
Vapurcular arasındaki bü
tün ihtilaflar halledildi. İda
re meclisi toplanıyor. Nizam 
name imza edilecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Avusturyada Hitlerciıerın 
her hangi bir nam altında 
başka bir Fırka yapmalarına 
müsaade edilmiyecek. 

FİATI S KURUŞTUR 

Bir merhale daha 
Almanyada faıiat devlet kurmak 

yolanda takip edilen aiyaaette Hit
ler yeni bir merhaleye daha gelmıı 
&ulunuyor. Hugenberg'ia reiai bulu°" 
duğu milli fırkanın huauai mahiyet
teki askeri teıkilatmı ilga etti. Çelik 
miğferler namı verilen bu t"fkilatm 
harp aonraaı Almanyaaınm tarihinde 
ehemmiyetli bir rolü vardır. Ve ga
riptir ki tetkilabn hami reisi Cünıhur
reiai Hindenburg'dur. 

Milli fırka bu darbe ile iatinatga• 
hından mahrum edilmektedir. Hit
ler bu teıkilabn dqıblmaaı hakkın
daki kararını ıu suretle tevil etmek· 
tedir: 

Milli fırkanın bu askeri teıkilatma 
gizliden gizliye bir takım komüniat
lerin girdikleri bildirilmektedir. Ha· 
diselerin garip istihzasıdır ki fırka
nın lideri Hugenberg, Hitler fırka11· 
na komünizma ile mücadele ebnek 
için girmit bulunuyor. Binaenaleyh 
timdi Huıenberı fırkasının bu tetki· 
lab gaflet ile komünizmaya yardım 
etmi§ vaziyette bırakılmaktadır. 

Bu hadiaelerin daha garip tarafı 
ıudur ki Hitler geçen kanunuaanide 
milli fırkanın yardımile iktidara geç• 
mittir. Ve hala milli fırkanın lideri 
Hugenberg, Hitler kabinesinin lktı• 
ııat Nazındır. Binaenaleyh Hitler Çe
lik miğferler teıkilatmı dağıtınakla, 
kendi istinat ettiği fırkalardan biri· 
ne karşı vaziyet almıı bulunuyor. 

Bu ıerait altında Huıenberıı'in mil· 
li fırkası ile Hitlerin milli sosyalist 
fırka11 araamdaki koalisyonun de
vam edebileceği ıüphelidir. Esasen 
bir müddetteberi milli hrka ile Hit· 
ler'in fırka11 arasında imtizaçııdık var• 
dı. Ve bunu da tabii ıörmek Jizmıdır. 
Bitlerin hrkası Almanyacla y ... 
ni bir aiyaıi, içtimai ve iktisadi nizam 
vücuda getirmek iatiyor. Bunu ta· 
hakkuk ettirmek için gidilecek yol
da milli fırka ile beraber bir raddeye 
kadar gidilebilir. Ancak bir radde. 
ye kadar. Buradan da sonra gidile· 
cek yollar aynlıyor. 

Şimdiye kadar komünizma ve S
yal demokrat fırkalanna kartı takip 
edilen ıiddet ılyaıetlnde mlllt hrlıa ile 
Bitler fırkası beraber yilrüyebilmiı· 
!erdi. Ancak Bitler aol fırkalar aley• 
hine olduğu kadar burjuva fırkalan 
aleyhinedir. Bitler parlmanter demok· 
raaiyi kaldırdı. Y ahudillk ve lromü· 
nizma ııibi biri beynelmllel ırlı teaa· 
nüdü, diğeri de beynelmilel lfÇI tesa· 
nüdü manaaını tHIUllDriln eden hina
enaley h faıist Alman devlet t.,.ı.ilatr 
içinde yeri olmıyan unaurları imha et• 
ti. Şimdi liberal kapitalizm ile mü• 
cadele edecektir. Milli fırka yilksek 
sanayiin hararetli müdafii olduiu 
için ergcç Bitlerin milli sosyallat fır· 
kasıle karşı karııya gelmek zaruretin 
de idi. 

Öyle anlatılıyor ki, milli hrkaYJ 
kabineden atmak istlyen Bitler, bunu 
doğrudan doğruya yapacafı yerde, 
fırka aleyhiae alacalı tedbirlerle mil· 
liyetperverleri iza9 ederek kendile· 
rini kabineden çekllmeie icbar et
:nek istemektedir. Filhakika milli 
fırka Hugenberg'in f&hunda ıimdlye 
kadar birçok defalar istiskal edilmiı· 
tir. Fakat Hugenberg bu iıtlıkallerl 
hazmetmiı kabineden çekilmedlll 
gibi, Bitler fırkasına karıı vaziyet 
almaktan çekinmiıtlr. Şimdi en yakın 
fırka arkadaılanrun ve akrabasının tev
kiflerini de hazmedecek ml? Burası ma· 
lüm değil. Belki bu yeni latiılı:al 
karı11ında kabineden çekilir, bel· 
lı:i de çekilmekte bir fayda görmez, 
Fakat herhalde ıu mubakkakbr ki 
hanıi hattıhareketi takip ederse et· 
ıin, milli fırka Alman.yanın. •iy .. i ha
Jabnda bir Amil olmaktan çıkmıı bu
lunuyor. Bitler bu lırkanın yardimile 
İt batma geçtikten sonra evvela mil
li1etperverlerin iıtirakile ıllÜfterek 
dütmanlan imha etmittir. Şimdi de 
ııra kendi müttefilderlne gelmİftir. 
Ve bunlann da imhaları bir zaman 
meselesi olduğu bet aylık hadiselerin 
cereyanı karııamda muhakkak olarak 
kabul edilebilir. 

Bitler, Almanyada sınıf farkı ol· 
ınakaız•n bir millet meydana getir
mek istiyor. ltçi, sermaye sahibi, pro
leter, burjuva hükUmdarlık taraftan, 
cümhuriyetçi, katollk, protestan, bu 
büyük gaye etrafında toplatılmak 
İstiyor. Bitler bu gayeye doğru yÜ· 
riirkıın, markıistler ile çarpıımıştır. 
Yahudiler ile çarpıflı. Soayal demok· 
ratlar ile mücadele etti. Katolikler i
le mücadele devam ediyor. Bitler pek 
ala biliyor ki Katoliklerin bir cephe· 
leri de Papadır. Ve Papa da 1930 
konkordatoıundan sonra doğrudan 
doğruya ltalyanın nüfuzu altına gir· 
ınİftir. Binaenaleyh Katoliklik yalnız 
dini değil, ayni zamanda siyasi bir 
kuvvettir. Münibte ıu papazın tayini, 
"." P&ı>azm azli meseleai etrafında 
aıyasi nüfuz mücadelesi vardır. Bina-
enaleyh H"t) • K . ik .1 .. d 1 • 1 enn atolıkl ı e muca-

yaleaodyalnız faıiıt devlet kurmak 
ounadx.·ı devlet .. e.,ı • Almanyayı yabancı 

d t I nufuzundan kurtarmak yolun· 
a a ı mıı eh . 1. . d d 

Şiınd" H emmıyet ı bır a ım ır. 
müc 1d 

1 
uır.enberg'in milli fırka sile 

Yiir'"a .. e :" de Hitlerin hedefe doğru 
•- ,.uyuı nde ehemmiyetli bir ham· 
-.:aır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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Reisicümhur Hazretleri Darü Uünun gençiliği arannda . • 

Reisicümhur Hz. dün de Darülfünun-
daki talebeyi imtihan ettiler 

Sevr muahedesi, Yunan 
muharebesi ve 

işgali, T rablus harbi, 
Gazi Hz.nin sualleri 

Balkan 

Gazi Hz. dün öğleye kadar Dolma
bahçe sarayında meşgul olmuşlar ve 
akıam saat 16 ya doğru B. M. Mecliai 
Reisi Klzım Pı., Afet Hf., Seryaver 
Celal Bey ve diıer yaver beyleri re• 
fakatlerine alarak otomobille Darül
fünunu tereflendirmlılerdir. 

Gazi Hz. nin dün Darülfünunu zi
yaret edecekleri mah1m. olmamasına 
raimen pek çok kimseler Divanyolu 
ve Beyazıt meydamnda toplanmıtlal' 
dı. Darülfünunun iç avlusunda yÜzleı 
oe talebe Büyiik Şefe intizar ediyor• 
lardı. 

Gasi Ha. ni taııyan otomobil uzak• 
tan gllrünllnce baıta Darülfünun E· 
mln veklll Tevfik Recep ve Hukuk 
Paldllteal Reiai Tahir, Umumi Katip 
!tem Akif Beyler ve diger müderria
ler, Gazi Hz. ni istikbal etmek üzere 
cümlekapısma inmitlerdi. 

Reiaicilmhur Hz., otomohilleriaden 
İJl"rek kendilerini karıılam.ıya ıelen

(Devamı S inci sahifede) 
R.,i•İciimhur Ha. imtihandan 

çıkıyorlar 

Ga.U Haz.retleri Daril lünundan a;ynlıyorlar. 

ı İktısat Vekili 
Celal Bey Pariste 
Türk· Fransız dostluğu 

ihya ediliyor 
PARIS, 2 (A.A.) - Türrdye lktr

aat vekili Celal Bey dün .saat 14,25 te 
tayyare ile Londradan Pariıe gelmif
tir. 

Dostlufun ihyası 
PARIS, 2 <A.A.) - M. Georıes Co

mines Paris soir aazetesinde Türk -
Frans:Z dootluiunun ihyası bqlıiiJe 
neırettlfi bir makalede T flVfik Rilıtü 
Beyin ziyaretinin m'eraalm kabilinden 
bir ıey delil, fakat an'anevl Türk -
Franıız doıtluğunun hakikaten ihyası 
remsi olduiunu yazmakta n bunun e
li ....ı 11· tebarüz ettirmektedir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Arnavutluğa Elçi 
ANKARA, 2 (Telefonla) - L&hy 

-•laıbatgtizanmız Nuri Bey orta el· 
tllife terfi ettlrilınit ve milnhal bulu
nan Tıran elçililine tayin olunmuıtur. 

C. H. F. 
Umumi idare heyeti 

azalığı 

B izİ en yakından alaka
dar eden iki mesele 

1- Şeker sanayiinin tahdidi 
2- Gümrük tarifelerinin tenzili 

Türkiye, gümrük tarifeleri noktasından hiç bir 
devletin vaziyetile kıyas edilemez .• 

LONDRA, (Konleraru salonun· 
dan) - Cihan iktısat konferansı
run iki tali komisyonu, memleketi
mizi en yakından alakadar eden i-
ki mevzu Üzerindedir: 

1 - 1.ıihsal ile istihlak arasın
da bir tevazün temiai hedefile te
ker sanayii hakkında bir takım tah· 
didat konulmak istenmesi. 

2 - Gümrük tarifelerinin tenzi
li etrafındaki tetebbüs. 

latibsal ile istihlak tevazün ede
cek diye büyük teker müstahsilleri 
tarafından yapılan teıebbüıü daha 
evvelki bir mektubumda izah et
miıtim. Bugün bu mesele konferan· 
sm bir tali komiıyonunda etrafile 
müzakere edildi.İtalya murahhası, 
memleketinin siyaseti §U olduğunu 

izah etti: lstihsal ile istihlak ara· 
sında bir tevazün temini. ltalya ıe· 
ker ihracmı siyaset olarak kabul et· 
memlıtir. 

lıtibsalin tahdidinde en ziyad• 
urar ~den Küba heyetidir. Mese· 
lenin ehemmiyeti dolayııi]e mün
ha11ran ıeker meselesini tetkik et· 
mek üzere bir komiayon intihap e-

Londra: AHMET ŞÜKRÜ 

±1 

Teulik Rüffii Bey M. Litvinol ile 
11örüıüyor 

dilmiıtir. Şeker komiayonu fU dev
letlerden mütetekkildlr: 

(DfllJamı 5 lnci aa:yılada) 

• 
Rus-lngiliz münasehahn-

daki gerginlik kalkh .. 
Karşılıklı takyidat ta ref edildi .. 

• 
Mahkum lngiliz mühendisleri Lon-

dra'ga dönüyorlar 
Ticari müzakerelere başlandı •• 

Londra konferansı yeni bir 
çıkmaza mı giriyor? 

LOND~. 2 A.A. - Reuter A
Jaumdan: Hariciye nezareti bi= 
teblit netretmitfu. Bu tebliğe gö
re Sovyet sefareti Moıkova mah
kemesi tarafından 3 ve 2 sene 
hapse ınahk6m edilmit olan mil· 
hendlı Thornton ile Mac Donald' 
m lıtidalarmm kabul edilmit ve 
mahkGmlyetlerine nihayet veril- . 
m1' oldulunu hariciye nezareti 
müıttlf&rlıtma bUdirmittir. 

Kct::r.ım Pı. ue Salah Cimeo. Bey lnsillz mühendiıler derhal Sov· 
yet topraldarmı te1'ketmek üzere 

Amerika Reisicümhurunun para 
meselesine dair cevabı konferansta 

inkisarla karşılanmıştır 
LONDRA, 2 (Heyetle 11iden arka-

dO§ımı»an) - Para iatikrarı mesele-~ 
ai ;yeniden konleramı ılddetle al.ilıa-
dar etmektedir. Amerika Reiaicümhu· ·?Jtt~~ 
runun uerdiği ret ceuabı konleran11 ·' 
mahalüinde türlü türlü tefsir edil· 
mektedir. Ceuap umumiyet itibarile 
inkisarla karıılanmııhr. 

Yarınki içtimada Amerika murah· 
hasının yeni bazı tekliflerde buluna· 
cağı zannedilmektedir. Bu mesele et
ralında Framız, ltal;ya, Belçika, 111-
uiçre murahhaaları ar<111U1da da hu11U
•i temaslar deuam ediyor. 

Amerikanın c:euabından sonra /,,. 
ııilterenin takip edeceği hareket tar• 
ıu merakla beklenmektedir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

• • • 
LONDRA, 2 (A. A.) - Amerika 

heyetinin Londra konferansına verdi· 
ği resmi bir tebliğde Reisic~.mh.u~ M. 
Roosevelt'in, paraları altın olçusune 
bağlı devletlerin yaptıkları mü~terek 
teklifi bugünkü halile kabul etınediği 
bildirllmittir. 

LONDRA, 2 <A.A.) Al 

M. Moley bir ııazeteci ile görüşüyor 

tın ölçüsüne bağlı bulunan milletler 
neıredecekleri müıterek beyanname 
hakkında lngil ı. .. e ile dün anlaımıı· 

(Devamı 5 bci sahifede) 

ANKARA, 2 A.A. - C. H. Fır- serbeattirler. Ayni zamanda tica- Serbest bırakılan iki mÜ· 
hendi•: Thornton, Mac Donald kan umumi idare heyetinde bulu- (Devamr 5 inci aahifede) 

nan iki münhal azalık için lıtan- 1------------===---=~-=-=-=-~""""-=~-== 
bul mebuıu Salah Cimcoz Beyle 
lzmir mebuıu Kazım Pap. fırka 
umumi reislik divanı tarafından 
aeçilmittir. 

Listeler bitti 
Anketin ikinci kısmı 

da bitmiştir 
ANKARA, 2 (A. A.) - T. O. T. 

Cemiyetinden: 
Karrılıklar anketinin ikznc:i inamı 

da dün neıredilm 105 numaralı li•· 
te ile bitmiıtir. Birinci ue ilıincİ lıı
aım için 11elen kar,.lıklar .. ra;ya ko
nulmakt.ulır. Bunlar i)'İff eleıulilı· 
ten sonra kar,.lılılar lılauu::r.u llİİca· 
da 11etirilec:ektir. 

T. D. T. Cemiyeti, ilJıiıulen beri 
neıriyahnda büyük bir ••;yr•t 11ia· 
teren Anadolu Ajan111 ile Ani.ara 
ue latanbul radyolarına IJfl biitiin 
Türkiye matbuatına fefflkkürlerini 
bildirir ue ankete konan sö;alere 
karıılık arayan ile bildiren bütün 
yurttaılara da a:yni duygu ile teıek-

1 kürler eder. ,.. 

KG11Unpaf0da ortamektep için en müsait görülen bine: Eski Bahriye Ne;aareti 

Kasımpaşa, Boğaz, Hay
darpaşaya üç yeni mektep 

Bir lise, iki orta mektep açılacak, 
Fuat Beyin beyanatı 

Şelırimiade 991-" yeni lise ve oı-. 
ta mektept. ~ lbmı gel• binalar 
~· U~ gün evvel Ankara· 
dan ltt• •..ı. ..... orta tedrisat umu· 
mi müdürü Fuat Bey bu ımsele ile de 
meıgul olmaktadır. 

Darülfünundaki orta mektep mual· 
limliği imtihanı bitince Fuat Bey An· 
karaya dönecek, lstanbulda yeni açıla
cak liae n orta mekteplerin kadroları· 
m hazırlamaia bqlıyacaktır. 

1 Fuat Bey kendi sile görüıen lıir mu· 
harririmize yeni mektepler ve dalla ba· 
zı maarif itleri hakkında ıunları oöyle
~pir: . 

- Maarif vekaleti lstanbulda yenı· 
den bir lioe ve üç_ orta rçd.tep llÇIDllia 
karar vermitti. Onümüzdeki den ae
nesi başında bir lise ve yalnız iki orta 
mektep açmak imkanı hasıl ola~tır: 
Liseyi Haydarpataclaki Tıp Wıültetı 

(D~vamı 2 inci sahifede) 
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MiLLiYET PAZARTi!.SI 3 TEMMUZ 1933 

Tarihitefrika:
48 HARİCİ HABERLER j 

illnrnrmmmım :mmn ....... ,----------------y= ~ N. ""' ı..ı.ı.. :U:::. ltalyan tayyare- Avusturya 
Abdülhamit ve Kanunu esasi lerinin seferi Nazileri 

-1-

Ram, Ermeni, Ermeni Kalolik Patrikleri ile Bulgar Eksarhı ağız· 
r.irliği ediyorlar! - s.ltan Hamit, hafı dara gelince, karakaplı kitabı 
raftan çılıanyor! 

1318 senesinde eolıi Oomanlı d....ı ... 
ti nüfuau uımamiye ı..- .,.. ni n· 
da bazı tadilit yapılllllfb. 

Şurayı Devlet Tamimat ılainsi ... 
den ve Mediıi Mahıuau Viikeli.dan 
geçerek 1 radel Seniye ile mevkii mer'i
yete konulan bıı laclllit meyanmda: 
Badema verilecek nüfuı teıılı:erelerine. 
hamilinin hanıri cemaat •• mezhebe 
menıup olduğu yazılmryarak yalnız müı 
lim ve gayri müalim diye q.nt Yeril• 
mesi hakkında bir madde -..u-dı. 

Tadil edilmiı olan maddeler, alelu
sul lstanbul ve taıralarıla mevkii lal· 
bika konulmuş -..e niifua memurları 
muktezaaına e:önı muamıoleJe baflamıı
lardı. 

Rum, Ermeni, Ermeni Katolik pat
rikh•neleri ve Bulgar ElUarblıiı lıunu • 
ötedenberi için için y_.. bir aletle 
takip ve iltizam ettikleri nasyonalizm 
gayesine mugayir bulu,..fi.rdı. 

Bu kanuna olduiu silıi boyun ejer
lerae, milli gayeleri, milUyet iddiala· 
rı tehlikeye giriyordu. Patrikhaneler, 
telii~ta haklı idiler. M«malilri ınalınııa, 
hudutları dahilinde, Rum, Ermeni, Bul 
gar ııibi nıillet, cemaat iaimleri, Orto· 
doks, Katolik ve saire cilıi din, mez
hep farkları ve ünvanlan kalmıyordu. 
Biitün Osmanlı tebaası, miislim n gay
ri müslim ,,ibi iki kısan olarak kabul e
diliyordu . Patrikhanelır ve Ekaam
lık, ağız birliği ehnişler, ilendi gaye ve 
emellerine mu,,ayir bulduktan bu mad· 
deyi hepsi ayn ayn arize ile fakat ay
ni mefhum ve mealde itinzlar derme
yan eylemişlerdi. 

Hiç biri.ı;i "i'im birlettirilmesini,, 
yani hepsine birden gayri müılim ya· 
hut bıristiyan denilmeaini kabul el· 
miyor, ayrı ayrı Rum Ortodoks, Er
meni, Ermeni Katolik, Bul,,.ar Ortodo· 
ks denilerek hem ırk ve milliyet, hem 
de dini mezhebi merbutiyetin yazılma
sını istiyorlardı. 

Onların icldiaları şıı idi: 
Dünyadaki hükıimr.tlerden muhte

lif ırk ve mezhepte tebee11 olan hic bir 
h ü' · l•met, hunu yapmamıf, yap~yor· 
du. Fakat Osmanlı hükUmeti böyle fa
h: Hr hataya düşmüştür. Artdı: tatbi· 
kind• istimrar gösterilen bu fahit hata
nın tadil ve tashihi zamanı gelıniıtir. 

Maddei kanuniyenin muhafazası i
çin M•clisi Mahsusu Vühlida uzun 
uzu !1 müzakere ve müdavelei eEk&rdan 
Jonra ısrar kararı verilmiı, vaki olan 
tal•bin kaı,,uı edihneaine imkan görü
lemedijii adliye ve mezahip nezareti 
vas.ıtaıile alikadarlara tehlii olunmuş
tu . 

Patrikhaneler ve Ekaarhlık, Mecliıl 
Vükelanın ı<•an lcar!ı:iında ırerileme· 
mİftİ. DeıJikleri dedik, IMlclilderinden 
şa,mıyorlardı. lı inada binmiıtl. Mec· 
1isi N°'11hsu'u Vükelirun bu red kararı 

iiarine Patrikhaneler ..e Eluarhldı: a
nlamıda tekrar miizaker&ye koyulmuı
lardı. Bu müzakereler neticesinde müı
t.elı:en paclitaha müracaatı kararlaı
brdılar ve tanzim ettikleri anzayi ma
ı.e,in baıkitabetine takıllm ettiler. 

lıin teldi değiıiyordu. Sultan Ha· 
IDİt, Mecliıi Mabıuıu V ükdinuı için
den çıkamadıfı bu meaeleyi naaıl hal
ledecekti? Bu kör dütümü nuıl çöze
cekti? 

Mesele, hakikaten m .. klı safhaya 
sirmiıti. Abdülhamidin, hmltıya mey
dan vermeden idarei maslahat ıiyaıe
tindeki mahareti bunda belli olacaktı. 

Baıkitabep tarafından meZkUr ari
za, akıam maruzatı içinde atebei ulya
J'll arzohınmuıtu. Ertesi sünü pacli
tah. bafkitı"bi, huzuruııa çağırtmı~tı. 
Paditahm yazı maaaaırun kenarında 
ayni aenenin aalııameıi duruyordu. 

Hünkir, ... tkiıtibi pafaya: 
- Salname.yi açınız, kanunu esasi

nin sekiz.inci maddesini okuyunuz! 
Malumdu,. ki kanunu eaui, yalnız 

resmi •alnamelerin ilk kıammcla mÜn· 
deriç bulunuyordu. 

Tabtin P...., aalnameyi hayret ve 
tereddütle alırir•tı. Sultan Hamidin ağ· 
zından uKanunu Eu.ıiu kelimesini i
titmek hayrete değer bir şeydi. 

- Aç, sekizinci maddeyi oku! 
Demesi de şayanı dikkatli. Demek 

ki padişah. kanunu esasiyi madde mad
de ezbere biliyordu?. 

hte bu, Sultan Hamlclin kuvvetli 
taraflarından birini göstermektedir. 
Çünkü o, dü,manlnmı iyice tanımak 
ve bilmektelri hikmet ve kiyaseti tak
dir etmekte idi. Ve ayni :zamanda he,. 
tı.ngi bir kuvveti vaktinde ve yerinde 
kullanıyordu. 

Başı dara gelince, raftan kara kap
lı kitabı indiriyor ve maddelennden ih· 
ticah ediyordu. 

Her şey akla gelirdi, lakin pa~
hm kanunu esasiden ihticaç edeceği 
hatır ve hayale ffelmezdi. 

Batkitip Paşa, salnameyi açmış 
ve sekizinci maddeyi okumuştu: 

- Sekizinci r. ·adde: Devleti Aliye 
tabüyetinde bulunan efTadm cümlesi
ne her hangi din ve mezhepte olursa 
olsun, bili İstisna Osmanlı denir. 

Tahsin Paşa, kanunu okuduktan 
sonra. Hünkar: 

- l,te patriklere ve Eksarlıa veri
lecek cevap budur. Babıiliye yaz! Bu 
maddei esaıiyesinin haricinde hic bir 
ıey yapılamaz! -

iradesini vermiıtir. 
Batkitip, güç gizliyebildiği bir 

hayret içinde huzurdan çdanıt ve ay. 
ni iradei seniyeyi huıuıi tezkere ile 
vaktin aadı-azamı Halil Rifat Pataya 
tebliğ etmittir. 

- Arkası V8l" -

Yanıi: 

Abdülhamit ve Kanunu esasi 
-2-

Sadrazam Halil Rilat Papanın hayreti. - Ramen "Mqruti 
bir hükümet,, gibi gösterilen bir "ldareimüstebicle,,. - Şasan şa-
şana! 1 

Arlık halkı soymak yok 
Tatbikına 
tefecilere 

kanunda 
cezalar var 

başlanan yeni 
karşr şiddetli 

Hükümetin hallwnuııı konuıoak İ· ı 
çln tanzim ederek Büy.ik Millet Mec· 
liıinden çıkan mühim kanunlardan 
biri de tefecilerle mücadele hakkın
daki ödünç para yerme itleri kanu· 
nunudur. Kanua dün Yitiyete teblii 
nlunmut ve tatbikatına ba,lanmıştır. 
Şimdiye kadar halk tefecilerin yüzde 
hazan iki üç yüze kadar aldıktan fa
hit faizlerden eziliyordu. Kanun tefe
ciliği kaldırmakta we bunu yapaalan 
cezalandırmaktadır. 

Kanuna ıönı r .ıizdea para .... 
unmak ıçın ödünç para Terme 
iflerile meş!!'UI olan bakilô ve hükmi 
tahıslar l,u kanun hükümlerine ııöre 
hükümetten izin alırlar. 

Anonim, limitet, kooperatif ve ıer
mayesi eshama ayrıhnq komandit ıir
keti teklindeki bankalar ile huıusi 
kanunla< mucibince yapılan teıekkül 
ler bu izin usulüne tibi değildir. 

Ödünç para verme itlerile uğra
ıanlar bu kanunun mer'iyetinden iti
baren Üç ay içinde ve bundan sonra 
her sene mayıı ayı içinde beyenname 
venneie mecburdurlar. 

Beyannamede borçlulardan alınacak 
faizin en yükselı: haddi -..e borçlulara 
tahmil edecekleri ıntlar bildirilecek
tir. 

Anonim, li.mitet kooperatif ve ser
mayesi aıhama ayrılımı komandit 
tirketi ıeklindeki bankalar, hususi 
kanunlar mucibince yapılan tetek
külle• müıtesna olmak Üzere diger 
hukmi ve hakiki tahıslar ödünç para 
Yerme itlerine tahsis edecekleri aer
mayenin Türk 'iraıı olarak mikdannı 
ve ticari ikametıAhlarını beyenname
lerine kaydedeceklerdir. 

ÖdUnç para verme itlerinde ko-
miıyon ve hesap masraflan da dahil 
olmak ilz.,re en çok % 12 ye kadar 
(12 dahil) faiz alınabilir. Bundan 
faı<la alınan faizlerin aşağıda göste
rilen niıbotler dahilindeki miktarla
rı viliyet hususi idarelerine ait olup 
bu idareler tarafından takip ve ta~sil 

olunur. 
% 12 den 15 e kadar alınacak fa. 

iz farkının % 25 i, 
%15 den 18 e kadar almacak fa· 

iz farkının % 35 i, 
%18 den 20 ye kadar almacak fa

iz farkının % 50.i, 
% 20 den 25 e kadar (25 dahil) a· 

lmacak faiz farkmm % 90 ı. 
Bu suretle hususi idarelerce topla

nılacak paralardan izin be.r~nname .. 
Iİne UY!f\111 olanlardan hasıl olacak me
baliğin % 25 i ve izin beyannamesi hi
lifıncla olup ta bor~lunıın ihbarı Üzeri· 
ne tahakkuk ve tah•il edilenlerin o/o 50 
Iİ bu faizleri ödeyen bor~lulara iade .,. 
dilir. 

Hususi idareler tahıil ettikleri P•· 
ralardan borduları ilan uıulile haber
dar ederler. Alakadarlar ilin tarihin
den itiba .. ~n ıııJt1 ay zarfında müracaat 
ederek yuk...-ıdaki fıkca mucil,ince his· 
aeyi almazlarsa bu hiıs..-Ter de hususi 
idarelere kalır. 

Kabul eyledikleri vadesiz mevdua
ta % 4,5 lan fazla faiz verenler fazla 
•erdikleri faizin aşağıda yanlı niıbet
ler dahilindeki miktarı vilayet hususi 
icla.-elerince taki!> ve tahsil olunur. 

C:, 4,5 tan ~ r 6 ya kadar alınacak 
faiz farkından % 50 si, 

""• 6 dan % 7 Y" kadar alınacak fa
iz farkından yüzde 75 i, 

% 7 den (7 dahil) yukan olanlar· 
elan alınacak faiz frkmın o/r 90 ı. 

Kabul eyledikleri altı ay ve daha u
zun vadeli mevduata % 6,5 tan fazla 
faiz veenle.-in fazla verdikleri miktar 
aşağıda yazılı nisbetler dabiJind,, vila
yet hususi idarelerince takip ve tahsil 
olunur: 

';{ 6,5 tan t;C 7 ye kadarından yüzde 
50, 

t;l 1 den t;·(. 8 e kadat·ından yüzde 
75, 

".( 8 den yukarı olanla•dan % 90, 
(Bu ver~ileı-in taman11 hususi idare

lere aittir.) 
Emlak ve Eytam Bankasının kanu-

Bir tayyare Amsterdamda 
kazaya uğradı 

AMSTERDAM, 2 A.A. - Jene
ral Balbo dün halk tarafından u
zun uzun alkıflanmıttır. Bununla 
beraber, bir tayyarenin kazaya 
uğraması ne,e)'İ azaltmıftır. Ka
za denize inerken yapılan yanhf 
bir manevradan olmuttur. 

Jeneral Balbo, kazaya uğrıyan 
tayyarede 4 kiti olduğunu, üçünün 
oldukça ciddi bir surette yarala
narak Amsterdam hastahaneııine 
kaldırıldığım bildirmittir. Dördün 
CÜ tayyareci denizden sağ olarak 
çıkanlmıttır. Tayyare kullanıla
mıyacak bir hale ııelmittir. Bere
ket versin ki, sefere yedek olarak 
bir 25 inci tayyare de ittirak edi
yordu, bu suretle 24 tayyare ile 
devam edilebilecektir. 

Tayyareler bu sabah London
derry'ye doğru uçacaklardır. 

Romada teessür 
ROMA, 2 A.A. - Jeneral Bal· 

bo'nun tayyarelerinin seyahatinin 
ilk kısmı iyi ve güzel bir havada 
olmustur. 
Bu~unla beraber Alp dağları

nın üzerinde sisle kar,ılanmış, 
dağlar pusla yardımı ile aşılabil
mittir. 

Bundan sonra tayyareler atağı 
bulutlara rast gelmişlerdir. 

Kaza haberi halkı müteessir et
miştir. 

Bir kifi boğuldu mu? 
AMSTERDAM, 2 A. A. - Ka. 

zaya uğrıyan tayyare S - 55 dir. 
Büyük bir hızla denize inmek is
tiyen tayyare tepetakla olmut ve 
suların içinde kaybolmuftur. 

Bir motör içindeki 4 tayyareci
yi kurtarmı,tır. Fakat Holanda 
telgraf Ajansı, tayyarenin içinde 
bir beşinci tayyareci daha olduğu 
nu ve bunun boğulduğunu haber 
almıştır. 

Kazadan dolayı seferin hareke- 1 

tinin geri bırakılacağı söyleniyor. ı 
LONDRA, 2 A.A. - Amster

damdan gelen jeneral Balbo hal ya 
tayyare filosu 12,30 da L:ondon
derry de denize inmittir. 

Fransız İstikrazı 
PARIS 2 A.A. - Havas A"anaı 

bildiriyor: 
Meclis Maliye komisyonu dün 

öğleden sonra M. Bonnet'n'lıı ma
li vaziyet hakkındaki beyanatını 
dinlenıiştir. Nazır, meclisin müsa
acfe etmit olduğu 10 milyarlık is
tikrazın ikinci kısmını yakında 
yapmak niyetinde olduğunu bil
dirmittir. Bu iatilcrazın 5,200 mil
yonu daha •imdiden kaydedilmis· 
tir. 

••o * ••H••-•••lellll"'llH•llll•ı•l-111"••••••1 ... f~ I•-

nu mahıuıu mucibince eytam hesabı 
cariıine vercli§i faizler onuncu madde 
ile bu madde hükümleri- tahi değil
dir. 

Listesi icra Vekilleri Heyeti karn
rile tertip edilecek taaarruf aandılcları
nm tevdiata verecekleri faiz haddi 3 5 
e kadar olabilir. Fazlası yukarıda yazı
lı bükme !!Öre mnamele l!"Örür. 

9, 10 va 11 inci maddele• mucibince 
riliyet hususi icla.-elerine -..erilecek pa
ralar, tahsil e.lf!nler ta...Emdan her a
yın sonunda tahakkuk etti-ilerek erte 
ıi ayın ilk haftası iı:inde hususi idare 
sandıklarına yahnlır. Yatınlmazsa tah· 
sili emval kanunu mucibince talıail olu 
nur. 

Ödün<; para venne itlerine tannut 
edenler dahi ödünç para verenler gibi 
i.zin alırlar. Bıı izin bir sene miid4etle 
verilir .. 

Ödünç para venne i>lerine tavanut 
edenlerin öılünı; para alanlardan her 
han~İ J.,i ... nam ile tavassut ücreti alma· 
ları yasaktır. 

Tefeci kimdir? 
izin üsulüne tibi olup ta izinsiz fa

izle ödünç: para vermeği itiyat eden ve 
beyannamelerinde -.• .. zıJı fDİ.,. hadlerin· 
den fazla faiz .eı-1•n lıe beyannamd.erin
deki ~artlan veya faiz ba .... Jerini muva· 
zaa il,. gizliyen hakiki v.- hi;kmi şahıs
lara teftt' deniı-. 

Faiz tabirinde, ö<lün~ oara .-erme 
mukabilinde ho•dudaıı muamele vergi. 
sile dam!!'• resminden ba§ka kon:;isyon 
ve hesap masrafı ve sair her ne nam ile 
olursa ol•un Plman DA!"a dahildi,.. 

Hapi. cezalan 
T elecilik edenler bir aydan biı- sene

ye kadar hapse n (500) liradan (10,. 
ooO) liraya kadar ağır para cezasına 
mahkum edilir. Aynca iki aent'den beş 
seneye kadar arnıne hiznıetlerinden 
memnııiyetlerine koııır venlel:ı;li•. Bu 
cezalaı· tacil edilmez. 

Tefecilik su~u ile mahküm olanla
nn izin vesikalnı iptal edilir. İptal key 
fiyeti ticaret sicilline kapt ve usulü da· 
iresinde ilB.n olunu.-. .... t 

Tefecilik su~u ilP mahkum olanla•·a 
tekrar izin verilmesi için mahkUmiye
tin infazından sonra Ü~ senenin geçme· 
si şarttır. 

Tekerrürü halinde tekra"" izin veril-
mez. 

Bu kanunda yazılı su-:larm 
kemesine Sulh mahken1elerince 
hr. 

muba
bakı· 

Yeni bir fırka yapılma
sına müsaade edilmiyecek 

VfY ANA, 1 A.A. - Çıkan ta· 
yialara göre Avusturya Hitlerci
leri, kaldırılmıf olan Hitlerci fır
kasının azalarını bir araya toplı
yaçak yeni bir fırka yapmak niye
tindedirler, bu fırkanın iımi "A
vusturya milli işçi fırkası" olacak
tır. 

HükUmet mehafilinde.' nazile
rin herhangi bir ,ekilde tekrar bir 
fırka yapmalarına müsaade etme
meğe karar veril~ittir. 

M. Roosevelt'in irtibat me
muru Fransaya gidiyor 
V AŞlNGTON, 2 A.A. - M. Ro

osevelt'in kendisi ile Amerikanın 
Londradaki heyeti murahhaaası a
rasında yarı resmi irtibat memuru 
yaptığı M. Bernard Baruch 15 tem 
muzda doğrudan doğruya Fran
sa'ya gelmek üzere Avrupa'ya git
mek niyetindedir. 

M. Barucb seyahatinin Londra 
konferansı ile alakası olmadığını 
söylemi~tir. Bununla beraber A
merika heyeti murahhasa reisleri
le görütmesi muhtemeldir. 

Rusyada sıhhiye tayyaresi 
MOSKOVA, 2 A.A. - Tass A

jansı zildiriyor: Sovyetlerin ilk 

sıhhiye tayyaresi inta edilmittir. 

Tayyareye pilottan batka bir dok

tor ile sedyeye yatınıf bir hasta 

bine bilecektir. 
-o-

Maruf tatar muharriri öldü 
KAZAN 2 A.A. - Taııs Ajansı 

bildiriyor: Meshur tatar tema,a 

muharrirlerinden Galiaskar Ke
mal Tataristan cümhuriyetinin 

merkezi olan kazanda vefat et

miftir. 
--o-

Hitler protestan olıiııyor 
BERLIN, 2 A. A. - B;.şvekil 

Hitlerin katolik dinini bırakarak 
protestan olacağır.-.. dair çıkan ,a. 
yialar tekzip ediliyor. 

--o-

Bir rekor daha 
LOS ANGELES, 2 A.A. - Mi

ralay Roscol Turner Atlas denizi 
ile bahrimuhit araaındaki hava 
yarıtım kazanmıttır. 

Tayyareci Nevyork'tan Los An· 
geleı arasındaki yolu ll,30 saat
te yapmıf, kendi eski rekorunu 63 
dakika ile kırmıttır. 

-o-

Amerika maliyesinin .. 
açıgı 

V AŞINGTON, 2 A.A. - Ame
rika Maliye nezaretinin açığı 30 
haziranda biten vergi senesi için 
1,786 milyon dolardır. 

Üç yeni mektep 
(Başı 1 inci sahifede) 

binasında açacğ-.z. Binanın bize devri 
için uiraşıyoruz. Bııra11 geniş kadrolu 
büyük bir lise olacaktır. Orta melı:tep
lerden biri ise Kaoımpa§Qda, diğeri de 
Boğaziçinde açılacaktır. Bu mektepler 
için de bina bulunmuftur. Hazırlıklara 
başladık. 

Bu yeni mektepler şehrin büyijk bir 
ihtiyacına karşılık verecektir. Bu mek 
teplere yeniden muallimler tayin edile
cektir. Bu sene Avrupadan tahsilini ik
mal ederek (40) kadar ~eniç dönecek· 
tir. Bunlardan d" yeni mekteplerde 
istifade edilecektir. Bu ,,..ençleri muhte
lif liseler ara11nda tak•im edeceğiz. 

Hususi mektepler talimatnamesi 
Huıusi mektepler talimatnamesi he

nüz ikmal edilmedi. Falaat yeni sene
ye yetişecektir. Yeni talimatnamesi do
layuile busuai, ecnebi ve ekaIGyet 
mektepleri hocalan arauncla geniş bir 
tebeddülit ve tasfiye olacak değildir. 
Her •ene olduğu gibi bütün muallimle· 
rin vaziyeti tefti! raporlarına bağbdrr. 
Raporlna göre muvaffak olmamı' var
la t"bii vazifeoinden affedilir. 

Resmi Li11elerde 
Resmi li•e ve orta mekt"!> muallim

leri arasında esaılı bir tebeddülat ol. 
mıyacakbr. lstanbuldan Anadoluya, 
Anadoludan lstanbul nakledilecek ho
ca adedi çok cüz'idir . ., 

Terli edecek muallimler 
Aldığımız malı'.imata göre, bu sene 

iki yüz kada.- lise ve orta mektep mu
allimi kıdem zammı görecektir. 

Bu muallimlere bu ay sonunda teb
ligat yapılacaktır. Vekalet. lndem zam 
mı P,Ören muallimlerin listesini ağus
tosta neşredecektir. Bu aenc kıdem 
zammı ı-lacaklar ~1"'a_-;ında ekseriyeti, 
üç bi!lrlen üc bin beş yüze çıkacaklar 
teşkil etmektedir 

' ~., ........ - . -., . 
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Londrada yeni bir muka-

velename imza ettik 
Mütecavizin tarifine dair 
murahhasımız tarafından 

mukavele 
imzalandı 

LONDRA, 2 A. A. - Mütectro izin tarifine dair olan ve M. Politi.s 
tarafından vücade getirilmif metne muvafık bulunan bir mukavelena
me bu gece Türkiye, Ra•ya, Lehi•ta n, Romanya, E•tonya, Letonya 11e 
linlandiya murahhculan tarafından imza olannıuftur. 

Muhtarlık vazifelerine dair proje 
ANKARA, 2 (Tele/onla) - Mu lıtarlık IJllZi/esinin Belediyelere dev 

ri hakkındaki kanunun tatbikatı için hazırlanan nizamname projen 
Devlet Şurasına sevkedilmiftir. 

Bu projenin hazırlanmasında 1ıır k bir kanundaki hükümler esas tu
tulmu!ftur. Nizamnamenin tatbikatı na birinci kanunda geçilecektir. 

Emniyet müdürleri arasında 
ANKARA, 2 (Tele/onla) - Buraa Emniyet Müdürü Mustafa 

Bey Trabzon Emniyet Müdürlüğüne, Trabzon Emniyet Müdürü Bah
ri B. Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne, Zonguldak Emniyet Müdürü 
Faik Bey Bursa Emniyet Müdürlüğüne naklen tayin edilmiflerdir. 

Münhal bulunan Antalya Emniyet !tliidiirlüğüne de Sinop Emni· 
yet memuru Server B. terfian tayin edilmiftir. 

Türkiye - Brezilya itilafı 
ANKARA, 2 A.A. - Türkiye Ciimluıriyetüe Brez1lya hükümeti ara

sında gümrük tarifeleri ve se}'Tisela İn husuaatında en ziyade mazhan 
müsaade millet muamelesinden mü tekabilen istifade etmek ve kahve 
mukavelesinin Brezilya hükiimeti t aralından tasdikini mutazammın ol
mak ve memleketimizden Brezilyaya ihraç olunan 8f)'aya kar,ı da mez
kur hükumetçe hiç bir takyit va:r.ed ilmemek esaslan dahilinde 2 tem· 
muz 1933 tarihli bir mudos vivandi akit ve teati olunmuftur. 
• 
lktısat ve Hariciye vekillerinin Pa., 

riste temasları, geni mukavele .. 
LONDRA, 2 A.A. - (Hususi muhabirimizden): Hariciye Velıilt 

Tevfik Rüştü Bey, bugün tekrar Pame dönmÜftÜr. Fransa siyasi rica/i
le, her iki memleketi alakadar eden muhtelif meseleler hakkındaki nok 
tai nazarlarında, mutabakat görülmüştür. 

Fransa ile yeniden yapılması mutasavver olan ticaret mualıedesi hak 
kında ilk temasları lktııat Vekili Ce liil 8. Pariste yapmaktadır. Müzake 
rat biliihare Parute ve Anlıarada, Fransa büyük el~isi Üe Hariciye Ve
kôleti aratında itmam edilecektir. 

T evlik Rüflü Beyin Pamte uç gün kalması muhtemeldir. 

30 bin frank kaçak döviz yakalandı 
Dün aksam Sirkeci garindan hareket etmek üzere bulunan Ekspres 

treninde gümrük muhalaza tefkilat ı memurlan tarafından bir arama 
yapılmıftır. Arama neticesinde şef dö trenin üzerinde müsaadesiz 30 
bin frank kaçak döviz yakalanmlf tir. 

Boğazlar hakkında bir 
• 
lngiliz gazetesi ne diyor? 

ANKARA, 2 (A.A.) - Mancbea
ter guardian gazetesi 20 haziran 1933 
tarihli nüıhaaında Çanakkale ve Ka
radeniz boiazlan baklanda Türk tale
bine dair latanbul mubabirimi.zden kay
dile ıu makaleyi netrecliyor: 

Ankara hükı'.imeti Ceııakkale ve Ka
radeniz boğazlanmn ailabtan tecrit .,. 
dilmiı mıntakalannın ilga11ııa ve bo· 
fazlar kontrolunun Türkiyeye iadesi
ne dair olan talebiyle kançinyalan şa
tırlb. Aflebi ihtimal Lozan muahede
nameıinin boğazlan beynelmilel daimi 
bİı' llİzama bağladığı zannolunurken, 
muahedename aktedileli henüz on sene 
bile geçmeden Türkiyenin ilga lehin
de sağlam deliller ileri ıiirdiiğü ğörülü· 
yor. 

Meselenin bir tecrübe balonundan i· 
baret olmayıp bilikiı Ankara bükilme· 
tinin bunu, mutat israr ve sebatiyle t ... 
yide azmetmil bulunma11 resmi Türk 
makamlarının, taleplerini tekıv i~in 
bütün fıraatlardan istifade etmeleri ile 
sabittir. Mesele hakkında silibları kal
dırma konferansında yapılan beyana
bn husule getirdiği ilk şaıkmlıktan son 
ra reisicümhur Kemal Paıa, Amerika 
reisicümhuru M. Roo•evelt"in cihana 
vaki hitabmda verdiği cevapta gene ay· 
ni meseleyi zikirde itina eylemiştir. 
Mevzu bu nokta hariç olmak Üzere kat' 
iyen p~lemik mahiyetini arzetmiyen 
bir cevaba zorla sokulmuş tesiri yapı-

yor Nihayet Türkiye hariciye vekili Tev
fik Rüştü Bey, de Cenevede silahla· 
rı kaldırma hakkındaki etraflı münaka-
18 esnasında meseleyi bir defa daha 
ortaya attı. Ve talebin demal redde
dilmeyip, ikinci okuma eanaaında tet· 
kikini temin eyledi. Türk delilleri ıem· 
pati ile karıılanm'! intibamı vereli. 

Türkiyenin muahedeleri yeniden 
tetkik fikrini ya.kalaynak, taleplerin
den herkest89-Önce istifade etmek is
tediği zannolunmamalıdır. ftalyanm 
muahedelerin yeniden tetkiki tabirini 
mwılbdan biraz daha kuvvetli taliffuz 
ettiği zamandanberi büküm ıüren dil 
ka.-ışıklığına yakın iıtirake pek niyeti 
yoktur. 

Türkiye nazannda boğazlann Türk 
kontrolu altına iadesini istemelı:, orta· 
ya bir arazi me•eleıi atmak delil, sa· 
dece bir askeri müdafaa meselesi mey
dana çıkannaktır. 

Lozan muahedenamesi boğulan 
beynelmilel kontrol altına koymak ve 
bunların kan mmtakalannı sililıtan tec 
rit etmek suretile, Türkiyeyi bu .mın· 
takalar dahilinde siper ve top idame 
etmekten meneylemiıtir. Fakat Türki
ye ile bir diğer devlet arasında harp 

zuhuru halinde Türkiye Çanaldı:ale ve 
Karadeniz boğazlanıu yani, lıtanbulu 
müdafaa hakkını haizdir. Bu ise kabil 
tleii!dİı'. 

Konfaranı ağır sahra topunu kal· 
clınnayi diitünüycır. 

Bu takdirde Türkiye bu hayati mm 
takayi müdafaa için sillbaa lıalacalı:
br. Ankara ya ıöı-e ıu iki pktan birini 
ihtiyar zarureti v..-dır. Türldyeain 
müıtes- olarak ağır sabra toplarma 
malik olma•ına miiaaade _,. yahut 
boğazlnm siliht.an tecrit eclilmiı mın
takalannı ilca ile buıılan Türk haki
miyetine iade etmek, ve ba suretle Tür
kiyeye bunlan sabit ağır toplarla mü
dafaa iırıkiıunı ..-ennek. 

ikinci ıdu ihtiyar ec1.ı.- Ttirlı:iye
.nıı ııösterdiğİ Mlıep ıudar: 

Kendinin müıtea- olarak ağır sah
ra toplarma malik olmuma mii-de 
etmek, Türkiye,>e k•lllfU memleketle
re mesela Y unanistana, n sair devlet
lere kar!• faik bir vaziyet Yerecek
tir. 

Türkiye kendiıine verilecek böyle 
bir tecaVÜ7.t faikiyet iıtemediiini söy
liyor. Onun arzu ettiği yeııane ıey, 
ıilillılarda müsavat ve tedafüi emni
yettir. ileri sürdüğü talepler yalnız 
müdafaa gayelerine müteveccihtir. A· 
in" aabratopu muhafaza ıibi iatisnai 
mahiyette bir imtiyazı reddetınek au
retile Türkiye müdafaaaınm iatilzam 
ettiği hatlere kadar ileri sürülmüı ıi
lihıı.zlanma preaaipine olan merbuti~ 
yetini iıpat etmit bulunÔyor. Ve on 
senedenberi takip etmekte bıılunduiu 
sulh siyasetinin de samimiyetinin sağ. 
lam bir teminatı olduğuna nazarıdik
kati celbediyor. 

Ankara Hükilmeti ıili.bsızlanma 
planlanrun kabulünden sonra - eğeı 
bunlar kabul edilirse - Türkiyenin 
bilfarz lzmirin müdafaaıı için, diger 
sahillerine ağır toplar koyabilip te 
kendisi için ayni tedbiri almamaamı 
manbkaız ve abes telüki eyler. Bu 
ıartlar dahilinde Türklerin Boğazla
rın, bugünkü nizamım "ailihtan tecrit 
edilmiı mmtakalar deliliği., kelimele
rinden başka biı- tabirle tavıif etme· 
leri kabil değildir. 

Türkler, Büyük Britanyanın kendi 
menfaatlerini korumak için Cebelüt· 
tarıka Akdenizin garp menfezini 
kapayabildiği halde, Türkiyenin ken
di arazisine denizden saldll"acak bir 
mütecavize kartı korunmak için ayni 
denizin şark menfezini kapatmaktan 
menedildiğine nazarıdikati celbediyor 
lar •• " 
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Paramız da yok 
Saygımız da.! 
Boğazın sakin ve serin kötesin

den bir iki hafta için uzakla,tmı. 
Bir kaç gündenberi Şişlide bir 
dostumuzu apartımanındayız. Bo
ğaza yerlettiğimdenberi sükUnete 
o kadar alışmışım ki birden bire 
şehrin gürültüsüne karışınca eski
sinden çok rahatsız oldum. Tram
vay, otomobil, araba gürültüleri, 
hemen her aparbman penceresin
den fışkıran gramofon radyo ses
leri, hele sabahtan öğleye ve ikin
diden gece yarısına kadar süren 
çetit çefit satıcıların muhtelif tem
polardaki feryatları en sakin in-
sanları sinirli yapıyor. . 
Meğer sükiinet ne asil ,eymiş. 
lstanbul, iddia edilebilir ki dün

yanın en gürültülü bir şehridir. Av 
rupanın hiç bir şehrinde bir tah
ta arabanın parke kaldırımlarda 
kulakları sağır edecek bir gürültü 
ile koşup gittiğini göremezsiniz. 

Ve gene Avrupanın hiç bir yerin
de sokak satıcılarının avaz avaz 
bağıra, çağıra sokaklarda dolaş
tıklarını göremezsiniz. Hele İsviç
re şehirlerinde sokak satıcısına 
bile tesadüf edemezsiniz. Hatta 
dükkanının önünde müsteri bekli
yen esnafı bile göreme'zsiniz. 

Geçen sabah Şişlide merak e· 
derek saydım. Bir saat içinde kapı 
nın önünden var kuvvetile bağırıp 
geçen seyyar satıcıların yekunu 
kırk üçü buldu. Baklacı, engi
narcı, beyinci, çilekçi, lehimci, ka
laycı, kabakçı, sütçü, fasulyeci, 
vitneci, dutçu, yoğurtçu ve bun· 
tarın birbirini takip ederek geçen 
rakipleri ... Gece hemen bütün a
partımanların radyoları açılıyor. 
Bir kıyamettir kopuyor. 

lstanbulda on iki bin kadar sey. 
yar satıcı varmış. Dlitünmeli ki 
bu esnafın malını satınak için ye
gane reklam vasıtası sesidir. Se
sine güvenen malını satıyor. 

Yazın matbaanın önünde, Ba
bıili yokutunda küfe ile üzüm sa· 
tan hamalların feryadı kışın kula
ğımızdan gitınez 

- 20 ye bir okka! diye var kuv· 
vetile bağıran satıcının ayaz gör
memit sesi insanın beynine işli
yor. Bütün bir mevsim yapıfıp ka
lıyor. 

Bütün bu gürültünün bence iki 
sebebi var. Biri sefalet, öteki say • 
gısızlık. 

izah edeyim. Seyyar esnafın 
çoğalması, dükkan, tezgah sahip· 
!erinin azalması demektir. ltsizlik 
ve parasızlık halkı işportacılığa 
seyyar satıcdığa aevkediyor. 

Vakitli vakitsiz gramofon, rad
yo çalarak konuyu komşuyu ra
hatsız etınek saygısızlıktır. Dün
yanın her yerinde ve hatta bizim 
belediye nizamnamesinde gece on 
ikiden sonra saz çalmak, gürültü 
etmek yasaktır. Geçen gece Şişli
de yanımızdaki apartımanda sa
at üçe kadar gramofon çalıp dans 
ettiler. 

Netice şu. Evveli paramız yok, 
sonra saygımız. 

Burhan CAHIT 

1 BORSA 1 
(l ı Bankaımdan alman cetveldir) 

1 TEMMUZ 1933 
Ak' am Fiatları 

h tikrazlar ı Tahvilat 
i s t ikraz dahili 98,25 Ertani 19,40 
1933 İ stikrazı 95.- Elektrik - .-
!"ar k d. yolla rı 2.75 TramT•J' -.-
" . l\.1uvabhid• T ün•I ~-

K upo n suz sı.so Rıhhmı 18,-
ı ~ ,· rnrük ler 5,75 Anadolu 1 44.ıo 

Saydi n1ah.t 7.- .. 111 44.-
Baı?dat 11.75 mesai! ku· 
T. askeri ye 7,75 ponı uz 41,20 

ESHAM 

f t Bankası Na. Telefon 13.-
mo 9,50 Bom on ti 21,10 
.. n Hamiline 9,50 "t ı•rkoa 29,50 
" " Mües•İ• 102 Çimento 12.60 

A.nnd o1 a Hi t se 25 İttihat dey 20,90 
T r " · ıvay ~' L Şark dey. 1,95 
Re ji 3,60 Balya 2.l!O 
.::ır. bariye 15.- Şark nı. ecu 2,85 

ÇEK FIATLA81 
Pari• 12,06 i Prai 15,94 
Londra. 716 Viyana 4,40 
Nüyork 60,30 Madrit 5,61 
Milan 0 89.75 Be .. Jin 199,625 Bl"üksel 339825 
A tir a 

sı.oıs 
Viyana 4.40 

Cen ı v\"e Peşte 3.7825 

So f il\ 
2,45,75 Belarat 34,92 

Amıterd a.m 
67.745 Bükreı 79,97 

1,18,40 Moılı:ova 10905 

NUKUT (Satq) 
k:uru4 Kvruı 

20 r. F ranıuı - -
1 lıtorlin 

170 1 Şilin, Av. 25.-
ı Dol al" 

720 l Pezeta 18.-
20 lit'tt 

17:? 1 Mark 49.-
ZO f . Belçika 

219 1 Zeloti z4~ 
20 Drahmi ll6 20 Ley 24.-
20 i. lı,.i'°r• 

25.- 20 Dinat' 55.-
20 La"a 815 1 Çet'nOT-O 

25.- ~-
ı Florin l Albn 927 84.-

M1LL1YE1' PAZARTESi 3 TEMMUZ 1933 

• • 

• ŞEHiR HABERLERi 
Ekonomi 

Şeker fiatı 
Perakendeciler fiatı 

artırıyorlar 
Ticaret Müdürlüğü, şeker fiatleri 

hakkında ilk tetkikatını bitinniş ve 
son haftaki 59-60 kuruş satış fiatleri
ni gayritabii bulmuştur. Bu fiatten faz 
laya satış yapanlar hakkında takibat 
icra edilecektir. Şekerin daha yük
sek fiatle satıtmda perakendecilerin 
vaziyeti müessir görünmektedir. 

Piyasada kesme Avrupa şekeri kal
mamış gibidir . Bir hafta, on güne ka
dar 175 vagon Avrupa şekeri çıkacak 
ve arkaomdan Alpullu şeker fabrika
sı da piyasaya şeker çıkaracaktır. Bu 
sebeple yakında şeker f iatlerinin te
nezzülü muhtemel görülmektedir. Al· 
pullu fabrikasmm bu sene piyasaya 
külliyetli miktarda kesme ıeker de 
çıkaracağı haber verilmektedir. 

Kontenjan tevziatı 
Temmuz ayma ait lstanbul kontenjan 
tevziat listesi gelmiş ve üç gündenbe
ri tatbika başlanmııtır. Dün de ağus
tos ayına ait lstanbul kontenjan liste
si lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü
ne tebliğ edilmiştir. Bu liste tabedile
rek gümrüklere tebliğ olunacaktır. 

iç fındık ihracatı 
Son hafta zarfında memleketimiz

den Almanyaya 9 bin kilo iç fındık ih
raç edilmiştir. 

Gümrük muafiyeti 
Sanayi Umum Müdürü Ali Recai B . 

in bugünlerde büyük bir tetkik seya• 
hatine çıkacağı haber verilmektedir. 
Recai Bey aanayi müesseselerini yakın .. 
dan ve mahallinde tetkik edecek, han
gi sanayiin, ne şekilde, himayesi icap 
ettiğini tespit edecektir. Bu sene sınai 
müeaseselere 6 - 7 milyon liralık güm
rük muafiyeti verilmesi muhtemeldir. 

Kereste ihracatı arttı 
Son seneler zarfında memleketimiz
den me§e, ceviz, ıhlamur ve emsali a• 
ğaçlardan kutuluk ve ambalajlık ke· 
reste ihracatı artmııtır. 1931 ıenesin
de Mısıra 60 bin, Almanyaya bir kü
sur milyon, lngiltereye 500 bin, hal
ya, Holanda ve Aınerikaya 200 bin ki
lo ambalajlık ve kutuluk kereste gön
derilmiştir. Ayni müddet zarfında 
Ruaya ve Romanyaya da 200 bin lira
lıktan fazla ambalajlık kereste ihraç 
edilmittir• 

Kavun mahsulü müteessir oldu 
Son yağ:murlal"dan Uzunköprü ve 

civarındaki kavun mahsulü hayli mü~ 
teeaıir olmug.tur. 

Yunan malları sergisi 
Şehrimizde tesisine müaaade olu

nan Yunan malı sergisinin Ticaret ve 
Zahire Borsası binasının arka kısmın
da açılması münasip göriilmii§tür. Ser 
ıi yakında küıat edilecektir. 

Klavuzluk müdürlüğü 
Müle:a Seyriselainden ayrılan kla

vuzluk müdürlüğüne , Deniz Ticaret 
müdürlüğü binasında bir kısım tahaiı 
eclilmİ§ ve bu müdürlük şimdilik bura
da faaliyete başlamıştır. 

Vilayette 
İdari ilimler 

Viyana kongresindeki 
murahhaslar döndüler 

Viyanada toplanan beynelmilel i
dari ilimler kongre.ine iştirak eden 
Dahiliye Vekaleti Mahalli idareler 
Umum Müdürü Sabri ve Vekalet U
mum Müdürlerinden Naci Beyler §eh
rimize dönmüşlerdir. 

Sabri Bey, dün Vali muavini Ali 
Rıza Beyi ziyaret etmiştir. 

Milli hakimiyet bayramı 
Bu çartamba günü Milli H3.kim1yet 

Bayramı olduğundan daireler tatildir. 

Defterdarlık teşkilatı 
lstanbulun yeni mali teıkilatı kanu

nu Resmi gazetede çıkmıştır. 
" 

lnhlsarlarda 

Hiç bir değişiklik yoktur 
Dünkü Sonposta gazetesi müskirat 

imalinin ve satıılannm serbest bırakıl 
ması hakkında bir tasavvur olduğun
dan bahsediyordu. 

inhisarlar Umumi Müdürlüğünde 
buna dair hiç bir maliimat yoktur. 

Dün kendisile görü,tüğümüz inhi
sar Umumi Müdürlüğü Müskirat kıs
mı muavini Münir Hüsrev Bey bu ha
beri tekzip ederek ne idareiumumiye
de, ne de vek&lette müskirat imal ve 
ıatıılannda muayyn olan usulün hari
cine çıkılması için en ufak b ir şey da
hi geçmediğini temin etmİ§Iİr. 

--o-
Kıea haberler 

* 500 kiıiUk bir seyahat. - Buda
peştede bir Türk - Macar Ticaret O
dası tesis edilmittir. Bu müessese, ilk 
faaliyet eseri olmak Üzere Balkanlar 
da 500 kişilik bir seyahat hazırlamak 
tadır. 

* Haıan Bey gitti. - lstanbul güm 
rük Muhafaza Başmüdürü Haaan Bey, 
berayiteftiı dün Karadeniz mmtakası
na hareket etmiıtir. Hal8ll Bey bir haf
ta •onra avdet edecek ve müteakıben 
Trakya mmtakaamı da teftite gidecek
tir. 

*Bir Polonya tayyare•i. - Dün Po 
lonyadan bir tayyare ile iki yolcu ~eh 
rimize gelmiştir. 

Mahkemelerde 

Beledlyade 
Yeni hastahane 

Zeynep Kamil hastahanesi 
ay sonunda açılıyor 

1 
Osküdarda açılması takarrür eden 

Zeynep Kiınil hastanesinin ay sonu
na kadar nevakm ikmal edilecek, ay 
sonunda hasta kabulüne başlanacak
tır. 

Sıhhiye müdüriyeti de Osküdarda
ki dispanserin tevıüne karar vermiıtir. 
Ahmediye veya Şemsipa§a medresele
rinden birisi dispanser haline ifraıi edi
lecektir. 

DördUncU Vakıf Hanı 
Belediye ile Evkaf arasında Dör

düncü Vakıf hanının yeri yüzünden bir 
ihtilaf çıktığı ve beledifenin ham 18· 

tın alacağı bir gazete tarafından ya
zılmı§tı. Böyle bir ihtilaf yoktur. Ha
mn sablacağı da aslmzdır. Evkaf han
da tadilat yaptıracaktır. 

Kinin dağıtılacak 
İstanbul vililyeti dahilindeki sıtma

lı köylere dağıtılmak üzere belediyece 
80 kilo kinin alınması takarrür etmiş
tir. 

Susuzluğun önüne geçiliyor 
Beyoğlu semtinde terkos su tazyiki

ni çoğaltmak maksadile Taksimde ya
pılan büyük depo dolayısile Takıim 

ve Ayaıpaşa taraflannda birkaç gün
denberi muntazam su verilemiyordu • 
Fakat belediye bazı tedbirler almıt ve 
kısmen suıuzlu'ğun önüne geçmi,tir. 

Yeniden hamal alınmıyacak 
120 hamal münhallere tayin eclil

miştir. Yeniden altı ay için hamal alın
mıyacaktır. 

Hal projesi 
Hal projesi 15 güne kadar müna

kasaya konacaktır. 
Oktruvanm kaldırılması dolayısile 

belediye !iiitçesinde açık varsa da ha
lin in§ası ile alakadar değildir. Çün
kü hal istikraz akli suretile yapıla
caktır. 

Asri mezarlık 
Zincirlikuyuda vücuda getirilecek 

asri mezarlık için aynlan araziye 20 
bin lira kıymet biçilmiıtir. 

Maliye bunu az bulduğundan yeni
den kıymet konmuştur. 

Esat T optani Pşenın refi
kası aleyhinde' bir dava 

1,5 milyon liralık miras saklanmış mı? 
Esat Pata Toptaninin kızı Pertev kik ve her üçii hakkında da beraet 

Hanım tarafından üçüncü hukuk mah karan vermiştir. Dün bunlar tahliye 
kemesinde bir buçuk milyon liralık bir edllmişlerdir. 
dava ikame edilmiştir. Dava E1&t Hah 1 · k ? 
Paıa Toptaninin kansı Şaziye H. ile er eri ~(l mu • 

Pollsta 

Yakalandılar 
Kuruşbabayı soyan 

6 Laz 
Uluköyde Kuruş Babanın evini ba

sarak, kendisini, gelinini ve kanımı 
döven, 500 lira da parasmı gaspeden 
altı Laz evvelki gÜn yakalanmıtlardır. 

Bunlar lapatik oğullarından Hüae· 
yin oğlu Hasan, Mecit oğlu Sefer, Şa
ban oğlu Hüseyin, Sadık oğlu Hüsnü, 
lspatik oğullanndan Emin Ali ve Bay 
ram Çavuttur. Hepai de bugün adliye• 
ye verileceklerdir. 

Sahte yüz liralıklar 
Sahte yüz liralıklar tahkikatına de· 

vam edilmektedir. lzmitte Kocaeli 
Halk Banka11 vezne.inde de bir sahte 
yüz liralık bulunmu§tur. Bulunan sah· 
te paranın numaralı 14522, seri 5 tir. 
Bu parayı bankaya tevdi eden tüccar 
aldığı yeri göstermittir. 

Adliyeye verildiler 
Geçenlerde Sanyerde bir çocuğun 

çilek tarlaama ıirmeai yüzünden tar
la aalıipleri ile bir aile arasında kav
ga olmut. ouçlular kaçmışlardır. Za
bıta bunlann hüviyetlerini tespit et
miş, yakalamış ve adliyeye, vermiştir . 

Zavallı kız 
Büyükderede Maltız mahallesinde 

Değirmen sokağında oturan ana kızı 
13 yatında Arkiri komtuları Hakkı 
Beyin bahçesindeki kuyudan su çek· 
mekteyken sar'ası tutmuş, kuyuya dü 
ıerek boğulmuştur. 

İskenderiye hattı . 
Henüz kat'i bir şey 

söylenemiyor 
Yeni t.,.ekkül eden Devlet Deniz

yolları, Akay, havuzlar ve fabrika mü
dürlüklerinin Heyeti V ekileden çıkan 
ikişer aylık kadrolarmda dahil memur
lara, dün vazifeleri tebliğ edilmiştir. 
Yeni müdürler, memurinin tebrikatı· 
m kabul etmişler ve kendilerile tanış
mışlardır. 

Deniz ve Hava müsteşarı Sadullah 
Bey, mülga Seyrisefain Umum Müdür
liiğü ınakammı Denizyolları müdürü 
Saadettin Beye bırakmış ve kendisi An
karaya avdet edinceye kadar 1Bbık 
meclisi idare odasında çabşmağa başla
mıştır. 

Dün de yazdığımız v~hile, Devlet 
Denizyollan müdürü Saadettin Bey, 
merkezden kat'i emir almak üzer~ l s
kenderiye hattının idame edilip edilmi
yeceğini ıormuıtur. 

Saadettin Bey, dün kendiıile görü
şen muharririmize, bu hususta deınittir 
ki: 

"- Ankara vapuru, bu hafta da 18h 
günü Pire ve lakenderiyeye hareket e
~tir. !Mliteaklp haftalarda da la
kenderiye postalarrnrn tahrik edilip e
dilmiyeceği hakkında size henüz bir 
§ey oöylİ)'4'11lem.,, 

-

İhtilaf kalmadı 
Kredi Liyone Bankası aleyhindedir. Düzcenin Koyuncu Hacıali Efendi 
P~rtev Hanım banka ile Şaziye H. m köyünden Akif ile Karadeniz Ereğli- Vapurların takdiri kıymeti 
bır buçuk milyon liralık mirası ken· sinden lbrahim, Halit ve Ahmet toplu d d d' 
dilerinden sakladığını iddia etmekte- olarak tütün kaçakçılığı yaptıklann- e evam e ıyor 

A k 
dir. dan dolayı adliye ihtısaa mahkemesi· Türk Vapurculuk Anonim Şirketi meri an Banka vekili Kredi Liyone Banka- ne sevkedilmi,lerdir. teşl<iline ait hazırlıklar ikmal edilmek 
sınm l•tanbul ıub<>•İnin lağvedilmiş ve Bunlardan lbrahim evvelce kaçak- üzeredir. Vapurcular araaınadki an-

Mekteplerı• muamelatını latanbulda tatil etmiş ol- çılık cürmünden ihtisas mahkemesin· latamamazlıklar zail olmu,tur. Yeni 
duğunu söylemittir. ce 6 ay hapse mahkiim edilmiş, müd- ıirketin idare Meclisi bugün toplana-

Pertev H. m vekili ise bankanın mu- detini bitinni§, çıkını§, gene kaçakçı- rak hazırlanan nizamname projesini 
G d"k A "k k ameli.tını Osmanlı Bankasına devret- hk yaparlarken yakalanmıştır. son defa gözden geçirecektir. Yarın 

e ı paşa merı an me - tiğini söyliyerek keyfiyetin Ticaret O- Dün mahkemede hepsi de cürüm- da ıirket Müessisler Heyeti toplan<ı-
tebi kapatılıyor dasından sonılmaaını istemiştir. )erini inkar etmişlerdir. lbrahim 2 yük cak ve nizamnameyi imza edecektir. 

Mahkeme bankanın muamelatını tütünün bulunduğu yerin kendisine a- Vapurların takdirikıymeti 
Do)ann dü~meıi, Amerikadaki iktı- O 1 Bank .. •man 1 asına devredip etmedi- it olmadığını söyleınittir. Digerleri de Hususi vapurlara kıymet takdiri i-

1&di buhran hari~teki bir •ok Ameri- gmln sorul · · b k d im d b"I • ma•ı ıçın at a güne bıra- tütünler en haberleri o a ığmı ı - çin teşekkül eden heyet, dün toplan-
kan müesseselerinin de vaziyetlerini kılmı§tır. dirmitlerdir. Fakat zabıt varakaları mamıştır. Heyet, bugün toplanacak 
sarsmıştır. Türkiyedeki Bo~d Ameri- Eroincilerden iki kafile daha tahitlerin ifadeleri ile cürümleri sabit ve Füruzan vapurunu muayene ede-
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Lfı:iE~ 
Muhtarlar kalkarken! 
Bizde senelerin, belki asırların te• 

sis ettiği bir takım manaa12 ve sakat 
teşkilat vardır ki ı a.ncals kalktıktan 
sonra onların hlçUltlnl. hatta mazar
ratını takdir edeblllıi:a, Bunların ara 
smda asri devlet mefhumuna ve asri 
kanunlann ruhuna biç uymıyO.cak o· 
lanları da az değildir. lıte bu meyan 
da muhtarlıktan ve ihtiyar heyetleri
ni sayabiliriz. 

Kendi kendimizi aldatmıya hiç Iü 
zum görmeden diyebilirim ki; bu teş 
kilat tamamen sakat ve i§leri çapraz
laştıran bir §eydi • 

Nasıl seçildikleri hepimizin bildiği 
miz bir kaç kiti bir mahallenin bütün 
içtimai, mali, ve kanuni hayatına ha
kim olurdu. 

Bir veraset il8.mı almak için ilk mü 
racaati muhtarlara yapardık. Yanlış 
yere veraset ilmühaberi vermiş kaç ta 
ne ihtiyar heyeti iaterainiz? Bu vera 
setin .500 kuruıtan 500 bin liraya çık 
maaı muhtar efendilerin mühürler inin 
salahiyetini değiştirmezdi. Çoğu işten 
güçten çekilmiş bezgin ve yorgun a
damlardan mürekkep olan bu he;ve t
lerin içinde pek " namusluları olduğu 
kadar beş on kuruşa mukabil faz la 
tetkikat yaptnıya lüzum görmiyenle
ri de vardı. idari mahkemeler böyle 
ihtiyar !ıeyetlerinden azını mı muha 
keme etti ? . ! 
Ölmüş mali§ sahiplerine berhayat 

ilmühaberi verenlerin iae sayısı pek 
az değildi. Gôya itlerin selameti için 
teais olunmll§ olan bu teşkilatın ver
diği ilmühaberleı-i tetkik ve kont rol 
için de ayrı tedbirler alınmak li.zrm
geliyordu. 

Sizin erbabıiffet ve namustan oldu· 
ğunuzdan tutun da, berhayat bu lun .. 
duğunuza, mahkiim olmadığını;,-a ve 
filanın sulbünden dünyaya geldiğini 
ze kadar hüküm veren bu adamların 

bu geniı salahiyetine mukabil kud
retleri, mütekabil kontrolleri, defter
leri, dosyaları falan hiçten ibaretti. 
Eh! Bu kadar zayıf teşkilata o kadar 
ağır iı verilince iyi ifliyemezdi ve i ş 
lemedi. Bugüne kadar muhtarlıklar
dan ve ihtiyar heyetlerinden beklenen 
vazife alınamadı. Zaten ekseri mahal
lelerde ihtiyar heyeti azasının bütü n 
mühürleri bir kişinin elinde idi. Böyle 
heyetlerin verdigi ilmühaberlerdeki 
mühürlerin kıymeti çirkince bir (süs) 
ten ileri gidemiyordu. . Ve İşte hep 
bunlardan dolayı muhtarlıklar kaldı
rıldı ve bu vazife resmen mea'uliyeti 
olan, amiri, mafevki bulunan ve niha
yet mai§etini kaybetmek tehlikesine 
kadar maruz kalan memurlara verili· 
yor. Umalım ve düa edelim ki; yeni 
teıkilat eski•inden daha iyi olur. 

(Akay) ve estetik 
(Adalar) kelimeainden (A) (Kadı

köJ') kelimesinden (KA) Yalovadan 
da (Y) yi alarak yapılan (AKAYl 
ismi ırüzel bir tesadüf (AK AY) şek· 
line girdikten sonra eski Seyrisefain 
vapurlarına (fors) oldu. 

Bazı taraflardan vapurların baca
larına yapılmı§ olan bu forslara itira:z: 
eclilmiı olacak ki; yeni idarenin sala
hiyettar bir rüknü: 

- Vapurların bacalarındaki beyaz 
ay bir forstur. Fors denilen ıeyde de 
eatetik aranmaz, o yalnız vapurun ait 
olduğu idareyi gösterir. • diyor. 
Vakıa (estetik) denilen §"Y bir z a 

ruret değildir. Ve hiç bir zaman öyle 
olmamııtır. Ama, her şeyde estetik a
ranmaoı hele böyle vapur, fors, bay
rak gibi şeylerde buna daha fazla 
dikkat edilmeai dünyanm takip ettiği 
yoldur. 

Doğruyu söylemek lazımgelirse 
Seyriaefainin eski forsu da çirkindi, 
bu seferki de güzel olmadı. Evvela 
siyah kısımla koyu kırmızı biribirine 
kanşıyor. Bunu bir beyaz şeritle ayır· 
malı. Sonra da hil.9.Ji iyi resmetmeli. 
Vapudann :.acalanndakiler çok nis
petsiz ve fena çizilmiştir. Ehemmiyet· 
siz şey ama insanın gözüne batıyor. 
Bu söylediklerifıı yapılırsa (fors ) ta 
estetik anyabiliriz. 

FELEK 

Odada 
kan mektepleri de hu meyandadır. olduğundan bunlardan lbrahimin oğ- cektir. Heyet, yann Cihat ve 8 tem-

Türkiyedeki Amerikan mekt•!> ve ihtısas mahkemesine verildi lunun da davaya ithal edilmesi inhisar muzda Cide vapurlarını muayene e- Kuş 
hastanelerini idare eden heyet tahsisat- Adi" d k" ·ı avukatı tarafından talep edilmiştir. decek ve bunlara ait kıymetleri ko-
larınm da,.alması münasebetile bir inciler7:it\~h'k:~:~sil~';!'~:f:ı.:;: Muhakeme bu husu.ta Ereğli Müstan- misyon halinde toplanarak tespit ey- Almanlara 

• • 
tıcaretı 

b 1 t D"" tikliğine tezkere yazılmasına ve ma- liyece"'tir. v 
mektebl·n kapatılmasını k·~·la•tırmı• •t amış ır. un de mahkemeye Ha- d h b _ ı. ı d ı .,. satacamz .. ~- • " ·ı M hallinde a a azı .~.it er in enme- 5 temmuza kadar gemilerinin han b" 
bu hu"'usta maarif vekileti ile temas e- •.an og u. usWa, Hüseyin oğlu Ha- · uhak <i · ı · hl, Hayrı oğlu Ahmetten mürekkep sine karar vermıı, m eme temmu- gi tarihte muayeneye hazır olduğunu Memleketimizde kuşların cıns erı 
dilmi•tir. Bu t.....,as n•ticesinde ve he- ı k · zun on be•in bırakılmı•tır. b"ld" · firmalara aı"t vapurlann d T " t Od d ı u·nıat :ı ._ .. , o ~a . Uzere bir, Yakup oğlu Hasan, T T ı ırmıyen hak.kın a ıcare asın a n ma 
yetin buradaki kararı dahilinde Gedik- Huseym oğlu Hüseyin ve Leon oğlu Limon kralmın davası muayene günlerinin komisyon tarafın iıtemiş olan Alman müessesesi, Odaya 
paşadaki mektebin kapatılması karar· !saktan mürekkep diger bir eroinci dan tespit edileceği ve bundan müte- gö.,derdiği ikinci bir mektupta, k~ış -
laııtmlmış ve dün maarif müdürlüğüne kafilesi getirilmiştir. Bunlardan birin· Liınon Kralı Diyamandi Efendi ve veUit teahhürattan mes'uliyetin ken· çularımızm hiç ehemmiyet vermedı_k-

ci kafile eroı·n almak ve satmaktan rüfekasının adli ihtısas mahkemesin- dilerine ait olacağı dün tahriren va- leri ku• cinslerinden bahaetmektedır. keyfiyet bildirilmiştir. Mektebin 159 d ·· .. k "htı hk · d ı · · ' d 
talebe.'. v··d--. Bunlar Osku""dardaki ikinci kafile de eroin kullanmakta~ en gumru ı •as ma emesıne ev pur kumpanyalarına tebliğ edi mııtır. Alman müessesesi, memleketimiz en 

- ·~ suçludur. redilen davasını gümrük ihtısaa mah- __ _,,__ kut satın alacaktır. Bursa Tic~ret o,_-
Kız lisesi ile Robert Kollejm erkekler B kemesinin rü~t etmemeğe karar ver.. y • •• l u•• l r dası Bursa m.mtal<asının kuş tıcare.ı n 
kısmına yerleştirileceklerdir. Vekalet u maznun kafilelerinin ikisinde de dig"i yazılmıştı. eni 0 Ç e ' b h" 1 b Alman b ı deki mevkiinden a ıs e u 
bu mektepten açıkta kalacak Türkçe on eşer bY~! annı doldurmamış birer Bu baptaki dava evrakı, ırıerci ta- müessesesile temas ettirilmesi için Is-
hocalarına da yeni hizmet verecektir. mazn5un u unduğu ve kanun mucibin- yini için temyize gönderilmektedir. Tatbı·kat ı·çı"n bı'r umum tanbul Ticaret Odasına müracaat et-

ce 1 Yaşlannı doldurmıyan maznun- Adi' d • k 
Riyazi ıstılahlar · ıar~n muhakemelerinin gizli yapılma· ., ıye e ış yo müdürlük yapılıyor miştir. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti merke- sı ıcap ettiği için her iki grupun da Adliye dairesine mübaşirlik, dakti- Domates ihracatı için 
muhakemelen' gı"zlı" olarak yapılmı•tır. k" · l"k 1 ki . Yeni ölçüler kanunu 1934 seneıinin · ı· kt 1 · · al , )oluk, atıp ı ve sair memur u ar ı- ka b I Od d t "h atımı• zı ıse ve orta me ep er rıyazıye mu • Avukat oldug"unu ı"ddı"a eden Bedı"r- ilk gününden itibaren tatbi aş ana- Ticaret ası, oma es ı rac 

blahı Çin bir çok müracaatlar vukubulmakta b"k ·ı ul f · · k "k tm d am et-limlerine bütün riyaziye ıs annı hanilerden Asaf Beyle Kumkapıdaki b caktlJ'. Bu kanunun tat ı ab e meşg zın inkişa ı ıçın tet ı a a -;v 
havi matbu listeler göndermittir. Bu · d · ve münhal ulunmadığı için bittabi 1 olmak üzere lktısat vekaletinde bir mektedir. ilk parti olarak ahıren Ro-

evın e erom fabrikaaı bulunan Ma- bunların hiç biri ia'af edilememekte- k "I d a 
listelerde riyazi ısblahlarm fransızca . dam Afrodı" tı"nı"n evrakı ilk tahkı" kat 1 "Ayarlar ve Ölçüler Umum müdürlü- manyaya ihraç edilen 900 1 0 . om .,-, dir. Müracaatların önüne geçmek için d t - tes 
ve arapçaları vardır. ikmal edilmedig" i, yazıhanede ve ev- ğü,, tesis edilmektedir. tesin Romen piyasasın a yap ıgı 

Muallimler, bunların Türk~e muka- d h d koridorlara ilan yapıştırmak zarureti· Bu umum müdürlügu" .. n her villiyet- t k " d"I ektedir 
2 e zu ur e en mevat hakkındaki tıb- hasıl olmuştur. a ıp e 1 m ' 

billerini bulacaklar ve cemiyet merke- bıadli raporlanda alınıp bulunan mad- te birer müdürlüğü, ayrıca müfettişleri Adana bugw dayları 
zine yolhyacaklardır. delerin eroin olup olmadığı anlaşılma Esrar değil, ziftmiş olacaktır. Bu miifettiıılerden maada 1 

Bu ıstdahlara kozmoğrafya ıstılah- dığı İçin polise iade edilmi•tir. lstanbul lzınir, Bursa, Ankara, Kon- Adanadan bazı tacirler, latanbu '" 
d dahil b 1 aktd • Tophanede Bog~azkesende kahvele- K t' T b Dı·yanbekir B ·· acaatla ları a u unm ır. Mm. Afroditi ile A••f Bey de ı'lk ya, as amonu, ra zon, caret ve Zahire orsasına mur 

- rini esrar tekkesi haline koyan Abbas -~" tl · d b" ba•~üfet d tak J rmda tahkikat ikınal edilinciye kadar ika- ve cenup v.,..ye erın e ırer r- • lstanbul piyasasın a mm 8 a 

Su•·merban-k teşkı'la"tı ve Bilalin muhakemeleri dün a:<ırce- tı' · b 1 ktır Bu te•kilata ait yer b "d 1 daha faz-metkaha bag"lanarak serbest bırakıl- g şı u unaca · • • yetiştirdikleri ug ay arın 
z~ .J:'· l)lesindc başlamıştır. )erde lktısat vekili Celôl Beyefendi I - sorınu•lar• 

mışlardn. • la satılıp satı amıyacagmı ' k 
Sanayi Kredi Bankasının Sümer• Kahvelerinde araştırma yapıldığı tarafından Londraya gitmeden evvel dır. lstanbul piyaeaaında . yu_muşah 

Bank'a devri haznhklarına devam e· Kalyoncu kulluğunda yakalanan e- zaman memurlara da hakaret etmek- tasvip edilmiştir. Bu projenin tatbika- buğday revaçtadır. Bu tacırlerın ba • 
dilmektedir. Bu hazırlık safhası 11 roinciler grupundan 4 kişi hakkında ten, dayak atmaktan suçlu olan bu tına ait bir de t•limalname hazırlan• settikle»i mal ise serttir. Bu "ıallar1ın temmuza kadar ikmal edilecek ve 11 evvelce 6 ncı istintak hakimi Salih E- maznunlar cürümlerini inkar etmiş- maktadır. Bu talimatname de 15 güne nümunelori tahlil eıtlrllmiı, vt bun a· 
temuzda yeni banka faaliyete geçe- sat B. tarafından tahliye, 8 kişi hak- ler, kahvelerinde yakalanan madde- kadar ikmal edilecektir. Bu yeni te• rın lstanbulda satılmakta olan Ana• 
cektir. kında da tevkif kararı verilmişti. Bu nin esrar olmayıp zift olduğunu söy- şekkülün memurlarından ekseı·isi şim- doİu vo Trakya buğdaylarına nazaran 

Yeni bankanın teıkilat kadrolan 8 kişiden Dr. Arnaki, Kostantin ve lemişlerdir. diden tayin edilmiş bulunduğundan gliiteni az oldutu vo diger butd~~lar· 
hazırlanmaktadır. Müdür muavinl~ii Marko tevkif kararına ağırceza riyase- Muhakeme, yakalanan maddenin 15 temınuzdan itiharen mahalli meınu.. dan ııcn2 satılnlaaı lftzımegelecegı ne· 

kuş 

21 Kur. ç.ı. 1 ~e~idi7e 33.-... • · · ~ • · ••··,"-''-Ün tavın· ti nezdinde itiraz etmislerdir. Aihı·- kimvahanede tahlili için ba•ka güne riyellerine ııiderek faaliyete geçecekler ------=-=--_...._..__....._.....__.:_. _ _ ~-ı.--.ı..--...ı....ı..suruıcıu...ru:wı'l!IJ• -!l!!!!!!...!!!.l.!!!:..J....!!...!!:~::.:.:!::.:'-!!.::.:!:...!::!!:~:;:.;::.:,:~~.::.,:~ı.,..:~~:.:,::.:,::;;,::.::;...~:,:.:::.:...:ı!;~:!!:>E::!....!!.!!!:!::...L..::.l..::::.:::::.:.::.:...:::;::.::.:.::..:,::;.:.::..;.;.:_,:.:.:.;,:.:.;;_~ , _ ti re: !lı i c vaı· ıl nlt! tır · ------
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• 
I stanbul gazetecileri Bursada 

ULUDAGA ÇIKIŞ 
Denizden 2000 metre yüksekten insan 

oğlu dünyaya nasıl bakıyor? 
Adapalas e>teli önünde, dört 

gazeteci bizi Uludağına çıkara· 
cak vasıtayı bekliyoruz. Bu, bir 
otomobil mi, yoksa bir otobüs 
mü, henüz haberimiz yok. 

Çünkü rivayetler biraz kanşık: 
- Otomobil yolaçıktı, geliyor, 

diyen de var. 
- Otomobil değilmif··· ,,Kap

tı kaçtı" imit. diyen de 
Bursalılar, otobüsün küçükleri· 

ne ,,Kaptı kaçtı" adını veriyorlar. 
Müşteriyi, otobüslerden evvel 

kapıp kaç_tıklarmdan ötürü ••• 
Otobüs, büyük ve içi bir hayli 

yolcu aldığı için tabiı dolma· 
dan kalkmıyor. 

O müşteri beklerken bir kaptı 
kaçtı yanaşıyor, otobüslerin bü
tün yolcularını kapıp kaçıyor. O
tobüs sahibi, varsın derdine yan· 
sın!. .. 

Çok geçmeden bir korna sesi 
ve hepimizde bir telaf: 

- Geliyor!.. 
,,Kaptı kaçtı'' otelin önünde 

durdu. 
Bu sırada, Resimli Ay matba

ası sahibi Mecdi Bey de yanımız· 
da idi: 

- Uludağına çıkmaz mısınız? 
Diye sorduk. 

- Hay hay .... Niçin çıkmaya
yım .... 

Halil Lu.tfi, ben, Milliyetçi Der 
viş, Cümhuriyetçi Musa, bir de 
Mecdi Bey... Bef gazeteci olduk. 
İsmini hatırlayamadığım nazik bir 
Belediye memuru da yanımızda ..• 

Uludağına sapacak yolun üs· 
tünde iki çocuk, otomobilimizi tat 
!adılar. 

Halil Lutfi Beye sordum: 
- Nedenin bu ife? 
Güldü: 

- Her vakit biz taş atacak de
ğiliz! Dünya etıne bulma dünyası· 
dır! .. 

Ömrümde ilk defa dağa çıkıyo
rum. Fakat siz işe bakın ki, üstüm
de bir çakı bile yok! .. 

Şehirden gitgide uzakla.tıyo
ruz. Orhaneli yolu üstündeyiz. Gü 
neş altında yanan çam ormanları 
bayıltıcı bir koku ne,rediyorlar. 

Kıvrımlar sıklaştı. Adım ba
şında manzara değitiyor. Reçine 
kokusu ile dolan ciğerlerimiz, ha
vayı bol bulunca genişler gibi 
oldu. 

Kendimizde bir başkalık duyu 
yoruz. Hissedilir fakat anlatılmaz 
bir başkalık. .• 

Çongre köyünün üst bafından 
geçıyoruz. Bir kaç gün evvel, 
cümhuriyete sadık bir evladını şe
hit veren hu şirin köyün sisler a
rasında ne hoş bir görünütü var. 

Mecdi Bey ihtiyatlı hareket et
ti. Uludağa çıkmadan yollarda a· 
cıkmak ihtimali var, diye bir sÜ· 
rü şey aldırdı. 

Kaptıkaçtıda, evvela ne kadar 
eski yeni şarkı varsa, birer birer 
mırıldandık. Şarkılar bitince baş
ladık tatlı tarafından hikayeler 
anlatmağa ... 

Artık epeyce yükselmiştik. Ha
lil Lutfi Bey teli.şla kolumu dürt
tü: 

1 
- Sağına bak! 
Ayı ile boğutan adamın hika

yeıi aklıma geldi. Bayağı ürktüm. 
Meğerse, bana Apolyont gölünü 
gösteriyormuş. Düşünün bir kere 
Apolyont gölü neresi, Uludağ ne
resi .. Hem biz daha Uludağa bile 
gelmiş sayılmayız. 

Yavaş yavllf, bende bir takım 
haller peyda oluyor. Güçlükle ne· 
fes alma ... Vücudumde bir hafif. 
lik, kulaklarımda belirsiz bir U• 

ğultu ... 
Arkadaşlar: 
- Bu kadarına şükret, geçen 

sene daha kötü vaziyetlere düşen
ler oldu, dediler. Şaka değil; de· 
niz sathından (2000) metre yük. 
sekteyiz. Nihayet, Uludağ oteli, 
karlı tepenin eteklerinde göründü. 
Tuhaf şey .. Hem üşüyoruz, hem 
sıcaktan rahatsız oluyoruz. Otele 
girdiğimiz zaman, burada adeta 
pardesüsüz gezemiyeceğimizi an
ladık. 

Dışarı çıkınca da güneş bizi ca
yir cayir yakmağa başladı. 

Uludağ otelinin önünde kol ka 
lınlığında bir su akıyor. Otuz iki 
dişe trampet çaldıran bir su ... 

llk işimiz bu suyun bafına top
lanmak oldu. Uludağ otelinde ge
çen günümüzü gelecek mektubu
ma bırakıyorum. 

M. SALAHADDiN 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 
JSTANBUL, 

18 Gramofon. 18,30 Fransızca dera (Müp 
tedilere mahıuı). 19 Alaturka. au Hikmet Ri· 
za hanım. 19,45 a.laturkı:t saz Zeki bey. 20,30 
alaturka Safiye hanım Aleko Yorgi efen.dile. 
21,30 Gramofon 22 Ajans hort.a haberleri 
ıaat ayarr. 

ANKARA 
12,30 • 13,30 Gramofon. 

18. - 19 Salon orkestrası: Offenbach Ouver
ture Orpheus. Christine, fantaisie. Dede. 
cbumann Nu.; Eto.'...!ee. 1 ... anoviç Valse 
La Re=.ne du Mat,: 

19 - 20.!S Alaturka Saz. 
20,15 Ajans haberleri. 

V ARSOV A 1411 m. 
16,20 plak, 16.SS plak, halk muoilüo;. 18 

fransı:ıca konferanı, 18~0 plik, 18,35 pi.ya 
no müsameresi, 19,35 plik. 20,45 tefrika. 21 
Yohann Strausa'un Valdmeialer isimli. o.pe
reti: 23 dans musikisi. • 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,55 pjya.no refakatile bıganni, 21,25 

StU.dyodan bir tiyatro, 23,15 Ligan musikisi. 

ViYANA S!JI m. 
20~5 Viyana opereti isimli bir radyo po• 

purisi. Holnr takımı, 22,35 pİ;raa.o parçaları. 
23,15 pli.k ile danı parç_aları, 

MlLANO - TORINO - FLORANSA , 
21 plak, 22 Berliaz'un opera eserlerinden 

Faust. 

PRAC. 488 m. 
20,15 yaz kabaresi, 21.2;0 piyano ile sonat

lar, 22 neı'eli •• H~ b.;r mars serisi,2,20 
almanca ahberler, 23,35 çift pi7ano kon•eri. 

B0KREŞ 394. m 
13 pl8..k, 14,20 ahfif pli.kla.r, 18 radyo or

kestrası, 19,20 kesa, 20 ders 21 fanta::ı:i ye ae 
renad parçaları, 21,30 Bando mU2!ika 2Z,20 
Bir konser nakl~. ' 

DOKTOR 
HORHORUNI 

Her gün ak§ama kadar hastalarını 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 (4917). -4049 

Milliyet'in edebi romanı: 21 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Nelerden konuşuyorsun? 
Daha dün bana pis Çingen diyen, 
daha dün Yaylalı Mehmedin kızı· 
na hakaret eden sen değil misin? 

Gazino salonlarında sesınızı, 
boyunuzu göstereceğinize Kılıçlar 
köyünün ahır sekisinde yanayana 
yatan Gülözleri, Yaylalı Mehme· 
din yayla kızlarını dü,ünsenize ! 
Dünya eceleri yerin dibine batsın, 
sizi dünyaya çıkaran Yaylalı Meh 
metlerin kanından ece olan kızla
rını dütününüz ! ..•••.• 

. . . . . .. . 
Ahırdan hastaneye 

Bir çocuk muhtarın evine kot· 
tu. Soluk soluğa haber verdi: 

- İki jandarma ile Nahiye ka 
tibi geldi. Seni gözliyorlar. 

Muhtar içi koyun derisi kocu
ğunu sırtladı. Nalçalı kunduraları 
nı ayaklarına geçirince köy odası
na seyirtti. Nahiye katibi ile jan
darmalar atlarından inmişler. Ço. 
cuklar atlara ka4an verdiriyor. Za
yif Nahiye katibi boynunu çenesi· 
ne kadar omuzlarının arasına 

gömmüf dola,ıyor, ayaklarını ye. 
re çarparak ısınmağa çalışıyordu: 

- Önce ocak! Tiz elden ocağı 
ateşletiviı-. 

Bir köylü ocağı tezekle doldu· 
rup fitilledi. Tezekler fısır fısır, 
iplik iplik dumanlar çıkarır· 
ken geniş odanın ıçıne genze 
kaçan ağır bir duman yayılmağa 
başladı. Nahiyekatibi yeni yeni 
alıştığı İçin bu tezek kokusundan 
fena halde rahatsız oluyordu. 

- Ofle şunu! Çabuk parlasın. 
Tezekler parladı. Oçü de 

ocağın karşısına çömeldiler. A
vuçlarını yüzlerini ısıtblar. 

- Çay mı, kahve mi? 
- Önce çay. Helebir içimiz ı-

sınsın. 

Ocağı tutu,turan köylü her ta. 
rafı is tutmuş bir çaylığı alevli 
tezeklerin üstüne oturttu. Çay su
yu kaynarken temindenberi me
raklanan muhtar, gelenlere bir da
ha ,,ne var?" diye bakb. 

Nahiye k~tibi verilen ehemmi
yeti hala anlayamayan bir can ve 
yorğun!uk sıkıntısı ile yüzünü bu-

MiLLiYET PAZARTESJ 
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=.oeUTLER"J 
Hastanın beslenmesi yo
lunda hekim ile ahçıdan 

istifade 
Cıda maddeleri ve yiyeceklerin 

besleyici dereceleri ve kuvvetleri hak· 
kında pek çok şeyler yazılmı§ ve 
söylenmiştir. Fakat bunların nasıl 
yeneceğine ve bunlardan ne suretle 
istifade edileceğine ve hastalık vuku· 
unda ve bir rejim takibi lüzumunda 
doktorun tavsiyeaini hakkile tatbik 
ebnek için yemeği naıııl hazırlamak 
18.zmı geleceğine dair henüz esaslı 
bir §ey yoktur. 

Gerek doktor ve gerek yemeği 
yapacak olan atçı yenecek §eylerin 
gıda kıymetlerile onlardan ne tekil
de istifade edilebileceği hakkmda 
esaslı malümat sahibi olmaları la· 
zımdır. Alelade bir evde dahi bunun 
bilinmesi ve bu yolda beslenmekten 
istifade edilmesi pek lazım iken has· 
talık zamanında her halde bundan 
iatifade etmek . daha ziyade lazİm· 
dır. 

Doktor hastaya verilecek yeme· 
ğin yalnız nevini söylemekle vazi
feaini yapmış sayılmaz o ayni za
manda ahçıya hazırlayacağı yemek
te kullanacağı §eylerin cinsi ve mik· 
tarlannı ve yemeğin yenecek zama
nını da tayin etmelidir. 

Meseli piliç suyu verilmeai icap 
ettiği zaman bunu sade suya mı, 
tuzlu tuzsuz mu, sebze ile karı§ık 

mı veya diğer koyun ve dana et su
ları ile birlikte veya her biri ayrı ayrı 
ve ne türlü verilmeleri li.zım ise bit .. 
dinnelidir. Bunun gibi süt çorhaaı ve 
ya pure verilirse ne şekilde verİl· 
meai söylenmelidir. 

Yumurta vermek icap ederse nasıl 
verilmeli ve bütün yumurta mı, yok· 
aa yalnız sarısı veya yalnız beyazı· 

mı verilmeli. Hasıh lıasta için ye
mek hazırlamak öyle zannolunduğu 
kadar kolay bir §ey değildir. Ve bir 
ili.ç verildiği zaman onu tertip eden 
doktor nasıl onun cins ve miktarları
nı tamamen va fennen tayin ediyor
sa, yenecek şeyler hakkında da ay
nile öylece hareket olunmalıdır. Ha· 
kikat şudur ki: 

Bir gün gelecek her halde ilaçtan 
ziyade yiyecekler hakkında bunun 
doğru olduğu anlaıılacaktır. Bunun
la beraber bu mesele umumen ka· 
bul edilmeden evvel rejim ve bes· 
lenme yolu hakkında hastalık, neka· 
hat ve sıhhat halindeki zamanlara 
göre bir çok taharri ve tetkikat ya· 
pılmak lazımdır. Bir çok hastalar 
üstünde hekim ile ahçı arasında an· 
!aşma ve mÜ§terek çalışma ile yapı· 
lan besleme ve pehriz yemekleri tec
rübelerinden pek muvaffakıxetli ne
ticeler elde edilmiştir. Bu i§ için ay• 
rıca tıbbi araştırma birlikleri olmalı 
ve bunlar tarafından bu fne•ele hak· 
kında pek geniı mikyasta arattırma• 
lar yapılmalıdır. Ve yapılan tecrü
belerde hastalara ve diğer rejim al· 
tında bulundurulanlara verilen §ey
lerin ve yedirilen yemeklerin terkibi
ne giren her ne varsa cümlesinin 
cins ve miktarları ve ne yolda hazır .. 
landıklan kayıt ve iıaret olunmalı. 
dır. 

Dr. ŞOKRO 

1 Askert tebligat 1 
ı----

Fatih Askerlik şubesi Riyasetinden: 
329 doğumlu yedi ve yabançı efrat ile 

hastalık ve tahsil dolayIBiy.le 328 !ilerle 
erte·si seneye terk edilip mezkur doğum 
lul.erla muameleye tabi bulunan efra
dın son yoklamalarına 4-7-933 salı gü· 
nü başlanacaktır. 329 lular nüfus cuz· 
danlannı mektep talebeleri mektep 
vesikası ve ikişer kıt'a fotoğraflarını 

hami len her gün saat 13 buçuktan sa
at 18 e kadar şubeye müracaatları lü
zumu ilin olunur. 

ruşturarak kaşlarım kaldırdı: 
- Böyle bir iş için de üç kişi 

bu ayazda uğraştırılır mı? 
Demek istediği halinden belli 

oluyordu. 
- Biz buraya niçin geldik bi

lir misin? Sözüm ona mühim bir 
iş için. Burada_ bir Özüğül kadın 
mı ne varmış? Bir ihtiyarın seki
sinde hasta yatıyormuş. 

Muhtar yere doğru verevine 
bakarak düşündü ve mırıldandı: 

- Himmın. Elem, dedi. Emüş 
halanın sekisinde yatan eksikli o· 
lacak. 

- O mu? hangisi ise İfte. Onu 
alıp götüreceğiz. 

- Nahiyeye mi? 
- Ne yapalım nahiyede. Anka-

radan istiyorlar. 
-Vukuatı falanı mı var ki. Kö

yümüzün yabancısı olduğu için 
bilemiyoruz. 

- Vukuatlı değil itibarlı. Yir
mi bet kayma da yol harçlığı gön
dermişler. Gidince hastahaneye 
yatıracaklarmış. 

Sigara saran jandarma nahiye 
katibine: 

- Başefendi, dedi. Er davran
sak. Geçe kalırsak merkeze yeti
ş.emeyiz. 

Kapının önünde dinleyen ço
cuklar köyün içine dağılıverdiler. 
Hnber J:ı;r kasırga gibi bütün köyü 
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Kiralık apartman 
Ferit Cezmiyi lzmirdeki ailesi da

rülfünun tahsili için lstanbula gÖl)· 
dermişlerdi. Ferit Cezmi, burada U• 

zaktan bir akrabası olmakla beraber, 
otellerde, pansiyonlarda oturmaktan 
bıkmıftı. Onun bir gayesi vardı. A· 
partımanda oturmak.. Gençliğin bü
tün zevklerinden, bekarhğın bütün 
hürriyetlerinden istifade etmek .. Bu 
da ancak bir apartıman tutmakla ka
bil olacaktı. lzmirdeki ailesinden 
ihtiyacmdan fazlası ile para geliyor
du. Fakat bu para boş bir apartıma
nı döşemeğe kafi değildi. Onun için 
mobilyalı bir küçük apartıman bulsa, 
hele yeri de iyi olursa, ne enfes şey .. 
di bu! 

Ferit Cezmi aramağa koyuldu. Bir 
salon, bir yatak odası, bir yemek o
dası; mutfak, apteshane.. Kendiaine 
yetişecek mobilyah bir apart~an bul· 
du. Gerçi mobilyalar pek yeni ıey
ler değildi amma, Ferit Cezmi bura
ınnı kendi zevkine göre süsleyebile
cek kadar ince hisli idi. Şuraya bir 
vazo, ~uralara bir kaç biblo, duva
rın şuralarına dört beş resim, öteye 
beriye bir kaç saksı apartımanm he· 
men manzarasını değİ§tİrebilirdi. 

Pazarlıkta uyuştular. Kapara ve· 
rildi. Ferit Cezmi hemen o gün ha· 
vulunu getirdi. Kapıcı kadm dedi 
ki: 

- Sizden evvel de burada vardı 
bir kiracı .. Bu sabah acele acele git
ti. Vakit bulup burasını toplayama· 
dun yavrum. Bugün kusura bakma· 
yin, yatın, ben yarın Marikayi gön .. 
deririm, her şey yerinde koyarız. 
Haydi kalınciya .. 

Ferit Cemzi yalnız kalınca ~apka
aını çengele astı, koltuklardan birine 
gömüldü memnun nazarlarla etrafı
nı tetkike başladı. 

Mobilyalı apartnnanlar ne güzel 
ıeylerdir, insan hemen ısmıveriyor. 
Sanki şüphesi nedir orada oturuyor· 
muş gibi.. Köşede hala kapağı açık, 
üstünde notalar yığılı bir piyano bile 
vardı. 

Ferit Cezmi burada geçireceği ha· 
yatın güzelliklerini tahayyüle başla
dı. 

Ferit Cezmiye eski kiracı hala o· 
rada imiş gibi geliyordu. Sanki ye
mek odaaından kalkmış ta, kapısı ya. 
rı açık duran yatak odasına geç· 
miş .. 

Ayağa kalktı. Açık kapıya doğru 
yürüdü: 

1 

Kendi kendine düşünüyordu: 
- Eski kiracı acaba neden böyle 

çabuk kaçtı? Her halde acele bir tel· 
graf filan almış olacak. Bir iki ki· 
tap, bir kaç kadeh bile unutmuı. 

Kapıyı itip içeriye girdi. Aman al· 
!ah, burası yatak odaaı değil, feytan 
yuvası.. Sanki bu odanın içinde bir 
mücadele olmuştu. Mobilyaların hiç 
biri yerli yerinde değildi. Alelacele 
kaldmlan devrilmiş sandalyeler geli· 
ti güzel şuraya buraya konmuftu. 
Masa örtüsü bohça gibi koltuğa fır· 
!atılmıştı. Bir perde yerinden kop
muş, kanapeye atılmış camın biri bel
li ki şangır şungur kmlınış .. 

Biraz meraklanan Ferit Cezmi 
mütemadiyen düşünüyordu: 

- Acaba neden gitti? Nasıl git· 
ti? 

Bir alay suale cevap bulınağa ça· 
!ışırken, içinden çıkamayacağı bir 
faraziye ormanına dalmıfb. 

- Acaba burada bir kavga mı 
oldu, cinayet mi? 

Perdeyi eline aldı, dikkatle bak
tı. Kan lekeleri var. Elite dokundu. 
Hem de taze kan lekeleri .. 

Burada bir cinayet olduğu fikri 
gittikçe kuvvetleniyordu. Peki am
ma, böyle bir §CY olur da kapıcı ka
dının haberi olmaz mı? Sonra ne
den alelacele apartımanı bir batka
sma kiralıyorlar? Muhakkak bu işin 1 

içinde bir iş vardı, Ferit Cemzi kork- ı 
mağa başladı. Bu kan lekeleri, bu 
karma karışık "§Ya, bu kınlmıf cam 

dolaşıverdi. Kadınlar kapıların Ö· 

nüne çıktılar. Erkekler odaya doğ
ru yürüdüler. Aralarında Emüş 
hala da vardı. Belini tuta tuta, O· 

muzunu kanburlata çıkara hepsin
den önce odaya yetişmek istiyor
du. 

- Kız ne var? 
- Hükıimetten adamlar gel-

mif. 
- Sayım kaçağı mı varmıf? 
- Y oo. Hani bir kimsesiz var· 

dı. Hani beş on gündenberi yiten 
bebenin anası. 

- öldümola? 
- Yoo.. Onun kocası bulun-

muş. 

- Kocası yoktu onun kız. 
-Tayyareden para vurmut di-

yorlar. 
- Yüz kaymadan artıkmış. 
- Öylesi değil. Şehirden para 

göndermişler. Büyükler istetıniş 
ler. Dayısı ,ehirde bllfodacılıkta 
imiş. 

- Kısmeti çıkını' desene ki. Ni· 
·decekıni, onca parayı. 

- Şehre götüreceklermİf te ku
rabiye (gureba) hastahanesinde 
bakıtacaklarmış. 

- Parası meydana çıkıncak Öy· 
le olur. Bugünedek bakan yoktu. 

- Bebesini buldu mu ki? 
- Bilmem. Dağda dolaşırken 

canavara uğramış ta parçalanmış 

insanı korkubnayacak şeyler değildi. 
O halde ölü ve yahut yaralı nerede? 
Oracıkta, meseli karyolanın altında 
bir ceset görmek ihtimali bütün tüy
lerini ürpertti. Zan altmda kalmak, 
karakol karakol dola§mak, kimbilir 
belki de bütün şüpheleri Üzerinde 
toplamak korkuau da vardı. Bekar· 
lığın tadını çıkaracağım derken, 
dertsiz hafa dert almak.. Maazal· 
lah .. 

Ferit Cezmi düşündü: 
- Burada bir dakika bile dur

mağa gelmez. Hemen ~nmeli, apar· 
tımanın pi•liğini bahane ederek çı· 
kıp gitmeli. 

Zaten bavulu da daha açılmam•§· 
h. Hemen indi, anahtarı verdi ve çık· 
b gitti. 

* * .. 
Ertesi gün kapıcı kadın komşula· 

rından birine anlatıyordu: 

- Kale geldi bir kiracı .. iyi ada· 
ma benziyor. Amma ha geldi, ha git· 
ti. Apartıman pis, dedi. Dur yav· 
rum, düzeltmeğe vakit buldum mu? 
Bu sabah perdenin kornizasını taka
zaktım. Diiftüm aşağı.. Cam kırıldı, 
bu kolum kesildi, koştum eczahane· 
de .. Geç kaldım, düzeltemedim. Bir 
gün bekleseydi, apartımanı gül gibi 
yapazaktnn. Bir daha gelirse kapa· 
rasını vermiyezeğim. 

Gelen karşılıklar 
97 inci liste 

Evvela: önce. Evvelce: önceden. 
Evvelüahır: Baştan sonuna kadar. Ev
velemirde: işin başında. Filhakika: o
luşta, doğruluğuna göre. Vakt'.yle: es.
kiden, çağında. Vaktü zaman.ıyle: ça~ 
ğı çağına. Vakta ki: Binefsihi: kendi 
ile. Bilkuvve: gücü i.le Bilfiil: yapa· 
uk. Bilistibkak: kazanarak. Bidefaat: 
üstüst<:. Bilhesap: sayısıru:ı göre, sa
yarak. Bililtiz~m: bilerek, istiyerek, 
bilebile. 

32 inci mektep muallimleri. 
:(. :ı. :ı. 

Liste: (98) 
Bilihtiyar, ihtiyarı: Bilerek, istiyerek, 

diliyerek. Bizzarure1 zaruri: Zar yü~ 
zünden . Bilmünavebe, münavebeten, 
mütenaviben: Değişimlik, Mezkur: 
söylenen, sözü geçmiş olan. Merkum: 
Sayımlı, sayYSı geçen. Mümaileyh: A
di şayılan, adi anılan. Müşarünileyh: 
Ü nü sayılan, ünü anılan. M ücibince: 
gereğince. Bittabi, tabii: Hele Hele ... 
Eltiet. Ekseriya: Çokluğuru:a, çokça. 
MüteaJlik: Değimli, değenlik. Vaki: 
Ölmüş. Gerçi, eğerçi: Doğrusu. 

Istanbul 43 üncü Wanekte,p 
muallimleri 

lstanbul 6 inci icra Memurluğundan: 

Satılmasına karar verilen 2 adet soma· , 
ki mermer masa, 2, adet beyaz mermer 

konsol müstamel büfe 1 adet 1 adet kar 

dırop ve saire, 6-7-933 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 16 dan 17 ye kadar 
Galatada Topcdar caddesinde N. 207 

N. lu hanenin müsteciri Yani kapdanm 

hanesinde birinci açık arttırma ile sa· 

tıLacaktır, istiyenlerin muayyoo olan 
vakıtda memur beye müracaatları ilan 

olunur. (5164) 

Yurttaş! 
Memleketiınizde bilginin yük

selmesine yürekten çalışan Türk 
Maarif Cemiyetinin rozetile göğsü· 
nü süale. Vereceğin bir kuruşun 

değeri Cemiyet yanında çok bü· 
yüktür. 

• 
dedilerdi. 

- Güzel kızdı doğrusu. 
- Karını tok olmadıktan sonra. 
- Ahmet! Hele bi bak! Odaya 

siğirtiver. Şunun doğrusunu öğre
nelim. 

Çocuk Ahmet odaya doğru koş
tu. Katip, jandarmalar, muhtarlar, 
Emüf hala ve köylüler .. Enıüt ha
lanın ahırına doğru gidiyorlardı. 
ihtiyar kadın yolda soluk soluğa, 
katibi sorguya çekmitti. Habire 
konuşuyorlardı: 

- Demekkilim şehirden yirmi 
bet kayma gönderdiler. Büyük yer 
den mi istiyorlar. Elin hastasını ni 
decekl~r ki? Bari sağalmasını bek 
leselerdi. Ben onu kendi elimle e
letirdim. Zavallıcık! 

Eroü' nine bu tatlı sözleri söy
lerken katibin cebindeki yirmi bet 
lirayı düşünüyordu. Özügül'ün 
mademki bunca para gönderecek 
arkası neyi vardı. Elbette gene ve· 
rirdi. Bari bu paranın yarısını ol
sun ona bıraksalardı. Bunca aydır 
koca ahın bedava bırakmıştı, ara· 
da bir azık katık ta veriyordu. 
Hasta eksikliyi ,ehre götürüpte 
ne yapacaklar. Kendisi pekala ba
kıyordu. Kurabiye hastahanesine 
yatacak ta canına can mı katıla
cak? öleceği varsa ölür, yoksa 
kalkar. Tanri "böyle ol ya kulum!,, 
demiş böyle olmuş. Sağal ya ku-

Spor 

Tenis maçları 
Schmit- Şirinyanı, Suat

Bötez'i yendi 
Dün Kadı köyünde Fener teniı kort. 

larmda Türk milli teniscileri ile Ro
manyah milli tenisl]iler ~on maçlarını 
yapblar. , 

Sabahleyin havanın çok bozuk ol
ması ve !iOk sÜrE'k1i yağmur yağması 
bu maçın oynanamıyacağı kanaatini ve
riyordu . 

Fakat öğleden sonra çıkan güneş 
bu tdılike ihtimalini ortadan kaldırdı 
ve bu beynelmilel maç ta yapddı. 

Cuma gilnüne nazaran daha büyük 
bir seyirci kütlesi huzurunda oynanan 
bu maçlarda bir mağlubiyet ve bir 
galibiyet elde edebildik. 

ilk maç Şirinyan ile Schmit arasm
da oynandı. Bu oyunda Schmit bilhas· 
sa, iyi toplaması ile göze çarpıyordu. 

Birinci set 6/ 1 Sirinyan tarafından 
kaybedildi. -

ikinci sette Şirinyan iyi oynadı ve 
0/ 6 kazandı. 

Üçüncü, dördüncü setlerde gene 
moralı bozulan Şirinyan üst üste 6/ 1, 
6/ 4 kaybetti. 

Bundan son~a, Suat, Botez maçı ya
pıldL 

Bu ma~ta da ötekinde olduğu gibi 
Suat ~ok sinirli oynuyordu. Nitekim 
bu siniri yüzünden birinci seti kaybet· 
ti. 

ikinci set başladığı zaman Süat da· 
ha iyi ve daha soğuk kanlı oynamağa 
başladı. Bu set rok enteresan oldu ne
ticede Suat 5/ 6 kazandL 

Bunu müteakip oynanan ikinci set 
te 4/6, 4/6 Suat tarafından kazanılmış 
oldu. 

Romenlerle yaptığımız bes tema "D iki 
sinde galip geldik ve üçünde mağlup 
olduk. 

Galip ıı:eldiklerimiz sine-ide Suadın 
her iki rakibe karşı oynadığı oyunlar. 

Mağlup olduklarımız singlde Şirin. 
yanın her iki rakibe karşı oynadığı 
oyunlar ve dabeldir. 

Dahli Suat - Sedat oynamııtır. 

Bulgar süvari zabitleri 
Aldığımız malumata nazaran Bul· 

gar süvari zabitleri, bugün Sirkeciye 
10.22 de varacak Konvansiyonel tre
nile şehrimize geleceklerdir. Bizim 
süvari zabitlerimizin kom§u ve dost 
olan Bulgaristana vaki seyahatlerinde 
bu muhip memleketin süvarilerimiz 
hakkında gösterdiği hüanükabul ve 
aliıkanm misafir Bulgar süvari zabit· 
leri hakkmda aynen bizce gösterile
ceğine §Üphe yoktur. 

Dün süvari binicilik mektebimizden 
bir heyet Edirneye giderek misafirle
ri hudutta karşdamıştır. llk müsabaka· 
!ar 7 temmuz cuma günü saat 15 bu
çukta Taksim •tadyumunda yapılacak
tır. 

ikinci müsabakalar 9 temmuz pa· 
zar gilnü olacaktır. 

Taksim stadyumu bu iş için bazıt· 
lanmııtır. Mlıroleketimizde ilk defa 
yapdan bu müsabakalar cok enteresan 
olacaktır. -

. Jlilliy~i' 
Aınn umdeai " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE OCRETLERl : 
T-v.r.ldye içia Huis içia 

L K. L. K. 
3 aylrjı ~- 8-
fi .. 7 llO 14 -
ız " 14- 28-

Gelen e.Trak ecri •erilmez.- Mü.ddeti 
aeç•n nii•halar 10 lruruttur.- Gasete 1'e 
matbaa7a ait itler için mücUriyete mü· 
re.c.at edilir. Gs.2.etemi.a. iliaların. a:1es•u
liyetini kabul etmez. , .. ....;. ................................................ -
8UG0NK0 HAVA 
Yeıi.Iköy raaat merkezinden aldıjımız 

malü.mata söre buırün hava bulutlu Ye 

mütehavvil olarak rüzı&rlı o!acaktır. 
2-7-933 tarihinde hava tazyiki 758 mi

limetre en fazla 11eakhk 27a en az sıca.k
hk 20 derece idi. Dün yaian yağmurun 
mikt11ın 3 milimetr&dh·. -

lum ! derse sağalıverir. Baksana 
yoktan yirmi be' kaymayı nasıl 
yaratıp gönderiverdi. 

- Demek şimdi alıp gidecek. 
siniz? 

- Öyle emir geldi. 
- Hani, şey •• Söylenmez em-

me? 
- Ne olmuş? ne var? 
Diye katip yan yan baktı. Emüş 

halanın lafı dişsiz ağzında düğüm 
lene kaldı. Halbuki o tekerlemesi
ni yapıp: 
-Avradın bana bet on kayma 

borcu vardı da. Onu kim verecek? 
Derneğe hazırlanmıştı. Fakat 

katip ters ters sorunca hemen de
ğiştirdi. 

- Hani .• fey .. gidince burada
ki alacağını vereceğini kim hak 
edecek? 

- Alacağı varsa Ankaraya gi. 
dince söyler, bize yazarlar, biz de 
gelir toplarız. 

- Ya vereceğini? 
- Hadi canını sende! burada 

yatan kimsesiz çulsuza kim mete
lik verir ki arasın. 

- Deme öyleler. Ben acıdım
dı da, şey •. 

- Aculındı da betibirlik mi 
verdin? 

· - Ne gezer, şöyle bir kaç kay 
me. 



Londra mektupları 

Bizi en yakından alakadar 
eden iki mesele 

1- Şeker sanayiinin tahdidi 
tenzili 2-Gümrük tarif el erinin 

(Başı 1 inci sahifcck) 
Avuıtnılya, Belçika, Brezilya, Çin, 

Küba, Çckoılovakya, Fransa, Alman· 
ya, Macaristan, Hindistan, ltalya, Ja
ponya, Felemenk. Yeni Zeylilııda, Pe
ru, Lehistan, Portekiz, Cenubi Afrika, 
Rusya, lngiltere, Amerika ve Yugoa .. 
lavya. 

Gümrük resminin tenzili meselesine 
gelince; bu sabah aJ&ğı yukarı ayni 
noktainazar etrafında birleım.it olan 
Belçika, Holanda, Norveç heyetimu
rahhaslarının izahatlarile geçti. Bel· 
çikahlar tekliflerini a§ağıdaki üç esa· 
ıa istinat ettirdiler: 

1 - Bugünkü gümrük mütarekesi
nin devamı. 

2 - Yükaek gümrük tarifelerinin 
indirilmesi için müıterek bir hattıha
reket tayini. 

3 - Beynelmilel mübadeleyi kolay
laıtıran ve her memleketin iıtirakine 
açık bulunan itilafnameler için en zi
yade mazharunüsaade millet kaidesi
nin istisnai bir tefsire tibi tutulması, 
yani bu gibi itilaflann temin edeceği 
faydalardan ancak mezkUr itilaflann 
tahmil ettiği mecburiyetleri kabul e
denlerin müstefit olması esaıL 

Belçika murahhaaı eümrük mütare
kesinin de bugünkü fili vaziyeti tespi
te hadim olmakla iktifa etmemesini. 
Ve rasyonel bir tenzili istihdaf etme
aini ileri sürdü. Gümrük tarifelerinin 
tenzilinde gerek karşılıklı anlaşmala
rın ve eerek muhtelif memleketler a
rasındaki itilaflann yekdigerini ta
mamhyacak ıekilde yapılmaaını ve 
münhaaıran iki devlet arasındaki an
laımalarla iktifa olunmamasını mü .. 
dafaa etti. Ve bu meyanda Uti itila
fının ufak tefek tadilata tabi tutula
rak model olmaamı teklif etti. MalUın 
olduğu Üzere Uti itilafı be§ aene müd
detle aktedilmit olup her sene bu 
itilafı aktedenler arasındaki gümrük 
tarifelerinin her aene muntazaman 
yÜzde on tenzilata tabi tutulmasını 
ihtiva etmektedir. 

Bu mahiyette itilafların da aktedi
lebilmesi için en ziyade mazhanm;isa 
ade millet kaidesine istisna kabul e
dilmeai prenaipini konferansın ili.n et .. 
mesini rica etti. Adalete dayanan bir 
mütekabiliyet esası kabul edilmedik
çe bu mahiyette anlll§malann da mu
hal olduğunu izah etti. 

U,i itilafını imzalamıı olan Holi.n
da heyetimurahbaaası da a§lliı yuka· 
rı, ayni eaaaları müdafa etti. Ve en 
ziyade mazharımüsaade millet kaide
sinin otomatik bir tekilde müaaadatta 
bulunmıyan diger memleketlere tet
milinin doğru olmadığını, bu itibarla 
bu eibi ahvaldeki iatianaiyetin pren
aip olarak kabulünü rica etti. Ve Uşi 
itilafının metnine Holanda Hükfune
tinin taaaaupla bağlı bulunmadığını, 
yalnız bu itilafın mülhem olduğu pren 
ıiplerin konferanata kabul edilmesini 
arzu ettiğini ilave etti. Ve Uti itilafı 
metninde ziraati alakadar eden mP.d· 
deler cephesinden tadilat icrasına ka
il olduğunu da aöyledi. 

Holandarun ticaret politikaıını an· 
latrrken ıimdiye kadar hükfunetinin 
Üç yoldan yiirüdüğünü aöyledi. 

(a) Müstakil bir ticaret aiyaseli. 
(b) iki devlet arasında karıılıklı 

anlafmalar takip eden siya.set. 
(c) Muhtelif hükfunetler arasında 

aktedilen itilaflar. 
(d) Grup itilafları. 
( e) Bütün devletleri şamil itilaflar. 
Holandanın beynelmilel anlafma-

larla muhtelif hükumetler arasındaki 
i til8flan ticaret 3İyasetini tetviç eden 
usuller olarak kabul ettiğini, yokaa bu 
şekilJerin ticaret siyasetine temel teı
kil edemiyeceğini ve bu maksadı kar· 
şıhkh anla~maların temin edeceğini 

söyledi. 
En ziyade mazbarımüsaade millet 

meselesine temaı ederek kontenjaıı 
mevzuunun bu kaydın ahki.mına t&bi 
olup olmadığının konferansr.a tetkik ve 
i18.n edilmesini rica etti. 

Bidayetten bni mutlak serbestinin 
taraftarı olan Ncrveç heyetimurahha
sası ve B<'l,..ika va Holinda noktaina• 
zarları mü~asebetile tekrar serbesti 
lüzumuna ait prensiplerini tekrarladı. 
Ve her şeyden evvel Oslo itiJifına mev 
zu tetkil eden gümrük mütarekesinin 
bu defa daha şümullü ve vaziyete da
ha uygun bir tekilde kabul edilmesi
ni teklif etti. Amerika heyetimurah· 
hasasının gümrük tarifelerinin tenzi
lini ileri ıüren mütalealarına istinat 
ederek bu •aha da komısY Dndan mÜs· 
pet kararlar talep etti. 

Gümrük tarifeleri tenzili için kartı· 
lıklı müzakerelerin müessir olacağını 
kabul etınekle beraber, bunun çok U· 

zun bir zamana mütevakkıf olduğunu 
halbuki vaziyetin acil kar!'rlan .. istil.
zam ettiğini müdafaa etti. Ve gumruk 
nıiitarekeıinin mahiyetin~. te~.ri~ ,.ede· 1 
rek bu mütarekenin bugunku fılı va· 
ziyetleri tespitten başka bir netice 
vermediği takdirde istenilen gayelere 
kat'iyYen ulafılamıyacağmı iddia etti. 
Ve beyanatının sonunda Belçika ve 
li';'li.nda noktainazarını teyiden ko
rnıayonun tarife mesaisine esa• olarak 
Uıi itilafının tadil edilmek ve daha u· 
muıni bir mahiyet izafe edilmek şarti
le kabulünü teklif etti. 

.. Ko~feranıın başlangıcından beri 
ruınruk tarifelerinin kontenjantma• 
nın d" ' ve ııer tedbirlerin kaldırılması· 
nı ınüdafa eden Japon heyetimurahha· 
·~~ Japonyanın 1910 tarihli tarife
sın " timdiye kadar pek az tadilô.t 
~-ı•fp~ olduğunu ve halen Japon ta-

eaının d" "f k 4ifi·k •ger tarı elere nazaran ço 1 calcluit1"·· .... ,ı.,. .r1 .... 1.t 

için müıavi bir tenzil nispetinin ka· 
bulünün hakaızhğa aebebiyet verece
ğini iddia etti. Bundan §imdiye ka
dar tarifesini yükaeltmemit olanların 
adeta tecziye edilmiı olacaklarını 
izah etti. Ve bilhaaaa konferansın 
açılmasından az evvel ve hatti konfe ... 
rans açıldıktan sonra bazı devletlerin 
ani olarak gümrük tarifelerini tezyit 
ettiklerine iıaret ederek bu hareke
tin konferansın toplanmasına saik o
lan zihniyet ile kabilitelif olmadığını 
binaenaleyh her ıeyden evvel bunla
rın kaldmlmaaı lazımgeldiğini aöyle
di. 

Japon heyetimurahhasaaının da 
karfılıklı iki devlet arasındaki müza
kerelerin gümrük tenzili.tında çok 
müeaair bir §ekil olduğunu kabul etti· 
ğini, fakat bu usulün uzun zamana 
bağh olduğunu söyledi. Ve yukarıda
ki denneyan ettiği ihtirazi kayıt
lar dahilinde ve bir seneden fazla ol
mamak tartile gümrük mütarekesinin 
tahdidini teklif etti. 

Ba,ka kimse aöz almadığından reis 
bu sabahki mütalealann hemen he
men ayni noktainazann müdafaası 
olduğuna itaret ederek başka kanaat
te bulunanların da açıkça ve samimi
yetle düıüncelerini komisyonda izah 
etınelerini iıtedi. Ve yarınki celsede 
etraflı izahatta bulunulmasını istiye .. 
rek akai takdirde bu sükU.tu, mevzuu
bahis esaslan kabul mahiyetinde te
lakki edeceğini ilave etti. 

Fransa, İtalya, İngiltere gibi mü
him Avrupa devletlerinin henüz bu 
mevzuda fikirlerini söylememeleri 
manidardır. Türk heyetimurahhaaaaı
na ge]ince; komisyonun azası olma· 
makla beraber, müzakerelerin inkişa
fım yakından takip etmektedir. Türk 
noktainazan ilk fırsatta komiıyon 
muvacehesinde müdafaa edilecektir. 

Türkiye gümrük tarifeleri noktasın· 
dan hiç bir devletin vaziyetile kıyaı 
edilemiyecek bir vaziyettedir. Türki
ye, gümrük tarifeleri noktasından 
tam istiklaline aahip olalı henüz ara· 
dan dört aene bile geçmemiıtir. Lozan 
muahedesinin imzasından ancak h.!, 
sene sonradır ki iktısa.di mukaddera
tmııza ıahip olduk ve sanayiimizin in ... 
kitafmı temin makıadile gümrük tari
feleri tatbik etmeğe baıladık. Bina' ,. 
aleyh bizim bu noktadan vaziyetimiz, 
tarifelerin tatbikile iktısadi inkitafmı 
temin etıniş olan diger Avrupa mem · 
leketlerinden ayndır. Murahhas heye
.;mizin bu noktayı ehemiyetle teba
rüz ettireceği aıikirdır. 

Ahmet ŞOKRÜ 

Rus - İngiliz 
Münasebatı 

(Ba§i 1 inci sahifede) 

ret komiseri lngiliz ithalabna kar
şı konulmu' mukabil ambargoyu 
kaldırmıştır. 

Diğer taraftan "London gaze
te"nin yazdığına göre kral, bir 
temmuzda toplanan mecliste, ba
zı Sovyet mallarının ithali için 19 
nisanda konumuş olan ambargo
yu kaldırtmıştır. 

Tebliğ, bu kararların derhal tat
bik edileceğini yazmaktadır. Bun
dan sonra da, Metro-Wickess mü
hendislerinin tevkifi ile durdurul
mu' olan Sovyet • lngiliz ticari 
müzakerelerine bırakıldığı nokta
dan tekrar ba,lanacaktır. 

Yola çıktılar 
MOSKOV A, 2 A.A. - Mühen

dis Thornton ile Mac Donald dün 
aksam serbest bırakılmışlardır. 
He'men bu akşam lngiltere'ye git
mek üzere yola çıkmışlardır. 

Müzakere başladı 
MOSKOV A, 2 A.A. - İngilte

re hükfuneti Sovyet mallarına kar 
şı nisanda koyJuğu ambargoyu 
bir temmuzdan itibaren kaldır
mış olduğundan harici ticaret ko
miserliği de ittihaz etmi' olduğu 
mukabele bilmisil tedbirlerini il
ga etmittir. İngiliz hükumetinin 
teklifi üzerine martta kesilmiş o
lan ticcaret muahedesi müzakere
lerine yarın tekrar başlanacaktır. 

lstanbul ikinci iflas Memurluğun

dan: Müflis Fretelli Kani iflasına ait 

dosya dairemize teYdi kılınmış oLdu

ğundan müteakip muamelata devam i

çin alacaklıların 10 T.emmuz 933 pazaı· 

tesi gii<tü saat 14 de ikinci iilas daire

sinde hazır bulunmaları illin olunur. 

Kadıköy lcra Dairesinden: Bir bor

cun temini için maheuz oluıp satılarak 

paraya çevrilmesi mukarrer buıunan 

bir Baskül D.D. yollan Haydarpaşa 

amblrmda satıl::::lğı:ıdan taHplerin 

g ·;nu·· ola-ıı s-7-933 cumartesi saat 
satış u · 

14 de o.D. yolları ı:aydaQaşa amb:ı· 

r adi ı. ı a •l!ıomı · ı n iliıı ıııluııur· 
(SIOO) 

Londra konferansı çıkmaza mı giriyor? Gazi Hz. Darülfünunda 
(Başı 1 inci sahifede) 

!ardır. Ancak Amerika Reisicümhuru 
M. Roosevelt mezkur beyannameyi hu 
günkü ieklilc kabul etmediğini M. 
Hull'e bildirmiştir. M. Hull yarın A· 
merikanın para istikrarı meselesi 
hakkındaki siyasetini anlatacaktır. 

inkisar 
LONDRA, 2 (A. A.) - İngiltere, 

Franıa, İtalya, Belçika, lıviçre ve Ho
landa murahhasları tarafından mÜ§
tereken hazırlanan projeyi M. Rooae
velt'in reddettiği haberi konferans mu 
hitinde derin bir inkisar uyandınnıt
tır. 

Amerika Cümhurreisinden müspet 
bir cevap ümit edilmemekle beraber 
projenin kabul edileceği zannediliyor
du. 

Dünkü gün hararetli olmuıtur. A
lakadar murahhaslar daimi temaı ha
lindeydiler. 

M. Hull'ün tebliğinden sonra, Pari
ae M. Bennet'e telefon edilmiş, alaka
dar murahhasların akşam Üzeri topla
nacakları bildirilmittir. M. Bennet 
Fransız Hükiimetinin noktainazarım 
değiştirmiyeceğini bildinniftir. lçti
maa nihayet verilmeden evvel Fransa 
Bankaaı Umumi Müdür muavini M. 
Rist, tekrar M. Bennet'e telefon et
mit, ltalya, Belçika, laviçre ve Ho
li.nda murahhaslarının Franıanm nok 
tainazanna ittirak ettiklerini, parala ... 
nnın müdafaası için teknik tedbirler 
alınmasını düşündüklerini bildinniı
tir. 

Hafta tatili olmaaı münasebetile 

reımi salahiyettar lngiliz şahsiyetle
rile görüımek kabil olamamıştır. Bu
nunla beraber akıam üzeri İngiliz 
mümeısillerile birlikte tekrar görütü
leceği zannediliyor. lngilterenin ala
cağı tavır, vaziyeti tespit edecektir. 

İngiltere müşterek projeye Ameri
ka cevap verdikten sonra nihayet bir 
karar vermek ıartile dahil olmuftu. 
Şimdiki halde ve Amerikanın cevabın 
dan sonra lngilterenin ne düıündüğü 
meçhuldür. Pazartesi günü M. Hull 
beyanatta bulunacak, M. Roosevelt'in 
para siyaseti hakkındaki dütünceleri
ni bildirecektir. 

Çünkü Reisicümhurun ret kararınm 
metni henüz belli değildir. 

Temaslar 
LONDRA, 2 (A. A.) - Evvelki gün 

M. Roosevelt'e gönderilmif olan para
yı muhafaza için müıterek proje hak
kında vaziyeti tetkik ve teması muha
faza için Fransız, ltalya, Belçika ve 
laviçre heyetimurahhasaları aralann
da sabahleyin noktainazarlar karıı· 
laıtırmıflardır. 

8 güne kadar 
NEW - YORK, 2 (A. A.) - Ame

rikada mevcut kanaate göre, derhal 
bir istikrar yapılmadığı takdirde Ho
l anda 8 günekadar altın ölçüsünü bı
rakacaktır. lıviçre, Belçika ve Fransa 
da kıaa bir zaman sonra bu hareketi 
takip edeceklerdir. 

Feci bir hareket 
NEW. YORK, 2 (A. A.) - Herald 

Tribun yazıyor: 
Washington Hükfuneti öyle manev

ralar yapıyor veyahut o suretle ma· 

nevralara getiriliyor ki Londrada kat
i bir vaziyet almı§tır. 

Bu vaziyete göre, bütün milletlerin 
konferansın bir muvaffakıyetsizliğe 
uğramasının Amerikanın elinde oldu
ğuna dair kanftatleri val'dır. 
Eğer M. Roosevelt derhal bir istik

rar yapılması aleyihnde kat'i bir ka
rar verirse, Hoover moratoryomundan 
beri olmamıı derecede feci bir hare
ket yapmıf olacaktır. 

lhtilôllı noktalar 
LONDRA, 2 (A. A.) - Amerika 

heyeti namma Ji)z aöyliyen nturahhaa, 
paraları altm ölçüsüne bağlı devletle
rin verdikleri projenin Reiaicümhur 
M. Rooaevelt tarafından kabul edilme
si istendiği takdirde tadil edilmesi la
zımgeleceğini bildirmittir. 

Murabbaı, ihtilaflı noktaların aadece 
ikinci derecede olmadığım söylemiı
tir. 

Amerika Heyeti araaında aöylendi
ğine göre, M. Roosevelt'in projeyi 
reddeden beyanatı, M. Hull tarafın
dan Amerika heyetimurahhaıaıı reiıi 
aıfatile değil, nazır sıfatile tebliğ edil 
mittir. Bu, istikrar meselesinde Ame ... 
rika noktainazarının tayini husuıunun 
Londra konferansındaki Amerika he
yetimurahhasaaırun salahiyeti dahilin 
de olmadığını açıkça göstermektedir. 

AmerikaJa vaziyet 
NEW-YORK, 2 (A. A.) - M. Roo

sevelt kabine azası ile resmi zevab 
pazartesi günü Annapolis'e gelmeğe 
davet etmiftir. Reiıicümhur lndiano
polis harp gemisi ile oraya gelecek, 
iıtikrar meıelesi ile diger meseleler 
müzakere olunacaktır. 

M. Roosevelt salı günü Washing· 
ton'a gidecektir. 

M. Roosevelt'in iıtikran geri bırak 
ması, infJation taraftarlarının arzula ... 
rı neticesidir. Bunların kongrede ek
aeriyetleri vardır. 

Doların 70 centa olarak istikrarı 

aleliimum kabul edilmektedir. Fakat 
acele bir kararın fiat siyaaetini boz
masından endi§e ediliyor. 

Beynelmilel ticaret ihtiyaçlanna 
ve hakiki vaziyetlerine uygun esaılar 
üzerine dövizlerin istikrarı yapılma .. 
dan evvel, altın ölçüsünün tamamen 
bırakılması hususunda emir vermesi 
için bazı mahafil Reisicümhura taz
yik yapmaktadır. 

Hülaaa olarak M. Roosevelt'in et
rafındakiler bu hususta ittifak etıni§ 
değillerdir ve istikrar meıeleıi redde
dilmiı değil, sadece tehir edilmif ola
rak telakki olunuyor. 

Almanlara göre 
BERLIN, 2 (A. A.) - M. Schacht 

iktısat konferansının tenkit etmi~ ve 
ıunları ilave etmi§tir: 

"- Al'tlanya altın ölçüsünü tuta
cakt.'r. Para iıtikrarı taraftan olan 
Franıanın Almanyaya bu huıusta yar 
dlJI) etmesi liznndrr.,, 

M. Schacht, Almanyarun borçlan
nı vermek iıtediğini fakat ihracat yap .. 
maktan menedildiği takdirde tediya
tıru durdurmaktan mes'ul olamiyaca
ğını ililve ederek sözlerini bitirmittir. 

'B~!' 1 inci sahifede) 1 
lerin ellerini sıkarak doğruca yuka- 1 
rı kata çıkmıtlar ve Darülfünun Ema
neti salonunda kısa bir müddet kal
mtflardrr. Gazi Hz. bu esnada Hukuk 
F akü it esinde hangi derslerden imti
han yapılmakta olduğunu sormuılar
dır. 

Kendilerine Müderris Ahmet Reıit 
Beyin Hukukudüvel imtihanı olduğu 
arzedilmiıtir. 

Reisicümhur Hz. bunun üzerine der 
hal imtihan yapılan ıalona geçmiıler
dir. 

Bu aırada birinci amıftan 1423 nu· 
maralı Fazlı Ef, imtihan edilmekte i
di. Gazi Hz. Fazlı Ef. ye : 

- lzmir Y unaı:ı İ§gali altında iken 
naaıl bir plebisit yapılmak istenmişti? 
sualini sormuşlardır. 

Fazlı Ef. bu kara iıgal günlerine a
it hadisenin biç bir hukuki kıymeti ol
madığını anlatmı§tır. 

Gazi Hz. bunun üzerine İzmir ka
lesine çekilen Türk bayrağının Yunan 
itııali altında bir kuvveiteyidiyeıi o
lup olmadığını sormu§lardır. Fazlı 
Ef. de buna icap eden cevapları ver
m.iıtir. 

Ayni efendiye Sevr muahedesinin 
mülki ahkamı nelerden ibaret olduğu 
da aonılmuftur. 

Bundan aonra imtihana giren 1426 
No. lı Alaeddin Ef. ye Sevr muahede
ainin mali ve ikbaadi ahkimı ve bey
neddüvel ittihatlar hakkında aualler 
tevcih etıniılerdir. 

Gazi Hz. nin huzurlarmda üçüncü 
olarak imtihana giren 1437 No. lı Yu
ıuf Cemil Ef. ye "1908 den sonraki 
umumi siyaıi vaziyet, Bulgar iıtikli.Ii, 
Trabuluı itııali, Balkan muharebesi ve 
neticeleri., hakkında bazı auallerle 
birlikte vekaletler ve mandalar bahsi 
de ıonılmuıtur. 

Bunu müteakıp 1451 numaralı Rı
za ve 1452 No. lı Şücaaddin Salih E
fendilere Harbıumumiden sonraki mu 
ahedeler ve bu muabedelerin aıkeri 
ahki.mı, hi.mi ve mahmi devletler, A· 
merikadaki ayrılık muharebeleri, ne
ticeleri ve Liberya Cümhuriyetinin te• 
ıekkülü, federasyon ve konfederaa
yonlar arasındaki farklara dair ıual
ler sorulmuıtur. 

Gazi Hz. dün için İmtihana girecek 
baıka talebe kalmadığından imtihan 
aalonundan çıkarak tekrar Eminlik 
salonuna geçmiılerdir. Bu esnada ko
ridorlarda kesif bir talebe kütlesi top 
lanmııtı. 

Genç Darülfünunlular Gazi Hz. nin 
etrafında bir halka teşkil ederek ken 
dilerini §İddetle alkışlamıtlardır. 

Gazi Hz. bu aralık gazete fotoğ
rafçılarının ricasını kabul ederek fo
toğraflarmm alınmasına müsaade bu 
yurmuşlardır. 

Reiıicümhur Hz. Eminlik odasında 
müderris Ahmet Reşit Beyi yanlarma 
çağırarak imtihanda talebeye verilen 
notların liıteıini istemitlerdir. 

Gazi Hz. bu listeyi tetkik ederken 
Ahmet Reıit Beyden bazı izahat al
mıflardrr. 

Reiıicümhur Hz. bu eınada ıalon ... 
da bulunan Pr. Malche'i yanlarına ça 
ğrmu§ ve kendisine iltifatta bulun
mu§lardır. 

Gazi Hz. 18 i 20 geçe Darülfünun· 
dan aynlmıılar ve dı,arı çıkarken 
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imtihanında bulundukları 1::1.üderris 
Ahmet Re,it Beye: 

- Ders veri§ iyi. . birnz daha gay• 
ret .. buyurmuıJardır. 

Gazi Hz. bütün müderri :.. ler ve ta .. 
lebe tarafından şiddetle alkışlanarak 
"Yata Büyük Gazi!,, temennileri ara· 
sında Darülfıinundan ayrılmışlar ve 
Darülfünun arkaaında Talebe Yurdu 
ittihaz edilen binayı da gezerek av
det buyurmutlardır. 

Gazi Hazretleri, geçtikleri yollar· 
da toplanan keaif bir halk kitlesi ta
rafından hararetle alkıılanmııtır. ...... 

ISTANBUL, 2 (A. A.) - Reisicüm 
bur Hz. bugün aaat 16 da Darülfünu· 
nu tqrif buyurarak Hukuk Fakülte
ainde yapılmakta olan Hukukudüvel 
imtihanında bulunm.uılar ve imtil.an· 
lan nihayete kadar takip buyurmuş
lardır. 

Gazi Hz., imtihan veren taleb~lt>re 
Lozan, Sevr, Sen ... Jennen, Nöyyi, ve~ 
ıair muahedelerle mabmi hükurr.etler 
ve mandalara, Balkan ve Umumi har· 
bin sebeplerine, vesaireye dair muh
telif aualler sormuılardır. 

Reiıicüm.hur Hz. Darülfünundan 
aynldıktan sonra Beyoğlu - Şiıli yolu 
ile Boğaziçine bir otomobil gezintisi 
yapmıtlar ve Y eniköyden motorla sa
raya avdet buyurmuılardrr. 

Celal Bey Pariste 
(Başı 1 inci s3hifede) 

Mumaileyh hu doatluğun bir tarihçesi
ni yaptıktan sonra diyor ki: 

''Bugün bu münasebatı i~kal eden 
her ıey ortadan kallamt ve Türk -
Fran•ız dostluğu tam bir itimatla in
kitaf etmekte bulunmuıtur. Bu, Fran
ıanın takip ettiği siyasetin tıı.na hatla ... 
nna dahildir. 

Franaa bütün Avrupaya tesmil e
dilmit olduğunu görmek istediği sulh 
ağını imkan nispetinde inkişaf ettirmek 
için çalıımaktadır . ., 

Memlekette 

Aydınlılar lzmirde maç 
yapıyorlar 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
mektepliler futbol tamPiyonu olan 
sanatlar mektebi takımı, l::mir 
mektepliler tampıyonu sanatlar 
mektebi takimile bir maç yapmak 
üzere bu sabah saat dörtte kam
yonlarla lzmire gitmi,lerdir. 

Takımının batında mektep mü
dürü ve Aydın mıtaka reisi Em"n 
ve dahiliye ,efi Celal beyler bulu:ı
maktadır. 

Bu iki mektep takımları 'imcliye 
kadar iki defa kar,ılaşmışlardı. 
Aydındaki müsabakada Aydın sa
natlar mektebi takımı sıfıra üç ka · 
zanmıt ve lzmirdeki karşılaşmada 
berabere kalmışlardı. 
Aydın spor hayatında çok kuv· 

vetli bir varlık olan Aydın sanatlar 
mektebi takımının bu defa da mu
vaffakiyetli netice alarak döneceği 
kuvvetle temin olunmaktadır. 

Hemşire katili 
SöKE, (Milliyet) - 25 haziran 

pazar günü Sökenin yarım saat 
mesafesinde bulunan Savıca ko
yünde bir cinayet olmuttur. Köy
de Molla Musa kızı Haticenin fc. 
na viziyette bulunduğunu his~e
den ve münasebatı gayrimeşruo.da 
müdavim olduğunu haber alan 35 
yatlarında kardeşi Davut eline ge
çirdiği bir tahra ve bir tokmak ile 
hemşiresini batından Vf' muhteFf 
yerlerinden ağır surette yaralamış 
ve firar etmi,tir. Yaralı kadın b~
rayıtedavi Aydın Memleket ha.s
tahanesine gönderilmi' i•e de bu
gnü vefat ettiği haber alınmı~:ır. 
Yapılan takibat neticesinde firnri 
Davut yakalanmıştır. 

Dümen zencirine kapılan çocu~ 
GIRESON, (Milliyet) Bu 

hafta Gireson limanına gelen Bü
lent vapuru limandan kalktı jı sı
rada Trabzona çıkacak yolcular
dan altı yaşlarında Kadir ismin
de bir çocuk ayağını açıkta hare
ket eden vapurun dümen zincirle
rine kaptırarak diz kapağmdan 
etleri parçalandı. Feci akibetten 
yavrusunu kurtarmağa çah,an an· 
nesi de elinden yaralandı. Kaza 
dolayisile duran vapurdan kazaze· 
de çocuk ve annesi alınarak der
hal memleket hastahaneainde te· 
davi altına alındı. 

Kalabalık yolcu ile karadeni.~ 
hattına çıkan bazı vapurlar da du· 
men zincirlerinin açıkta bulunm~· 
sı ve bu noksanın görülmemesı 
her zaman bu gibi feci hadiıele~.e 
sebep olabilir. Bu vapurların du
men zincirlerini timdiye kadar ~
hafaza albna almamaları taaccup
le kartılanacak bir keyfiyettir. D. 
niz ticaret müdürlüğünün nazarı· 

dikkatini celp ederim. 

Karacasu bataklıkları 
KARACASU (Miliyet) - Ay· . . . 

dm sıtma mücadele heyetı reıs _ve• 
kili doktor Hasan Bey beraberın· 
de mmtaka tabibi Raif ve mü~
dele mühendisi Sabri Beylerle bır
likte kazamızdaki bataklıklar tet
kik ve yapılmakta olan i•leri te.f· 
tif etmek üzere Karacasuya gehp 

gitmi,lerdir. 



Hava Makinist ~ektebi 
kaydi kabul şeraiti: 

1 - İkinci maddede yazılı şartları haiz olanlarm istida ve 
.aznn olan vesikalarla temmuzun birinci gününden ağus
lOSun IS inci gününe kadar Y eşilköydeki mektep müdür
lüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

İstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri mektebe gİ
rit ıeraitine uygun olanların da lazım olan vesikaları mektep 
müdürlüğüne göndermeleri ve alacakları cevaba göre hareket 
etmeleri icabeder. 

2 - Mektebe giriş şeraiti ve lazım olan vesikalar: 
A - Türk olmak - Nüfus tezkeresi. 
B - On yedi yaşını bitirmiş ve yirmi yaşını bitirmemiş ol

mak. 
C- Orta mektep (sekizinci sınıf) tan mezun olmak. 
(Orta mektebi bitirenlerle daha fazla t~sil görenler mek

tebe imtihansız kabul edilir. Şehit, malfil, asker ve san'atkar 
çocukları ve yabancı dil bilenler tercih olunur. 

Mektep kadrosu orta mektep tahsilini bitirenlerle dolmaz
sa daha az tahsil görmüş olanlar usulü veçhile yapılacak mü
sabaka ımtıharu ile anmırlar). Mektep şahadetnamesi veya tas 
tıknamesi. 

~ - Sıhhi halleri hava kıtalarında makinistlik yapmağa el 
verışli olmak: 

(buna daır mütehassısları tam olan askeri hastane heyeti 
sıhhiyesinden rapor almak lazımdır. İstanbul haricinde bulu 
nanlarm mahalli askerlik şubelerine müracaat etmek suretile 
muayeneye sevkolunurlar.Tam teşekküllü heyeti sıhhiyesi bu
lunan şehirlerde en büyük askeri makama müracaatla muaye
neye sevkolunurlar). 

F - Ahlakan mazbut olmak ve hiç bir suçla maznun veya 
mahkfun olınamak. 

(Buna dair mahalli polisce lastik edilmiş hüsnühal vara
kası ıbraz etmek lazımdır.) 

D - Mek~ebe kabul edilecekler gedikli küçük zabitler hak
kındaki (lUOI) numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
Mektebi ikmal edenler hava kıtalarında ve müesseselerinde 
(1~) sene müddetle hava gedikli küçiık zabiti olarak vazife 
göreceklerini taahhüt etmek. 

3 - Tahsil müddeti (2) senedir. 
.. 4 - ~ektep l~!li ve mecca~ olup askeri lise talebeleri gi

bı ıaşe ve ılhas edilir. Talebelerın ders levazımı mektepçe veri
lir. 

~ -. Mektebi ilana! eden~er set?zinci sene nihayetinde baş 
gedikli olurlar. (12) sene ruhayetınde ise arzu edenler terhis 
edilir. Kalmak arzu edenler (20) seneyi ikmallerinde tıpkı za
bi~an ~süllü son aldıkları maaş üzerinden tekaütlükleri yapıl- ' 
dıgı gıbı aynca (500-700) lira da ikramiye verilir. 

6- (12) seneyi ikmalden sonra (20) seneyi dolduracak
lar ise ayrıca (2) senede bir maaşı aslilerine (100) kuruş zam 
yapılır. 

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

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

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

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

11 - Pilot olmak istiyenler Eskisehir bava mektebi ku
mandanlığına müracaat etmeli dirler. • 

12 - Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal edenlerden birin
ci ve ikinci çıkanlar akeri liselerin on birinci sınıfına nakil edi 
l~r.ek ikmalden sonra Almanya ya mühendislik tahsiline gönde 
rılir. (2992) 

FATiH SULH ICRASINDAN: 
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Kapalı zarf suretile 
satılacak muhtelif 

sahşı 
Başmüdürlüğünden: 

eşya 
Gümrükleri lstanbul 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde tor-~::.mf' 
sahiJ?leri tarafından tesahup edilmediğinden dolayı c-ümrüğe 
İntikal eden ve 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 nci maddesi 
mucibince gümrük rüsumu aramlmaksızm aşağıda yazılı eski 
günvük tarifesine göre fasıllara ayrılmış olan muhtelif eşya 
hizalarında gösterilen tarihlerin kapalı zarf usulü suretile mü
nakasaya vazedilmiştir. Bu eşyanın izahatlı listeleri İstanbul, 
Galata, gümrükleri ıle Başmüdürlükte asılıdır. İstiyenler liste
yi tetkik edebilecekleri gibi eşyayı da İstanbul ve Galata güm
rüklerinde görebilirler. Bu eşyalara ait müzayede şartnamesi 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşekkil satış ko
misyonuna müracaat edilerek alınabilir. Münakasaya iştirak 
edecekler verecekleri teklif mek tuplarmda imza ettiğim şartna
me dairesinde faslın rr.uhtevi bulunduğu kap eşyayı lira ve ku
ruş mukabilinde satın almağı kabul ediyorum. Diye imza e
derek şartnamenin 7 nci maddesinde tarif edilen şekilde mü
hürlü bir zarf derununda tekliflerini ihale saatinden evvel ko
misyona tevdi ve mukabilinde bir numara almalıdırlar. Talip
lerin kudreti maliyelerini tevsik edecek Ticaret Odasından ve
ya bankadan musaddak vesaiki teklif mektuplarına ilave etıne 
leri şarttır. İstekliler alacakları fasılların muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu nisbe tinde pey akçesini ve yahut ba
şabaş hazine ve istikrazı dahili tahvilatını veyahut kıymetin
den % 1 O noksanile Borsaya dahil ve diğer milli esham ve 
tahvilatmı hamilen mezkur gün ve saatte komisyonumuza mü-
racaatları. (3048) 
F. No. Kap Tahmin edilen fı.üzayede gUnll 
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Euanın ciusi 

KAğıtlar, zarflar, 
mukavva1ar, matbu 
kitaplar, kagıt si· 
cimler ve sair ka
ğıt eıya. 
Pamuk mensucat 
pazenler amerikan 
beıleri şeritler 
iplik!er, çoraplar 
örme fanile eşyası 
ve anire 
İpekl. menıucat 
kadifeler ipekli ço 
raplar kravatlar 

atkılar ve sair eşya 
Muhtelif y.in men
•ucat. 
Yünlü ipekli elbi
seler çamaıırlar 
ıapkalar ve saire 
Muhtelif san' atlara 
ait demir, pirinç 
alit edevat kal:lo
lar, teller, düi'me
ler, catal bıçak 
kı şık ve saire 
Volespit, otomobil 
aksamı otomobil 
ve saire 

Eczalu, kundura 
boyalan yaj'lı ver
nikli boyalar çivit, 
yazı mürekkebi 
tuvalet podralan 
ve saire 
Sinema filimlerl, 
aellüloit mamulatr 
oyuncaklar moden 
temizlemeğe mah
•uı tozlar cilllat 
ve saire 

1 l•taabal. Beıediye•I ilanları 1 
İstanbul Belediyesinden : H ususi plaklı lüks otomobille

rin ne suYetle kiraya verilebilec eği hakkındaki kayıtları muh
tevi olarak Daimi Encümen kararile belediye zabıta talimatna 
mesinin 144 ncü maddesi yerine konulan madde aşağıya yazıl
mıştır. na.o olunur. 

-

Yüksek N ektep er Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye mektebinin 933 mali senesi erzak ve mahrukat ih
tiyacatı aşağıda gösterilen günlerde Fındıklıda Güzel San'at
lar Akademisinde Yüksek mektepler muhasebeciliğinde müte
şekkil mübayaat komisyonu tarafından aleni münakasa sure
' ]e ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Yaldız
da kain Mülkiye Mektebi Müdürlüğüne ve münakasaya işti
rak edeceklerin ihale tarihinden evvel teminat akçelerini mu
hasebe veznesine yatırarak makbuz almalan ve münakasarun 
saat 14 ten 17 ye kadar devam edeceği ilan olunur. (3031) 

Nev'i İhale tarihi Günü 
Ekmek, tuz, et, sade yağı, pirinç, fa- I 
sulya, nohut, kırmızı ve siyah merci- 25/ 7 / 933 Sah 
mek barbunya bezelye. 

Beyaz peynir, kaşar, zeytin, sabun, 
zeytin yağı, yumurta, şeker, un, ir
mik, makarna, pirinç unu, şehriye ni
şasta. 

26/ 7 / 933 Çarşamba 

Sebze, kuru soğan patates, kok, ma- 1 
den, mangal kömürleri, odun, süt, yo 27 / 7 /933 Perşembe 
ğurt kase yoğurdu, tere yağı. 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk Mah

kemesinden: Usküdarda Şeh cami ar· 

kasında 32 nwnarah hanede mukim i 

ken ikametgahi meçhul demirci Yusuf 

usta: Celalettin Beyin aleyhinize ikame 

eylediği müsteciri bulundugunuz Bül

büldere caddesindeki dükkanın ikamet 

g1ihıniz meçhul bulunmuş olduğu kra 

memurluğunca verilen vesikadan anla

şılmasına mebni tahliyesi davasından 

dolayı muhakeme günü olan 12-7-933 

çarşamba günü saat 10,30 da Üsküdar 

Sulh Hukuk mahkemesinde hazır bu

lunmadığınız ve yevmi mezkurda mah

kemeye gelmediğiniz ve bu bapta ve

saiki Jazime ibraz eylemediğiniz tak· 

dinle icra ve iflas kanununun (269) cu 

maddesine tevfikan kabili temyiz olma

mak ve başkaca gıyap kararı tebliğ o

lwımamak üure mecurun tahliyesine 

karar verilcuği tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. (5154) 

lstanbul ikinci Ticaret Dairesinden: 

Müddei D. A. Mango ve A. Niko şir

keti vekili avukat Lazaraki B. tarafın· 

dan M. A. İstanbulda Asma Altın<la 
' Volta hanında Dedezade Sırrı B. yazı-

han.ct;inde Salih Zeki B. aleyhine 150 

Türk lirasını maa faiz ve maaarifi mu

hakeme ve ücreti vekalet tahsili hak

kında ikame eylediği davanın M. A. 

heı gönderi.len davetiyede mezkilr ad

reste bulunmadığı ve ikametgahının 

meçhul bulunduğu ilanen tebliğat İc· 

rasma karar verilmi§ ve 29·6-933 tari

hinıd<: ıperşembe saat 14 de tayin edil

miş olduğu halde gelmodiğinizden do

layı hakkında gıyap kararı ittihaz ve 

tarihi ilandan itibaren 25 gün müddet 

verilmiş ve tahkikat olan 7-9-933 tari· 

hine müsadlf •perşembe saat 14 de ta

lik kllınmış olıduğundan yevmi ve sa

ati mezkurde hazır bulunmadığı ve bir 

vekil tayin etmediği halde muamelei 

giyabiyenin icra kılınacağı giya,p kara

n tebliğ makamına kllim olmak üzere 

ilan olunur. (5149) 

50 Derecelik ---
H RIKA RAKlSI 

... • 
~ ... -..ı 

_.,.Naim Vapur İdaresi --'I 
İzmir Sürat Postas ı 

ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saattam 18dedoğrulZMIR'e 
hare ket eder. Tafsilat için Gala 
ta Gümrük karşısında Site Fran-

ıez Han No. 12 Tel: 4 1041 
[5045] 3939 

TA VıL ZADE VAPURLARI 
t Zl\1İR POSTASI 

SAADET 
vapuru her 

PAZARTESi 
18 de Sirkrciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve fzmire 
azimet ve Çınakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. Yolcu 
!:ileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (5119) 

1

1 
Deniz Yolları ' 
lıletme•I, işletme 

.ŞEFLIGINDEN: 

İSKENDERİYE POST ASI 

ANKARA 
417/933 SALI GÜNÜ S.ı\AT 11 DE 

Galata rıhtımından İzmir • Pire -
İıkenderiye'ye kelkır. 

KARADENtz POST ASI 

KARADENiZ 
5171933 ÇARŞAMBA GÜNÜ 

SAAT 18 DE 
Galata Rıhtımından kalkar. Dö
nüşte Tirebolu'ya uğrar. 

Istanbul Asliye Mahkemesi ikinci 

Ticaret Dairesinden: İstanbul<la Tahta 

kalede Telefon Şirketi sokağında Hır-

devat ticarctilc iştigal eden Sami Po· 

likar Efendinin alacaklılarile icracn 

haneoe sakin Hüseyin Hüsnü Efendinin gaybubeti ve ikametinin meçhuliyeti ha
scbilc tebliğ edilmediğinden 15 gün müddetle ilanen tebliğ olunmasına karar ve
r~lmiştir. Bu müdıkt zarfında borçlu icraya müracaatla borcunu ödemediği ve i
tırazda bulunmadığı takdirde haciz edilen eşyaların paraya çevrileceği ilanen teb-

Madde 144 : Hususi plakayı Caşıyan lüks otomobille~ evvel 
den Emniyet Müdürlüğü 6 ncı şubesine maliimat verilerek, ö
denmesi lazım gelen vergi ve resiınleri tesviye edilmek ve yal
nız takse yerleri haricine ve garajda durdurulmak şartile kira-

d;rı'en l\rilmiıti•. 
·-------4834-

akteylemiş olduğu konkordato evraki 

berayi tasdik mahkememize tevdi kı

lındı. Bu işe bir karar vermek için 

17-7-933 tarihine müsadif pazartesi gü· 

nü saat on üç buçukta tayin kılınmıı

tır. İtirazi olanlar haklarmr müdafaa 

için yevmi muhakemede hazır bulunma· 
liğ olunur. (5156) 

Milliyet'ln romanı: 1 O 

Yazan: ANITA LOOS. 

Fakat ne de olsa mevsim bahamuı, 
vahşi menek§eler ele çok keskin konu
yonnuı. Onun için Dorotby kendi ken
dine: 

- Acaba naad ıeydir? Diye düıü
nürmüı. 

Dorothy bu suretle gevİf getirmek. 
te devam etmİf. Nihayet ııene kendi 
kendine: 

- Şu aık denilen ıeyden bahıedilcli. 
iini çok itittik ••• Demiı. Acaba "!k ba
kılı.aten bu kadar reklama değer bir ıey 
mi? Artık ıunu bir anlamak -nı ııel 
dı .•. 

Dorothy'yi bu fÜphesinden dolayı 
ayıplamamah. Ne kadar olaa önüne 
gelene yılan yiyeceğini yahut ta her
ke!e bedava çakı tevzi edeceğini ilin 
e.tt1kJ,..~ ı.,.,. '"· hiç bir zaman sözle .. 
nn· '• Y'"' ... ·~ ; ... - 1 Ja dü!lt.:·,, 

Tercüme: Kô-mran Şeri/ 

kalkmıı bir kız olduğu için aıktan 
bu auretle §Üphe etmeai pek tabiidir. 

Dorotb;r hu kararı vet"dikten sonra 
bu itibarla duıunebileceği yegane a
d~ ~olis ko~i~eri olduğunu anlamıı 
Çunku Carleyı aşık olarak hiç bir za. 
man aklından geçimıemiı imi§. Kam
pa geldikleri zaman polis komiserini 
bermutat Le Vino aileıinin çadırının 
yanında bulmuılar. Komiser gı'lya 
bezelye ayıklamakla metgul bulunan 
Madam Le Vino'ya yardım eder gibi 
ııörünüyor, fakat hakikatte: "Dorotby 
nereden çıkacak?,, diye dört bir tara
fı gözliyomıuf. 

Dorotby "mesele,, hakkında tenev• 
vür etmek istediği için Carleyi batın-
dan savını~ ve kumpanyayı takibe 
başladığı zamandanberi ilk defa ola· 
r ... l .. polis komiserine R"Önül a!.a.cak bir 

, lanabilirler. (3060) 

lakırdı söylemi§. Nihayet onunla si
nemaya gitmeğe de muvafakat elmİf. 

Bunun Üzerine, her zaman yaptığı 
gibi börek makinesini yüzüstü bırakıp 
poliı komiserile birlikte kıuabaya in
miıler. Sanki mahsus yapılmıı gibi si
nemada bulunan program aıka dair
miı. Hatta piyanula bile "bir buse 
daha., §arkısmı aöyliyormuı. Öyle ki 
Dorothy de poliı komiserinin elini 
tutmasına müsaade etmiı. Fakat bir 
taraftan da kendi kendine: 

- Acaba elimi tutmakdan ne an
lıyor?.. Diye aorarmıı. Bana kalırsa 
benim elimi tutmakla yere düıüp 
yağmurdan 11lanmıı böreklerden bi
rini tutmak arasında biç bir fark yok 
tur. Olur 9ey değil.. aık denilen ıey 
her halde daha çok iyi bir ıey olmalı 
yoksa Le Vino ailesinin yaptıkların
da mi.na kalmaz! 

Fakat biraz düıündükten ıonra: 
- Dur bakalım, acele etmeyeyim· 

de işin iç yüzünü iyice an)ayaymı. 
Bunun üzerine tecrübeyi daha ile

ri ııötünneden o ııece polis komiserin
den aynlmaınağa karar vermİf. 

Kampa döndükleri zaman ortada 
kimseler yokmuı. Kampı mehtap ha
fif= f-.:- ... , , . t~" nvdınlatıyormuı. Le 

Vino ailesinin çadırı önüne gelmiıler. 
Dorothy izdivacın tatlı dakikaları 
hakkında polis komiserinin uzun bir 
nutuk irat etmesine müsaade etmif 
Nutuk bittikten sonra diıini sıkıp ken 
dini öptürmüı. Fakat o büyük an ge
çince, Noel babanın tepdilikıyafet et
miı mektep müdüründen batka biri 
olmadığını keıfeden küçük çocuk gibi 
sukutuhayale uğramıı. 

Bu müddet zarfında Carley bara• 
kanın arlı.aama ııizlenmiı, Dorothy-
inin baıına bir kaza gelmeain diye 
ııözlermiı. Fakat Dorothy kendini po
lis komiserine Öptürdüjiinü görür
ııörmez meydana çıkımı, Dorothy'ye 
sertçe bir tavurla: 

- Haydi bakalım.. içeri! .. demiş. 
Bunun üzerine Carley 

0

ile polis ko
miseri karanlıkta kampın etrafında 
dolaıarak uzun uzadıya konuşmuı
lar. Bu konuımalar neticesi olarak er 
lesi sabah polis komiseri Madam Le 
Vino'ya müracaat etmi~: 

- Anneme telgraf çektim, gelip 
Dorothy'yi alacak. Annemle beraber 
Dorothy'yi alıp San Dilgo'ya ııidece
ğiz. Orada evimiz var. Dorothy iyi bir 
aile terbiyesi aldıktan sonra niyetim 
kendisile evle"lmektir. demiı. 

4047 

Dorothy'ye poliı komiset"inin ta
savvurlanndan bahsedildiği zaman 
Dovothy bu İ§te Carleyfo parmağı ol
duğunu anlamıı. Det"bal onu arama
ia batlamı§. Carleyi yılanların bulun
duğu çadırda tek haıina bulmu9. Aç
ını§ ağzını, yummuş gözünü .. 

- Komiıerin anneıi !!İhi bir kadını ye 
rinden kaldırıp 9imendiferle hu ka
dar yoldan ııetirmek sana ya kıtır mı? 
böyle latife mi ohır. Bu ne soğuk §aka 
bu .. Şaka diyorum, çünkü pc>lia komi· 
serinin peıine takılıp gitmeğe hiç ni
yetim yok •.• demi§. 

Bu sefer söz sırası Carleye gelmiı. 
Delikanlı demi§ ki: 

- Sen farkında değilsin ama kum
panyadaki bütün arkadaılar senin İ· 
çin "bu kızın hali ne olacak?,. diye 
merak edip duruyorlar. Hasılı aen her 
kes için bir muamma haline geldin. 
Bana gelince, ben bu muammaya a· 
kıl erdirmekten çoktan vaz geçtim. 
Sen daha bu sabah benimle o kadar 
masumane bir surette konuştuğun hal 
de akıamı kendini poliı komiserinin 
kollan arasına atbn. Ben kendimi ka· 
dınlar hakkında bir ıey bilir zanne· 
derdim, fakat senin i>u halini gördük
ten sonra bu malUmatımtan §Üphe et-

ları ilin olunur. (5159) 

meğe baıladnn. 
Bunun üzerine Dorothy ve!'ecek bir 

cevap bulamamıf. 
Carley: 
- Senin arbk ahlaki bir terbiye al 

mak zamanın geldi. Anlıyoı um ki böy 
le bir Panayır kumpanyası ahlaki 
bir terbiye alınacak yer değildir. Bu
rada yapdan ıeylerin pek azı namus
karane ıeyler... Hatta sen bile ilan 
yapııtırmak için kullanılan koladan 
çalıp börek yaptığın hamura katıyor
muıun? Bir genç kızın böylelikle ab
li.kını tashih etmeıine imkan yoktur. 
Komiser paralı bir adamdır. Fazla o
larak bir de anası var lı.i bir genç 
kız için hiç te fena bir ıey değildir. 
Onun için onlarla beraber gidip yan· 
lannda bir kaç sene kalırsın. Namua
karlığın hakikatini ne demek olduğu· 
nu anladıktan sonra itine gelirse otu
rursun, işine gelmezse o zaman başı
nın çaresine bakarsın. 

Bunun üzerine Dovothy diz üstü 
çöküp Carleye : 

- Brak burada kalayım! diye yal
varmış. hatta bundan böyle b;irek ha· 
muruna yumurta koyacak Icad::u; taı· 
hihiahlak edeceğini vade kadar ileri 
vannıı. (Dcva.,.i ,. r) 



MiLLiYET PAZARTESi 3 TEMMUZ 1933 

Bestekar Muhlis Sabahattin 8. 
ve Kızı MELEK Hanım 

ÇiFTLiK PARKINDA 
5 Temmuz çarpmba gllnü akıamı alaturka saz ve orkestra ile 
en ıon ve meıbur eıerlerile filmlerde ve tiyatrolarda çok beğe
nilen operetlerile searin bir balet heyetini birlikte muhterem halka 

bir hizmeti mtlftehire olarak iftirak edeceklerdir.• (5162) 

1 

olmasından doları 

rBİÇKİ YURDU 
2 tabletlik yeni Aspirin 

paketlerini tercih ediniz. 

Kunduraları 

Yerli Ma lar Pazarı 
İstanbul: 13ahçekapıda 
Beyoilu: f •tik'il caddesinde 1 

Ankara: Çocuksarayı caddesinde 
Samsun: Bankalar caddesinde 

514i. 

3 üncü Kolordu ilanları 1 
6 ncı Fırka SA. AL. KOM. I 

dan: Fırkanın Çorludaki kıt'
atı için 6500 kilo 11panak 
7000 kilo taze bakla, 3800 ki
lo kabak, 6200 kilo taze faıul
ye, 6000 kilo domateı, 8400 
kilo patlıcan, 9300 kilo prasa, 
8800 kilo lahana, 4000 kilo 
taze soğan, ve Tekirdağı kıt'
ab ihtiy"cı olan 11,000 kilo 
bakla, 6500 kı1o ıspanak, 7300 
kilo taze fasulye, 7800 kilo 
domates, 9900 kilo patlıcan, 
5300 kilo sakız kabağı, l 1700 
kilo prasa, 11,700 kilo lahana, 
ve 5000 kilo taze soğan açık 
münakaıaya konmuştur. İha
lesi 8 temmuz 933 cumartesi 
günü saat 14 te ve Tekirdağm 
dakinin saat 15 le Çorluda Le
vazım binasındaki komiayon
da yapılacaktrr. Şartnameyi 
görmek ve almak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya gire
ceklerin belli vakitte teminat
larile 61 nci F. SA. AL. Ko
misyonuna müracaatları. 

( 3089) (2669) 4060 

* * .. 
61. F. SA. AL. KOM. 

dan: 
Fırkanın Çorlu krt'ah ihti

yacı için 9000 kilo ve Tekir 
dağı kıt'ab için 13,000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla müna 
kasa.ya konmuştur. thale&i 9 
Temmuz 933 pazar günü 
saat 14 te Corlununki saat 15 
te T ekird;ğındakininki Çor
luda Levaznn Binasında ya 
pılacaktır. Şartnameıini gör 
mek veya almak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya gir 
mek istiyenlerin mezkiir gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Corluda 61. F. SA, AL. ko 
misyonuna müracaatları. 

t30YO) (2670) 4067 
'(' '(' 'l· 

61. F. SA. AL. KOM. dan: 
Fırkanın Tekirdağı kıt'at 

için 100,000 kilo ve Çorlu 
kıt'atı için 70,000 kilo sığır e 
ti ve T ekirdağmm 16,000 ki
lo koyun eti kapalı zarf usuli 
le ve Corlu kıt'atı icin de 
12,00Ô kilo koyun eti ~çık mü 
nakasaya konmuştur. lhaleı>i 
1? Temmuz 933 pazartesi gÜ 
nu Çorlunun sığır eti saat 14 
!; v~ koyUn eti saat 15 te ve 
d ekirdağınm sığır eli saat 16 
Ç a ~e koYUn eti ise saat 17 de 
Kor '!da Levazım Binasındaki 
S omısyonda yapılacaktır. 
:~ a~tnanı.eyi görme~ için tayin 

AL. KOM. nuna 
ları. (3091) 

... '(' ... 

müracaat-
(2671) 

4068 

Ayvalık Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Ayvalıktaki kıt'at ihtiya
cı için 160 ton saman açık mü 
nakaaa usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 19 Tem
muz 933 çarşamba gÜnÜ aaat 
15 tedir. İsteklilerin şartname 
yi görmek üzere her giln ve 
münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Ayvalıkta Askeri 
SA. AL. komiıyonuna müra 
caatları. (3134) (2948) 

4099 ... .,. .,. 
Ayvalık Askeri SA. AL. 

KOM.dan: 
Ayvalıktaki kıt'at ihtiyac1 

için 280 ton kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 18 Temmuz 933 
salı günü saat 15 tedir. İstek 
lerin şartnameyi görmek ve 
almak için her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ayvalıkta Aske 
ri SA. AL. komisyonuna mü 
racaatları. (3135) (2949) 

4100 

* * * 
Haydar Paşa hastahanesin

de mevcut olup müzayedeye 
konulan 9 kalem alat ve mal 
zcmeye talip çıkmadığından \ 
ihalesi 6 Temmuz 933 perşem 
be günü saat 14 e bırakılmış 1 

tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmelc üzere her gün ve mü
zayedeye girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. komis
yonuna müracaatları. "226,, 

(2717) 4126 

İstanbul, Beyoğlu ve Üskü 
dar cihetindeki tekmil kıt'a
lar ve meklepleriu un, ek 
mek , erzak ve yemlerinin 
ambarlardan kıt'a kilerlcrine 
kadar bir senelik nakliyatının 
pazarlığında teklif edilen 
fıat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 6 T eınmuz 933 per
şembe giinü saat 14,30 da
.Jn-. isteklilerin şartnamesini il 

görınek üzere her gÜi} ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 1 

vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. komisyonuna ' 
gelmeleri. (230) (2866) 

20 •••elik .. n•at mektebi, yaz kur•ları baıladı 

Divanyolu. Teı. 22ols -(5103J 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

5120 

Mevcut nümuneai gibi 3000 takım mamul tavla elbise 
sinin kapalı zarf münakaaaaı 13 Temmuz 933 pertembe gil
nü saat 16 da yapılacağından isteklilerin şartname ve nümu 
neyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için te
minatı evveliye makbuzları ve teklifnamelerile mezkUr 
gilniln muayyen saatine kadar Komisyonumuza müracaatla-

ASPİRİN 20 va '2 tabletlik ambalajlar içın<>e 
her yerde bulunur. 

rı. (2857) 4118 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

is··. r~r. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

300 çift yerli sarı çizmenin kapalı zarf münakasası 13 
Temmuz 933 perşembe günü saat 15 te yapdacağmdan is 
teklilerin şartname ve n ümuneyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için mezkiir günün muayyen saa
tine kadar teminatı evveliye makbuzu ve teklifnamelerile ko 

Merkez Kumandanlığına ı 
bağlı kıt'at ve müessesat ihti-

süt ve yirmi bin kilo yoğurt 
6-7 -933 perşembe günü saat 
15 le kapalı zarf ile münaka 
sası yapılacaktır. İsteklilerin 
~artnamesini görmek için her 
gÜn ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinden evvel tek 
lif mektuplarını Merkez ku
mandanlığı aatınalma komis
yonu reisliğine vermeleri. 

misyonumuza müracaatları. (2856) 4117 

Adliye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Neşriyat Müdürlüğünce tahminen (17) formalık bir kitap 
pazarlıkla tabolunacaktır. Şart nameyi görmek İstiyenlerin An 
kara Mübayaat Komisyonuna İıtanbulda Levaznn mümeyyiz 
liğine müracaatları ve taliplerin 12-7-933 günü saat 14 te mü 
bayaat komisyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. (3029) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut numunesi gibi (800) kilo hedef kiğıdmm pazarlığı 
4/7 /933 salı günü saat on altıd an on yediye kadar yapdaca
ğmdan İsteklilerin teraiti öğrenerek teminab evveliye mak
buzlarile mezkiir günün muayyen saatlerinde komisyonumu-
za müracatları. (3053) 

İzmir Maarif üdürlüğünden: 
İzmirde Gündoğdu mevkiin de yaptırılmakta olan Gazi ilk 

mektebi ilanali inşaatı 3 7 93 3 tarihinden 23-7-933 tarihine 
kadar olmak üzere yirmi gün müddetle, kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmustur. (34 7-10) lira (33) kurut bedeli ke
şifli olan bu işi yapm;k istiyen lerin daha fazla izahat almak 
üzere her gün İzmir İstanbul ve Ankara Maarif Müdürlükle
rine müracaatları ve fenni ehliyet vesikasile teminat makbuz 
veya mekftıplarmı ve teklifnam elerini 23-7-933 pazar günü 
saat 12 ye kadar İzmir Vilayeti Daimi Encümenine tevdi et-
meleri ilan olunur. (3027) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

(60) yatak ve (60) yastığın pazarlığı 4 / 7 / 933 salı gÜnÜ 

s~~t 1.? ten 16 ya kadar yapdacağmdan isteklilerin şartname
smı. gorme~ ve pazarlığa girmek üzere teminatı evveliye mak
buzıle koımsyonumuza müracaatları. (3054) 

} acı için yirmi altı bin kilo yuf 
ka 6 / 7 1933 perşembe günü sa 
at on be§te kanalı zarf ile sa
tın alınacaktır. Şartnamesini 
görmek için İsteklilerin her 
gün ve münakaıaya girişecek· 
lerin belli vaktinden evvel tek
lif mektuplarını Merkez ku 
mandanlığı satmalma komis
yonuna vermeleri. 

(665) (2661) 4056 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt' at ve müessesatın 
ihtiyacı için yirmi üç kalem 
yaş sebze bir şartname ile 6-
7 -933 perşembe günü saat 
14,30 da kapalı zarfla satın a 
lınacaktrr. İsteklilerin şart
nameıini görmek için her gÜn 
ve pazarlığa girişeceklerin 
belli vaktinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez kuman
danlığı satmalma komisyonu
na vermeleri. (15) (2695) 

4062 
'f. •• 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 23 kalem yaş ıeb 
ze bir şartnaem ile 6-7-933 
perşembe günü ıaat 16 da ka 
palı zarfla ııatm alınacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gilo münaka 
say3 giriteceklerin belii vak
tinden evvel teklif mektupları 
nı Merkez Kumandanlığı sa 
tmalma komisyonuna verme-
leri. (14) (2694) 

4063 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı k•t'at ve müesıesat ih 
tiyacı içjn yirmi beş bin kilo 

Karaciğer - Mide • Bar .. k, Tat, Kum hastalıklarının kafi tedaYiti için 

TUZLA içmeleri ve Oteli 
açılmı~tır. En r:on konforlu yeni otel - Pansiyon - Lokanta· Plaj 

Hergün köprüden saııt 6,30. 7,35 . 8,20 - 10 - 11 • 13,15 - 15,10 da Haydarpa~aya giden •apurların 
trenleri 'e ~uma!arı ilaveten sabah 7 vapurunun treni içme membalarına kadar gid!r gelirler. 

(5109)-397(-

A ADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fstanbul 

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

Türkiye fı Bankaıı tarafından teşkil olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurları kimilen Türklerden mÜ!'ekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ticlir. Türkiyenin her tanıfında (200) ii geçea acentalarının he.pal Türktüır. Tür
kiyenin en mühim müeıseıe!erinln vebankalarının ıigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
l'gcr1 r : arını en iyi fero : ıı., ı apar. Hasar vukuuoda zararlıuı sllr' at ve ko.aylıkh eder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefo~ı: fst. 20531 

(661) (2657) 4064 

• 
Harbiye Mektebi ve mer

butu mektepler ihtiyacı için 
seıciz kaleln taze sebze 16-7 -
933 pazar günü saat 14,30 
da aleni münakasası yapı !a
caktır. Şartnamesini görmek 
için isteklilerin her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli va,ktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (26) 

(2827) 40il2 

ıit * * 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'at ve müessesat hay 
vanatmm ihtiyacı için 160 ton 
arpa 20-7-933 per§embe gü
nü ı.aat 16 da kapalı zarfla mlİ 
nakaaaya konulmuştur. İste!( 
lilerin şartnamesini görmek 
için her gÜn ve münakasaya i~ 
tirak edeceklerin belli saatin 
den evvel teklif mektuplarmı 
Merkez kumandanlığı satm
alma komisyonuna vermeleri. 
(42) (2953) 4101 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesat ih 
thracı için yirmi ton şeker 
ZO-7-933 perşembe günü s~ ıt 
J 5 tc kapalı zarfla münaka 
saya konulmuştur. İstekli!,_ 
rin şartnamesini görmek için 
her gün ve münakasaya işli 
rak edeceklerin belli saatindt"ıı 
evvel teklif mektuplarını l\'ff"r 
kez Kumandanlığı satmalma 
komiıyonuna vermeleri. 
(4-0) (2954) 4102 

Yeşil köy Hava makinist 
mektebi ihtiyacı için 12 ka 
lem yaş sebze 11-7 -933 sa ı 
günü saat 14 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnameyi 
görmek için her giln ve pazar 
lığa girişeceklerin belli saatin 
de Merkez K. Satmalma Ko· 
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (41) (2961) 

4104 

Harbiye mektebi için beş 
bin beş yüz kilo yoğurt 8-7-
933 cumartesi günü saat on 
üç otuzdan on dörde kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. İı 
teklilerin şartnameyi görmek 
için her gün ve pazarlığa giri
şeceklerin belli vaktinde Mer
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun· 
maları. (52) (3063) 

Umumi Nqriyat ve Yazı lıleri 
Müdürü ETEM iZZET 

'llit1ı;.t;:W::ınlU!~!JWbıır~•ı, ı, T. A .;; 
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Ankaranın köylerinde... 1
1 

Kızılırmağın ortasında 150 dönümlük 
bir adacık 150 liraya satılıyor 

Su tarifesi --Nafıa Vekaleti Ankara-
lılar lehine bir tarife 

tesbit etti 

Ankara için ikinci bir 
plana ihtiyaç var! 

s . 
ANKARA, 1 Temmuz ı 

Kızıbrmaiın ortuında adacık· 
lar Yar. Bir kaç .atüt ve kavakla 
.O.leomlt bu adacıklar, yazın cl
nr köylerden ırmatı seçerek ge
len Iraz Ye ördeklere yuya olur
lmlf. Bunlar buradaki kowklarda 
J'llllUl'l)arlar, üzerine yatarlar ve 
saman olunnut ki derenin kenarı 
Jib)erce palu Ye yanu ile aüale
Dirmit .•.• 

TaYUk ta bu niapette ucuz Köy pa 
zarlarında onar kuruta tavuk top
hyan madrabazlar aağlam bir aa- 1 
bf yeri olan Ankarada bunları 20-
25 kuruta aabyorlar .. Şehre dö
nerken, çay kenarlarında kafesle
rinden hava ahnaları için çıkanl
Dllf tavuk kümelerine tesadüf et
tim. Güne9in albnda Ye dar kafes
ler içinde çetin aaatler ya,ıyan za
vallı mahlUklar için buralarda bir 
az yem yemek ve biraz serinlemek 
öyle büyük bir ihtiyaç ki ... 

ANKARA, 2 (Milliyet) - Şeh 
rin au tarile•i ü,..rinde Nafia Ve
kiiletintle ,,apılmakta olan tetkikat 
ikmal olanmUf ,,. Hlıcilet oardıiı 
karan il aliye V elıciletine hildir
miffir. 

Y ansen planının yalnız kendi sahasına 
sözü geçmekte, öbür taraflarda gene 

herkes bildiğini okumakta ... 

Eakiden ırmak boyunda bir iki 
eandal da Yarmıt- Zamanla kay
llohnUf. İhtimal ki mnatnı azım 
..ıan bunları aürilldemlf, tatlara 
çarpa çarpa onları boimuf, yoket
tıııİf.· • Şimdi köylüler tegayyüp e
... kaz Ye llrdeklerini aramak için 
~ıklara yüzerek ıeçiyorlar ..• 

Nafia V elıcilcti, a7"a (50) met
re mikcilxna kadar .., .arfeden a
bonelerden metre milıcihı hapna 
(12,50) .,. ha rnilıtanlan f~a 

.arledenlenlen de nwtre milıcihı 

hafına (10) lıa"'f alınmcuını mü-
na.ip 6ÖrmİİftÜr. , 

EltUen ha~inenin malı olan ıe
hir au tcaUcıtı için amortinnan me11-

Y amaçlarda koyun ve keçi ıü-
1 

aahahia olmadıiından ha yeni ve 
rilleri. .. Aralarında ıürmeli gözlü I accu tarife tehrin yeıillenmeaine 

,,ardım edecek, bahse aalıiplerini 
kuzular. Keaik kulaklı çoban kö- tCf"ik etmİf olacalrtrr • 
pekleri otomobile aaldırıyorlar. JI Bu tarifenin miicldeti hir •n• o-
Bunlarm aanki hudutları var. Mu- 1acalı,,. ha müddet aarluıda edini-
ayyen bir yere kadar otomobili ta- lecelı tec:nih öniimiUdeki .... eler 

ANKARA, 1 (Milliyet) - An- 1 

kara ,ehrinin mütehuaııı Möıyö 
"Janaen., e yaptırdığı plan yirmi 
bet aenede tatbik edihnek üzere 
yapbrdmıt bir plandır. Bunun hu
dudu muayyendir. Bu plan hemen 
hemen bugünkü belediye hududu
nu biraz geçen bu sahanın yirmi 
bet aene zarfında tedrici bir tekil- / 
de alacağı hali teıpit etmektedir. 

Bugün bile, planın tatbikinin 
ilk adımları bazı miltkülatla kar
tılqı;nakta ve bir çok yerler iatim
lik edilerek yüz binlerce liralar te
diyeaini zaruri kılmaktadır. 

Bu edanldar aruında 150 da. 
yakın arazlei bulunan büyük 

ada da ..... Burau 150 liraya 
af-hllirmlf, Biraz MJai Ye 

iılıılllı:le ha ada bir mamure haline 

kip ettikten aoma dönüyorlar .. Ve için yapılacaJı tmi,.,,_ - tef/UI ç h J 
biiylec:e oto-anı köpelderiıı mu- .ıeceldir. orapsız anım ar 
hafazuı altında emniyet içinde i- 1...,....,...., ..... ....,....,..,......,...., ..... ..,....,...,., ANKARA. t (Milliyet) _ Anka-

Bu plinm yalnız kendi aabuı 
dahiline aöaü ses ....... ııe, lmdudu 
haricinde - sene - tekilde tor
su. aualliz, ıerine gerine berkea 
plinuz, usGlaüz acayip binalar Ye 
itler yaptırmakta ye yapmaktadır . lerliyor. Dur& büriinmüt. Tarihi kale, kıma- rada yağmurlar dindikten_. u-

...ı.ı.r !ıirdeelıire tesirini söaterdi. Yirmi bet - aonra buaOnkü 
·......ıa-.H-yanya

inrit G.cen - .ım ..... 
,. cleYe .. ,_ iki JÜ& kanıt 

imrk-. ha - J6z kanıt! 

Karanhlı: baam19tı. Gölbqmda 
tufla ocaldanndan aemaya duman 
dan aiyab aütunlar yük.eliyor •• 
YolmtJar, bozuk yollar atbk. "Dik
men" İD kapılarmda, çalılıklar a
rumdan Ankara ıöründü. Şehir 

Z1 tattan Ye betoqdan halkedilen Ankara erkeklerinin elueri:retini 
bu yeni fehre U-t germİf. m-urlar tetkil ettiiinden, banlann 

Ziya ye hayat kaynağı Ankara- ciridi bir telebbiia mecburiyeti huebi-
ya, on .._ aaatlik bir a-•-ı. biJe le kapalı ıri:riniılerine -kabil, ba-

"'"'Y T'..... ••!ar ıra:ret ince elbiMler!e dekolte 
buret çektiriyor.•• ır-t• batladdar., Geçen -ıerde 

olduiu gibi bu sene de ucaJdar daha 

fidclet!endikçe han-larm :ral- de
kolte deii!, ÇOl'llpilS da ır• ıle 
!ıatb:racaklan, ı=-di•• çera..- P
naleriıı fuJahfmdaa anlatdmakta-
clır. 

Bütün Dünyada En Fazla 5evilen Otomobil 

Yeni Bir Standard evrole 
/ erisini Arzeder 

En Ucuz Fiatla 
• 

Uç Tip Altı Silindirli Kapalı o el. 

fl\IROLI ,. ... ,, ., ..,. ... ..., .. fasla ntnt .._ __ .._ ••.aw Siıı: ŞIVROLE •ıdıHwhı ,..ı 1t1r 
;tliı.W.ı ... M .-.. Yeni StalMlaN ...... a1b ıilia-

.., • .., ...... otomobili. lfla cl.W.. .. ,,.ti 
.,. ......... - ....... w lılr fialle ,.,...,. ......... . •11m eolıı w ....... rapın, 
~~ ... -11.. pd3W h w ll• ...ıôta bir otw-
~lılhllr " b! ı ' ...._ 1ıinr ŞEVROU 
......... lclenU uldl,.._ •ıclıli ŞEVROLEler ıflıl 

llph • bılr?T?cll, ...ı,.t ft tuernf 110ht..,..• 
.. ..ı.n •ttn ıtllıkhcllr. 
a. J-1 ao .. lltaadartl lb'ID tllellul Aero- ..__. 

1,lin•ı .. ·~ " liıadir. ~ ta olu broMrllv, ,,..la " ceıate• ,..., " çOk ajlf oı.p, ım 1111ıllade 

•-tlıll •he' •• • Wt,tk lıir hllıl .. 'iYi. hdt ..... ~ ............. +lı ..... 
iiılıılfr. • 48jı' r et ılı •· Tnr ' s• •llh..ıta 
ı...w11a . tet .. .-.., •e•' ••r Udılcl • 

.IMM .... ..,.,. Wlbclr. 

Şevrole BayDerl: 
Heııilf Zede ......... 
Lewil Hek " Ş.ekla 
l V. O. Cnııal, 
R. 1. Tarrıl Halefl 
lllflaacle Mıh et 
Ha,.t "AB Veli 
Mat ıt AB B. 
lllftl ••• llehret 
...,... "Al Yel 
llffret AH B. 

Aüva 
lataaı.ı 

Erw 'v .... ..-.ı1..t B. Tı:atlzaa 
~beti .... ... ,........ ... 
;A,L 

-. 
a. ,..ı Awo - mn••lk 11•' ••ki tek:•mllllt 

....... eok ariptlr. Yelli •h•alıl clil'ıwJ ıs s luılıo 
lae•ık ciddı• blJlk Jı1r rnklll'. ŞEVROLE s•rclllerf, 
taaTnf dhetiae lıl,lk ela r'ıet ...,, .... ,..... Ye,.._ 
tM..Ullllnr •"1'eeu•, Alta ...... 1ılr a.zd•nl ŞIV· 
ROL!mT, tea t.o,d. dljv her ..... Wr otcımolıw.., lılr 
p1on sbtle " •J81 M bıi.. ,.... .... fasla lıu.: 
•tn bt'ettiil •Wt ollacıwtar. ı-tpt llOkt.I ....,.. 
plı.-, ŞEVROLE olclui mtlllJUUL 

S. alta ...... ŞEVROLI, .tılrt filli arka erbp 
.ıiıiiıı•1ıl •tıt rekonau bıezmı " bta JUi ltssd ... 
ee41.U le de fullyet ..ıaa- ....... halt Wme·\tadır. 
a. •ıııllP, lıiıılerce 1IDI otı•ı•I •heri•' ' fEVROLI'• 
... , ..... Wlfadc ........... kta. 

Otı•olıll larilıWe lılrlıacl Ma .a.rütır ki • iri lılr 
.-ı1a11e ....,,.,. .... lılı• .. 

ı tL 'ahr6. • ,..a ••••• 
............. ıl! ....... 

ard evrole 
C4935) 

Pl.tnlı Anlanıııla bir cotltl• 
Htıırit:qe V elıal.ıi llnB 

pllıılı aaba lremeHm halap ta budu 
dunu biraa teni etmek iatediji ya. 

kit tabii bqüııkü pllnm tatbiki 
nıi!fkülib ... belki dahil büyük 
mUflrü)At lraqumda hfaaıldır. O 
zaman da bir pk~J*bnla
cak, ietbıd&k için • ,....Jar 
....Umiye mecburiyet • olM"•k· 
tır. 

Ba itlCı eMhd•r olanlar bu aaha 
için de ikinci bir .,.._ Jllllbnl-

1 

_... bat 
Ja '1'fn cUtD, mL' lrhel lmu-8 
hazırlık için ba pllnm ...... .. tvm1........ .. .... 
tin•ıdlrler. 

E 
ANKARA, ~mı.:.. Be-

lediye bir "EY n açtı. 
Bu ..._ ............... t it-
çlleriB ... ., C:•i lıelpit -. ı ık, oa
.... it ı 1 k Ye hi· •ıi illiJ
lere de hi· dçi hal ... 

....... çlelı .. ..,. pçtiji 
hale hemb ........... •=er1n 
adedi otam ~· ÇcılJ 
iyi bir 9pl'Ul ba Mlro 
-•'esef f ti ıa.ıw.ıedl-
iindeıı alfl 

EVLENl!llLl!R 

ANKARA, I (Milliyet) - An
kara Belıt't:f!.;nlellGle meaııırlu 
lo toa sarfaida a.ı._, 
yinele odacı Çerkefli y...._ Ef. ile 
......... U.tlce MajıAa 

v ..... 
atma H. ... 

l..ılatıllarbt'rede Anbrab Ala E,. 
fwU ile AnhraL Muaf!w H. m 
Allbnlı 1aK1 lwsiii. U. Anb
rab Hali .. H. m, llalbw v ....... 
tinde mın lıı -..U. 
M dwL8.,ee D' 1+ .... 
ha F.- H.m, Alıc 'wnW.•ılı 
perulrlr ı-u Kemal Ef. ile Kml
cehe-mlı Zlpa Hanım• n1Jr4h-
lan ktJıhmtbr. • 

OklJICllanlDIZll 

Taksi icretlea inde tenzilat 
Yeniı h' ele Tat-

Mnd•n nime hd.r taW jiiz yir· mi-. ,...... halde ,.....blda 
-·- Uriif&, ... ıerı de···-ile• ı aller J6z • yazdıls 
halde puarblda Jtia ...... iti hal
le« 1 •• , ..... 

Geçen ............ JUd•it
... bendi ~ Ve oktnwa 
bDrt.iı halde ota bil 'ftl nakli
yat~ 1tir ıeneır1lll ltareke
ti ~ İclllll ederken ft pa
arlılda tam lcrelinden uc:wıa al· 
diltali lııinıh:rilbe aldnilnıle iJceft 
bill fiaderde bir leıızilit .J&pılma· 
IDU1 doina olma&r:ektlr· All
kadarlamıı nuarı tini celbet-
-.miı'd' • • • .• .,. ncıa 1 ...... 

"'~ e &ıdııl NUlfl 


