 
para ile yapılan yabancı propağandalara 
kandığı için umumi harbin talihsiz mağ· 
lUpları arasında bulunan Bulgariatanın 
köy ve kasabalannıla, yol ve köprüleri 
üzerinde büyiik bir İmar faaliyeti göze 
çarpamaz hütün hu itler sakin ve mute
dil yürüm~edir, hattii bir az da ıark 
düşüncesile mütevekkiliine bir vaziyet
te yapılmaktadır. 

Kendilerini büyiik galipler arasında 
gören aşağı ve batı komşulani.m servet 
tafğınlığını ve bilhassa hazımsızlığı gös
terir ~ibi demir yolu etrafına dizdikleri 
yeni yeni evler, buhçeler ve caddelerle 
süslenmiı yeni köylerini ve kasabaları
nı Bul.,aristanda görmek kabil değildir. 
Anlatılıyor ki, Bulgarlar da, Macarlar 

gihi, hattii Avusturyalılar gibi, kendi ta· 
rihlerinin yürüyÜfÜnÜ değiıtirecek bir 
kurtarıcı bekleyorlar. 

Fakat zavalılar bilmiyorlar ve düıüne
miyorlar ki bu mucize on binlerce sene
lik Türk tarihi içinde gelip geçen kah
ramanlan da gölgede bırakan büylik 
Türk milletine mahsustur. 

,,. ,,. ,,. 
Tren, bizim eskiden beri Filibe dediği

miz CP!ivdov) da bir saat duruyor, bun
dan istifade ederek ıehri gezdik. Otuz 
yıl önce, hemen kiimilen Türk denecek 
kadar bizim olan bu şehir, bugün tema• 
mile Bulgarlatmıftır. Muhtelif semtlerin 
isimleri arasında halen kullanılmakta o
lan Murat tepe, Şehir tepe gibi isimlerle 
Şahabettin paıa vaktine ait camlı türbe 
gibi bir kaç hatıradan başka türklükle 
aliikası kalmamışbr. 

K. NACI 

Tıpta yeni usuller 
Bu günün hekimleri eski zaman

dakilerin yapbğı gihi açıktan açığa 
tedavi usulünün ilaçlamanın fayda ve 
tesirinden bahsedemiyorlar. ilaçtan 
fayda bekliyenler halkın yalnız cahil 
takımıdır. 

Aıırlarca JÜren amprızun hatu. 
ve yanlıtlıklan ve bir kaç neslin ame 
li eaaalar dahilinde mütalaa ve teteb 
bulan neticesi ancak hakiki bbbin 
ilaca müracaat keyfiyeti pek nadi,. 
ahvalde olabileceği anlll§ılmııtır. 

Hekimin yapacağı haıtanın bün
yesinde aslen mevcut olan ve onun 
sıhhat ve iadei afiyetini ki.fil ve za· 
min bulunan, hasılı asıl şifa iimili 
olan kuvayi tabüyenin yolunda ifayı 
vazife etmelerine nazaret etmekten 
ibarettir. 

Doktor olan bilir ki binlerce hastalann 
ekserisi normal vücudün ef'al ve ha .. 
rakitından bazılarının li.yikiyle c~ı e
yan etmediği ve sıhhatinin iadesi ise nor 
mal hale zaten temayül ve say eden hu 
tabii ef'al ve harekatın hali tabiiye av
detlerini teshil etmekten ibarettir. 

Bazan böyle bir gayri tabii halin 
husule gelmesi muayyen bir sebep 
tahtında olursa o sebep derhal iz.ıle 
edilir. Ve sıhhat iade olunur. Ekseri 
rahatsızlığı tevlit eden sebep tayin 
edilemez. Yalnız onun asarı görülür. 
O halde bunların bertaraf edilmesıne 
çalıtılır. 

Bugünkü tababet ayni zamanda 
niçün ve nasıl normal hallerin hasta
lıklara gayri tabii hallere münkalip 
olduğunun hikmet ve sebeplerinin 
ekserisine vakıf olmuttur. Bu itibar 
ile bu haitalıklara tutulmamak için 
nasıl hareket etmek ve ne türlü ken
dini korumak lazım geleceğine ı.Jı:.:r 
bugünkü hekimlerin bilgisi bir iki 
nesil evvelki hekimlerin maliimatı ı.ı 
nisbetle pek fazladır. 

Bundan baıka taba betle ciııi eı· 
fenlerin müıterek mesaiai ve büyuk 
yardımı sayesinde bugün doktorlar 
bir çok hassas alat ve edevata ın.ılik 
olmuılardır ki, bunlann yarclımı le 
hastasının rahatsızlığını li.yıkiyi.11! t:t. 
yin edebiliyorlar. 

Vaktiyle hastalığın tayin ve te}hİ· 
si için bir sürü taharri usulleri veya 
yalnız seriri taharriyata müstenit ka 
rarlarla iktifa olunurken bugilı. l ı- ~ 
histe mahareti müsellem bir doktor ka
dar muktazi alat ile mücehhez vasat de
recede bir doktor dahi hastalıktan ka
tiyetle teıhiste muvaffakiyet gösterebi
lir. 

Oftaloskop, aistoskop, larinfoskop, 
ve sair muhtelif ( skop) !ara iılışılmıt ve 
herkesçe malum olan aletlerdir. Bunlar 
vaııtaıiyle gözünden, boğazından, me .. 
sanesinden muztarip olan tOmselerin 
hastalıkları vuzuh ve katiyetle anlaıılır. 
Rontken de kemik ve i~ hastallıkları için 
ayni suretle kullanılır. 

BAHCESl 
Çarfamba akşamından itibaren icrayı lubiyata baflayan 

TROPiKAL EKSPRES 
Büyük Brezilya revü heyetinin 

kazandığı muvaffakiyet değil, muzafferiyettir. 
Bütün ,ehir halkı koşuyor, görüyor, beyeniyor, takdir ediyor 

ve candan alkı~layor. 
Bugün saat 17 de Matine (5922) 

Kaza ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Tiirkiyede bilifaaıla ıcrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

4030 

Milliyet'in edebi romanı: 43 yolonsel sesını kaba buluyorlardı. 
Daha doğrusu şaşırıp blöften kaç
tıkları için kızıyorlardı. YAY-LA KIZI. 

- YAZAN: Aka Gündüz. -
Ne kurumlu feyler. 

- Elin bitlisini yanlarına oturt
makla sanki demokratlık tasladı
lar. 

- Zavallı kızcağız kimaesiz-
mit. 

- Bari iyi bir kapı bulsa. 

- Baha Bey almıt diyorlar. 
- Bar direktoru memnun ol-

sun. Artık her aktam dolar dolar 
boşalır. 

- Fena mı? Bunun vergisi de 
yok. 

- Bir yeni, bedavadan numa
ra. 

- Yengem nemrut olmasa ben 
eve götürür büyütürdüm. 

- Toplanan paralar acaba ne
oldu? 

Petek epeyce yorulmuştu. Baha 
Beyin karyolası yanına bir eski 
yatak serdiler. Yatar yatmaz ge
rindi, Kemikleri ağrıyordu. İyi ye
mek, sıcak salon, serin limonata, 
tatlı pasta kızın başına vurmu,tu. 

İki gerinmeden, üç esnemeden 

sonra gözleri kapandı ve hemen 
ince ince horlamağa b8'ladı. 

Baha Bey gece ampulünün ince 
ıtığı albnda Petek'in yarı görünür 

yüzüne bakıyordu. Bu kızlardan 
acaba daha ne kadar var? diye dü
tünüyordu. Genç olsaydı, zengin 
olsaydı, bir demir deynek demir 
çarıkla altın, elmas madeni arar 
gibi Bu Petek'leri aramağa çıksay. 
dı. Bulduklarım getirseydi. Be&
leseydi. Okutsaydı. 

Birdenbire gülümsedi. 
Birdenbire yüzü buruttu. 

Birdenbire kızdı. Yumruklarını 
sıktı. Ditlerini gıcırdattı. içi yanı
yor, ağzı kuruyor, dudakları geri
liyordu. Arka cebinden yassı rakı 
tişesini çekti, açtı ve yudum yu
dum; yanan içini söndürdü. Viyo
lonselini kaptı, orada, Yayla kızı• 
nın yerdeki ince horultularını ağır 
ağır, acı acı bestelemeğe başladı. 

Gözleri şitmi,, yanakları sark
mış, benizleri sararmış pokerciler 
öteki salondan homurdandılar. Vi-; 

BAR BEBESİ 

Baha Bey uyandığı zaman Pe
tek uyuyordu. Hala kendinde de
ğildi. Nasıl serilmitse öyle kal
mıftı. Gövde, sinir, beyin yorgun
luğu Yayla kızını suya dütmÜf 
pestile döndürmüştü. 

Üstat mahmurluk bozuyordu. 
Bir yandan da kızı düşünüyor

du. 
Ensesini kaşıdı, b8' parmağını 

yeleğinin cebine taktı. O güne ka
dar hiç yapmadığı bir şey yapıyor
du: Cebindeki parayı hesaplıyor
du. 

Önce bir kat çamatır. Krepon
dan hazır dikilmişlerini bir dük -
kanda gördüğünü hatırladı. Enta
ri krepondan olmaz. Çok aşağılık 
şey. Şöyle ucuzundan bir margi· 
zet falan olursa. Ama kaça verir
ler? Sonra bir kısa çorapla sandal. 
Evirdi çevirdi, büyük meseleyi hal
ledemiyeceğini anlayınca Macar 
ahçıbaşının şişman madamını ça
ğırdı. Dütündüklerini sayıfa sayı. 
fa anlattı. Şişman Macar Madam 
türkçeyi biliyormuş gibi ellerile, 
başı ile anladığını işaret ediyordu. 

Kolombia 5606 Sa.hibinnin sesi E. G.2419 
Odeon 168233 - Odeon 250134. 

19Üstüdyo saz hey'eti. 
19,45 Hazını Bey tarafından Karaıöz. 
20,30 Udi Seli.ahttin B, v• Nubar B. refa-

katile Hamiyet Hanım. 
21,30 Gramofon 

Sahibinin sesi D. 1409 - Sahibinin ıeıi 
D. A. 8834, Brunıvi.clı: 3826 - Sahibinin se-
si K. 6575 • 

22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, saat ayan. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Grama.fon. 
18. : Sa!on orkestrası: Sda.ubert Ouvertüre 
Rosamund Thomas ..-alse Le Baiser Eilen• 
bers Marcbe Vonitioa.ne 
19, : Alatnrka •az-
20,15 : Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

19: Koro konseri. 20: "Solit kon,, isimli skeç.. 
21 : H1r.lk konseri. 22: Neıeli n.ıetri.yat. 23: 
Danı muai.kiai. 
BUDAPEŞTE, 550 DL 

20: Klarinet konseri. 20,35: Plik. 21 ,15: L ... 
har'in bestelerinden orkestra 'konseri. 23,50: 
Si&'an musikisi, 

VIY ANA, 5ı8 m. 
21: "Floransa maıeli,. iıimH halk operası 
23,20: Plak ile d&ns musikisi 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,35: "Emiral., isimli Barilli"nin opera tem· 
sili. Müteakiben: °Kanbur Hafif,. iaimli ope.. 
ra temsili . 

PRAG, 488 m. 
21: Tlyatro. 23,20: Çek eaerlerinden dans 
parçaları. 
BÜKREŞ, 394 m. 

11: Konser. 12: Konser. (Pli.k ile) 13,45: ha· 
fi.f 9!i..k konseri. 18: Konser l9,20: De•amı 
20,20: Cana pl.Alc:ları 21: Sakafon. 21,20: Ta· 
aanni. :C:;t,10: Romen musikisi. 

31 Temmnz pazartesi 
ISTANBUL ı 

18 Gr•mofon 
Sahibinin sesi C 1317 Sahibinin aeai A 1443 

Odeon V. T. O. 96 
18,30 Franaızca deri Jlerlemit olanlara. 

19 Kemal Niyazi B. •• arkadaıları. 
20 Nebil oilu laami1 Hakkı B. 
20,30 Kemani Reıat B. •• arkadaılanrun 

refakatile Vedia Riza H. Ye Muzaffer B. 
21,30 Gramofon 
Odeon 0.4955 Kolombia DG 222 Kolombia 

5290. 
22 Anadolu Aja.n111 Borsa haberi, aut ayarı, 
ANKARA, 1538 m . 

12,30 : Gramofon. 
18, : S•!'!>n orkeatrası: Fucik Ou•ertü:re 
MarinerellL Verdi Fantaiıie Riaoletto. Straua 
•alse Neu w.:.,,n Souaa Marc:.he The diplomat. 
19, : A!'l.turka aaz:. 
20,15 : Ajana a.hber!eri. 
VARŞOVA, ı44ı m. 

21: "lmperi.al oteli,. isimli operet temsili. 23,45 
danı pli.kları. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,53: Jlrahma'in eaerlerinden orkestra kon· 
seri. 22,20: Si&'an musikisi, 23,ZS: Pli.k. 24,20: 
caz musikisi. 

VI YANA, 518 m. 
21,45: "Yaz gecesi rüyaları,, isimli musiki fan 
tuileri. 23,4S: Plik ile danı muıikiai. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
21.20: Pli.k. 22,20: Offenbach'.;o eaerlerinden 
.. Madanı anırot., isimli operet temsili. 

PRAG, 488 m . 
21.30: Ma ndoHn kuator konseri , 21.SO: Şar· 
kılar. 22,10: Hafif muaiki. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Ha.ber!er - p!i.Jr.. 13,45: pli.k . 18: karıt ık 
konser. 20,20: pli.k ıle koro konseri. 21 : pli.k 
22: Çift piyano ile yeni muıiki parçaları. 22,25 
Umumi bir yerden kon,er nakli. 

1 Ağustos salı 
ISTANBUL ' 

12,30 Gündüz Neıriyab, Türkçe cramofon 
pli.klaru Kolombia 17173, Kolombia 17175 
Sahibinin sesi A 1648 Sahibinin seai A.A. 1656 
Odeon 202946 O:!.eon 202968. 

21 ,30 Gramofon 

Kolombia 9759 Sahi.binin sesi D. A.216 Sa· 
hibinin sesi C 2076 Kolombia G. B. 93 Sahi 
binin aeai K. 6412 Sahibinin sesi K 6527 
Odeoa 197115 

19 Üatütyo Saz Heyeti 
20 Osman Pehlivan 
20,30 Hanımla,. Heyeti 
21,30 Gramofon 

Sahibinin aeıi C1677 Sahibinin aeıi D A 446 
Brun 7930 8 Brun 40321 

22 Ajans haberi, sa.at ayarı 
ANKA~, 1538 m . 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeıtra11. 
18,45 : A!aturka aa;c. 
19,45 : Dana musikisi. 
20,15 : Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
21: Hafif musiki. 22,15: Konser ile kliıilıı: mu• 
aiki parçaları. 2: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Keman konseri. 21,15: Bir perdelik 
temsil. Müteakiben: Siaa.n mu.aikiai. 

ViYANA, 5ı8 m. 
21,35: Dr, lınas S~!pel'i.n ölümünün yıJ dö· 
nÜmü münasebet:le eserlerinden parçalar 22: 
Senfonik konser. 23.30: Pli.k i.le hafif mualk.i. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,35: Temsil. Mütu.lciben: Karııık konaer. 

PRAG, 488 m. 
20.55: P!i k. 21,20: Şa:rlalar. 21,45: Jıviçreli 
eserlerinden konaer. 23,20: pli.k. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13,15: Pli. le., 13,45: Keze. 20,25: Plik. 2l:Ta .. 
ganni. 21,35: Orkestra. 22.20: Konserin deva .. 
m•. 

Üstat bet liralık bir kağıt verdi. 
Madam: 

- Çok para var buğda. istemez 
çok para. 

- Ne söylüyorsun madam. Yet
miyeceğinden korkuyorum. 

- Çocuk bir banyo. Bet lira 
veriyorum çok para. 

- Banyo değil be! 
Ama timdi onun da kızı yıkat· 

mak aklına geldi. Doğru ya, önce 
temizlensin. 

Neyse, istediğini zar zor anlata· 
bildi. 

Kızı aldı çarşıya gider gibi yap
b , kendi pansiyonuna girdi. Kü
çük kızının çamaşırlarından bir 
kat aldı ve buna kendince bir fiat 
biçerek parasını cebine attı. Ora
dan hemşerilerinden birinin odası
na uğradı. Ondan da ucuza bir 
yeni entari aldı. Yüz elli kurufunu 
ona, ellisini kendine ayırıp kağıda 
iki yüz yazdırdı. Yalnız patikleri 
çarfıdan almıya mecbur oldu. Ba
rın bulatıklığında su ısıttı, kızı 
soydu, bir iyice yıkadı, taradı, giy
dirdi. Banyo parası da yanına kar 
kaldı. 

Petek titman madamın botuna 
gitmitti. 

Koca müessesede bu kızı ne ya
pacaklar? Mehmet Baha Beyin 
bir kapriıi bu. İki gün oynatırlar, 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
Odeon V T O 25 Odeon 4507 Kolombia 

D T 28 
18,30 Fransızca ders Müptedilere 

19 Udi Refik a Tlat B ve arkadaılan 
20 Bedayii Musikiye heyeti 
Kolombia D T .26 Sahibinin ••Ü C 2067 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi. saat arara. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 ' GraınoEon. 
18, : Salon orke.straNo 
19, : Dans muaikiai. 
20,15 : Ajans haberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
20,10: Plak.. 21,05: Piyano konseri. 22,10: Şar 
kılar· 20: Kahve konae.rl. 
BUDAPEŞTE, 550 m . 

21: Sarkılar .. Haberler. 22.35: a.hfif orkestra . 
konseri. 23.20: Si&'an muailı.iai . 1 

ViYANA, 5ı8 m. , 
21,4S: Peter Roael'l'er'in 90 ıncı doiduiu &'ÜQ 
ıerefine eserleri.nelen konser. 23,15: Hafif mu• 
siki. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
21,05: Mu•a.!:.•heler. 21.35: Askeri konaer. 

PRAG, 488 m. 
21.20: Konser. 21.35: Leonka•alJo'nun eser .. 
lerinden (Komedicilik) isimli temsil Plik ile. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler - Pli.k. 13,45: Oda muaik.iai pli.k 
ile. 18: Karııak l.::onaer. 20.25: Romen muıiki· 
si. 21: Solo flüt. 21.25: Piyano konseri. 22,10: 
keman konıerj. 22,45: donı muıi.Jôai. 

3 Agustos perşemoe 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
Sahibinin sesi E H 17 Polidor R 24044 

Sahibinin sesi K 2648 Odeon O 11239 Kolom 
bia C B 311 Odeon 250164 Sahi.binin seai 
K 6524 

19 Müıerref H Faik B Ye arkadaılan 
20 Saz Belkis H 
20,30 Tanburi Refik B Ye arkada.tlan 
21.30 Gramofon 

Koolmbi.a D 11014 Sahibinin sesi D 875 Sa 
hi.binin aeıi D B Sahibinin sesi K 6323 

22 Anadolu Ajan,ı, Boraa haberi, saat ayarı. 
ANKARA, ı538 m. 

12.30 ; Gramofon. 
18, : Alaturka aaz. 
18,45 : Viyolonsel konseri. 
19,15 : Alaturka aaz. 
20,15 : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

'· 

19,40: Pli.k ile koro lı:onae.ri. 21: Halk kona•· 
ri.. 23,05: Dan• muaikiai.. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,20: Ateryeden jkj opera lem.sili. 1) Galari' 
nin "Der Widerapenatiıe. Prinz" 2) Süppe' 
ni.n (Gala 'çayı) opereai. 22,10: Cas. 24: Si .. 
ı•n musikisi. 

ViYANA, 518 m . 
21t35: Haftanm haberleri.. 22~05: Senfonik kon 
ser. 23,SO: PJik ile dona muajkiai. 

MILANO, TO!HNO, FLORANSA 
21: Haberler - Plik. 21,35: Offenbach'in. 
(Hofman'ın hile.iyeleri) opereıi. 

PRAG, 488 m. 
21: İze! netriya.b. 21,45: lbrani ıarkıları. 21,55 
muhtelif. 23,20: Karııık konser. 
BÜKREŞ, 394 m. 

18: Askeri konser. 20,25: Senfonik konser 
22,20: Konserin devamı 

4 i4ğustos cuma 
ISTANBUL , 

18 Gramofon 
Kolombia DV 802 Kolombia DV 2073 S.. 

hibinin sesi D 1241 
18,30 Franan:ca ders Müptediler• 

19 Hikmet Ri%a H 
19,45 Oatütyo Saz ebyeti ile Cennet H 

20,30 Münir Nurettin Bey ve arkadaıları 
21,30 G.ramofon 

Sahibinin sesi B 6266 Odeon V T O 22 
Odeon 0·4924 

22 Anadolu Ajansı, Borıa haberi, ıaat ararı. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 ı Gramofon. 
18, : Pjyano konseri. 
18,45 ı Fransızca dera. 
19,20 : Gra.mofon. 
20,15 : Ajana ahberleri. 
. VARŞOVA, !441 m. 
19,40: TaKanni. 20,10: Plilc. 21,0S: Senfonit 
konser. 22..10: Devamı. 23; Kah•• konseri. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,35: Plaklar. 22,05: Sipa muaikiai.. 23,50: 
Taıanni 
VİYANA, 518 m. 

21,20: Atk ıa:rkılan (operetlerden). 23,20: 
Pli..k konaeri... 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler - Hafif muı!ki. 21,35: muhtelif 
müteakibe n: Temsil. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Sarkı!ar. 20..30: (V alanını tanı) iaimli 
konferans. 20,50: Halk konaeri. 21,20: Skeç. 
operalarından parçalar. 
BÜKREŞ, 394 m . 

13: Haberler - Pl~k. 13,4S: plftk. 18: Cu:. 20, 
45: Leonkavallo'nun (Palyaçu) operaaı plai 
i.le. 

5 Ağustos cumartesi 
ISTANBUL : 

18 Gramofon 
S e.hibinin aeai K 6318 K 6318 Kolombia 

DF 620 Kolombia DF 654 Polidor 20906. 
18,30 Fransızca dera İlerlemiz olanlara 
19 Mahmure Handan Hanım Saz 
19,45 Su Nihal Tevfik Hanım 
20.30 Eftalya H. Sadi B. ve arkada9lan 
21.30 Gra.m.ofon 
ahibinin ae•İ E. H 685 Sahibinin ıeai D B 

sonra bıkarlar. Kim bilir nerelere 
gider? Hazır gelmi;ken mutfakta 
&lıkoymalı. Bundan iyi yardımcı 
mı olur. Burada yer yatar, yatın
cıya kadar da it görür. 

Fikrini kocasına açtı. Kocası fa· 
rap kokan nefesi ile bir genif ne
fes alıp karısının karnına elinin 
tersini vurarak takalaftı. 

- Bedava yardımcı ha! 
Baha Bey de ötede düfünüyor 

ve kendi ince karnına vuruyor: 
- Öyle bir ses ki ondan yepye

ni bir musiki yaratabilirim. Hele 
biraz daha rahat etsin, benzine 
kan gelsin. 

Bar direktörü keyifli idi: 

- Kendi kelen bir artist! Oyna
sın oynasın hem o kazansın hem 
bar. 

Petek'in sevincine ölçü yoktu: 
Bundan iyi yer görmemitti. Bütün 

beyler hanımlar onu sevmitlerdi. 
Anasına da gönderecek parası 
vardı. Baha Beye: 

- Efendi ağa! dedi, o parala
rı anneme gönderdiler mi ki. 

- Bana verdiler, ben göndere• 
ceğim. 

- Mersi! 
- Vay! Ne dedin, ne dedin? 
- Mersi dedim. 

- Kim öğretti sana bunu? 

Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç için 

L. K . L. K. 
3 arlıiı 4- 8-
8 .. 7 50 14 -

1Z .. 14- 28-

Gelen e.rak &'•rİ verilae:ıı:.- Müddeti 
a•çen nüahalar 10 kuru9tur.- Gaz.et• •e 
matbuya ait itler için müdirirate mü· 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların mu'u
liyetini kahul etm ... 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Askeri Raaat Merkezinden 

Terilen mallı.mata ıöre, busün ha•• açık 
•e tima1i istikametlerden. hafif rüzıirlı 
devam edecektir. 

29.7.933 tarihinde ah•a tazyiki 762 
milimetre, sıcaklık en çok 28. en a:z 23 
derece idi. 

I 

Çanakkale seyahati kaldı 
Şehitlikleri imar Cemiyetinden: Şehit

lerimizin hatıra1armı taziz için 10 ağu"'" 
tosta Çanakkaleye yapılması mukarrer 
seyahat, mezkur tarihte Gülcemal vapu· 
runun sefere tahrikine hasd olan zaru
ret hasebile 7 eyliil perşembe gününe 
tehir olunduğu ve tevzi edilmit olan da
vetiyelerle biletlerin 7 eyllıl için mute
ber olduğu ilan olunur. 

İskenderiyede veba 
lskenderiyecle 20 temınuz 1933 tarİ· 

hinde bübon teklinde iki veba nk'ası 
görül<lüğü haber almmıt olduğun~ 
me:z.kUr liman muvaredabna muayenet 
tıbbiye ve itliifıfar tedbirleri konulmut· 
tur. 

iRTİHAL 
Merhum Asaf Beyin haremi ve İstan· 

hul Konservatuar ve Galatasaray Lise
si muallimlerinden Sezai ve Seyfettin 
Beylerin val.d.eleri ve sabık Altıncı or
du komandan• Halil Paşanın kain va1-
desi hanımın cenaze namazı bugün öğ
leyin Beşilı:taşta Sinan Paııa camiinde 
kılınacak: ve Yahya ottn.di dergihı me 
zarılığma defn olunacaktır. 

Mevla rahmet eyleye (5930) 

KARA DENiZ ORMAN 
iŞLETME 

Türk Anonim Şirketineden: 
Şirketimizde on beşer hi11Seye sah~p 

Sahlepci zade Haci Adil ve Haci Bal.ık 

zade Lütfü Beylerin 927 Mayısta il.in 
edilen yüzde 10 apel karşılığını verme 

diklerinden ilin tarihinden on beş gün 

zarfında maa faiz tediye eylemedik)e. 

rinde nizamnamei ahilinin 9 ve 10 un 
cu maddelerine tevfikan hisae senetle

rinin satılacağı ilan olunur. (5908) 

ZAYİ : İstanbul İthallt gümrüğünden 
aldığım 1981 No. makpuzla iki adet ori• 
jinal faturayi zayi ettim yeni.sini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
(5929) P. P. G. B. E. KEUN 

261 Brunıviılc 7600 B 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, aaat ayarı. 
ANKARA, ı538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : S;;;ıJon orkeatraaL 
18,45 : A!aturka •az. 
19,45 : Da.na mua.:.kiai. 
20,15 : Ajil.Ds haberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
21,45: Koro konaeri. 22,35: Şopenin eaerlerin. 
den. Konser. 23: Danı musilôıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Bir nakil. 2: Si&'an musikiai. 2: Opera 
orkeatrası ta:rafmdaa konser. 24,36: Jzci aeı .. 
riyalı. 

ViYANA, 518 m. 
21,25: (Yıldızların aadaıı) iıimli akeç. 23,25: 
Senfonik radyo orkestrası. 

MILANO • TORıNo • FLORANSA 
20,25: Müsahabeler • Pli.k ..... aire. 21,45: ka, .. 
:rı ı ık netriyat. 24:: Haberler. 

PRAG, 488 m. 
2a,15: Ba ndo mu&ika. 21,30: O~ earanen&'is 
hikiye. 23,20: Sesli film ıarlıca, konser. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler • 13.45: Hafif pli.klar. 18: Karı· 
tık muıiki. 2025: muhtelif aletter konseri. 21, 
05: Taıanni (Şarkılar ve op•ra parçaları) . 
21,25: Konser. 21 045: Skeç. 22120: Konserin 
devamı. 

- Kara urbalı, bıyıksız adam 
öğretti. Kim bir fey verirse, kim 
sana bir if yaparsa mersi de dedi. 
Dün gece dedi. F enasa demeyim. 

- Fena değil, fena değil. 
- Parayı koyacağın zarfın üs-

tünü ben yazayım. 

- Sen yazı bilir misin? 
- Az bilirim ama, Benzigül 

ablamdayken mektupların zarfını 
hep ben yazardım. 

- Yaz bakayım. 
Petek az kargacık burgacık '°" 

epeyce okunaklı bir zarf üstü yaz. 
dı. 

Paralarla mektubu beraberce 
postaya verdiler. 

1 
Petek Ankaraya geldiği günden 

beri ilk defa bu kadar sevinmifti, 

ilk defa mutlanmıftı. Kazandığı 
parayı kendi eli ile postaya atmıf, 
zarfını da kendi eli ile yazmıftı. 

Koca kemane çalan ve arka ce
bindeki yassı tişeden ilaç içen bu 

adam dünyanın en iyi adamı idi. 
Benzigül abla bir, bu iki. 

Ama Benzigül abla ortada yok
tu. içini çekti. Onunla koyun ko

yuna yatıp ağladıklarını, söylet· 
tiklerini, şonra uyuduklarını andı. 

(Devamı var) 



MEMLEKET:te:\::ala\ 
Bartında petrol 

Bir köyde de bir senedir 
petrol akıyormuş 

Bartin gazetesinden: On aydanberi, 
kesilmekıizin, çarşı içindeki bir su kuyu
sundan akan petrol hakkında iki hafta 
evvel yeni malU:rnat vermiştik. Bartın 
Ticaret Odası, cazetemizin nefriyatm
dan da bahsederek o hafta 1 stanbul Mn
taka11 Ticaret Müdürlüğüne malumat 
vermiştir. Ticaret Müdürlüğü, petrol nü
munesinin, mevcut olduğu bildirilen ba
zı maden nümuneleriyle beraber, lktısat 
Vekaleti Maadin Umum Müdürlüğüne 
cönderilmesini bidirmiştir. 

Ticaret Odası bu nümuneyi hazırla
makla meıgul iken, Karasu köyünde de 
topraktan petrol fışkırmakta olduğu ve 
bunun da bir seneye yakın zamandan 
beri devam ettiği haber verilmiştir. Ti
caret Oda11, oradan da bir nümune al
dıracak ve her iki nümuneyi birlikte 
Ankaraya gönderecektir, 

Karasu köyündeki kaynaktan çıkan 
maddenin de petrol olduğu anlaşılırsa, 
mmtakamızda geniı petrol tabakaları 
bulunduğu tahakkuk etmiş olacaktır. 

Bandırmada yüzme yarışları 
BANDIRMA OMllliyet) - Mmtaka 

ıdeniz yarıılan bugün çok kalabalık bir 
seyirci önünde yapıldı. Müsabakalara 
Bandırmadan idman yurdu, Birlik spor 
ve Erdekten idman yurdu iştirak etti
ler. Saat tam on beşte müsabakalara baş
landı. Heyecan ve neşe içinde şu ıekil
de neticelendi. 

100 metre sürat: beı yüzücü iıtirak 
etti. Erdekten Şakir birinci Birlik spor
dan Ali Osman ikinci. 

100 metre sırtüıtü: yine Erdekten· 
Şakir birinci Mustafa ikinci. 

100 metre kurbalama: Erdekten Hü
seyin birinci Bandırma l.Y. Şamil ikin
ci. 

200 metre sürat: Altı yüzğeçten Ban
ıdırma 1. Y. Kara Mehmet rakiplerini 
çok geride bırakarak birinci Erdekten 
Şükrü ikinci. 

400 metre serbest: Birlikspordan Ali 
Osman birinci Erdekten Hüseyin ikinci 

1500 metre tahammül: Erdekten Şa
kir rakipsiz kaldığından birinci sayıldı. 
Neticede Erdek 1 dmanyurdu Birinci, 
Bandırma Birlikıpor ikinci ldmanyurdu 
Mmtaka üçüncüsü oldu. 

Müsabakalar çok güzel bir havada ce
reyan etti. Sahil baştanbaşa, iskele ve 
binası, iskelede bulunan Bandlnna ve 
Feyyaz vapurlan meraklı seyircilerle 
dolmuştu. Birinci gelenler 18 ağustosta 
Büyükderede yapılacak Türkiye yüzme 
birincilik müsabakalarına iı,tirak edecek 
]erinden bu haftadan itibaren eğzersiz
lere başlıyacaklardır, 

Kastamonu Halkevinde 
KASTAMONU (Milliyet) - Meşru

tiyetin ilanına rasthyan 23 temmıız gü
nü ak!amı Halkevinde vali beyefendi, 
mevki kumandanı fırka erkinı ve halk 
mümessi1lerinden, 'münevverlerden mü
rekkep ~ok kalabalık huzurunda Dr, Fa
zıl Berki Bey tarafından meşrutiyetin 
nasıl ve ne sebepler altında doğduğu, 
meşrutiyetten sonra istiklil savaşına ve 
Türk Mtlletinin, halaskarı olan büyük 
Gazi tarafından nasıl kurtarıldığı çok 
canlı ve heyecanlı olarak anlatılmıt ve 
coşkun bir tarzda alkışlanmıştır, latik
laI marşından sonra genç muallimlerimiz 
den Sabri Gültekin Bey tarafından ken
di eseri olan Kastamonu uşağı ıiiri okun 
muş ve alkıtlarunııtır, bundan sonra Hal 
L:evi temsi] subesi tarafından Bir gece 
faciası ismin""deki piyes temsil edilmiş, 
alkışlanmııtır, bu suretle Halkevi, sa
lonlarını dolduran halka güzel bir geco 
yaşatmıştır. 

Halk edebiyatı 
AYDIN (Milliyet) - Dün akşam 

Halkevi salonunda Necip efendi tarafın
dan «Türk Halk Edebiyatı» hakkında 
bir konferans verildi. 

Necip Efendi Türk halk edebiyatının 
16, 17, 18, 19 uncu asırdaki hali ve te
kamüllerini ve farklarını anlatarak bir 
çok Türkü masal ve koşmalar okuyarak 
bunlan tebarüz ettirdi. 

Necip Efendi C. H. F. Aydın Vilayet 
heyeti tarafından lisede tahsil ettirilen 
çok çalışkan ve zeki bir gençtir, 

Amasra kömürleri 
AMASRA, - Çoktanberi atıl duran 

kömür ocaklarımız faaliyete geçmiştir. 
Evvela Tarlağzı kömür şirketi işe başla
mış, bir kaç gün evvel de Dökük ocağın
da faaliyete geçilmiştir. 

Limanımızın temizlenmesi ve mendi
reğin tamirHe sair noksanların ikmali 
hükumetçe kararlaştınldığı söylenmek
tedir. 

Yaraladı, kendisi de öldü 
MERZiFON, - Burada çok kanlı 

bir cinayet olmuş, ikı kişi ölmüş bir 
kadın ağır surette yaralanmıştır. 

Cinayet Çobanviran köyünde işlen
miştir. Bu köyden avcı oğlu Hüseyin 
ile ayni köyden Ali oğlu l,az Mehme• 
din bir tarla meselesinden' ötedenberi 
araları açıkmış. Geçen gün Hüseyin, 
karısı ile beraber tarlada çalışırken 
Laz Mehmet bir ata binmiş olduğu bal 
de tarlaya gelmiş: "Hüseyin günahla
rına tövbe et, seni öldürmiye geldim,, 
diyerek bir silah atmıştır. 

Çıkan kurşun Hüseyine isabet et-
memiş, fakat Hüseyin tehlikeyi görür 
görmez Liz Mehmedin üzerine atılıp 
atından yere düşürmüş ve elinden ta
bancayı almıya uğraşmıştır. 

Laz Mehmet bu sefer tabancayı bı
rakı~. ,!c~asına sarılmış ve Hüseyini 
sol bogru ıle kalbi Üzerinden yaralıya
rak öldürmüş.tür. Bu arada kocasını 
kurtarmak için araya giren Llltfiyeyi 
de l>~caklarından yaralamıştır. 

IY!usaraa esnasında Hüseyin Meh
•nedin elinden almıya muvaffak oldu
ğu tabanca ile üç ku:·şun atmış o da 
Mehmedi muhtelif yerinden yarala
mıştır. ~eh.~et te nakledildiği hasta-

Yüz bin dönümlük Cellat 
gölü kurutulacak 

Nafia Vekaleti, Kuşadası ve Torbalı 
bavalisinde yüzbin dönümden fazla ara .. 
ziyi işgal eden Cellat golünün kurutul
ması için yakında müteaddit amele grup
larını çabştırmağa başlıyacaktır. 
Hük\ımetçe bu büyük işten başka da· 

ha bazı kurutma ve sulama işleri için üç 
buçuk milyon lira kabul edilmiştir. Gö
lün kurutulmasından sonra bu civardaki 
yüzlerce köy halkı da sivri sinek ve 11t
madan kurtulmuş olacaktır. 

lzmir kordonunda otoraylar 
IZMIR, - idaresini üzerine aldığı 

liman inhisarı şirketi Kordonda otoray
lar isletınek suretile atlı tramvayları kal
dırro'"ak istemekte ve bu husus İç.İn de 
bazı hazırlıklar yapdmaktadır. 

Şirket bir tecrübe mahiyetinde olmak 
üzere Aydm demiryolları kumpanyasın
dan muvakkaten bir iki otoray almıştır. 
Bu aksam otoraylar Kordondaki mevcut 
tramvAy rayları üzerinde tec~übP ~dile
cek mesafeyi kaç dakikada katettiği ve 
rayların vaziyeti tesbit olunacrıktır. 

Müspet bir netice elde edildiği takdir
de lüzumu kadar otoray asgari bir müd
det zarfında satın alınarak İşe başlattı
nlacaktır. 

Bir pusuda dört zavallıyı 
öldUrdüler 

MERSiN - Bir kaç gün önce Mersi
nin Viran şehir nahiyesine bağlı Elmalı 
köyünde tüyler ürpertici bir cinayet ol
muş ve ki kadın ile iki erkek, pusuya dü 
şürülerek kahbece ölıfürülmüştür. 

Elmalı köyü muhtarı Osman ağa; ka
rısı, oğlu, ge)jni ve iki. aylık torunu iJe 
ağıldan köye dönerken yolda birdenbire 
kopan mavzer sesleriyle neye uğradığı
m anlıyamıyarak hemen yere yatmış ve 
yanındakilere de yere yatmalarını if'U'et 
etmiş iıe de, silah seslerinin gürültüsün
den maksadını anlatamamış. Tam bu sı· 
rada ağır bir yara alan Osman ağa: 

- Aman anam._ Vuruldum. 
Diye olduğu yerde krvnlmış kalmq. 

Pusudan devam eden yaylnn ateıi Os
man ağadan sonra oğlunu. karıımı ve 
kucağı çocuklu gelinini de yere ıermiş· 
tir. 

Böyle ş;d'detli silah sesleri, yakında 
bulunan köy halkını telaşa düşürmüı, 
bir taraftan nahiye müdürüne haber ve
rilmekle beraber diğer taraftan da halk 
vaka mahalline doğru koşmağa başlanuı
tır. Cinayet yerine gelen halk, orada 
cidden dayanılmaz bir manzara ile kar
ıılaşmışlardır: 

Bir taraftan Osman Ağa, kansı ve de
likanlı oğlu kanlar içinde ölü halde yer
lere serilmiş, diger yanda Osman Ağa
nın gelini göğsü kurşunlarla delik deşik 
olarak can çekişirken kucağındaki iki ay 
lık yavrusu da kanlara bulanmıs meme
sini yakalıyarak emiyor ve sapasağlam 
duruyor ... 

Bir müddet sonra Nahiye Müdürü 
Mustafa Bey vaka yerine gelerek tahki
kata başlamış ve cenazeleri köye naklet
tirmiştir. Ayni zamanda sıkı bir suret
te yapılan takibat neticesinde bu cana
var katilleri silahlarile birlikte yakala
mak imkanı hasıl olmuştur. 

Pusu kurup bu bir aileyi söndüren ka
tillerin adları şudur: 

Elmalı köyünden Gezer oğullarından 
] brahim, Mehmet, Nuri, Ibrahim, Hacı 
Kara Mehmet ve Mahmuttur. 

Bunlar cinayetlerini itiraf etmişlerdir. 
Yapılan tahkikat neticesine göre, bu yü
rek sızlatıcı cinayet eski bir kin yüzün
den yapılmıştır. Bu kin de vaktile öl
dürülen Gezer oğullarından Hacının, 
guya muhtar Osman Ağa teşvikile öldü
rülmesinden ileri geliyormuş .. 

Konya silosu 
Ziraat Vekaleti Konyadaki silo için 

en mühim yer olarak istasyon civa• 
nnda açık ambar ile. kapalı buğday 
ambarlan intihap etmiş ve inşaala 
başlanmıştır. 

Silo 4000 ton buğday alabilecek 
hacimde yapılacak, tahmil ve tahliye 
aleti otomatik pir tertibata malik ola
caktır. Silonun köylüye temizlenmiş 
ve ilaçlanmış tohum verecek teşkilata 
maliltiyeti de temin edilmiştir. 

Silonun in~asını 200 bin liraya bir 
Alman firması taahhüt etıniştir. Bu 
meyanda Akşehirde de ufak, fakat 
fenni bir zahire ambarı inıasına Zi
raat Vek&letince karar verilmi~lirw 

Merkez bankası Samsunda 
şube açıyor 

SAMSUN, (Milliyet) - Devlet 
Bankası (Cümhuriyet Merkez Banka
sı) Samsun ıube.sini açmıya kat'i ola
rak karar vermiştir. Gazi caddesinde 
tutulan bir binada tadilat yapılına.1<
tadır. 1 ey!Ulde bankanın şubesi Sam 
sunda merasimimahsusa ile açdacak
tır. 

Samsunda sandal sefası 
SAMSUN, (Milliyet) - Samsunda 

kayık gezintileri nazarıdikkati calip 
bir şekilde inkişaf etmiştir. Bilh;;;,;a 
Gazi parkı önündeki iskele belediye 
tarafından çok muntazam bir sureti~ 
tamir edildiğinden halk burasını dol· 
durmaktadır. lstanbulda olduğ.ı gib; 
zarif kayıklar Samsun limanın[ :;1.İ.s
lemektedir. Bu, Samsuna hususi bir 
güzellik daha ili.ve etmektedir. 

Çinede sıtma 
AYDIN, (Milliyet) - Çine kazasının 

eski Cine köyünün sıbna mücadele mın
takas; çe~resine alınması hakkında köy
lülerin dilekleri, Sıhhiye Vekaletince dik 
kate alınmış ve vilayet sıtma mücadele 
riyasetine emir gelmijtir. 

Cümhuriyet hükumetinin halkın sılıha
tına verdiği ehemmiyet ve bu husustaki 
hassasiyet bilha&f(a sitma mücadele teş

"l'"' tının bu sene:: ki suurlu ~alı ması u .. 
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Mukavele yapılan 
Üç Alman 

(Başı l iru:i sahifede) 
tika iktiran etmiş bulunmaktadır. 

Müderrislere hitaben yazılan mek
tuplar, dün Vekil Bey tarafından im
za edilip zarflara konmuştur. 

Her müderris ve muallime ikifer 
mektup gönderilecektir. Mektupla
nn birinde darülfünunun lağvedildi
ği ihbar edilecek, ikinci mektupta da 
1 ağustostan itibaren açılan üniversi
tede deruhte ettiği vazife bildirile· 
cektir. 

Telif ve tercüme heyetine geçecek 
yahut kadro harici kalacak tedris 
heyetine de gene ayni şekilde tebli
gat yapılacaktır. 

Hukuk Fakültesinden 12, Tıp Fa· 
külteıinden 17 müderrisin çıkarıldığı, 
Fen Fakültesinde eskilerden yalnız 2 
müderris kalacağı söylenmektedir. 

Dişçi mektebi için hariçten ecnebi 
profesör getirilmiyeceği tahakkuk et
miştir. Eczacı mektebi kadrosunda bir 
kaç ecnebi profesörü için tahsisat var
dır. 

1 ağustosta yeni üniversitenin açılı
şında Maarif Vekilinin söyliyeceği 
nutka büyük ehemmiyet verilmekte
dir. 

Salgın hastalıklar 
Kongresi 

(Başı 1 inci sahifede) 
dir. Dün bir muharririmize Naki Ce
vat Bey §U izahatı vermiştir: 

- Bu akşam (dün akşam) Sofya. 
ya gidiyoruz. Sofyada pazkrtesi günü 
toplanacak olan Salgın hastalıklar 
komisyonuna ittirak edeceğiz. Bu ko
misyonda iki memleket hudutlarında 
salgın hastalıkların sirayet etmemesi 
için tedbirleri görüşiilecek ve emniyet 
tedbirleri alınacaktır. Geçen sene 
Bulgarİ&tan ve Yunanistanda humma
yikıli.i yani ıap hastalığı çıkmıı, hu
dut dahilinden sirayetle lstanbula ka
dar gelmit ve Şileye dahi sirayet etmiş 
ti. Fakat yapılan tedbirler neticesin-
de bunun da önü alınmıştı. Trakya 
hayvan hastalıklarına maru olmak 
ıı,;in hayvanların geçecekleri yerlere 
ait talimatnamenin tatbikatına baı
lanmıştır. Hudutlarda muayene istas• 
yonları yaptık. Bu suretle Bulgarlarla 
arruruzdaki hayvan ticaretinin sıhhat 
noktainazarmdan kolaylaştıracak ve 
diger taraftan da hududunun on beş 
kilomeire derinliğindeki sahada da 
baytari mürakabe teşkilatı yapılmak 
Üzere her iki memleket, yekdigerine 
karşı olan mütekabil hayvan sıhhat 
işleri daha iyi mürakabe altına olacak 
tır.,, 

Yeni Fransız sefiri 
(!!<!., l inci sahifede) 

konsolosluk şubesine intisap etmiıtir. 
Şanghay ve Hankeu konsolosluklarında 
Hariciye nezareti kalemi mahsusunda, 
Asya işleri §Ubesi müdür muavinliklerin 
de bulunmuştur. Vaşington konferansın 
da Fransız murahhas heyeti umumi ka
tibi idi. M. Kammerer bundan sonra La 
Haye orta elçiliğinde ve Mısır Düyunu 
umumiye meclisi Fransız murahhashğın
da bulunmuştur. 

M. Kammerer ayni zamanda tanınmış 
bir mütefekkirdir; Akdenizin şark hav
zası siyaıi ve iktısa;di meseleleri ile ali· 
kadar olmuş ve tetkikati hakkında bir
çok eserler ve bu meyanda Arabistan 
hakkında iki eser yazmıştır. Legion d' 
honneur nişanını haizdir. 

. Fr:ızısanın Roma sefirliğine tayin e-
dı\mış sabık Ankara sefiri Comte de 
Chambrun'un bugün şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Comte de Chambrun 
Paristen tayyare ile hareket etmiş ve yol 
da Belgrada uğramıştı. Comte de Cham
brun Ankara'ya giderek hükUmetimize 
veda edecek 10 temmuzda Roma'da bu
lumnak üzere şehrimizden hareket ede
cektir. 

Spor 

Ulu dağda 
Kış sporları 
Ski meraklıları gün geç

tikçe arhyor 
ISTANBUL, 27 (A. A.) - Antre

nör M. Aleksi Abrahams'm Uludağm
daki kıt sporlan hakkında yazdığı 
şu makaleyi neşrediyoruz: 

"12 mayıa 1932 tarihinde Uludağı 
tepesine ilk defa olarak ski üzerinde 
çıktım. Ataziyi ski sporuna çok mü
sait bulduğumdan her tarafta bu spor 
için propaganda yapmağa başladım. 
Az zamanda ski kayıcılarmın adedi 
beni memnun edecek derecede artb. 
Bugün Bursa, ve lstanbulda 3 ski ku
lübümüz var. 

"Şimdi inkişafın ikinci merhalesine 
giriyoruz. Uludağda her ski kayan 
kabil olan emniyet ve yardımı temin 
edebilmek için ski kulübeleri yapıla
cak ve ski yolları İşaretlerle tespit o
lunacak, Bursa Valisinin ve Kolordu 
Kumandanı Ali Hikmet Paşanın bu 
spora karıı olan ali.kaları ve gayret
leri sayesinde bir kaç gÜn evvel hep 
birden bütün araziyi tetkik, yapı nok 
talarını tespit ettik. Şimdilik altı aki 
kulübesi inşa edilecek: 

1 - Dolu Babasında (Bursadan 19 
kilometre uzak) 

2 - Karabelen. Büyük kulübe (22 
kilometre) . 

3 - Kireçli yaylası (24.0 kilomet-
re). 

4 - Deregözlük (27 kilometre). 
5 - Devetaşı (28.50 kilometre). 
6 - Otelgözlük (31 kilometre). 
Nihayet Büyük otel. (Bursadan 

34 kilometre mesafede yolun sonunu 
teıkil eder). 

inşaatı Miralay İsmail Hakkı Bey 
idare edecektir. Türkiye idman Ce
miyetleri ittifakının bu işe olan ali.
kaaı şuradan anlaıılıyor ki kulübeler 
yapılır ve yollar tespit edilirken bir 
k'aç zaman için Uludağda çahımamı 
hana emretti. 

Şu halde büyük dağ sporu meraklı
ları daha şimdiden hazırlansınlar. 
Kışla beraber her genç, ihtiyar, kadın 
erkek Uludağda hiç tehlikesiz ski spo 
ru yapabileceklerdir . ., 

4 4 "' 

Davis kupası 
PARIS 29 A.A. - Beynelmilel turnu

vadan g,jip çıkan lngiltere ile Davis 
kupasına sahip bulunan Fransa arasında 
tertip edile ilk ili «tek erkekler» maçı 
dün yapılmıştır. 

Bu maçlarda iki Fransa tenisçisi mağ
lup olmuştur. Austin, Merlin'i Üç sette 
6-3, 6-4, 6-0 yenmiştir. Perry'ğ, I Cocbe_tı 
yi 8-10, j>-4, 8-6, 3-6, 6-1, ma İip etmiş
tir. 

Bu netifeye göre lngiltere smra karşı 
iki ile g&lip gelmiıtir, geriye üç maç da
ha vardır+ 

Büyük bir kongre 
(Başı l inci sahifede) 

mesi Maarif Vekaleti teftiş heyeti reis
liği tarafından hazırlanmaktadır. Kon
grenin esas mevzuunu bütün memleket 
Maarif işleri teşkil edecektir. Kongrenin 
Universite konferans salonunda yapıl
ması muhtemeldir. 

Kongrede esas müzakere mevzuunu 
lise ve orta mekteplerin ıslahı, ders pro· 
gramlannm tadili teşkil etmektedir. 

Bu kongreye Maarif işleri ile ali.ka
dar bazı ecnebi profesörler, Vekalet U· 

mumi müdürleri, vekalet umumi müfet
tişleri, yüksek Maarif müessesell>ri mü
dürleri ve ihtisas sahibi bazı muallimler 
iıtirak edeceklerdir, Bu kongrede alına
cak kararlara hususi bir ehemmiyet at
fedilmektedir. 

Devlet Demlryolları idaresı ilanları 

2 Ağustos 933 tarihinde yapdacağı ilan edilmiş bulu
nan banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı münakasası 
17 Ağustos 933 perşembe gün üne talik edilmiştir. (3624) 

4794 

12-7-933 tarihinde icra edilen münakasada elde edilen 
fiat haddi layıkmda görülmediğinden 650 ton yerli kok kö
mürü pazarlıkla mubayaa edilecektir. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 820 liralık teminatlarile bir
likte 3 Ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Ankarada 
Umum Müdürlük malzeme dairesine müracaatları lazımdır. 
Bu baptaki şartname Ankara' da malzeme dairesinde ve Hay 
darpaşa'da Tesellüm Müdürlüğünde görülebilir. (3703) 

• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Marsilyada Vaki" Arnaud" müessesesi mamulatından 
(13887) numaralı kararname ahkamı dairesinde Umumi 
takasla ve pazarlıkla (250-260) litrelik (400) Adet Konyak 
Fıçısı satın. alınacaktır. Taliplerin pazarlığa İştirak edebilmek 
üzere ( % 7 ,5) teminat akçele :ini hamilen 3-8-933 perşembe 
günü saat 14 te Galatada Alım ve Satım komisyonuna mü 
racaatları. (3568) 

Gedikpa~ada Jandarma 
Saiınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 20 000 çift yerli yün veya tiftik ço 
rabın kapalı zarf münakasası 19 Ağusto11 933 cumartesi 
güni.! saat 15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nü 
muneyİ görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için 

1 
1 :C.vkaJ müdiriyeti Lo1:uı.arı 

Mahalle ve 
Mevki 

B.Oğlunda H. 
Ağa 

C. ve Sokağı 

Caddeikebir 

Tophanede Ek Boğazkesen 
mekçi başı 
B. Oğlunda H. Yenişehir 
Ağa 
Bahçekapıda 4. Birinci katta 
cü Vakıf Han 
Çenberlitaş A-Cami Avlusun 
tik Alipaşa da 
B. Oğlunda H. Yenişehir 
Ağa 
Nuruosmaniye Çarşıkapısına 

muttasıl 
Üsküdar Gerede Y enicami avlu-

sunda 
Y. Kulede İlyasMünhedim ca
çelebi mi avlusunda 
Beyazıt Camii Türbe kapısı 

diş tarafında 

Çarşı Keseciler 

No.sı Cinsi Mii 
t 

197 Apartnnan 934 : 
2.ci katında n 
bar qe 1 

130 Hane "Eski 
Evkaf dairesi" 

5 Hane 

22 Oda 

23 
" 

58 Dükkin ve üs
tünde oda 

24 Dükkan 

~2 Yağ mağazası 

O Kulübe 

O Demir par· 936 
maklılda çevri
li mahal 

126 Dükkan ma- 93 
halli 

Balada muharrer Emlak hizalarında gösterilen 
l~rd~ kiraya ver~~k .~er~ müzayedeye konmuştur. 
rı Agustosun Yırım bırıncı pazartesi günü nat on be 
lacaktır. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat 
ne müracaatları. (3672) 

Guraba hastanesi için lüz umu olan otuz iki kale 
matbu8:.bilcümle masarifi dahi I olmak üzere tab'iyesi 
rett~.munaka~a~~ konu~uştur. Talip olanlar şeraiti a 
ve numunelerı gormek uzere her gün levazım idaresin 
hale günü olan Ağustosun 21 pazartesi günü saat onb 
re e.ncüınenine müracaatları. (3670) 

Alemdağı Vakıf ormanlarmm Çingen.tarla mev 
933 senesine mürettep 4 No. lı maktaı aslisinden bir 
zarfında kat ve imal edilmek üzere 200 metre mik'ap 
mamul kayın kerestesi arttırmaya çıkarılmıştır. lhal 
8-933 pazartesi giinü saat 15 tedir. Talip olanların 
bul Evkaf Müdüriyetinde Akarat idaresine müraca 
meleri. (3671) 

• 
Iktısat Vekaletinde 

2239 numaralı kanunun 10 uncu maddesine 
"Türk Bayrağı altına girecek gemilerde bulunması 
len vasıflar hakkında" neşredilen nizamnamenin Den· 
reti Müdürlüklerinden aranılamsı alakadarlara ilan o 

ictaaha. tie!edlye•i iiAnları 

Topkapıcla tramvay caddesinde 133-111 No. hane 
T. 4,5 lira. 

Aksarayda katip kasnn mahallesinde 3 No. hane enk 
11,5 Lira 

Yukarda yazılı mahallerin en)(azı satılmak üz 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti ani 
re Levaznn müdürlüğüne, Müzayedeye girmek için d 
933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encüme 
racaat etmelidirler. (3698) 

İstanbul dördüncü icra memurluğu 
Mahmutpaşada Mahmu tpaşayıveli mahallesin 

Nuriosmaniye caddesi cedit Nuriosmaniye kapısı ca 
de eski 68, 70, 94, 98, 96 yeni 108, 110, 86, 88 numa 
murakkam dört bap dükkamn mutasarrıfı olup Beş 
valdeçeşmesinde silahhane yokuşunda 18 numaralı 1:1 
mükim iken elyevm ikametgahı nıeçhul olan Münire 

Emniyet Sandığından 27-11-928 tarihinde 402 
numarasile borç aldığınız 1750 lira vadesi hitamında 
diğinden paraya çevrilmesi talep edilmesi ve bilahıra 
ehli vukuf tarafından 6700 lira kıymet taktiredilen M 
Paşada mahmut paşayı velir~ıahallesinde Nurios 
kapısı caddesinde atik 68-70-94-96-98 cedit 108. 1 
88 No. dört bap dükkanın açık arttırma neticesinde 3 
bedelle müşterisi üzerindedir. 

2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan borcun 
sene zarfında ödeyip ödeyemİ 'yeceğİnizi ve yahut me 
delle müşterisi üzerinde bırakma kararının verilmes · 
vafakat edip etmeyeceğiniz ve sukô.tunuz halinde b 
ve beş müsavi taksitte beher taksitte faiz ve masarifi i 
ile birlikte resülınalden yiizde 20 sini tesviyeyi taahhü 
addolunacağınızdan bu bapta bir diyeceğiniz varsa üç 
fmda 932-2148 dosya numarasile memuriyetimize 
etmeleri znnnmda muhtıradır. (3702) 

•• 
Marmara Ussü bahri ve Koc 

Müstahkem Mevki Kumanda 
Müstantikliğinden: 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğü efradında 
11-1-933 tarihinde lat'asmdan firar ederek izinsiz Vat 
dutlarından dışarı çıktığı haber alınan 341-5 Üs 
Naim oğlu Şinasi Gedikli Çavuşun (10) gün zarfında 
vücut etmesi veya meskenini bildirmesi, aksi takdird 
kında kanunun ııaibe müteallik hükümlerinin tatbik ed 
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1 ist. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 1 
Malteoe Askeri Lisesi Bu- Merkez Kumandanlığına 

)aşık kaplarını sıcak su ile merbut kıt'at ve müessesat ih 
yıkamak için suyu kaynata- tiyacı için yirmi bin kilo gaz 
cak kazanı ısıtmaya mahsus yağı 6-8-933 pazar gÜnÜ saat 
ocağın cerceve ve kapağı 1- on altıdan on altı otuza kadar 
8-933 salı gÜnÜ saat 15,30 açık münakasa ile satın alına
dan 16 ya kadar pazarlıkla caktır. İsteklilerin şartname 
yaptırdacaktır. İsteklilerin sini görmek için her gÜn ve 
belli vaktinde Merkez Kuman münakasaya girişeceklerin bel 
danlığı ~atın Alma Komisyo li saatinde Merkez Satın AI 
nunda hazır bulunmalan. ma Komisyonunda hazır bu-
( 113) (3691) lunmaları. (71) (3316) 

4469 "' "' "' Ölçme taburu ihtiyacı için 
İki Bin kilo kuru ot 1-8-933 
salı günü saat 14 ten 14,30 
za kadar pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Pazarlığa girişecek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko 
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (114) (3692) 

• * 
İstanbul Levaznn eşya ve 

Teçhizat anbarı ihtiyacı için 
iki bin kilo naftalin iki bin tah 
ta iki bin adet lata beşyüz ki
lo Çember On bin kilo galibar 
da boya iki adet Çember ma 
kinası dört adet tel makina 
dört adet keser 1-8-933 salı 
giinü saat 15 ten 15,30 za ka 
dar pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı satın alına komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(116) (3693) 
••• 

Askeri Baytar Mektebi ih-
liyacı için beş bin kilo kuru 
ot 1-8-933 salı günü saat 
14,30 dan 15 şe kadar pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazar 
lığa girişeceklerin belli vaktin 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (112) (3697) 

• 
Merkez Kumandanlığı kıt'at 

ve müessesatmın ihtiyacı için 
bin beş yüz kilo ağıt benzin i
le bin beş yüz kilo hafif 
benzin 1-8-933 salı günü saat 
16 dan 16,30 za kadar pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazar 
lığa girişeceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı sa 
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (115) (3696) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için dört bin beş yüz o
tuz çeki odun 20-8-933 pazar 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Şartnameyi 
görmek İsteyenler her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez Kuman
danlığı Satın Alına komisyonu 
na vermeleri. (118) (3695) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeuesat ih 
tiyacı için sekiz bin sekiz yüz 
doksan çeki odun 20-8-933 
pazar günü saat IS te kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 
Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün ve münakasaya giri
şeceklerin belli saatinden ev
vel teklif mektuplarının Mer 
kez Kumandanlığı Satın Al
ma komisyonuna vermeleri. 
(117) (3698) 

Milllyet'in romanı: 2 

Yazan: G. de la FOUCHARDIERE 
kıymetini kilolarile ölçer... Herifin 
tahsil terbiyeden naaibi yok ki! .. 

- Ha, ne diyordum ... Yüz yirmi ki· 
Jo vardı ... Mefer kadıncafız au içme 
illetine uğramıı ... 

Honore Graduille atıld" 
- O da ne demek? .. 
Bouif izah etti: 
- Bu Hidropisi derler bir illettir. 

Tıp akademisi bile böyle bir hastalılc 
vardır diye tasdii< etti. Bu haıtalık dur 
madan su iccn İzansızlarda olur. Su İn
ıanın i~indi kalır, toplanır, cıkacak yol 

, bulamaz. Karın ~işer, İn!\8.n Eugine'nin 
masal k;t.,hındaki kurbağa gibi çat di· 
ye çatlar. O kurbağa da au i-;e İce her 
ber 1-nl<'c J., l ili· te uğramış ol,.-ek .. 1 ~-

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesatm 
ilıtiyacı için alınacak İkiyüz 
ton kok kömürü 6-8-933 pa 
zar günü saat on beşte kapalı 
zarfla aatm alınacaktır. İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasaya 
giriı:eceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını Mer 
kez K. Satın Alına Komisyo
nuna vermeleri. (73) 

(3317) 4470 

Tasfiye ilanı 
Galatada Şişhane Karakolu civarında 

Okçu Musa maba!Jesinde Okç.u Musa 
caddesinde 52 - 54 numaralı (Asri İt

tihat Eczahanesi) ni işletmek üzere 
Leon Daron, Yasef Benbasa, Yaaef Pin 

to, Moiz ve İzidor Surştayin Efendil.,.

arasında müteşekkil Şirketin feshine ve 

muamelatmm tasfiyesine İstanbul mah 

Jremei Asliyesi birinci hukuk dairesi ti 

caret kısmınca karar verilerek tasfiye 

memuru tayin edilmiş olduğumuz.dan 

münfesih Şirket zimmetinde alacağı o

lanların tarihi ilılndan itibaren on beş 

gün zarfında mezkur eczahanede sabah 

saat ondan on ikiye kadar hazır bu

lunan memuru mahsusuna müracaat ve 

vesaiki miiapiteJerini tevdi eylemeleri 

lüzumu illin oJunur . 

Tasfiye M. Tasfiye M. 
Avukat Meki Hikmet Avukat İsmail 

Şevket 

(5888) 

DOKTOR 

HORHORUNJ 
Her gün akşama kadar hastalarını 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 (4917) 4049 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 

kemcsinden : Terekesine mahkemece 

vaziyet olunan Aleksandır Şeykoveski 

ye ait olarak: 1) Beyoğlunda yeni çar 

şı caddesinde (6) numaralı müskirat 

mağazasında mevcut yerli ve AWUf>a 

tarapları ile rakı ve konyalı: ve saire 

açık artı·rma ile 31-7-933 ıııazartesi saat 

ı7 de satılacaktır. Talip olanların mez 

kGr gün ve saatta mahallinde hazır 

bulunmaları lüzumu ilAn olunur. 
(5898) 

Beyoğlu dördüncil sulh hukuk malıke 

mesindetı : Beyoğlunda yeni çarşı cad

desinde (6) numaralı müskirat mağaza 

ıı sahibi ilren 11-7-933 tarfüinde vefat 

eden Aleksandır Şeykove11lri'nin tere

kesine mahkemece vaziyet e<lilmi§tir: 

İlan tarihinden itibaren alacaklı ve ve-

receklikrin bir ay ve mirascıların üç 

ay zarfında Beyoğlu dördüncü sulh hu 

kuk mahUmesi.ne müracaatları lüzumu 

ilin olunur. ( 5899) 

Tercüme: Kamran Şerif 

te Amerikalılar ela kendilerini bu hay
nn derecesine dütürdüler. Ha. ... Hay· 
van deyip te ıreçmeyiniz. •. Öyle hayvan 
lar vardır ki bu hususta Amerikalılar
dan daha medeniyet ırönnüıtürler .... Ba 
na bak. .. Viski .. Viski,,, Viski,,,,, 

Bu ıon kelimeler üzerine, berbat bir 
köpek, kendini unutturmak ümidiyle 
ırirdiği tezırihın altından çıktı. Samimi. 
yelten tamamiyle mahrum bir nefe tav 
n takındı ve Bouif'in tuttuğu dolu ka
dehi görünce, hüınü niyet sahibi bir za 
limin elinde yutulması zaruri olan ka§ık 
dolusu balık yağını görmüt bir çocuk 
işmizarını muvıJfakiyetle çehresine nak 
tetli. 

Bo~>f ile Viski iki aydanberi birbiri-

MiLLiYET PAZAR 30 TEMMUZ 1933 

3 üncü Kolordu ilAnları 1 
Niğde Askeri Satın Alma 1 mektuplarile Kiliste Askeri 

Komisyonundan : Satın Alına Komisyonuna mü 
Niğde de bulunan kıt'alar racaatlan. (3215) (3688) 

hayvanatı ihtiyacı ıçın [ * * * 
220,000 kilo kuru ot kapalı lsparta askeri SA. AL. 
zarfla münakasaya konmuş- KOM. dan : 
tur. İhalesi 19 Ağustos 933 Tefenideki kıt'at hayvana 
cumartesi günü saat 9 dııdır. tının bir senelik İhtiyacı olan 
İsteklilerin şartnameyi gör- 299, 7 45 kilo saman kapalı 
mek üzere her gün ve münaka zarfla münakasaya konmuş
saya girmek için o gün ve vak tur. İhalesi 6 Ağustos 933 Pa 
tinden evvel teklif ve teminat zar gÜnÜ saat 15 tedir. İstek 
mektuptarıle ı\lığde de Aske- ilelrin şartnameyi görmek ü
ri Satınalına Komisyonuna zere her gün münakasaya gir. 
müracaatları. (3.213) (.:iti~O) mek için o gün ve vaktinden ev 

• • vel 450 liralık teminat mek-
Kayseri Askeri Satmalma tuplariyle İspartada askeri 

Komisyonundan : SA. AL. KOM. nuna müra-
Kapalı zarfla 326 ton kok caatları. (3166) (3283) 

kömürü alınacaktır. İhalesi 4455 ,,. ,,. ,,. 
23 Ağustos 933 çarşamba gü 
nü saat 15 tedir. lsteklilerin 
§artnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden ev 
vel teklif ve teminat mektup 
larile Kayseride Askeri Satın 
Alına Komisyonuna müracaat 
ları. (3214) (3689) 

Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i
çin 610,000 ki o ottun kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur .ihalesi 21 Ağustos 933 pa 
zartesi gilnü saat 9,30 dadı~·. 
İsteklilerin §artnaır.esini gör
mek üzere her gÜn ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Kıhste As <e 
rı Satm Abna Korrusyonuna 
müracaatları. (3218) (3685) 

Kilis Askeri Sa;:m Alına 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i
çin 14,000 kilo sade yağ ka 
palı zarfla münakasaya kon 
mu~tur İhalesi 21 Ağustos 
933 pazartesi giinü SiJalı 8 de 
dır İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklifi ve te 
minat mektuplarile Kiliste As 
keri Satın alma komisyonuna 

i müracaatlan. (3217) (3686) 

Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'alar ihtiyacı i
çin 60,000 kilo Sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmu§ 
tur. İhalesi 20 Ağustos 933 
pazar günü saat 9,30 da
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nabsaya girmek için o gün 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Kiliste As
keri Satm Alına Komisyonu
na müracaatları. (3216) 
(3687) 

• • • 
Kilis Askeri Satm Alma 

Komisyonundan : 
Kilisteki Kıt'at ifıtiyacı i

çin 140,000 kilo Ekmek ka
Palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 20 Ağustos 
933 pazar günü saat 8 dedir. 
İsteklilerin §artnameyi gör 
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 

ne arkaclathk bağiyle bailanmıılardı. 
Fakat bu Bicard arkadqma kaqı biraz 
müstebidane davranıyordu. Vidô de 
lcöpelc olduğu için her türlü tavizi 
göstermekten ıreri dunnıyordu. 

Bouif ile Viski'nin mensup oldukları 
içtimai sınıfta bu vaziyet tabii görülü
yordu. Yüksek sınıflarda ise mesele her 
akistir: Köpek, köpek olduğu için istip· 
dat yapar. Ona kartı her husuıta taviz 
yapmak ta evin beyine Te hanumna dü
tcr!. 

Bouif ile Viski yağmurlu bir gece, 
saat ikiyi çalarken, her ikisinin de na
muslu birer mahluk sıfatiyle bulunmala 
n caiz olmıyan bir sokakta, bir limhıı eli 
reğinin etrafında buluttular. 

Lamba direklerini muhtelif ıebepler· 
le hem köpekler sever, hem de sarboı
lar ... 

Sarhoşlarda garip bir kanaat vardır: 
Lamba direklerinin sağa sola sallan

dıklanna zabip oldukları için bunlann 
iyice kucaklanıp yerlerine perkqtirilme· 
lerini hüsnü niyet sahibi yolcular için 
bir v~zife bilirler. • 

Köpekler de lamba direklerinin belki 
de imparator Vespasien tarafından bil
haıaa yollarının üzerine dikildiğini taıav 

İsparta Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

T efenideki kıt'atmın bir 
senelik ihtiyacı olan 292,025 
kilo arpa kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 7 
Ağustos 933 pazartesi günü 
naat 15 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gÜn 

ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel 877 
liralık teminatlariyle İsparta
da Askeri SA. AL. KOM. nu
na müracaatları. (3165) 

(3284) 4456 

İsparta Askeri . .SA. AL. 
KOM. dan : İspartadaki kı
t'atm ihtiyacı olan 1,138,434 
kilo odun kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
1 O Ağustos 933 perşembe gü 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel 84S liralık teminatla
riyle İspartada Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla-

rı. (3164) (3285) 4457 ,,. ,,. ,,. 
Konya askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı 

İçln 2,720,600 kilo meşe odu 
nu kapalı zarfla münakasaya 
konınu§tur. ihalesi 9 Ağus 
tos 933 çarşamba günü saat 
IS tedir. İsteklilerin şartname 
yi görmek üzere her gün ve 
nıünakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Konya 
da K. O. SA. AL. KOM. nu
na. müracaatlan. (3179) 

(33911 4609 

* * * K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih 
tiyacı İçin 25,000 kilo yerli 
mercinıeği açık münakasa ile 
alınacaktır. İhalesi 12 Ağus
tos 933 cumartesi günü SM\t 

14,30 dadır. İsteklilerin nü 
mune ve §artnameyi görmek 
i.;zere her gün ve münakasaya 
girmek İçin o gÜn ve vaktin
den evvel teminatlariyle F m
d.ıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelıneleri. 

(261) (3424) 4610 

Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 
ihtiyacı için 90,000 kilo Un 
kP.palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 12 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 14 
tedir. İsteklilerin nümune ve 

vur ederler. 
(lmparatör Vespasien zamanında ba

vagazmın henüz icat edilmediğini bitta
bi köpekler düşünemezler!). Yahut ta bu 
dim dik ve kaskatı mezruatın boy ata
bilmek için muntazaman sulanmağa 
muhtaç olduğunu zannederler ... 

Bouif ile Viski biribirlerine rastgel· 
dikleri ırece her ikisi de bir çok l3mba 
direklerine iltifat etmişler. Bir direği IH
rakıp bir direğe giderek yollarını arıyor 
1armı,. 

Bouif hem kendisine, hem bütün in
sanlara acıyor, bir taraftan da Viski'ye 
sefalet ve felaketinin en baslıca sımnı 
ifta ediyor. Bu aır, kendisinin ne dul, 
ne de bekar olmasından ibarehniı. Bu 
sır, yakın bir ati için, Viski tarafından 
anlaıdması milmkün olmıyan sarib bir 
tehdidi de ihtiva ediyormuı. 

Fakat Viski Bouif'i ıevmeğe baıla
mıı. Çünkü onun da kendisi ıribi Bele
diye memurlanndan hiç hotlanmadığı. 
nı anlamı,. 

Fakat Bouif sarhoslara mahıus bir 
mevhibe olan o hariku.lade sevkitabiinin 
rehberliği sayesinde sabah saat beşe doğ 
ru evinin kaprsını bulduğu zaman köpe
ğin merbutiyeti ciddi bir şekil almıı ... 

1
- Askeri tahrd'a] 

lar ilanları 

Barut Fabrikaları için aşa 
ğıda yazılı malzeme ayrı ayn 
aleni münakasaya konulınuş
tur. Vermek isteyenler şartna 
melerini okumak için pazarte 
si ve perşembe gÜnleri ve mü
nakasaya girmek üzere 21 A
ğusto~ 933 pazartesi günü 
saat 1 O da Bakırköy Barut 
Fabri.kalarında Satmalına ko 
mısyonuna müracaat etsin 
ler. (3673) 

25 Ton HamızJ kibrit 
130 ,, Oleom 
100 ,, Oleom 
85 ,, İspirto 

120 ,, Şili Küberçilesi 
6,5 ,, Mükelles Soda 
3,5 ,, Südkostik 
0,5 ,, Santiralit 
0,5 ,, Difenilamin 

25:31 ,, Yerli Pamuk 
110 Kilo Nikrozin 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy'de Abdullah ef, lokafltasr 

sırasında 33 numaraya taşınmıştır. 
(5085) 4-042 

Çatalca icra memurluğundan : Bir a 

lacağm tahsili zımnında mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verikn 320 

adet koyun 3-8-933 perşembe günü saat 1 l 

den 14 te kadar Çatalca pazar mahal

linde açık arttırma suretiyle paraya 
1 

çevri.leceğinden taJi pi erin yevmi mezkur ı 

da satıs mahall:.zı.de hazır bulunmaları / 

itan ol~nur. (5917) \

1 ZAYİ : 1580 sidl nümerolu arabacı 

ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini ala 
cağımdan hükmü yoktur. Beytullah 
(5912) 

şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
içiıı de o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda 3. K. O. SA. 
.\l. KOM. nuna gelıneleri. 

(262) (3425 ' 4611 . "'. 
Balıkesir Askeri. Satın alma 

Komisyonundan: 
Bursa Askeri Hastahane

siyle Askeri Lise için 55,000 
kilo koyun eti ile 5,000 kilo 
kuzu eti kanalı zarfla münaka 
saya konmu§tur. ihalesi 20 
Ağustos 933 pazar günü saat 
11 dedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Balı
kesirde Askeri SA. AL. KOM. 
nuna miiracaatları. (3190) 
(3497) 4672 

•••• 
Eskişehir Askeri Satın Al

ma Komisyonundan: 
Eskişehirdeki Kıt'at ihti

yacı için 1,040,000 kilo meşe 
odunu kaoalı zarfla münaka
saya ko~uştur. İhalesi 17 A 
ğustos 933 perşembe günü 
saat 1 O dadır İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Es
kisehirde Kol Ordu Satın 
AI~a Komisyonuna müra 
eaatları. (3206) (3S72) 

4727 

Bicard evine o ırün aldığı haftalık 
yerine o gece bulduğu bir köpeği getiri
yonnuı ki, bu da Madam Bicard naza. 
rmda telafii mafata kafi değilmiı ! 

Bunun üzerine Madam Bicard da 
tutup hem Bicard'a bem köpeğine te
miz bir ıopa çekmit. 

Bu esnada Bicard'la Viski biribirle-
rine iki silah arkadll§ı hali atinalığı i
le bakıyorlarmıt• Zaferde arkadaılıil 
olduğu ıribi mağlubiyette de ıilah ar
kadqlığı olur. 

Biraz aonra Bicard Viıki'ye Viski 
iamini vermif. Viaki ismi evveli in· 
gilizce olduğu için köpeğe çok uyu
yormuı. Sonra da viski, Bicard'ın an· 
cak ,öhretini işittiği, fakat ölmeden 
evvel her halde bir kere tatmıya ka
rar verdiği mümtaz bir içkinin imıi 
olduğu için onu köpeğine pek yakıttı
nyormuı. 

Bicard Viski'yi her alqam Bridaine 
aokağındaki meyhaneye götürürdü. 
Ve Viski'nin tıpkı bir insan gibi içki 
içtiğine, yani ausamadan ve ıırf zevk 
için içki içtiğine kani idi. 

Halbuki hakikatte Viski mahza, 
efendiai olarak tanıdığı insana karşı 

SADIKZAOE HIRADERLER 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 

SADIKZADE 
vapuru 

31 Temmuz pazartesi günü saat 
18 de Sirkeci rıhtımından haraketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancik, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürme
ne ve Rize limanlarına azimet ve av
det edecektir. 

F~zfa ta'•ilat için Sirkeci Mey
rn<·net 11 ... - altrnd« acentalığa müra
caat. Tekfon: 22134. (5832) -............................. 
fAV1L ZADE VAPURLARI 
!ZJWfR POSTASI 

S...S~a~~~T 
~- PAZARTES} 
•d de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ·re fzmire 
azimet ve Çaoakkalaye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adrea: Yemişte Tavilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (5920) ....................... ..... , ................ ... 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprilbaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

İSKENDERIYE POST Afil 

ANKARA 
1 Ağustos 933 Salı günü saat 11 
de Galata rıhtımından İzmir- Pire 
ve İskenderiye'ye kalkar (3675] 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENİZ 
2 Ağustoı 933 Ça11smba günü 

saat 18 de kalkar. Dönüşte 
Tireboluya da uğrar. (3674) 

İstanbul - Menin ve İstan
bul - Mudanya hatlarında ça
lı'811 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 Yolları ltletmesi Mü. 
dürlüğü Levazım Şefliğinde ya
pılacaktır. 

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

Şartnamesini görmek iste
yenler her gün sabahtan akp
ma kadar Deniz Yolları ltlet
meıi tevazım Şefliğine müra· 
caatla görebilirler. (3647) 

İstanbul iki.nıci iflas memurluğun

dan : Müflis Eminönünde İzmir soka 

ğında ~ Mehmet Şerif efendinin 

tasfiye edilecek bir mali olmadığından 

tasfiyenin tatiline karar vuilmiştir. 

Alaı:aklılardan işbu muameleyi takip 

ve iflasa ait işleriıı tatbikini isteyenler 

varsa 30 gün içinde masrafini peşin 

nrerek daireye gelmeler.i lazımdır Ak 

si takdirde iflasın kapatılacağı bilin

mek üzere >lin olun.ur. (5919) 

İ&tanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Müflis Todori Kostantin efendinin 111• 

sasma müracaatla 5 inci No ya kait Glu 

nan Davit Anjcl efendinin istediği 150 

Lira alacağı olduğu anlaşılmakla 6 mcı 

siraya kabuJuna karar verilerek &ira 

defterinin bu suretle düzeltildiği ilan 
olunur. (5924) 

içki içmeyi bir vazife bildiii, yahut ta 
meyhanede bulunduğu zamanlar ken· 
dini kibar bir mecliıte zannettiği için 
içki içmeyi bir eaerinezaket addede· 
rek içiyordu. 

Viski hayatında hiç bir zaman bir 
salona kabul edilmemitti (böyle ol
makla beraber, köpek ruhunda, mon• 
den hayatın insana yüklettiği mecbu
riyetler hakkmda sahih bir duyı;u ha· 
ııl olmuıtu). 

Fakat Viski sigara içmeyi bir türlü 
gözüne aldıramadı. 

Bilakis Bicard'm kendine uzattığı 
yanınıı pipoya karşı daima iıyan eder, 
ocağını tamami)e IÖndürünciye kadar 
içine aalyuını akıtır, bu suretle çubu· 
ğu, ditleri arasında tutulması her han• 
ıri bir iliksiz kemikten daha tat&Jz ol· 
mıyacak bir hale getirirdi .•. 

Fakat bu yoldaki tecrübeleri Viı· 
ki'den evvel Bouif'i usandırdı. Zira 
ondan sonra çubufun boruaunu kurut 
mak için içinde bir hayli tütün yak
mıya mecbur oluyordu! 

Bouif kadehini uzatarak: 

(Bitmedi) 

• 

1 

1 

1 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim ş·rketinden: 
Fabrikamızda çı anlmağa baılanan yeni •ene maheulii toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itil::aren bin kflodaa az olmamak 

fizere her l•teyene •atılmaktadır. Fiatlarımız e•ki•I gibidir. Yani iataabul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!1.:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. lstanbul harlcin~ekl yerl~rden yapılacak slparltler be
delin yüzde yirmisi peıln ve l•t tarafı hamule •eaedl mukabilinde ödenmek iizere derhal göaderillr. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve me•'uliyet miiıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müş~eri he•ahına •İgorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamım gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğa gibi en az bet vagon •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon baııaa bet lira 
tenzllAttan f•tifade ederler. 

Adre•: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreıl: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

"'""·-~-------~ 
4463 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştab abetinden: · 

Büyükdere Sahil Sıhhiye İ daresi iskelesi aleni ~ünakasa 
suretile tamir ettirileceğinden münakasası 15 Agustos 933 
salı günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sdıhiye merkezindeki komisyonda ya 
pılacağmdan isteyenlerin şart namelerini görmek üzere mez
kur Merkez Levazım memur Juğuna müracaatları. (3565) 

4736 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

(8) kalem muhtelif miktarda mutabiyenin kapalı zarf 
mi.inakasası 15 Ağustos 1933 sah günü saat 10 da yapdaca 
ğmdan İsteklilerin şartname ve nümuneyİ görme!> üzere her 
gün ve münakasaya gİrmek için teminatı evveliye makbuzu 
ve teklifnanıelerile beraber mezkiir giinün muayyen saatinde 
komisyonumuza müracaatları. (3381) 4739 

• 
inhisarlar idaresinden: 

l\llıktarı 

210 
18706 

204 

9400 
1988 
1500 

400 

10000 
450 

5000 
1000{) 

Vahidi 
la. 
Kilo Köhne marka bezi parçaları : 

• • 

Bulunduğu 
mahal 

,, Kanaviçe 
,. Çul : Azap kapu an

barmda 

.. İp . . . . ,, Kınnap 
,, Kanaviçe "Nümunesi veçhile : 

Adet (ola tenekesi gaz tenekeai 
cd8metinde : 

Muğlada İstan 
bula teslim şar 
tile. 

Kilo Çivisiz kayış : 
Adet istimali gayri salih kola Cibali Fabri-

Cuvalı : kasında 
Kilo İnce kaim kanaviçe : 

,. Bobin tirfil ağaçları ve alt : 
üst, yan kapak tahtaları bir : 
sene zarfında peyder pey : Levazon An· 
kaldırılmak şartile : barlarında 

400 ,, Arğotop : 
543 ,, Arğosilik : 

Yukarda isim ve muhammen miktarları yazılı eşya 7 -8-
933 tarihine rastgelen pazartesi günü saat 14 te açık arttır
ma usulile ve hali haziriyle satılacağından isteklilerin eşyayı 
görmek üzere her gün sabah tan akşama kadar mahallerine 
ve pazarlık için de tayin edilen günde % 15 teminatlariyle 
Ci · ·· "ndeki satı komisyonuna müra· 

( !Emlak ve Eytam Banka~n ilanları 1 

Satı· ık hane ve mutena 
arsalar 

Esas Mevkii ve Nevi Temİ'1at 
T. L. 

290 S~1 :!ymaniyede Katip ~emseddin maı.tlesinde 
Har~m sokağmd;ı eski 4 Yt'ni ~,\'o. 1329 m.m. 
ma bahçe hanenin 5/ 8 hissesi 80.-

555 Sutlanahmet · B!nbir Direk mahallesi At mey-
danı atik 58 cedit 76 No. 76 m marsa 38.-

482 Beyoğlu Hüseyinağa ınahallesi Vişne sokağı es 
ki 28 yeni 19 No. tahminen 26 m. m. arsa 5.---

556 Büyükadada Karanfil mahalle ve sokağında 
cedit 1 kapı,ada 115 pars el 2 No. 2094 metro nıu 
rab0>aı arsa. 26.-

557 Büyükadada Nizanıda Yucatepede cedit 3 
kapu ada 206 parsel 6 N o. 10468 m.m. tarla 105.-

558 Büyükadada Nizao1da Yucatepede cedit 2 
kapu ada 206 parsel 4 No. 2031 m.m. bahçe. 10.--

559 Büyükadada Nizamda Ada 172 parsel 7 No. 
2762 m. m. tarla 28.-

560 Büyükadada Nizan\da ada 159 oarsel 4 No. 
866 m. m. arsa - 17.-

561 Büyükada Nizamda ada 208 parsel 8 No. 
238 m. m. çamlık. 10.-

562 Büyük:ı.da N;zamda A ~:ı.k!ar yolu cedit 2 a-
dıı. 183 !)arsel 1 No. 482 m.m. camlık . 6.-· 

563 Büv'· 1·adada Nizamda Cumateİ>esi cedit 1 ada 
18 · .:;el 1 No. 5600 m. m. tada. 112.-

564 Bü} .• ada Nizam Ziya paşa sokağı ada 154 par 
sel 14 No. 505 m. m. tarla 13.-

365 Heybeliada Papas sokak at-'k 1 O cedit 1 1 No. 
ma bahçe hane 30.-

Balada muharrer emlak pl'şin bedelle bilmüzayede satı 
lacağından taliplerin ihaleye müsadif 12-8-933 cumartesi gii 
nü saat onaltıda şubemize roiiracaatları. (3563) 

4734 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara'da ~'üksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binası

nın mutfak tesisatı ve eşyaSl 21 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. r ı işe ait şartname, muka
velename, eşya listesi, planlar on fü·a bedel mukabilinde Zi· 
raat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstihit.ü Bürosundan alınacak 
tır. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu 
nishetin ~e l-:!minat · m•ıva\d,ı. ~e mt..h~;.ıplar ·ıe birlikte ihale gü 
nü olan ·:s Ağusto$ 933 tarihine müsadıf salı giini& :.i<.at 15 
le Vekalet İnşaat Koııı:syorı.una miirar· c:tlan ilan o • ...ınuı· 

\3')59) 4733 

Adana Memleket Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Seyhan: Adana Memlek~t Hastahanesinin ihtiyacı o· 
lan (939) lira muhammen bedeli Laboratuvar ali.tının 933 
senesi Ağustosunun 13 üncü perşembe günü saat onda ihale 
edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
mezkıir alatm cins ve miktartarmı ve şartnamesini görmek ü 
zere İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğün" ve 
yukarıda yazılı gün ve saattada Seyhan viliyet Encümenine 
müracaatları ilan olunur. (3305) 4479 

~ -~--:;.:;.::.;..;__~..:-~.;.....~~~~__;;:::.:.:~ 

Türkiye .Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saat do kuzda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi 

alınaraktır • 
Müsabakaya iştirak edeceklerjn " Mülkiye " veya 

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

Talipler bu matbuada yaz.ılı vesikaları bir mektupla be
raL('r Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti l\lüdürlüğü 
ne niin.yet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek aurefile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

Sıhhat ve içtimai 
ft~ ua ven et Vekil etinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonunun Yemek, O 
kum~ ve Konferan~ salonları ve Ecza ve Elbise depoları ile U 
mu?1ı mah~llere a~t Masa, Sandalya, Yazıhane ve saire gibi 
sabıt ve muteharrik mefruşat ve tesisatının yaptırılmas 
ve icabedenlerin yerlerine konulması pazarlıkla yapılacak 

1 

münakasa neticesinde talibin: (5 ~ğustos cumartesi günü) 
saat on beşte Ankarada Vekalet bmasmda mahsus komis· 
yonunda ihale olunacaktır. Taliplerin şartname ve listelerini 
görmek veya. (şartnameler beş lira 'mukabilinde verilir) ve 
yapılacak sabit tesisatın mahallerini tetkik ederek ona göre 
hazırlanmak üzere ihaleden bir kaç gün evvel Vekalette İçti
mai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
pazarlığa girecek olanların : 

~ - B~ gibi Ahşap malzeme ve Mefruşat işlerile uğra 
şan hır_ Fabrıka veya atelye veya Müessese sahibi olduklarına 
dair (isim ve açık adresli) resmi vesika, 

2 - Laakal 40 bin liralık ahşap malzeme ve mefruşat 
teahhüdünü matluba muvafık ve tam zamanında 
yaptığına dair vesika, bu vesikada İş yapılan müessesenin 
ismi ve teahhüdün hanği sene yapıldığı yazılmalıdır. (Resmi 
ve nim resmi müessesat vesaiki müreccahtır) . 

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

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

482:ı 

Barut ve mevaddı infilakiye ve 
Fişek ve av malzemesi 

inhisarları işletme idaresinden: 
Küçük Yozgat Barut Fabrikalarında bir Kimyagerlik 

münhal kalmıştır. 
1 - Türk olmak, 
2 - 30 yaşından gene olmamak, 
3 - Bir Darülfünundan diplomalı olmak, 
4- Evvelce hizmet elmiş olduğu yerlerden hüsnü hal 

ve sayii gayretini mübeyyin şahadetname ibraz etmek, 
5 - Fransızca veya İtalyanca lisanlarına vakıf bulun

mak şarti1e talip olanların Barut İnhisar İdaresine müra<":ıat 
ları lü2.wnu ilan olunur. 

Aylık ücret 200 liradır, Mesken ve tenvir teahuı foori 
kaca temin olunur. liri ayl.k bir tecrübe devresi geçirdikleıı 
sonra göstereceği liyakat derecesinı/göre kat'i olarak hizn1e 
tinde alakoymak veya hizmetine nihayet vermek hakkınr l 
dare muhafaza eder, Bu tecrübe devresi için şahsına mahsı.ıs 
harcr:-'1ı ve bu devre nihayetinde kat'i olarak hizmette alako 
nuldugu surette aile harcırahı İdarece tesviye olunur. (3566) 

4737 

Maarif Vekaletinded: 
İ~~~te~lerin dördüncü beşinci smıflarma mahsus 

':urt Bilgııı kitaplarının baskı ve satış işinin pazarlıkla ihale 
••• • 

. 18!ıne!'teplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maa-
rı! Y-:kaletınce hazırlattırdan~ iki ciltten müteşekkil Yurt Bil
gısı kit~plarmm basma ve dagıtma işi açık münakasa şeklin 
de 1 Agustos 1933 salı günü öğleden sonra saat 15 te Maa
rif Vekaleti Müsteşarlık makamında toplanacak komisyon hu 
zu~d~ paza~lıkla ihale ol~acaktır. Bu pazarlığa iştirak et 
mek ıstiyenlerm şartnamesım almak üzere Ankarada Maa 
rif Vekaletine, İstanbulda Devlet Matbaası Müdürlüğüne ki 
taplarm müsveddelerini görmek için de Ankarada Maarif 've 
l -~leti Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale vak 
tinden evvel c~t başına 3000 liralık muvakkat teminat akça 
sıru Ma! sandıgma yatırdıklarına dair bir makbuz veya bu k1Y 
mette bır banka mektubunu komisyon reisliğine tevdi etmiş 
bulunmaları laznndır. (3645) 4840 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve S hlllel' Sıhhat Umum 

Mtidlrlüğünden: 
Kara Deniz Ereğliıinde yaptırılacak olan Sahil Sıhhiye 

Merkezi binası 29 Temmuz 933 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İ

halesi 20 Ağustos 933 tarihinde Ereğlide Sahil Sıhhiye Merke 
' zinde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Şartna 

me ve keşifnamesini görmek isteyenler Ankara Umum l\1ü 
dürlük Ayniyat Muhasibi Me~ 'ullüğüne, İstanbulda Galatada 
İstanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğine ve E
reğlide Sahil Sıhhiye Merkezi tabipliğine müracaatları. 
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Memleketi .... , ltalya, Zevk ve Safa 
;;.~ .. 

Ecnebilerle memaliki ecnebiyede oturan İtalyanlar için seyahatte tenzilat 15 temmuz ifa 30 Eylôl 933 
Temdit edilebilmek ıartile 30 gün için muteber olmak üzre bütün berri, bahri ve havai hudut utasyonlarından itibaren ltalya'nın 

herhangi merkezine vukubulacak seyahatlerde: 
Yalnız tek bafına aeyahat edecekler için timendüfer ücretlerinde o/o 50 ve en az 25 kifilik gruplarla seyahat edecekler için % 70 

ve bütün İtalyayı devir için alman fimendifer biletlerinde % 30 tenzilat. 
Bilet almak için: Pasaport göatererek hudut merkezlerindeki seyahat acentalarına, talsiliit için: Via Marghera 2 • Rome 

ENIT heyeti murahhilsan ve ENIT seyahat idarehanelerine müracaat. 

L~şemelikler.d 

Yüzde 50 e zilat 

, ______________________ , ________ '"""! _______________________________ _ 

• 

R LAyemat oma Şehir 
Üç medeniyetin büyük abi
deleri Meşhur "Via dell'lm
pero " üzerinde canlandırd
mıştır. 

HelA• ve necatın 
mukadde• •ene•I, 
Faıi•t lhtllAHnla 

meıherl ,. 

Şimendüfer ücuratında 
0

/ 0 70 Tenzilat 

Teae.zzflhler: " Ca•telll Romaai ,, • Nami 
gö 1ü - Llttorla, [ •ebze ve bahçelerle 
muhat tehir ] - Tlvoll • Lldo d' O•tle 

( Roma limanı ) 

TafaUat: ENIT - Vla Marghera 2 - Rome. 

RIVİERA LİGURE 
Gök rengindeki Tirenyen denizin gÜneşli plajları 

• • • 
Güneş • deniz • çiçekler 

Sanayii nefise • tarih 

Kibar hayat • spor 

• • • 
Taf•llAt: ASSOCIAZIONE SVILUPPO 

TURISM°' LIGURE - GENES 

ADRIY ATIK SAHiLLERi 
Geni§, gÜne§Iİ, iyi kumlu, §ık kap

lıca merkezleri, her türlü esbabı isti
rahati haiz modem otel ve pansiyon· 
ları. 

Rimini, Riccione - Cattolica - Bellaria • 
Marina di Ravenna. Fano. Sinigallia. 

T al•iliit : "Azienda Autonoma di Cu
ra" dan alınabilir. 

ŞlMALI lTALYA'DA TATİL TENEZZOHLERl 

MERANO Meşhur iklimi merkez - başlıca mev
simleri: Şubat - Mayıs ve Eylül - Teşrinisani Üzüm
le tedavi. Senede 100.000 ziyaretçi - gazino, dağ şi

mendüferi. 

LES DOLOM1TES Kızgın dağlar memleke-
ti - otomobilcilerin - dağcıların ve erbabı zevk ve is- • 
tirahatin cenneti. 

Yaz sayfiyeleri ve kış sporları. 

~ GARDONE (Garde gölü) Kaplıca mevsimi : 
ıf Nisan - Teşrinievvel - Cihanşümul bir şöhreti haiz 

iklimi merkez. La cGARDESANA» Garde gölü 00. 
yunca şayanı hayret otomobil şosesi. 

r:=--'<::::!ı~ VENİSE . LİDO Adriatik'in kraliçesi. 

Bir otomobil şosesi vasıtasile karaya raptedilmiş. 
LİDO, meşhur plllj. 

Mutedil fiyatlar, resmi kontrol, 

her yerde Golf, Tenis, yüzme müsabakaları, Güneş banyoları ve hernevi 

9J>Or. Bütün mıntakada S. A. D. nin muntazam otobüs servisleri, bütün 

istasyonlard& Şimendüfer ücretlerinde tenzilat. 

Tafsilllt, katalog, otel listeleri, kartlar ve tarifeler meccanen almak için 

UTA. Gorso Principe Umberto 11 MERANO (İtalie) ye veya herhangi 

;urizme acentalığma müracaat. 

TOSCANA 
Saaayii nefise, tabiat 

güzelliği, milletin tabii ve 
şayanı temaşa bayatı, ia
dei sıhhat ... 
Bunlar Florance, Sienne, 
Pisa Lucca, Montecatini 
( meşhur İtalyan kaplıca 
merkezi ] Viarreggio ile 
Forte dei Marmi ve P.iı:t
rasanta [ Tirenyen deni· 
zinin latif Plajı ] 

Taf ai1at: Movii:ıento F orestierl - Florance 
> 

• m • 
U M B R • A Va~i pmenlığı, göz Kamattırıcı 

1 ~arayları, Karakteristik şehirleri 

PEROUSE, Ecnebilerin üniversitesile methurdur. 
ASSISES, Saint François'nm debdebeli ldisesi ile methurdur, 
FLORENCE - ROMA hattı üzerinde 

T erentola fimendüfer makası. 

ITALYAN GÖLLERi 
Muazzam dağları ,ayanı hayret bir ıurette 

aksettiren İtalyan gölleri 

Hakiki ALp incileri 

Mevsimleri : 
İlkbahar - Yaz - Sonbahar 
Her sınıf oteJ ve pansiyon
lar, plajlar, sporlar. 

COME gölü 
MAJEUR gölü 
GARDE gölü 
VARESE gölü 
ORTA gölü 

gölü 
gwü 

İSEE 

İDRO 

V A R E S E : Ecnebiler için tıp kursları. 

Hereke labrikastnın emsalsiz döfemelik kumaşlannda, 
kısa bir zaman için, yüzde 50 ye kadar muhtelif 

nubetlerde tenzilat yapılmııtır. J.tilade ediniz 

Yerli Mallar Pazarı 

• 
RADYOLIN 
Yeni 

de 

HER 

ve büyük tüplerini 
çıkardı • 

pıyasaya 

DEM 

Fenni bir kıymeti hais 
olmıyan alel.lde ma· 
cunlanD •Jm btlylk· 
ilikteki tiiplerinden 

t- Daha acus, 
2- Kalite itibarile 

daha Jlk•elı, 
S- Miktar itibarile 

daha fazla~... veı 

TAZE ••• dir. 
Çtlnlı6 RADYOLIN fevkalAde •arfiyat dolayın 

ile dalma "heatl• imal edilmlı,, vaziyette 
bulunan yegA•e Dit Macunudur. (5827] 

1 -
TİCARET iŞLERİ UMUM MODORLOGONDEN : 
Türkiyede Yangın Siğorta işle rile çalıfmak üzre kanuni hükümler 

dairesinde tescil edilerek bugün fa aliyet halinde bulunan Magdeburl·---------------------·------1 -----------------------·----·· ger Siğorta tirketinin Türkiye umum vekili haiz olduğu selahiyete binaen r bu kerre müracaatla lstanbulda aç acağı acentahğa tirket namın& yan

VENEZIA GIULIA 
(Gayet güneşli yaz plijı) 

Trieste 
Abbazia 

Laurana 
Fiwne 

Brionl 
Portoroıe 

Grado 

Poıtumla nıağaralan (Adeiıberıı) 
Karat muharebe meydanı 

Denizin ıOkütu arasında 
ıüzel, nazarruba dağlar N I • Partheııopun-a po 1 ;:,.ent=~ 

ceziresi. Hiçbir vakit unutulmıya<:ak 

şaşarlar bir hayal - aşarı nefise ve tarih 
defineleri - VESUVE mıntaka.sı POM
PEl (binlerce sene evvel meydana 
çıkarılmış fclıir) CAPRI (göz ka
maştı:nın ada) - SORRENTE - RA
VELLO • PAESTUM • POUZZO
LES.(Rooıa'dalııi Faşist ihtilili me§heri 

için tenzilatlı biletloer hamillerine) Şimendüfer ueuratında % 70 tenzilat. 
Talsiliit : Comitato TıırUtico - Naples. 

Bütün tene•zlla mıatakaları itin her nevi taf•ll&t: ENIT • Via Marghera 2 • Rome 

E N.1 T Heyeti Murahhasası 
ltalya - Şark Ticaret oda•ı, l•taabal 

gın sigorta itlerile mefgul olmak ve bu itlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü ,ahis sıfatlari 
le hazır bulunmak üzre Alfred Ska rpello efendiyi tayin eylediğini bil
dirmittir. Keyfiyet siğorta tirketle rinin teftiş ve mürakabeıi hakkında 
ki 25 Haziran 927 tarihli kanunun hükümlerine muvaffık görülmüt 
olmakla ilan olunur. (5923) 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Matbaa için §artnamelerine tevfikan mübayaa edilecek 

1000 kilo paçavra ile 50000 kilo odun, 35000 kilo Kok, 
3000 kilo Antrasit 3000 kilo Kriple ve 5000 kilo Mangal kö
mürü aleni münakasaya konmu§tur. Bunlardan paçavra mil 
nakasası 20 Ağustos 1933 pazar, odunla mangal kömürünün 
münakaaaaı 23 Ağustos tarihine müsadif ÇU§amba, Kok, Ant 
raıit ve Kriple münakasaıı da 27 Ağustos pazar aıünleri saat 
on dörtte matbaada yapılacaktır. Şartnameler lO kurutluk 
damja pulu mukabilinde Matbaa Müdürlüğünden alınabilir 

(3678) 

Umumi Nepi.vot ve Yazı l,leri Mütliirii ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılılı T. :A. Ş. 


