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T~ Rüstü 8. ve M. Musolini miilikatı - -
ltne ve çuvaldız ş k •ht•k ~ . Mütarekenin son gıllaruulan sonra .. 

~:~~~n!.! e er ı ı an Sul;n~~-;Yu~~~ filo-
.._ konferammda Türkiyenin 

~~ ~ .:.!:indı! "ıY ok!,, diyenlere açık ve suna mensup ilk gemi 
~ yamufbk. Ayni za • " 

~~'=.~ı.: delilli cevaplanmız 
~ da tafıilitiyle ilive :.i ~ _ '" - · ·· .. · ll!!l!-!91!!!11!1111!' 

~· Hadise haddi zatinde çok 
~Jetli olduju için buaiin 

1- ınenu üzerinde bir az 
İetiyoruz. 
buaün yeni Türkiyede bir 

~.filja-ı.e hareketi vardır. Bu 
• mahiyeti de tudm: Bi-

11aenıleketimizde pamu yeti .. 
~ Fakat dünyanm her tara· 
t( İldıaadi buhran var. Ecne • 
-...., 'leketler pannıldanmm al• 
a,1't.. Mallanma ellerimizde 

• Fiat diiftülmçe dii1tükten 
~ en çok dütkiln bir 

~ 'lllallarmı satmak iıtiyenler '-""iiilıiiıılıii.:ll.._.._ ... iii 
~~ri hul••ıyor. Sonra bu • O-
"~ 1&lmz pamuk hakkmda va 
~1dir. Ozümlerimiz, incir· 

• fmdJldarmm, yünleri • 
_,,.,........, halılarmm ve 
~~hep..-lı •• 

Yunan zabitlerinin ziyaretleri ve 
gemide kendilerine iadei ziyaret 

Misafir Yunan de- -
1 nizcilerini ptiren 

Yunan mektep semi· 
ai Arie dün aabah aa• 

. at on da lim•nımıa 
vanmı, Dolmababçe 

t önünde demirlemit· 
tir. 

Aria amıiai demir 
1edikten IODl'a 21 de
,. top atarak Reisi ı--...~ 

.......... Huretlerini ~!J~~~~!l~!l:::~~!!!l!I 
ae11m1....., bu ...... , 

' -da miaafirlere mih - Y~ ....... AN ... dwadled • ...__._._, 

mandar tayin edilen yüzbap Nejat dam karaya çıkarak Yunan kola. 
Beyle Yunan elçiliii bahriye ata- eolosluluna sitmit, biraz 
tui yidbafı Luncloros semiye ıi- Yunan komolosu M. Kapaliı 
derek kumandanı yüzıbqı Binat • Yunan bahriye atqeaiyle birllliiıll 

. zis' e "Hot geldiniı,, demiılerdir •• üçüncü kolordu ve merkea lnllllllliM!iL 
Bundan sonra ıeminin kuman • 

• .,..ı haldedir. 
den Tiirkler ihracat mal • 

~ tar, ·buna kartı Avrupa· 
~ -.ı.t.Hf 91ya alırdı, hu ara• 
... ~ ıeker ve kahve gibi 
~""lllllı yiyecek ve içeceklerini, 
~ela fiyeceklerini tedarik e • 
~ i. Şimdi ihracat mallan • 

_.,. . 
''*". .................................................................................... ~~~~ 

Şeker piyawm(la -~ .;: · &iı•l9irlalmfiaia- AJın y .. : 
mı,yokmu? ... Bumeselecle :(eum.- ~Mtıt~~ anya ve ........... 
tlmiyet) suetenle an..mlil L1r tıtır.a ibtiUi- oJaiç•Jmr·ıa&k '9tli-
ıörüı ~ynlıiı vardır. :CCümh'uri- ,or- Biae r(to) ' INnafcm Cta ~ Sansöre karşı aarip bir mektup QQG 
yet) pıyaaada perakende olarak .ek olchliunP .a,.tiyoruz. . O ' 

=:.~.:~:!.:~~~~"=--·-... "=..:.:.=:.. ~~,,!~~anla!'~~! etkisi gibi aablmayınca ne 

? Bunun •• hükGmtJI b 1 M kt 1 . d ·-~::'::!I::ç~ 1 stan u e ep erın e 
~ 't'Uıtalamnızla yerine se- i 

._ittir. Elde kalan pa- Okuyan talebe miktan on sene içinde 
L..-:"'"• a memucat yapmak •• b k • 1· 
~~ d6fünmüttiir. Bu mak • UÇ UÇU MiS 1 arttı S"t '-P eden fabrikalar da he'" 
~~ili pbi Rusyay• llJD&r• 

\t; Alman murahbaaı Poue' -4......_ memleketleri için fe
cledifi, Avrupalı sanayi 

• in birleterek tedbir-
'-tarmı iatediti teY budur .• 
ll&, Tiirkler memleketlerinde 
~·~an siyecek yap • 
~'Siaa fabrika kurmumlar. Pa-

' '-aa Anupadan kumq a
~~er.. Fakat dediiimiz 
~~an olmayınca ne yap -
~ L.: Acaba o vakit Avrupalı
~ ·..._._mal verecekler midir? 

'::::.;,._O halde Türkler fab
mlar demek hepsi de 

"'Plak vahfet hayatına dön
~.~ bqka bir ıey 

~ ciheti tabii Alman mu • 
uaiunmda değildir .. 

-.:..~ ~ feY, fabrika denilen 
·~ ~.,.,..anyada olmasıdır. O-

2.i~ iN 

o. ........ 

T eabit edildijiııe ıöre son on 
sene zarfmda lıtanbulda (118) 
tane ilk mektep yapılmıfbr. On 
sene enel latanbul ve civan mek· 
teplerindeki talebe adedi 23 bin 
iken bu sene bu miktar 62 bine 
çıkınııbr. 

~ Tiirkiyenin her ne te • 
,........, olsun sanayilepnesi 

İl'. 

Muallim adedi de hayli artmq· 
tır. On sene enel muallim mikta· 
n 1091 iken balen 1750 ye kadar 

iti 0 •urabhu ıunu düıün- yüluelmiıtir •• 

62 
BİN 

On .ene zarfında lıtanbul ilk 
mekteplerinde okuyan talebe dört 
yüz bin kadardır. Talebe milda· 
n on sene enellci.ine nazaran üç 

buçuk misline Yalan artmıftır. 

§ Maarif bu sene liaeleri çoial· 
taca:ktır. 

Vefa orta mektebinin lise ha -
line konularak ıimdiki latanbul 
kız lisesine nakledileceti ve la .. Tiirk milletine (Fabri • Cümburiyetin ilk aeneeinde mu· 

;~~lllıllQJc:aın.) demek iktı .. aJlim batma 24 talebe düftiliü tanh.ıl kıs Iİlelinin bqka bir bi· 

Mehmet A8ım ı halde timdi her muallime eli tale- naya naldolunacaiı haber aba • 
O..,._ lldfıd Sa111lada be isabet etmektedir. mıfbr. 
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Baımakaledm Devam 

aadi istiklalini elinden almak de -
meldir. Ve Türk murahhası Mü
nür Betin çok haklı olarak kon -
feranata söylediği gibi milletlerin 
iktuadi istiklali siyasi istiklali ka
dar mühimdir. O kadar mühim 
bir milli mevcudiyet meseleıidir .• 
Dünya iktısadi buhranı başladık
tan sonra bir çok memleketler gi· 
bi ıbir ıanayi memleketi olan Al -
manya da kendi hudutları içinde 
ziraate ehemmiyet vermeğe baş -
lamıştrr. Orada şimdiye kadar 
ekilmiyen topraklar ekilmektedir .. 
Şehirlerin ahalisinden bir çokları 
köylere gitmek, çiftçi olmak için 

teıvik edilmektedir. Hülasa sa -
nayi memleketi olan Almanya ay-

ni zamanda bir ziraat memleketi 
olmağa çah~maktadır. 

Acaba Almanlar sanayi ve zi· 
raat memleketleri arasındaki es -
ki iktıMdi muvazeneyi muhafaza 
etmfıli ietiyorlaraa neden dolayi 
kendileri 9im<liye kadar meıgul 
olmadıktan ziraat iıelrine ebem • 
miyet vermektedir?. Bu takdirde 
'.Alman murahhası Posaeye ziraat 
memle\:etlerinden biri de çıka -
ırak: 

- Almanlar ziraat itlerini bı -
rakamlar. Y alnn sanayi memle -
keti olmakla iktifa etsinler.,, 

Dene buna karıı: 

- Çok doğru söylediniz!.,, 
Diye mi cevap vereceklerdir?. 

:Alman dostlarmuza eski ata ıöz· 
lerimizden bitini h'atırlatalnn: 

Ba,kaıma çuvaldızı aolamak isti -
yen adam İptida kendine iğneyi 
batırmalıdır-

Mehmet Asım 

Evler, duvarlar yıkıldı, 
halk korku içinde .. 
Çankırı, 12 (A.A.) - Bugün 

saat 14.30 da 9iddetli bir zelzele 
oldu. Bazı duvarlar yıkıldı. Evle
rin kiremit!eri düftü. Halk arasın· 
da lmrku ve hey~n v~r'dır. 

!:_A_K J T_ ' ın _ !f ususi Haberleri 

Akay-;e-deniz işlet~-;; 
müdürlükleri teşkilatı 
Bu yeni idareye ait talimatname, 

kadrolar ve memur maaşları .. 
ANKARA, 13 (Hususi) -

Mülga Seyrisefain umum müdür -
lüğünün iç hatlar ile Kadıköy, 

HaydarP8.f a, adalar, Yalova, Ye -
§İlköy hatları imtiyazını işletmek 

ve Yalova kaplıcalarını imar ve 
itleqpe İJlerini idare makıadiyle 

kurulan Akay işletme müdürlüğü 
tetkilitına ait talimatname Vekil
ler heyetince tasvip ve bugünkü 
resmi gazete ile neşredilmiştir. 

Talimatnamenin esaslı noktaları 

tunlardır: 

Akay idaresinin sermayesi mül· 
ga Seyriıef ain idaresinin iç hat -
lara tahıiı ettiği vapurlarla bun • 
lann karada, denizde mevcut de
mirbaı alat ve edevatı ve 2248 
numaralı kanunun 10 uncu mad .. 
desi mucibince yapacağı iıtikra -
zm haıılatı, ayni kanunun ikinci 
maddesi ..mucibince lktısat Veka
leti tarafından idareye tefrik edi
lecek bütün menkul ve gayri men
kul mallar, satılacak gemiler, 
menkul ve gayri menkul enkaz 
bedelidir. 

Seyrisef ain idareıinin 31 mayıı 
933 tarihine kad&T olan borçlan 
Maliye Vekaletine intikal ettiğin· 
den Akay müdürlüğü hu borçlar 
için muhatap olmıyacaktır. 

Akay te~kilatı f(iyle olacaktır: 

Müdür, işletme şubeıi ıefliği, 
ı.ınuhasebe şubesi ıefliği, Yalova 
kaplıcaları müdürlüğü, kontrol 
ve teftiı şubesi şefliği, müdürlük 
bürosu şefliği. 

Kadroya göre, müdürlükte ay
Irk ücretleri 40 ili 150 lira ara -
11nda altı memur, 500 lira ücret-

li bir mütehassıs, işletmede ay· 
hk ücretleri 40 ila 250 lira ara -
sında dokuz, levazımda ambar, 
kömür ambarı, inşaat k11mı, kü
çük tamirat posatsı kısımları da 
dahil olmak üzere ücretleri 40 ila 
250 lira arasında yirmi beş, mu
hasebede 45 ila 50, lira ücretli on 
iki, kontrol ve teftit şubesinde 

45 ila 180 lira ücretli on altı, hu
kuk mütavirliğinde 50 ila 150 lira 
ücretli üç memur bulunacaktır. 

Ayrıca 55 ila 125 lira ücretli 
üç doktor, 32 ila 125 lira ücretli 
yüz kırk sek.iz iskele ve vapur me
muru, 27 ila 65 lira ücretli kırk 
üç kamarot, 35 ili 140 lira ücret
li yüz on üç göverte mürettebatı, 
35 ila 140 lira ücretli yüz iki ma
kineci, 15 ili 250 lira ücretli 36 
Yalova kaplıcaları memuru var -
dır. 

Türkiye sahillerinde muntazam 
posta ıef erleri inhisarını itlebnek 
maksadiyle kurulan "Deniz yol • 
ları itletme müdürlüğü,, teşkilatı
nın idare sureti hakkındaki ıtali -
matname de neıredilmiıtir. 

Bu teşkilat eıas vazifelerin -
den h~, Türkiye ile ecnebi li· 
manları ara~ında ,;lep nakliyfttt 

iJiyle de ittigal edecektir. 
Bu müdürlük tetkilatı; iti et -

me, muhasebe, levazım, kon -
trol, mubayaa ve fen tubeleriyle 
müdürlük bürosundan ibaret ola
caktır. 

Bu müdürlüğün kadrosu 30 ila 
700 lira ücretli 1046 memur ve 
müstahdem, acenteliklerde çalı -
şacak 21 ila 280 lira ücretli 44 
memurdan ibarettir. 

Çankın,,12(A.A.) - Saat 14.30 
da olp !iddetli :zel;eleden yarım C •• h 
saat sonra ikinci bir zelzele daha um uriyetin !Kaymakamlar ara-
oım"' ise ·ae hafifçe geçmiıtir. Zel- } d 
zeleden her evde az çok tahribat. onuncu yı önümü 
olmuıtur. Eski bin~la;da~i tahri· 
batt'daha fazladır. Nüfusça zayi :. 
at Y,Oktur. Mimar Sinan atinn -
·dan Ulucaminin de kubbeıi çatla• 
mqbr. 

'Fürki~e, Avusturya 
3t5 milyon liralık bir 
tüccari itilafname 

Ankara, 12 (A.A.) -Hariciye 
Yetaleti umumi katibi Menemenli 
zat-le Nüman Rifat Beyefendi ile 
:A.Vusturya · maslahatgüzarı M. Bi· 
IC1ıoff arasında bugün üç buçuk 
mılton liralık bir ticait itilafname 
imzalanmııtır. ltili.fname müva.· 
zene esası ve mütekabil listele • 
reımüstenittir. ltilifname on gün 
sonra meriyete girecektir. 

Maarif ve Gümrükler 
vel<itleri geliyor 

' ~ 12 (Hususi} - Ma
arif ~1l~eşit Galip Bey yarın 
ı~r fitanbu1a· hareket ede -
dlt"' .. ır •• 

G' & w W.iearı. Vekili 
~ bir ICaç ııUne kadar lstanbula 
tıleCektir. 

Ankara, 12 (Hususi) - Cümhu 
riyetin onuncu yıl dönümünü kut: 
lulama programım hazırlıyacak 

komisyonlar hakkındaki talimatna 
me Vekiller heyetince taıdik edil
miştir. 

Talimatnameye göre, A.nkara -
daki komisyon C. H. Fırkası Umu· 
mi Katibi Recep Beyin reisliğinde 
Nafi Atuf Bey ve vekaletler müste 
§alariyle cemiyetler müme11ille -
rinden mürekkep olacaktır. 

Bu komisyonlar vilayetlerde 
valilerin riyasetinde fırka idare 
heyetleri reislerinden, resmi d<U • 
reler müdürlerinden ve cemiyetler 
mümessillerinden teşekkül edecek 
lerdir. Bu komisyonlar kararname
nin resmi gazetede netrinden son· 
ra derhal ite başhyacaklardır. 

Kükürt ihtikarı meselesi 
İzmir, 12 (Hususi) - Kükürt 

ihtikarı davasma devam edildi. 
Şahıt lsmail Hakkı Bey dinlenildi, 
M. Alyotinin verdiği ziyafette bu· 
lundufunu, fakat fiatları yükselt
mek için konuşulup konuşulmadı
ğını bilmediğini söyledi. Maznun· 
larm •ekilleri müdafaalarını yap -
tılar. Mahkeme ayın on sekizin • 
de kararını verecektir. 

sında tayinler 
Ankara, (Hususi) - Ceyhan 

kaymakamı Mitat Bey Silifke kay
makamlığına, Ermenak kaymaka -
mı Hayri Bey Ceyhan kaymakam· 
lığına, Ulukışla kaymakamı Hay 
ri Bey Mutki kaymakamlığına, 
Sultaniye kaymakamı Hilmi Bey 
Palo kaymakamlığına, Develi 
kaymakamı İlyaı Bey Çorlu kay
makamlığına, Karaman kayma -
kamı Abidin Bey Merzifon kay
makamlığına, Palo kaymakamı 
lbrahim Bey Uzunköprü kayma -
kamlığma, Merzifon kaymakamı 
Necmettin Bey Boğazlıyan kay • 
makamlığına, Boğazlıyan kayma. 
kamı Kemal Bey Darende kay -
makamlığına, Kemah sabık kay· 
makamı Tevfik Bey Kastamonu 
mektupçuluğuna, Gümüşane mek· 
tupçusu Tevfik Bey Çankırı mek -
tupçpluğuna Aksaray mektup -
çusu lsmail Bey Tokat mektupçu -
luğuna tayin edilmişmişlerdir. 

İnhisarın alacağı üzüm 
ve tütün 

ANKARA, 12 (Hususi) - in
hisarlar umum müdürlüğü bu yıl 
lzmir mıntakasmdan, geçen yıla 
nazaran daha fazla miktarda ü • 
züın ve tütün alacaktır. 

Romada 
Konferanstan 

dönerken 
Tevfik Rüştü Beyin İtalya 

başvekiliyle mülakatı 
Roma, 12 (A.A) - Türkiye ha

riciye vekili Tevfik Rüştü Bey, 
dün Romaya geldi, M. Musolini 
ile uzun uzun görüştü. 

Tevfik Rüştü Bey ile M. Muıo • 
lini, iki devleti alakadar eden me
seleleri tetkik ettiler. 

Sovyet Ruıya ile İtalya arasın _ 
da bir ademi tecavüz miıakı yapı -
lacağı haberi teeyyüt ediyor. 

Roma, 12 (A.A) -Türkiye ha
riciye vekili Tevfik Rüttü Bey dün 
alqam Romaya geldi ve derhal M. 
Musolini tarafından kabul edildi. 

Tevfik Rüttü Bey, M. MuıoJini 
ile müstesna olarak bu kadar sü • 
ren uzun bir mükalemede bulun -
du. • 

Görütmenin, hiç olmazsa kıımen 
Sovyet Rusya, Küçük İtilaf ve Tür
kiye ademi tecavüz misakı hakkın 
da yapıldığı zannediliyor. 
· Dörtler misakı imzalandıktan 
ıonra hemen gitmit olduğu Mos -
kovadan dönen Sovyet sefirinin 
Tevfik Rüttü Beyden bir kaç saa~ 
evvel M. Musolini tarafından ka • 
bul edilmit olduğu kaydolunuyor. 

Sovyet Rusya ile ltalya arasında 
bir ademi tecavüz misakı müzake
ratına başlandığı haberi teeyyüt et 
mek~drr. • R • • 

haJ.ya..nıatbUat1mn kaydettlgt ıa 
yia)ara göre Sovyet Rusya Avus. 
turya ile de bövle bir misak yap _ 
mak niyetindedir. 

Rana Bey 
lnhisarlara ait 
işleri anlatıyor 
Ankara, 12 (A.A.) _ Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Bey 
suallerimize cevaben Anadolu A
jansına şu beyanatta bulunmuştur: 

"Mütehassıslar tetkiklerini bi -
tirdiler. lnhisarların merkezi ida
resi ve tütün, ispirto, tuz inhisar 
işleri hakkında dört rapor verdi -
ler. Bu raporlar çok faydalı ve 
sarih tavsiyeleri ihtiva etmektedir. 
Bu tavsiyelerin tatbikine çalııaca· 
ğız. Bir kıımının tatbiki için ec -
nebi mütehassıs yardımına ihtiya· 
cımız olacaktır. 

Mütehasaıslar inhiaarların tev -
bit edilmiş olmasını isabetli bul -
dular. 

İnhisarların Ankaraya nakli 
muamelenin selameti için bu sene 
de talik edilmittir. 

Tütün kanunu tadilatı inhisar -
lar umum müdürlüğünce bitiril -
mittir. Şimdi layiha Vekaletimiz 
ve diğer alakadar vekaletler tara • 
fından tetkik edilecektir. 

Benzine ispirto karı§tırma ka -
nun layihası Ziraat Vekaletince 
hazırlanmaktadır. 

Reisicümhur f-lı 
Reisicümhur Hazretle~ ~ 

Dolmabahçe ıarayındaki daıre ~ 
rinde meşgul olmuşlar, akt•~..ıı 
tü Sakarya motöriyle Ka\'_...
kadar bir gezinti yapmışlardd'• 

Mütarekenin soO 
yıllarından sonıi 

(Baş taralı 1 inci ~ 
da~lariyle valiyi ziyaret etınit!İf~ 
vah beyle üçüncü kolordu ye ll"ı 
kez kumandanları da öğledeO 

ra gemiye giderek kumandaııJll 
yaretini iade etmiıler, top ,ul 
mak suretiyle aelamlanmıtlatdıt• 

Türk Balkan birliği Ce ' 
İstanbul mümessili ve hukuk ff 
kültesi reisi Tahir Bey mi .. ' 
şerefine on yedi <buçukta Per•P' 
las otelinde bir çay ziyafeti ffl 
miştir. Ziyafette Aris'in zab' 
riyle Yunan elçisi M. Sakelarol" 

los, Yunan konsolosu M. Ka 
Yunan bahriye ataıeıi, vali 
vini Ali Rıza Bey ve diğer b 
zatlar bulunmuşlardır. Ziyaf 
Tahir Bey bir nutuk ıöyli 

Türk - Yunan dostluğundan 
setmittir. 

Misafirler bu sabah ıehr' 
gezecekler, saat 16.30 da He 

adadaki deniz lisesinde ıeref 
ne bir çay ziyafeti verilecektir• 

Gece saat 22.30 da da Y 
elçisi M. Sakelaropulos Yeni~ 
deki evinde bir auvare veretJ 
tir. 

Aris; mütarekenin ıon yıll 
danberi sularımıza gelen Y 
lifosuna mensup ilk g~idir. 

Türk - Yunan dostlııl 
Atina, 12 (A.A.) - ·caze'tJ. 

Aris mektep gemisinin lstaıı 

ziyareti münasebetiyle Türk 
buatının yürüttükleri hararetli 

talealardan ve ıütunlarma 1 
dikleri samimi yazılardan d 
sevinç. duymaktadır. 

Hükumet taraftarı Proia 
tesi bilhassa diyor ki: 

"Yunan filosunun yarınki tJ 
bitleri yakın şarkta birdenbiı'B 
sule gelen büyük tarihi teksıı' 
ve inkişafı lstanbulda buluJl 
lar:r sırada iyice anhyacaklar, 
kiye ile' Yunanistan arasıll f. 
dostluğun ve mesai iştirakiniıl ~ 
km şarkta herkes için ne kadat 

yırlı neticeler doğuracak y~ 1 
sulh devre3i yarattığım takdit 
deceklerdir.,, 

Buğday fiatları ve ~t 
rika ziraat nazırııı111 

telgrafı ·ti' 
Vatington, 12 (A.A) - ıJ. 

Nazırı 25 devletin 49 ıehir bil 

ye reislerine telgraf çeknıittit·~,r 
Bu telgrafta, nazır, buğcl•1 J' 

tının yükselmesi ve iptidai tP 1 
deleri değiştirilenler tarafıııd~ 
rilecek olan bir buşelde 30 ~e~ 
vergiden dolayı ekmek f~. ~ 
haksız bir şekilde yükselııı:~ ı' 
mücadele için hükumetin .b"~' 
lahiyetini kullanacağını bıld 
ti~ • 

........... -... y~;;d~·;·"i· ·~< r ............. _. _______ ._ ... .. 
.f 1· .. ki . 111le~'ttı.1· i: ur· ye, zeytın )ağı ıne er~ 

A k 12 (AA ) C.. h fi fakat Tiirkler :ız ze.vtin .,·:ığt y ..titl' n ara, . . - um u - r :L 
riyet Halk Fırkası Umumi idare İspanyollar ve İtalyanlar kadar ıejs~tr 
heyeti bugün toplanmıı ve hüku· f! ya~ı ?·~meğc al.• ş:ak , zcy tirıy:ı~,_tıJe!' 

C. H. Fırkası umumi 
idare heyeti 

• • :t salımızı beş nush çoğaltmıılc 1 .~ı 
metle temas talımatnamesmin mü- •1°1 , 1.11• fk • . ~cerflW . • . .: :' ~ ı tısat ve 1 asarru 
zakeresıne devam etmııtır. · • ım::m:::ı::mmmm::::m:· . 
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~RETLER SOHBETLER 

Belediyeler Avrupaya gitti .. 
a· . kongresi A vrupadan geldi .. 

~i~:~~:'~:~~li:o.n::~7~ ~~: Fabrikalar ı Üç Elçimiz birden dün m.~:n~ö:::~.d-evi:~e:~~e-birt:~i~~ 
ledi:yefa beyin reisliği altında be- R .d h • • Jd•ı tesi vardır; birine: Sen Avrupaya 
>iik ~~~ kor'.gresi toplanacak. Bü USyaya gt en şe rımıze ge } er gittin mi. Demişler. Adam: Ha· 
dl. l ır, kasa.ha h' be.l L • d yır, cevabını verince, hemen ya· 

t 
.Ye ~tini t ·ı ve na ıye e· neyetın o·· nu·· şu·· . . . . ~Plantı T" e~sı e~e.cek olan bu R AJ d k EJ } b pıştırmışlar: Öyleyse eşeksin!... 

dıye t 1 Urikıye tarıhınde ilk bele RUS.)jadan alınacak makineler-! usya ve manya a 1 çı erımız u Adam, bu iltifat iizerine muhata-
konu op a.ntıaıdır. Bu toplantının le memleketimizde :i~urulacak fab- d . . . . . h d• } hına sormuş: Babanız Avrupaya 

e diye ta~e.ğr işler arasında bele .. rikalara ait işler hcı.ı~ckmda tetkik- evletlerle vazıyetiffilZl IZ3 e tyOr ar gitm!ş miydi?. - Hayır - Öyle 
~ beledi ankası gibi mühim me- lerde bulunmak üzm-e Rusyaya ise siz eşek oğlu eşeksiniz!. 

•ele}~ Y~ bankası gibi mühim me- gitmiş olan H.eşat, Şevıket Turgut 1\Ioskova, Berlin ve 1\Iadrid "Yahudi aleyhtarlığı bahsine Avrupaya gitmiyen ne kadar 
ha l'tı:h. e var. Fakat bundan da. ve İbrahim Kamil Beylerden mü _ elçilerimiz dün lstanbula gelmiş - gelince; Almanya yahudilerden e~ek değilse, Avrupaya giden de 
huıru ırn elan iş belediyelerin rekkep heyetimiz dün ~Ioskova _ !erdir. çok zarar gördüğü iddiasındadır. mutlaka insan olmaz .. 

ıt• &Örı· ltttt lllerkezinde bir fikir ve dan büyük elçimiz Hüseyin Ragıp .i\Ioskova büvük ekimiz Hüsc- Son zp,manlarda yahudilere dayak Birini methetmek için: Avrupa
f dil'.~~llle cephesi te~kil etmeleri - Beyle birlikte lst.anbula dönmüş - yin Ragıp Bey ~ İtc'l.ly~ vapuriyle atıldığı, onlara karşı çok şiddetli ya gitti, Avrupadan geldi!.. De
fi Cİ)iJc d nkarn kongresinde Türkiye tür. gelmiş, Galata rıhtımında Sovyet hareket edildiğini ben görmedim. mek, hiç bir şey ifade etmez. Biz 

Cekı -a~alarında bir liizaya gele· Heye't az~mdan Hereke fahri- elçisi M. Suric_ ile tstc'lnbul Sovv. et Fakat işlerinden çıkarıldıkları va· doğru cümle yazmasını bilmiyen 
trd-.r k 13 · ·ası müdürü Reşat Bey dün bir konsolosu M. Çviling ve diğer hir kidir. darülfünun mezunları çok gördük. 

~k ~~e kongrenin de en can ala· muhan·irimize şunları Böylenıiştir: çok zevat tarafından karşılanmış- "Almanyadan çıkarılan yahu- Avrupadan, bulundukları memle-
hir §ı hu olacaktır. Gerçi böyle "- Kayseride yapılacak fab- tır. dilerin memleketimize kabul edil· ketin dilini öğrenmeden gelenleri 
~da toplantı . Pariste, Viya • rikanm il'k projesini heraberimiz - Hiiseyin Ragıp Bey bir muhar- meleri için İngiltere yahudileri na· de biliriz.. 1 

'-d ı Yahut Berlinde yapılsaydı, de getirdik. Bu mevzu üzerinde ririmize kısaca şunları söylemiş - mına Londradaki murahhasları • Bunun için, Avrupaya tahsile, 
~e ~e merasimden ibaret kalır ve Rusyadaki tetkiklerimiz hak- tir: mıza bir müracaat yapıldığından Avrupaya tetkike, Avrupaya te. 
~t•:dece nutuklar teati edilir ve kında Sumerbank ile temas ede • "- Mezuniyetle geliyorum. Bir ben şahsen haberdar değilim. Ma- tebbua görderilecekleri her şey -
~ltJ '-illan verilebilecek olan ka - cegız. İcap ederse Anka.raya da iki giin sonra Ankaraya gidece • amafiyh Almanyadan çıkarılan den evvel burada tetkik ve teteb· 
l\n.ka.r elde edilirdi. Halbuki biz giderek lktısat Vekaletine izahat ğim .. Sanayi i~i iyi bir tarzda iler- veya çıkmak istiyen zengin yahu· bu etmek lazı.mdır. t 
oo··~ l\ra. toplantısını bu bakımdan vereceğiz. Rusyadaki tetkikleri - l kt d. B . 1 1 l dı'ler1'n kendı'lerı· ı'çı"n emı·n bul • ' •etn • eme e ır. u 1 ~ e me§gu o an Geçenlerde bir mecliste Avru-
~e) • eyız. Çünkü Avrupa beledi- miz teknik işlere ait olduğu için alakadar heyetimiz hazırladikları dukları memleketlerde yer ara -
h· erınin ol · k' f · ·ı bu mevzu üzerinde size daha faz- k k I padan gelen birinden bahsedili .. 
•ıi Ufu ve ın ı§a seyrı ı e te ni rapor arı hükumete vere - dıklarını biliyorum.. yordu.. Biri dedi ki: 

~. ı_rrı. helediyeleriınizin kuruluc.u la izahat veremiyeceğirn. Yalnız ki d. "u I :r ce er ır~,, "Almanya ile aramızda bir ti· y h b -~a. e ediye makinelerinin ittleyic.i Rusyada gördüğümüz fevkalade D b hk' A k - a u, u adam aptaldı, Av-·- d :r :r ün sa a ·ı vrupa e ·spresi caret mukavelesi akti irin lktısat d d h 1 t- I~ ın a. pek ama, pek büyük fark hüsnü kabulden bilhassa bahset - :r rupa an a a apta geldi .. 
\'ardır. k . t . ile gelen Berlin büyük elçimiz konferansı münasebetiyle Londra· Mecliste bulunan nüktedan bir 
..\. me ıs erım... Kemalettin Sami Paşı da Alman- da bulunan murahhaslarımızla 

, ~t·\'tupa belediyeleri Avrupanın 3 u·· DCU•• l •d ya ahvali hakkında bir muharriri- Alman murahhasları temasa geç· zat: 1 
hil' ~~ devletlerinden daha eski {eŞI e mize şunları söylemiştir: miş bulunmaktadırlar. Bu müza- -Tabii, dedi, Avrupaya ne gö-
de. f tı e sahiptirler. Orta zaman- b' kerelerı·n mu··sbet bı"r netı·ce ver .. _ • türiirsen, onu büyültüp getirinin! 

eod l "- Almanya inkılap yapan ır B l d tı... a ite. hüküm sürerken Av. D ·· b•t b 1 •d d · d. u söz ço t oğrudur. Avrupa -~P\ L 1 un ı en u teşı e e millet halindedir.. Bu itibarla bir ceğini ümıt e ıyorum.,, d ı._ o.e edıyelerinin derebeyliğe ya gi en orta akıllı ukala, cahil 
"'\ta

1 
ı_ büyük ikramiyeler ! çok mütküller içinde bulunuyor.. l\fadrid elçimiz Şevki Bey de "d h l d 

..ı t'tt 0ır nevi halk teıek. külü ola- gı en ec e öner .• 
v· ·ıt inkılap yapan bir millet olduğu - Fransız bandıralı Emer~thie II ~ llıeydana çıktığını görüyoruz. On betinci tertip tayyare pi • Avrupaya gönderilecek genç • 

h .. un k .. k.. t d yangosunun u"çu··ncu·· kec.ı'desı· du"n muz için bu müşküllerin ne demek vapuriyle gelmiş, muhtelit müba· l . k k lb l'l "'< , o u or a. zamana a - ~ - erı, ~ı ı a urdan, hatta tülbent-
'i~ tarih Avrupa belediyelerine bitmiştir. Bu ketidenin en büyük olduğunu biz Türkler yakından dele komisyonu bitaraf, Yunan ten süzmek lazımdır. 

e 

kı t6'ii anlayış, şehri idare, hal _ ikramiyesi olan yüz bin lira 1131 biliriz. ve Türk murahhasları tarafından 
lle] eı.ıail itibariyle bir hayli an'a- numaralı bilete çıkıpıftır. Bu "Buraya gelmeden evvel M. karşılanmışbl'. Şevki Bey bugün
J>e. ~ hıra.kmııtır. Onun için Avnı- biletin bir parçası latanbulda sa • Hitlerle görüştüm. Kendisi inkı- lerdle Ankaraya giderek lspanya 
~İfea~lediyesi dtmdiği zaman va • tılmış diğer üç parçası İstanbul, labın neticesinden ümitlidir. Ben ile aramızdaki iktısadi müna~~ -

11~i.f~nin hududu ~izilmit ve bu Yalova, Kuladan satılmıyarak de ayni fikirdeyim ve temennim betler üzerinde l\ladridte yaptığı 
1-tib:' ~ududu herk«"s tarafından iade edilmiı, diğer parçaları sa • de bu yoldadır. Mevcut müşküla- temaslar hakkında hükumete iza
ltlia:. hır hakikat gibi kabul edil- tılmamıştır. tın geçeceğine kaniinı. Bilhassa hat verecek, Sonra İstanbula ge
~; oıt tetekkül göze çarpar. Av· 25000 lira 41045 numaralı bile· Avrupadaki sükunun muhafa~ası lerek bir miiddct muhtelit müha
h.~' belediyeleri bu bakımdan te çıklJlıttır. Bu biletin bir parça· için Almanyanın kendini topla - dele komisyonu işlerine bakacak-

tir, ~ağı iti bilen bir heyet demek ar Kadıköylü . Muiz llel Efendi· ması lazımdır... trr. · ,. 
lt~j~ elediyenin kuruluşu eski bir dedir. Diğer parçalarından biri 
~t.d~ da.yandığı için bütçesi de şehrimizde ve diğer iki parçası Mi
~ 1ne göre olgun bir vaziyet al· 18.a ve Ankarada satılmı~, diğer -

ttzı. G · · b' b"·t ler' t 1 t )~ • emş ve zengın ır u çe- ı sa ı mamıı ır. 
tt~~~ip olan belediyelerin vere - 15000 lira kazanan 8665 numa-
~ '1-ı kararlar artık her fırkanın ralı biletin bir parçası Cihangirde 
~~ında sarih birer madde Hacı Yusuf kaptandadır. Bir par
~1•tıi -lınııtrr. Onun için orada çası gene lstanbulda satılmış, bir 
~ tdiye meselelerini hal için fır - parçaaı Antalyada satılmış, bir 
~~ll'amları kafi bir vesikadır. parçası Baba.eskiden satılmıyarak 

~~l?uki bizim belediyeler ku- iade edilmif, diğer parçaları sa· 

Tıp talebesinin Romanya 
seyahatleri 

Telefon şirketi 

Tıp talebe cemiyetinin bu ay Tarife ve şirketin istikba-
içinde yapılm~sı mukarrer Ro - ! . . . 
manya seyahatı, askeri kamplar lıne aıt teblıgat 
dolayısiyle ağustos ayına tehir e • Telefon tarif esinin her altı ay-
dilmiştir .. Bir çok doktorların ve da, bir komisyon tarafından tet"' 
hocaların iştirakiyle yapılacak o· kiki mukavele ahkammdandır. Bu 
lan bu seyahat çok ucuz ve istifa· 
deli olacaktır. 

da her senenin şubat ve temmuz 
aylarına tesadüf etmektedir. 

Sel3mi Su.et 

Bütün sular Belediyede 
Belediye yeni sular kanunu mu 

cibince bütün §ehir sularına ma -
lik olacaktır. Şimdiye kadar bir 

çok güzel suların evkaf idaresine 
ait olması su şebekesinin bir el • 
den idaresine manidi. 

Belediye bütün suları tevhit e

derek bir boruyla şehre verecek • 
tir. Bunun için 6 milyon lira ka -
dar bir paraya ihtiyaç hiuedil • 
mektedir. 1( 

" İş bulacağım! ,, 
Taksimde Pembe isimli apartı • 

manm kapıcısı Hamza Efendinin, 
bet ay evci "Samı it bulacağım,, 
vadiyle yetmiş lirasını aldığı id • 
dia edilen vali konağı caddesinde 
kahveci Etem Efendi hakkında ~ d :ıtıbariyle, ne (Burg) ların, tılmamııtır. 

( il~ ~beyi ,atolarının istihalesi -----------
dı)~\ .~adar değildir. Bizde bele- Bir çocuk harman taşının 
t~~ .et ta.nzimat devrinde vücuda altında kaldı 

VAK 1 T Müddet geldiği için komisyon tahkikata ba~lanmıştır. 
toplantılarına başlamıştır. Önü -

Kapıcı, kahvecinin bu suretle 
müzdeki hafta birkaç toplantı da· 

ll'ıl-· d b" . >tt h --:•t ve sa ece ır memurı· 

i Ş··ahnde devam edip gitmi§tir. 
~j' ~~· ıtkrü Kaya beyin riyaset ede-

"-h; 1'ongre, memurluk makamı 
/ ~İ '~ belediyenin artı'k müspet 
~' ~ t 1ti addedilmesi için lazım o
"* ttL~etotları vatandaşlara vere-

ıqlt 
1~ 't . 

Vidos köyü muhtarı Vehbi E • 
fendinin oğlu dört yaşında Ahmet, 
dün köy civarındaki harman yerin. 
de oynarken harman taşının al
tında kalmış, ehemmiyetli suret
te yaralanmıttır. 

Biraz sonra etraf tan yetişilerek, 
hastaneye kaldırılmıştır. 

... ,~ )tt
1
• l\nıinıatın doğurduğu beledi -

I' ,, l)\ il ' k ' uumm1111ıumuuunnumuıuınıımı111m1111mıımu111111111111111nıınnnmımıntnı"•11m• 
;il ~dil'. il~ a.nesi memurlu. anane.. uliyeti tah11nda toplıyarak aklı -
f' t,1 ır tehrin mütemadi surette nın estiğini haıkikat sanan, ih 1 sası 
jf' ~lt ~liYetten çekinen memur man solda sıfır addeden adamı vücuda 

~~ e Yürütmeye imkan yoktur. b. · ' l teh getirmiştir. - ta ıi müstesna ar -'d tin tanzimi bir kasabanın dan bahsetmiıyorum. Bu tip -
~ ~i~§lirilmesi,' §ehir davası - lerden r ı' rincisi her sahada ol· 
ı' dl'~t~lnıesi artık sade memur duğu gibi belediyecilik sahasında 
~.bit e~ıl, tehir iılerinde devam- da boldur. ikinci tip pek azdır. 
~t,~lan. sahibi amirlerin ınüte- Bizde belediye kongresinin ve-
• \i ta inanarak baıaracağı i§- receg~ i müspet eser yeniden iku· 

'-' t.lbuk· . 
' 1 tanzımatın memur rulmakta olan Türkiye şehirleri -

)'-' ld i Ya itleri Gluruna bağh -'d &.rei maslahatçı memur tipi 
' t~tirınittir. Yahut da mea-

nin, ilme, ihtisasa, işe göre yürü· 
yü§ istikametini temin etmektir. 

S11drl Etem 

GUndellk, Slyast Gazete 
18tanbul Ankara Caddeat. v AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 2437g 
idare telefonu : 2487& 

l'elgrat adresi: lstanbul _ ·ı AKT1 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 

Seneli': HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 1:ıo 14:10 • ~ 

S aylık 400 KOO • 
ı aylılıı 100 .. 300 . 
llAn Ucretıer1 , 

rırııri llllnlnrın ilan tıahUl'lerlndtı saııtl· 

ıııl 80 kııruştıın ba~hır, ilk satılfedtı 250 

kuruııll kndıu çıkar. 

UüJ1lk, fazla, dl'\'anuı llAn vert'nlere alt 

ayrı tcnr.ll!lt \'ardır. 

Reııml llAnluın bir a:ıtın tO kuruştur. 

KUçUk llAnlar : 

Bir dclıısı 30 iki defası ôO U<; detuı fi6 
dört ıtefası 76 ve on defuı ıoo kuruştur. 
Uç aylık llt.n verenlerin bir defa.ın mecca-

kendi.sini dolandırdığını iddia et· 
ha yapıldıktan sonra İngiliz lira - mektedir. 
sının altı aydaki iniş ve çıkışına -----,.-----------=
göre tarifede deği§İklikler yapıla- rm•••nr.a-·11nıu"t1•1B111uunı '"""'" ıwıınmn•.-:ıoı::ııuuıııımi 
caktır. Telefon tarifesinin tetki - ~IM"""'!~.!.~1 

.. ~.~!~.~'~"~"~'~!!._,..,} 
ki bittikten sonra bir rapor yazı • 13 Temmuz 1018 
}arak Dahiliye Vekaletine gönde • 

rilecektir. Bununla beraber ko -
misyon altı ay eve\ki toplantısın -

da ücretlerin inmesi lazım geldiği
ne karar vermişti. Bu mesele An-

karada büyük bir komisyon tara -
fından ayrıca tetkik edilmiş, şir • 

ketin fiatları indirmesi hakkında 

bir karar vermişti. Son altı ay 

zarfında İngiliz lirası yükselmedi
ğine göre fiatların gene düşmesi 

icap etmektedir. Yakında Anka-

ı radan gerek bu meseleye ve ge -

rek şirket hakkında cereyan eden 

- tydl ılt alayı Dolma bahçede \"alldo 

C'amll ft>rtrlndP lcrıı bu) rulmıı,tur. \ 'UkelAyl 

fnhnm ile ayan rel>ıl Beyefendi, erltln 'e 

ümrrııyl ı\!ıl,erı,·c ıı;:ılıııhle~ in ıııırıt on birde 

samyl hlim:ı~ ıınıı ınııvnı.o:ılnt 1>ylenılıtlerdlr. 

<lı•rdıınrl humayıınnn önllnıl<'kl Plltllbll amire 

nrnbalsrındn sırn ile t~rlfatçı he;,·ıer ve 

,·iıkt•lll.) 1 f:ıhıım rn clhr.t<-~·nlııde yaveri Pk. 

l'('ntl hauetl padl~nhl ,\hnıet İl.1.l't Pa,a, llf'1' 

ynvl'r Sııllh Pıı a cspsllYnr oldukları halde 

bulunııyorlı:ırdı. 

ve nendir. Dört utırı geçen lllnların tazıa müzakerelere dair belediyeye 
tl. ll&tırları be§ kuruştan hesap edJllr. 11 

- Bııyrl\m ıtünlcrl lntl ar eden Hlllll 

ahmPr gar.ete 1 bir mUeıı~'lcl hayrlyentn 

lydl ııııldl fıtır hUrnıt>Unf' hıkaraya a~o"' 

fl'\"l.I e.ttıtinl yazmı, idi. Tahldkatımna 

görıı OPhrlnılı.lo bn tnrafında muntauman 

\'ııku bıılnn bn ten:lat c~nft mel& fukaraya 

tam (21l,OOO) Mlo nııuro dağıtılmıttır. Yirmi 

bin ldlohık aıııırc iki yU~~ ngon111:1u lm1& e-
'""- -1 ,;rlu:•t~ tPh1'n"t vııın1l1"('l'kt1ı-. ,.,..r•l.r mu ........ .,........... .... " 

l 
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Bundan bir müddet sonra Lo
yola (Paris) te talebeler arasında 
fıÖrünmeye başladı. Ekseriya 

~~Montaigu) ve (Saint~ - Barbe) 
l<ollejleri arasındaki dar. ve . pis 

sokak üzerinde tesadüf edilir:di. 
Pzerinde her vakitki perişan, es -

Yazan : Fazll Şemsi 
demekti. Loyola bu fırsatı kaçır
mak istemiyordu. 

Loyolamn oda arkadaşların -
dan birisi (Pierre Le Fevre) idi. 
Bu talebe malumatının derinliği i-

le tanınmıştı. Bu talebe (Aristo) 

HAVA - Y('l}llkUy asllert raat merzıe-

zinden verUen malCmata göre; bug'Un hava 

açık \'6 ııakln olM"alttır. 

Dünkü 11caklık en fazla 25, en az 20 

santigrat, hava taz)·ikl 762 mlllnıetre ld.f. 

Puis 'fürk ticaret odası Tür.ki -
yeye öir ıeyahat tertip etmittir. Bu 
seyahate F.ranaanın ticaret ve ıa -
nayi erbabından 300 tacir. ve fab-
rikatör: iıtirak edecektir. 

Paria ticaret. odası İktisat V:e -
ki.letine, lstanbul ticaret odasına 
ve Turing klübe müracaat etmifti. 
Vekalette bu huıuta program 

iki ve kirli kıyafeti vardı. Kendi
•İ otuz üç yşalarına gelmiş oldu -

gu halde küçük yaştaki talebeyle 
birlikte (Montaigu) koJlejinde 

gramerin en İptidai kaidelerini 
öğreniyordu. 

yu fevkalade iyi anlamıştı. O ka • 
dar ki, muallimlerinden bazıları 

bu Yunan filosofunu okuturken 

her hangi bir noktanın tefsirinde 
şüphe ve tereddüt ederlerse onun 
fikrine müracaat ediyorlardı. 

(Aristo) -,~ R A D y o Fakat bu talebenin 
yu fevkalade iyi anlamasına rağ

men ruhunun ıabraplı bir ciheti 

vardı. Ta çocukluğundan kalma 

hislerle manevi· Ruvvetlere inanır

dı. Loyola tetkikatı neticesinde 

bunu anlamıştı. Onun için kendi -
sinde ruhani terbiyeye bir istidat 
görmüttü. 

BugUn 
l S '1' A N 8 U L -

il
- yapdmaaı için l>ir. heyet seçmiıti. 

lliracat ofiıi, ticaret odası ve 
Turing klüp murahhaslarından 

Bu sırada bir gün (Sainte • 
Barbe) kollejinin en iyi, en çalış

kl)n İspanyol talebelerinden olan 
:(Amador) la Peralto ve doktor 
,(Castro) isminde diğer iJH talebe 
ortadan kayboldu. 

Bu tal ebeler hakkında yapılan 
tahkikat şu garip neticeyi verdi: 
Her ü~ İspanyol talebe lnyas Lo
~olanm tesirjyJe elbiselerini, et • 
şalarını satmışlar.dı. Üzerlerine 
:tıpkı Loyola gibi bir dilenci esva
bı giyerek dilenmiye başlamıtlar
ch ! 

Esasen bir. zamandanberi bu 
talebeleı:in ahvali ruhiyelerinde 
tuhaf bir değişiklik hiaaolunuyor
au. Haddi zatında hepsi de ça _ 

l:.oyola bu talebeyi kendiıine 

bağlamak için çareler aramıya 

başladı. Bu çareyi de (Pierre Le 
Fevre) e paraca yardım etmeKte 

buldu. Zira (Pierre Le Fevre) pek 
fakirdi. Vücudu zinde ve iıtihau 

çoktu. Parasızlıktan bir türlü kar
nını adamakıllı doyuramazdı. Bu-

nun için daima açlıktan ıstırap 
çekerdi. Loyola bunu bildiği için 

18 den 19 a kadar gramofon; 19 dan 19,45 

e kadar saz (Mahmure hanım); 19,4.G ten 
ZO,SO a kadar Karag'ö:ı (Hazmı Bey tarafm· 

dan); ZO,SO dan 21,SO a kadar (Uclf SaWıa.t. 

tin B. Nobar E. llamlJ'et hanmı); 21.ao dan 

22 ye kadar Gramofon; 2% den itibaren ajans 

borsa lıabP.rlcrl ve aaat ayarL 

VtYANA: 1518.l m. -
.. -

12.80 me§hur bcs1"kArlann eserleri, p!Ak

la, 13 konser. H.10 - 15 devamı. 11 operet 

besteleri, pllkla. 18.:%5 teganni, piyano re.fa

kat1yle. 19.155 senfonik konser, pl!kl&, NJ • 

kolay JUmııkl Kormkofon (Şehrm.ad) ı . 20,"'5 

orkestre konseri 23.25 danı havalan • 

BUDA PEŞTE: 1550.15 m; -

18.05 konser. H,80 koıuıer. 1'7 plAk. 18.SO 

konser. 19.40 tflencell ba.blsler. 20,20 kon • 

ser 21 barlcl alyuete dair 21,45 çlgan muıılkl-

111, 23,115 akJ&ID ha~rlerf, IODra konııer. 

BUKREŞ : 394.2 M. -
lışkan olan bu talebeler dersleri -
ni ihmal ediyorlardı. Bütün günle
rini dua etmekle ve düşünmekle 

turadan buradan dilenerek elde 
ıs haberler, plAk. ıs,40 1ıam,; maalkl. n.so 

ettiği paralardan bir kısmını (Pi- CPCuklara dair. 18 radyo orkeatieıll. 19,111 rad· 

erre Le Fevre) e gizli gizli vermi- yo orkMtrf!ll. 26.40 Rltar.d '\'agnerbı tıç per 

geçiriyorlardı. Nihayet onl~ "da ye baıladı. Bu yardımı sayesinde 
elbiselerini ve eualarını saıa;,ak oda ar.kadatınm samimiyetini, 

ve bunların par.asını fakir.lere da- kalbini kazanıyordu. 
jıtarak Loyola gibi sadakayla ya- Bir gün geldi lH (Le Fevre) o

!amak yolunu tutmuşlar.dı. Fazla da arkadaşı (Loyola) ya açılôı. 
olarak Loyolanın oturduğ)ı (Saint Bütün arzularını, bütün liislerini 

dt>llk operuı, (\'alkUr). 

VARŞOVA: lil2 m. -
lll,05 Dlf',ıhur mugannlyt'lerln 98yledlk1eırt 

pıırvçalar, plt.kla. 115,66 plAkla. 115,155 pl&k. 

1.6,SS plAk, 17. 80 konıK:_r. 19,85 oda mosUOSI • 

21 orkcstre ~ııserl ve tegamıl. 2S daıı• bava· 

lan. 

~acques) fıkara müessesesine ıir- ona döktü. Bu sayede Loyöla oda Yarin 

mürekkep olan bu heyet aeyyah -
ların memleketimizde bulunacağı 
müddet zarfında yapacakları İ§ler 
hakkında bir program hazırlamıt· 
hr. Program dün lktısat Vekale
tine gönderilmiıtir. 

Hazırlanan programa göre sey
yahlar. 11 eylulde htanbula gele
cek ve Ankara, İzmir, Yalova ve 
Buuaya giderek ticaret ve ıaneyİ 
erbabiyle temas edeceklerdir .. 

Seyyahlar memlekteimizde 31 
gün kalacaklardır. 

Liman şirketinin 
müı:acaah 

Liman tahmil ve tahliY,e tir • 
keti su ücretleriyle TürR: vapurla
rının talimil ve tahliy.e,ainin ton 
itibariyle hesap edilmesi 've buna 
göre bit taı:if e hazırlanma11 ıçın 
tarife komisyonuna müracaat et -
mittir. Komisyon pazar günü top. 
lanarak liman ıirketiniıı müracaa
tini tetkik edecektir. 

"Eetllik komiaıromı 'bundan maı
ada (Akay) idaresinin biletleri 
tenzil için olan vaziyetini de tetkik 
edecektir. Komisyon g~en hafta
ki iç.timaında Şirketi Ha.yriy,e ile 

mişlerdi. arkada§ını kendisine bağhyabil • ı s T A N u u L ı 
Hadisenin bu şekli f.spanyol di~ 18 den ıs,30 a kadar gramofon; 11,SO dan ·~ > 

talebeler.in arkadaşlan tarafından ııı. (De\"amı var) 19 a kadAr. fra.ıı.m ders <ileriemli oıanıa.. 'KJSA HABERLER 
anlayıbncaı büyük bir heyecan ha- ra}; 18 dan 20 ye kacl&r Kemal Nlyut Beli .. 

-~~~~~~~~~~~~~~•! ve arkadaeJan; 20 den 20,SD & kadar Nebil • 
Aıl olmu~tu. · Bunlardan birkaç oğlu hmaıı Hakkı Bey; 20.so dan ~.so a Yent meltepLer yapdalRIJor 
yüz kişi toplanarak Loyolanın ya- B Ü R S A 
nına gitmişler, (Saint • Jacques) 
binasını mullasara etmişler cehren 
o üç talebeyi almı§lar, eski yerle· 
rine götürmüşlerdi. ' 

Hadiseden mütevellit heyecan 
zail olduktan bir müddet sonra 
Loyola bizzat Saint - Barbe kol -
lejine girdi. 

&ırası eskiden Türkiyede olan 
medreselere benziyordu. Kollejin 

muhtelif odaları vardı. Her oda -
da ikişer, üçer talebe birlikte otu

ruyordu. Loyola da bu arada iki 

[llizalnrında yıldız işareti olanlar. ilze.r
lerinde 1:2 Temmuz muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar kapanış fj~·aılannı gö,tcrir ı 

* Loodra ıo:ı. - * Vlynoa ~6. -

* Ne\•yorıt ı.ı~. - • J\tadrlt" 17, -

* Parls 171, - * Bertin 50, -

• fllllAno 226, - • \Tarşova 2.ı, •• 

• Bruksel ırs. - • Budapeşte 32, -

• Atlna 25, 50 * Bükreş 23,50 

* Cenevre s~s. - * Belgrat 57,-
... ~a 24,50 • Yoı:ohama 45, - ' 

+ Amsıcr.dımı 84. - * Altın 929, -
• Prag 122.- • l\le li!lyc ~7. 5!J 

• Stotho m :;s, • - • B ntuot !40. -

talebeyle beraber bir odada otur- Ilı'~ =L.:;;;..;:==~~~~7~~=:: 
mıya .)>aclamıştı. + Londra 70J !O • Stolrtıolm 2.7 487 

Çekler (kap. sa. 18) 

:r • NC\1 ort o.65- • Viyana 4.2775 

Loyola bu odaya girip yerleş _ • Paııs 12 05 • Mıddt 5.646750 
d l d d k '* MllAno 8.8?89 • l\crlln 1.9111150 

me en evve o a a i arkadaıla • * Brıu..-,cı 3_3825 • Varşo\•a .ı.2ısu 
rına hiçbir şey söylemedi. Onlara • Atın~ 82 6i'25 • Rudapeşte 3.83 o 

ruhani talim i11lerinden asla hah _ * Geoevrc 'l.43511 • Rülı:reş so.oıı~ 
:r • Sofya 68 1850 • Be!grat 34. 7i5 

setmedi. Fakat odasına girip yer- • Amsterdam ı.1596 • Yokohama i.5065 

)eşlikten bir müddet sonra her iki , * Prag 15.89- Moskova ros9.-

oda arkadaşının ruhlarına tasar - E S H A M J 
ruf etmek için kendisinde öyle J:=;;;:ts=&nk=as=ı =;.;;;g;;;:.so=-==1!;;;:c;;;:rı.:;;;:·os==:;::t:;:::::;:,!IO;;,;;;;ı 
§iddetli bir arzu uyandı ki, buna Aıradola 2s.- * Çimento as. t2.75 

tahammül etmesi kabil değildi. Refi 3.60 C'n~·on Dey. 20,90 
Şlr. Hayriye ıs. • Sart DcJ. l,!lO 1 

Filhakika Loyola şimdiye kadar Trimny sı.- Balya 2,to 

birçok kinaelerin ruhlarını terbi- U. Sigorta t0,30 Şark m. ceza 2,35 

k ı Bonıootl 21,10 Tdelon ı:ı 
ye etme usu ünü tecrübe etmişti. '91==============~·-==ı 
Bunlar üzerinde pek çok emekler 
sari eylemişti. Fakat hiçbir vakit 

böyle geceli gündüzlü ayni odanın 
havası içinde yafıyan kimseler ü-

zerinde çalıtmamııtı ... Bu vaziyet 
ona yapacağı talimlerin günü gü-

nüne yapacağı tesirlerini de tetkik 
......... ~1; ;,.;"" ç .... 1~ .. 1~ .l ... 1':. , __ .... 

istikrazlar tahvller 

f93J da lsr. 97.75 Elıttrlk 

lstlkrazida. 98,- Tramvay Sl,30 
Sıırk D.yol f,35 Ergani 95,-

• D.Mavah. 52.75 R.ıhtım ıs.-

Gümrlikler 5.:15 * AHdOl• I 44,IO 

* f928 Mü. A. 6.70 * Anadohı JI 44,10 

Bağdat. 11,75 •A Mblwll 47,9~ .. -

kadar kemanı Reııat Bey ve arkadaılan; 

21,80 d.iın %% ye kadar gramofbn; 2% den iti· 

baren AJane. borsa. haberler! ,.e saat ayan. 

\'lYANA: 618.l m. -
12.SO köy havalan - 13 Uğle kon,erl 

H.ı.o - 15 dl!vaım - ıe.M ıtonaer.- ıo.zo 

opera - 22.61> akfam konaeri • 

BUDA.PEŞTE: ll50.5 ın. -
JS.05 çlgnn orkestrası - U.SO plak -

18 konııer - 19.30 tapnnl - %0.50 keman 

konseri - 28.50 ak&am haberleri, konııer. 

V:.\.RŞOVA : 1412 m. -
u . .ıa l'iall[ mn11lld - ıs dana nımılkfd 

20.20 plak - 21.15 aenfonlJr: ıı.omer - %% 

tağıınnl. 

ıs.o:s c:aıt muıılktwl - ıs.36 plak - ıs.ıs 

plak - 16.50 (Jlak - 17 konser - 18.15 

solo konser. - 19.515 hafit ımılskl - %1 

Fransniann nı1ID kymnn dolll.yıslyte ff!V

klllAde konııer - !3 6ne ll&\..ıan. 

BELGRAT: 431 m. -
12 plak - 14.05 konser - 19 plak -

%0 on 1ekfı:lnrJ aSll'd& bestrlenen parçalar 

29..SO plak - 21.40 keman konseri - 2s.so 
plak. 

ROMA, 441.2 m. -
22.45 muhtelit nmıtlkl ese>rlf'rf, \'4'beol', 

Şopt>n, Ust, Boito. sonra haberler, danı 

lı.avalan. 

PARtS: 328,2 m. -
21 plak - 21.55 Franı11:ı tırdosunun 

nmr,ıarı ,.e tarkıları - ıs.so haberler. 
tttt•1lf'"l'tftl11111Ulltlt•Htf11PhttltntıfnllqM•l""'""ff""'"""""11ftflllJ1~mmttll 

Konyada buğday silosu 
Konya, 12 (A.A.) - Şehrimiz· 

de yapılacak buğday silosunun in
,aatı yakında batlanacaktır. Silo 
200 bin liraya bir Alman firması· 
na verilmittir. Silo dört bin ton 
buğday alacaktır. Silo köylüye 
temizlenmiş, ilaçlanmrt buğday 

verecektir. Bundan b-..ka Ak~ -
birde fenni bir de ambar japı!a -,._,_...__ - -"" " 

Bu sene idarei hususiye bütçe
sinde melttep inta•ı için yeni tah
sisat mncut olmacbğından vila -
yet d\Jiilinde yeni hiç bir mektep 
inta edilmiyecektir. Ancak, bu 
seneki bütçe ile ~vcut mekteple
rin tamirine bir kat da&a ehemmi
yet verilece'Ktir. BU aene vilayet 
içinde 32 mekteDin tamiri yapıla • 
caktır. 

37 senelik 111Uhendls 

Belediye fen tetkik fllbeai mü
hendislerinden 1" ahi" Bey tekaüt 
olinuttw. T ala.ir Bey 31 sene müd. 
detle çalı~DU'Ş çc;k 'haluk: bir me -
murdu. 

latanbulua s~u 
"F erkoa Jİrketi, &ir llaç ıene ev .. 

vel Kijıthanede 111 haTIJzları in -
fa ehnittir... Fabl haTUZlar ilıti
yaca kifayet etmedi.jimlen bdedi.
ye, bütün şehirin ibtiyacma kifa -

yet edecek deı-ecede h&V1Dlann 
tennni münasip ıörmektedir. 

Bu havu:ı:?ar hem su tazyikini 
çojaltacak, hem de sudaki harici 
maddeleri tasfiye decektir.. Ter· 
kosla diğer salarm tevhidi ve Is• 
tanbulun su ihtiyacmm temini için 
Viyanalı mütehassıs M. Fenlerin 
hazırladığı rapor gelmİJ, tetkiki -
ne başlanınıştır. 

Rapor, belediyenin sular hak -
kındaki batı hareketini tayin ede
cek bir program mahiyetindedir .• 

Tetkik gezlntRerl 
lstanhul Hallcevi Reisliğinden: 
Hl'llk tlet"sl,,.n ... J'?ri VP. h•""''l1"J 

Haliç idar.eıinin fia.t listesini af ' 
nen kabul etmiştir. . 

Akay idaresi biletlerinin ~ 
edilip edilmiyeceği henüz belli dl' 
ğildir. 

Gümrük muhafaza 
kumandanı 

Gümrük muhafaza ]<uman~ 
Seyfettin Paşa dün Ankarad" 
şehrimize gelmiştir. 

Seyfi Pqa ıehr.imizde bi~ 
gün kalacak bu müddet zarfıııd' 
İstanbul ve civarındat:.i g~ 
muhafaza teşkilatını tefti§ ed~' 
tir. 

Yeşil etiketli paketler 
Birer kiloluk yeşil etiketli pi' 

ketlerin memlekete ithali için ıııif 
saade verildiğini dün yazmıştılc-

Müsaade bir temmuzdan it~•' 
ren veril<liği için gümr:üklere P~ 
çok paket gelmiştir. fakat güJ!I..' 
rük idaresine paketlerin ithali iç~ 
tebligat yapılmadığından günırii!'ı 
it:faresi bu paketlerin ithaline ııı~ 
aaade vermemi§ ve iade edilnıel1 

için alakadar memurlara eıııit 
vermiştir. Tacirler bu vazi)'et 
karşısında hükumete müracaat et' 
mişlerdir. 

Muafiyet listesi 
Gümrük muafiyet listesini V 

zırlamak üzere te.tkikatta bulun,
lktııat Vekaleti sanayi umum ıııii' 
dürü Recai Bey ile İstanbul s• ' 
nafi müdül'.Ü Refik Beyler bi""4 
gündenberi lstanbulda'ki faorik_. 
ları gezerek mev.addı iptidaiye )jf' 
tesini hazırlamaktadırlar. 

Profesör Malş 
Darülfünun mütehasaııı Pr.off' 

sör Malş, dün vali ve belediy.e ti' 
isi Muhittin Beyi ziyaret etm;§, &if 
müddet görüşmüftüT'. J 

Profesör Çapadaki iki pa~ 
nun darülfünun emrine veril~ 
meselesi hakkında gör.üımü9' 
Muhittin Bey bu pavyonlarnt" dt' 

' rülfünuna dev.ri hakl{ında yaıtııı 
da bir cevap verecektir. 

• 
Daıülbedayiin l>aletleı1 

Darülbedayi baletlerinin -pi" 
ba!I yazlık sannesinde her akll"" 

numaralar göıtermes~ eyyelc• ~ 
rarlatmıı, hazırlıklar yapılrt1rftJ 

Mukavelenin Ditmesi üzerine b": 
çenin müsteciri ile belediye at' 
aında bir ihtilaf çıkmıı v:e bu ~~ 
~ de baletlerin oynaması ti"' 
dilik ihtilaf halledilinciye ~ 
geri l<almı,tır. 

Erenköy sulan 1 
Erenköy, Göztepe civarın~ 

suların iki gündenberi aıana.ıf ~, 
dan ıikayet edilmiştir. HaY . ~ 
~ada baytar mektebi önünd~ ,; 
yük bir borunun patlaması ~ ~ 
den sular kesilmi!tir. ../ 
""""''""'ınnıımıımııımıımı11J11mmıımıııımıınıınnıımıum•'"'~ 
şubesinin tertip ettiği (I~. ıl 
tetkik gezintileri) nin ikil1&1"',-' 

temmuz cuma günü yapı~' 
dan iştirak etmek istiyen ı' 

d.aıların cuma günü saat 13 te ti" 
vimiz salonunda bulumna1•1

' 

f')nnur. 
,.. 1 ..... ' 
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3 MAYIS GECESİ .. Ihtilis 
r-KapalıHudutları ~ 
~ AŞANLAR --J. 

Safi 8Qy bir kolunu kaldırıp ve 
~ulca bir zile bastı. Müfit görme· 

ı. 

lu ~erhal içeriye e&mer, uzun bc.y 
hır genç girdi. 
Safi dedi ~i: 

d 
- Bu adam Miifit Beydir. Bura 
anı ... km 
l 

ag çı amalıdrr, yoksa mah· 
\'o Utuz! 

fid~ ~ bir sıçrayııta doğruldu. Mü· 
1 ıtti. Avukat yere yuvarlandı. 

b' Fakat yuvarlamnasile kalkması 
ır oldu. Hem-en telefona atıldı. 
i anı bu esnada telefon çaldı. 

l - Poliı müdüriyetinden arıyor· 
lr! 

b~lun boylu esmer genç cebin'den 
lt tabanca çıkardı, at~ etti. Kur· 

!\lrı telefona. isabet etti, fakat bir 

d
'te)' olnıadı. Zil sesi tekrar duyul • 
"· 1 

\·Müfit telefonu kaptı ve silah gi· 
d1 lcullanal'ak gencin kafasına vur
ll. 

f G.cnç yere düştü. Müfit kapıdan 
ttladı. Kotarak koridoru geçti, 

111~tdivenlerden indi. 
~ t.ıner genç yerden güçlükle 
\ •lktı. Safi beyin, küçük yuvarlak.. 
a !Oynadığını gördü: 

- Bunu brrıJc, dedi, o gittikten 
'°ttra bunun ne hükmü olur. 

Fakat ihtiyar hala bir §eyler ya· 
ı>ı1ordu: 
~-.Dikkat edin, bir patlarsa bin 

tça. oluruz. 
Qiraz sonra sordu: 
''"' l 11eler biliyor?,, 

) htiyar, bit!km bir sesle cevap 
'"eli: 
~>'Ne 1>11eyim? Acaba neler bil
fe 

1~0r?. Şeytr.n gibi bir herif. Her 
fo ti ıbiliyor gibi görünüyor. Tele • 

il\& harap etti: 
' Onıuzumu da harap etti. 
~~ -'!ağı in, derhal kozmopolit 
~:ne, telefon et, Vildan Hanmnı 

....... p_,_., 
'll:!Kl • 

clt::- .Sakın _gelmesin, .çağıran ben 
gılıırı, tuzağa düşecek. 

~l Gidiyorum. Allah vere de geç 
'-lıt olmasam .. 

-12 - --
8ekJenmiyen ziyafet 

Şlr>~·it sokağa çrkmca duraladı. 
~ ıle kıymetli butonunu yu -
'tıı da, Safi Beyin odasında bırak· 

tlı, 

~,~ Onlardan vaz geçeyim. Her
l'ıt-t e Yukarı çıkmamam daha ha· 

··d~ 

~ tn~rini uğu§turarak güldü. 
S ~k neıeliydi. 
,'-tini çıkanp baktı: 

~t~ lienıen eve gitmeliyim, ran -
li )- aeç kalmıyaymı. 
......_~en bir otomobile atladı: 
() ~abuk, dedi. 

~clı.:bahki hadisat öyle biribiri 
\ıit\~ d cereyan etmifti ki, Müfit e· 
~ilt <>l611düğü zaman, henüz on bir 

lı lllaınııtı. 
~,~lı kapıyı açtı. Efendinin pe
~) ~ l)afetini gördü, fakat bir 

'll~etnedi, yalnız haber verdi: 
~d: ~a~ınıla Hasan Sıtkı Bey 

-...... 
8

. •ızı bekliyor. 
......._ tr hanımla mı? 
~\if· •et. 

'~··· ıt düıündü: "Acaba geldi 

"1t il" '- J.f ave etti: 'd -~ Beyin hastabakıcısı ,..:bn. 
~ )' '-ııla.dım .. Hasan Sıtkı Be 

1 bili. kapanmadı mı? 

- Bilmem efendim.. Otomobil· 
den inerken o hannnla Ha.san Be -
yin Ufağı yardım ettiler. Uşak kal· 
mak istedi, fakat Hasan Srtkı Bey 
dehşetli kızdı, kanı başına sıçradı, 
Ufağı savdu .. Çdk aksi adam ... 
U~k yaka silkti: 
- Buraya geleli bir çeyrek ol -

du, Tanı on kere zile basıp beni 
çağırdı. Sizin gelmediğinizi her se 
ferinde söyledikçe ağıza alınmıya· 
cak küfürler etti ... Haıtabakıcı ha 
nımın hali harap galiba.. .. 

- Geldiği zaman ne dedin? 
- Evde olmadığınızı ve ne za-

man geleceğinizi bilmediğimi söy· 
ledim. 

-Ala. • 1 

- Ama bana yalancı dedi. 
- Bu da ala! 
Müfit Bey tekrar saatine baktı. 
- 1n, kapıcıya tenbih et. Eğer 

bir kadın gelir de Safi Beyi ararsa 
bana göndersin. 

- Peki efendim. 
- Bir hanım gelir, ismini sorar

sın. Vildan Hanmua yazıhaneme 
a11r11n. 

- Peki efendim. 
(~vaım var) 

Is tan bul T rarnvay Şirketi 
ve 

Şark Demir yolları ~ umpanyası 
Muhterem ahaliye 

ilan 
Halkın deniz banyolarına de· 

) 

vaınını 'kolaylattırmak nıaluadiy .. 
le 14 temmuz 1933 ten itibaren; 
tecrübe olarak ve yeni bir karara 
kadar İstanbul - Florya - plaj 
arasında gidip gelme tenzilatlı bir
letik biletler satılmağa. başlanaca
ğı muhterem ahaliye ilan olunur. 

Bir inhisar memu- "Firar edecek olursanız sizi arayacak 
runa hapis cezası olanlar dikkatsizlikle bir kurşun .• 

İstanbul ağır ceza mahkemesi 
12,164 lira ihtilas etmekten suç
lu Kartal inhisar memuru Asım 

Beyin muhakesini dün bitirmiştir. 
Muhakeme neticesinde, suç 

sabit görülmüı, Asım Bey, beş 
sene on ay hapse mahkum edil -
mittir. Ayrıca ihtilas ettiği para· 
nın da bir misli fazlasiyle kendi
sinden alınmasına karar verilmiş· 
tir. 

Süreyya Paşanın davası 
Serasker Rıza Paşa zade Sü -

reyya Paşa tarafından şair Nazım 
Hikmet Bey aleyhine, "Gece gelen 
telgraf,, isimli şiir kitabında.ki ha· 
zı satırlardan dolayı açılan yakı -
şık almıyan neıriyat davasına dün 
İstanbul üçüncü ceza mahkeme -
sinde bakılmıştır. 

Nazım Hikmet Bey, komünist -
lik tahrikatı davası sebebiyle 
Bursaya gönderildiğinden, ma'h· 
kemede yoktu. Vekili hazır bu -
lunduğu halde muhakemenin de -
vamma razı olup olmadığı Bursa 
asliye mahkemesi vasıtasiyle ken
disinden sorulmak ve ayrıca Bur -
sadaki davanın safhası öğrenilmek 
üzere, muhakeme on dokuz tem· 
muza bırakılmıştır. 

30 bin liralık ihtilas 
atalca maliye tahsil memur • 

larından beı kişinin 30.000 liralık 
bir ihtilas meseleıiuden suçlu ola
rak muhakemelerine dün lstan· 
bul ağır ceza mahkemesinde de -
vam edilmlttir. 

Muhakeme, kayit defterlerinin 
getirilmesi, merkez tetkik memu
ru izzet Beyin tahit olarak çağı -
nlma11 karariyle, başka güne hı· 
rakılmııtır. 

anladınız ya ? ,, 
- 28-

Yiğitin kalesi inkar derler be • kür ederim .. Maksadınızı tamamen 
nim için inkardan başka yapacak anladım .. 
şey yoktu, bilatereddüt cevap ver- Dediın. Sessiz sessiz güldü. Son 
dim: ra viskisini bitirdi ve dedi ki: 

- Yanlışınız olacak.. Filhakika - Bizim maksadımız kimseye 
Vaytolahti'ye kadar seyahat ettim. zarar getirmek değildir. Fakat 
Fakat maksadım bu hattı son nok- memleketlerinden kalkarak hudut• 
tasma kadar görmekti. Iarımıza kadar gelen, hatti onları 

Düıündü. Ben de düşünüyor . atanlann fikirleri ve maksatları 
dum. Vaziyeüm çok çirkindi. Bu böyle değil. Onlar Finlandiya ile 
adamın beni kızıllara yakalattır· hiç alakaları ol.madığı 1-..alde bura· 
masa, hatta öldürtmesi işten bile lara kaadr gelirler. Rusya ile hiç 
değildi. Dostum Dün'ün arzusunu bir irtibatları olmadığı halde Ruı 
yerine getirmek için Aslak' ın pc • topraklarına kadar girerek iğtİ§af• 
şine takıldığmıa bin defa pişman· lar tevlidine uğraşrrlar. Kendi 
dım. Hazır tehlikeden ye.hayı sı • memleketlerinde kalsalar daha iyi 
yırmışken tekrar kendimi tehlike · etmezler mi? Mademki hadlerini 
ye sokmakta mana ne idi? Herif aprak bizi toprağımızda zarara 
benim bu düşüncelerimi yüzümün sokmak istiyorlar. Biz de onları e
halinden anladı mı bilmem ... Barit le geçirdiğimiz zaman insafaızca 
bir tavırla dedi ki: harekete mecburuz. Onlara ne ka· 

Burada hiç bir tehlikeye maruz dar işkence, eziyet etsek azdır. 
değilsiniz.. Kolhozun kontrolüne Belki onlar gibi hareket etmek iı· 
geldiğim için salahiyet vasıam var tiyen diğerleri bundan müteneb • 
dır. Bunu sizin aleyhinizde kullan bih olurlar da kolay kolay bize be-
mak istemiyorum. Gazeteci efen • la olmağa kalkıımazlar. 1 

di yalnız "ren,, inizi muvakkaten Bu sözleri söylerken dunuk göz• 
müsadere edeceğiz. Bu suretle mü- ferini anlatılamaz bir parlaklık 
nasip göreceğimiz zaman gelme • kaplaımı§b. Vücudu titriyordu. O • 
den evvel buradan uzaklafamıya • zerime saldrrarak acıyı benden çı
caksınız. Merak etmeyiniz. Size karacak samyordmn. Sustu. Sonra 
medeni burjuvaların beğendikleri ayağa kalktı ve hırçın bir sesle: 
ve yiyebildikleri yemekler hazırlat - Müsaadenizle gidip söyliye • 
tıracağım. Temizce bir de yatağı • yim. Size lazım gelen ihtimamı 

nız olacaktır. Yalnız size çok rica yapsınlar ... 

Bu biletler tramvayla ıehrin Otobüs rekabeti şimen
her hangi bir mahallinden kesik -

ederim. Serbest olduğunuzdan is · Dedi. Bu sözlerde gizli bir teh • 
tif ade ederek kuaba haricine çık • dit duyar gibi oldum. Acaba ilk 
mak teşebbüsünde bulunmayınız. vaadine rağmen beni hapıettirerek 
Evvela, uzağa gitmeden yakala - "Çeka,, ya sevketmek arzusunda 
nırsmız ve bu sefer sizi bir odaya mı idi? Bu düıünce beni bir defa 
hapse mecbur kalırız. Saniyen fi · daha acı hakikat ve büyük tehlike 
rarınız görülünce sizi araştıracak ile karşılaftırdı. Şimdi ne yapacak 
olanlar dikkatsizlikle ve serseri bir 

1 

trm? Aslak bana ertesi günii öğle 
kurşun ile .... Anlıyorsunuz ya?.. vakti şehir haricinde randevu ver-siz seferle Eminönü veya Sirke- dif eri yıldırdı 

ciye, Demiryolu ile Sirkeciden Şark şimendifer idaresi tekrar 
Floryaya, (Küçük Çekmece) azi • nafıa vekaletine müracaat ederek 
met ve Haylayf, büyük Plaj, Çek- tren - otobüs rekabetinin önüne 
mece plajı ile Küçük plajdan biri- geçilmesi temennisinde bulunmuf· 
ne girmek ve demiryolu ile Sirke- tur. Haber aldığımıza göre tirke -
ciye ve Sirkeciden ayni araba tin Edirne - İstanbul hattında y~p 
içinde şebekenin her hangi bir ma· tığı tenzilat arzu edilen faydaları 

Anlamıştım tabii ... Şu dakikada mifti. Halbuki oraya gidemezdim. 
elim kolum bağlı olmamakla bera· Herif açıkça söylemi§tİ. Şehir ha • 
her sarı benizli adamın basbayağı ricine bir adr.m atacak olursam bil" 
esiri idim. Bundan kurtulmağa da kurşunla hakkımdan gelinecekti. 
imkan yoktu. Tabii göstermiye ça· Hem de bakalım serbest bırakıla • 
hştığım bir tavırla: cak mı idim? ~ 

halline tramvayla avdet için mu - temin etmemiıtir. 

teberdir.T A R t F E Kumkapıda bir ev yıkıldı Ecnebi ve Ekalliyet mek-
- Yapacağınız zahmete te~ek • (Devamı .,.,., 1i 

Nakliye vergisi ve köprüler rüsumu 
dahil olduğu halde : · 

Büyükler 
için 
kuruş 

Tramvayın her han· 98,:'5 
gi mc\·kii ve Dc-
miryolu 1 nci me\•ki 
Tramvayın her han- 80,:"5 

gi rnc,·kii ' ' C De· 
miryolu 2 nci mev· 
ki 
Tramvayın her han· 64,25 

gi mevkii ve De
rniryolu !1 cü mevki 

4 ten ı O yaşı

na kadar ço
cuklar 
kuruş 

50 

41 

33 

Bilet yukarıda isimleri beyan 
olunan dört plaj dan her hangi bi
rine ginneğe salahiyet verdiği gi
bi bu plajlar dahilindeki tekmil 
tarif eler üzerinden yüzde 20 ve 
Küçük Çekmecedeki istasyon bü
fesinden yüzde 10 tenzilata dahi 
salahiyet verir. ltbu biletler Sir -
keciden geçen veya Eminönüne 
'Varan tramvay arabalarında bilet
çiler tarafından verilir. 

Ahali mezkur biletleri tramvay 
hatları müntaha noktalarının bir 
çoğunda plantonlardan dahi teda-
rik edebilirler. ,(5472) 

Kumkapıda Kulluk sokağında ı • • • • 
29numaralıRıfkiyeHanım~n evi tep erJ JÇJfi nızamname 
temel duvarlarının ayrıldıgından 

alt kısmı kamilen yıkıl~ıf, üst B } •• d •• } ; b •• M •f •• 
kat tehlikeli bir tekilde kalmışsa un arın mu ur erı ugun aan mo-
da bilahare mahalle halkı tarafın· düriyetinde içtimaa davet edildiler 
dan yıkılmıttır. Yıkılma akıam ·-----
üzeri olmu§ ve Rıfkiye Hanımla Maarif Vekaleti, ecnebi ve a - ı Bu içtiba, bugün öğleden ev • 
kızı Uf et Hanım içeride imişler. kalliyet mektepleri hakkında yeni vel saat 1 O da maarif idareıinde 
Temel duvarının ayrıldığını gÖ· bir nizamname hazrrlamağa ka - yapılacaktır . 
rür görmez hiç bir şey almak ha · rar vermiş ve bu işle uğrafmağa Bu içtimada orta tedrisat mU
tırlarına gelmeden yalınayak soka. orta tedrisat umum müdürü Fuat dürü Fuat Beyden hafka Vekalet 
ğa fırlamıılardır. Beyi ımemur etmiştir. umum müfettiıleri ve İstanbul ma• 

Bina iki katlı ve dört odalı Bir kaç gündenberi şehrimiz - arif müdürü vekili Hifzirrahman 
imif, bittabi eski olduğu için yı- de bulunan Fuat Bey orta mektep- Raşit Beyler bulunacaktır. 
lnlmııtır. ]ere geçecek muallimlerin imtiha- içtimada her ecnebi mektep 

Samatyada müsamere 
Cümhuriyet Halk Fırkası Sa • 

matya nahiyesi tarafından yarın 

Samatyada lspitalya bahçesinde 
bir müsamere tertip edilmiştir. 
Müsamere ıabahleyin sekizde bat 
hyacaık, geç vakte kadar devam 
edecektir. Sabah ve öğleden son· 
ra bando tarafından konser veri -
lecek, piramit numaraları gös· 
terilecek, monoloğ söylenecek 
güreş ve kotu müsabakaları yapı • 
lacak, danı edilecektir. 

nında bulunduktan ve diğer mü - müdiirünün kendi mektebi hak -
him meseleleri hallettikten sonra kmdaki fikirleri dinlenecek ve 
ecnebi ve akalliyet mektepleri ni- haklı görünen arzuları nizamna • 
zamnamesini tesbit iti ile uğraş - meye ilave edilecektir. 
mağa başlamıftır. Öğrendiğimize göre, mektep 
Öğrendiğimize göre, Maarif müdürlerinin arzuları ve nizam • 

Vekaleti nizamname yapılırken nameye ilave edilmesi lazım ge -
bütün ecnebi mektep idarelerinin len esaslar Fuat Beyin riyasetinde 
de fikirlerini almak istediğinden müf etti§ler ile maarif müdürü ta• 
orta tedrisat umum müdürü Fuat rafından tetkik edilecek ve en 
Bey İstanbul maarif müdüriyeti kısa zaman zarfında ikmal edile
vasıtaıiyle, bütün ecnebi mektep cektir. Maarif Vekaleti hu nizam• 
müdiirlerini bir içtimaa davet et· nameyi 1933 - 1934 ders ıene • 
mittir.. sinden itiıbaren tatbik edecektir. ' 

• 
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Dereden, 

~eri bando nasıl 
olur? 

~etid· Anıerika garibeler memle -
~lal ır ~ına .. bu hiç de öyle değil 
C\t) >'erınde dütünülmüt günün İ· 

~l'ından istifade edilmiş ibr iş. 
1 d ilha k A • O 1 e b ısa as erı resmıgeçıt er -
' ,d.'11do mızıkaların önde müte

~ ~te l)en çalıımadığını nazarı dik· 

tıt0 alan Amerikalılar büyük bir 

f~ ttlohil içine büyük bir gramo -
l>erleıtirmiıledir. 

~ ~~lllofon üzerindeki plak da 
~.~.:Yük olduğu için, tamam ya· 

at çalınmaktadır. 
Q 

, ~el\ \l •uretle resmigeçide iştirak r, '•kerler yürüyüşe bu gramo· 
~la" ·ı \t gı ı e başlamakta ve yarım 

'ıttlnuntazaman yürüyüş yap -

~'~i:dırlar. Her yarım saatte beş 
tıl~\l'" llhk istirahat vermek adet t' ~ için, bu istirahatte diyaf -

il 'ta getirilmektedir. 

~ ~;un İyiliğini gören Danimar

"l~ Uau da bu usulü tatbika 
~ h 1tbr. Artık boruzanlar an -
~it- arpJerde it görebilecekler -
~: ~•ke A 

1
_, rı bandolarda istirahat 

~~i 111"rında çalarak askeri eğ -
l'~ ki ô:t. e erdir. 

"11.!Janın en büyük 
~ ~gazetesi 

~- ... ~~.•n en büyük gazetesinin 
ı,tiC) lll1nated Quadruple Cons
llı.ı tı,, dur. 

~e}"lete Nevyorkta matbaa 
ıS ·~>-le 
~et çıkarılmaktadır. 1,8X 

el.. ll\l re 'boyundadır. 
·~ ~t'lete her 100 senede bir 
ı._. t t'so "1alttadır. Gelecek numa-

. 'eneainde neşrolunacak· 

Tepeden 

Okganoslarda uyku 
yoktur 

Okyanusların müthiş dalgaları 

arasında balina balığı uyku uyu • 
maz mı?. Evet .. Bilhassa günlerce 

ve gecelerce Okyanusları geçen 
gemilerin pefine takılan balina ba· 
lıkları kat'iyyen uyumazlar. 

Netekim Okyanustaki deniz 
kuşları;la gemiler geçerken bir ke 

re peşlerine takıldılar mı günlerce 

haftalarca uyku, uyumadan gemi
yi takip ederler. 

Meme emen çocuk 
ne yer? 

Meme emen bir çocuk bir sene 
içinde 131 litre inek sütü, 47,6 lit· 

re yulaf çorbası, 2 kilo irmik, 51,2 
kilo sebze, 21 kilo elma, 178 kilo 

portakal, 108 kilo muz, 324 kilo 
bisküi, 4,5 kilo şeker, 850 gram 
yağ. 

Bugünkü hesaba göre bunların 
hepsi 18684 kuruş eder. 360 güne 

hesap edersek bir küçük meme ç~ 
cuğunun yemek masrafını 52 kuruş 
olarak kabul edebiliriz. 

Pudra, sabun elbise parası da 
bundan hariçtir 

Everest tepesi 
Dağların dağı olan Himalaya· 

ların en yüksek tepesi (Everst) i 
İngiliz tayyarecileri aştılar. 

Bu suretle dünyanın en yüksek 
noktasını ilk defa insan gözü gör
dü. Fotoğraf makineleri resmini 
çekti. Bu suretle bir meçhul daha 
haJledildi. Halbuki 1849 senesin • 
de İngiliz haritacıları ancak bu 
tepenin 24 kilometre yakınına 

kadar sokulabilmişlerdi. 
Bu hususta en ziyade çalışan 

İngiliz haritacıları şefi Sir Corç 
Everat olduğu için dünyanın en 
büyük tepesinin ismine de (E· 
verat, .denmişti. 

70 ıene sonra bu eski dağın 
Tibetliler tarafından söylenilen 
hakiki ismi de anlaşıldı. 

Everstin ismi "Çomolong ma 
- Yerin allahının anne yurdu,, i
mi§ ... Bakalım bu isim öğrenildik
ten sonra hala Everst tepesi dene· 

cek mi?. 

Islık ile konuşmak 
• 

Bundan kolay ne var diyecek· 

" Kahkaha işareti ,, 
neden yok? 

İspanyanın bütün gramercile -
rini mef gul eden mühim bir mese· 
le var. Bütün gramer işaretlerinin 
bir yerde toplanması. 

Bunun için kararlar da verili -
yor. tık kararlardan birisi şudur. 

İspanyolcada sual işaretleri 

cümlenin yalnız sonuna değil ba· 
şına da konacaktır. Bu suretle o -
kuyucu bu işareti görür görmez 
bu cümlenin bir sual cümlesi ol -
duğunu anlıyacaktır. 

Şimdi yeni bir düşünce daha 
var. Sual işareti olsun da, kahka· 
ha işareti neden olmasın? ... 

Bunun için de düşünülmüş taşı· 
nılmış ! kahkaha işareti konulma -
sına karar verilmiştir. Bunun için 

de gülen bir adamın ağız şekli o· 

tan ""' .. şu işaret bulunmuştur. 
Bundan sonra kahkaha cümle· 

lerine bu işaret konacaktır. Buna 

mukabil tabii ağlayıcı cümleler 
de ağlarken ağzın şekli kahkaha-

nın teni olan '' ",, işareti kona
caktır. Nasıl iyi mi?. 

siniz. Her gün iki arkadaş, iki po
lis, iki bekçi hep ıslık ile birbir • 
lerine seslenmiyorlar mı?. Fakat 
öyle değil. Kanarya adalarında 

Gomeriada muazzam şelaleler, /,,. 
müthiş akan nehirler vardır. Bu - Avrupada hiç bülbül 
rada gürültü o kadar çoktur ki, yoktur 
yerli ahali biribirleriyle konuta • Avrupada cenneti andıran sun'i 
mazlar. Bunun üzerine ıslık müka- parklarda, güzel ormanlarda sa • 
lemeıi icat etmişlerdir. Biribirleri· bahlara kadar bülbüller ( !) öter
ne kesik kesik işaretlerle ıslıkla ler. Bunları dinleyenler kendilerin 

"Çilek,,in tarihi 
Çileğin nerede çıktığını ve dün 

yaya nasıl yayıldığını biliyor mu -
sunuz?. 

(Çilek) in ilk ana vatanı ce -

nubi İspanyadır. Buradan Fransa· 

ya götürülmüş, 16 ıncı asırda Al· 

manyada Ren nehri kenarlarında 

yetiştirilmiş, lngiltereye geçiril -

mi§, nihayet 18 inci uırda cenu • 

bi Amerikaya götürülerek yetiıti
rilmiştir. 

tik çilek ufakken yavaş yavaf 
dikkat ve itina sayesinde çok iri 
bir hale gelmiştir. 

Memleketimizde çileğin tarihi 
hakkında malumatımız yoktur. 

Yalnız Ana doluda bilhassa Kas -
tamonu dağlarında mükemmelen 
yabani çilek bulunmaktadır. ti 

lstanbulda çilek yalnız Arna • 
vutköyünde Y eniköyde daha Bo -
ğazın .bazı yerlerinde vardı. Şim

di Karadeniz Ereylisinde çok ye
tİ§tİrilmekted ir. 

haber verirler, haber alırlar. den geçerler. 
M h · ·1· Al" I · d M Netekim evvelce yalnız Arna -eş ur ıngı ız a ım erın en · _ Ah ne güzel bülbül.. diye 

V d f ld b t k d d vutköyünde yetiştirildiği için çok e en e u mm a a a yanın a söylenirler. 
bir yerli rehberle gezerken uzak- h pahalı astılır, kibar yemişi olarak Halbuki Avrupada iç bülbül 
tan bir ıslık sesi gelir. Rehber bu· voktur. Bunlar bülbül cinsinden tavsif edilirdi. Fakat şimdi Erey -
na cevap verir. Fakat alim çalınan bir nevi kuşlardır. Sesleri ·ve ötüş- lide çok yetiştirildiği için U.<ara 
ıslık seslerinin ayrı ayrı olduğunu tarzları bülbülü hatırlattığı ıçın yemişi de olmuştur. 
anlayınca, bunun ne olduğunu yer- "bülbül,, zannederler. 
liye sorar. Yerli de konuşmak ol·=============== 
duğunu söyler. Fakat alim inan - ona sorar. O da aynen işittiği ıslık 
maz. Sen ıslık çal ve şunları söyle seslerinin manasını söyler. Bunlar 
der. Kendi istediği şeyleri ıslıkla 1 hakikaten alimin söylediği sözler
söyler. Uzaktaki adamı bulur ve di. 

··································~································ .. ·••••·······•··•······ 
Yazısız Hikaye 

. ,, " 1" ı t ı 

Cabl Efendinin Batından Geçenler 

il Temmuz Bilm_ecesi : 2 I_ 
150 okuyucumuza hediye . 

verıyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz 7 harfli 
bir kelimedir. ilk harfi şaşırma 

işaretidir. Birinci ve ikinci harfi 

zamandır. Birinci, ikinci, üçüncü 

harfi hayatımızda en çok sevdiği

miz bir şeydir. Dördüncü, betin

ci, altıncı ve yedinci harfleri bot· 
değildir. Nedir biliniz?. 

Doğru halledenlerden 150 oku
yucumuza bir çok hediyeler vere

cegız. Hediyelerin içinde teker, 

çikolata, kitap, bisküvi ve kart 
poatal vardır. 

Hal varakalarını doğrudan 
doğruya "Çocuk sayıf aıı muharri
ri,, ne gönderiniz. 

I 
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Ş k ı•htı•kaArl M d . Ankara Yüksek Ziraat Enistitüsü 

.e er ~~nıara ~Ziraat ve Baytar Fa-
"Y ok diyenlere açık ve Motor kasten mı k .. ı t 1 . ı y .. k k 

" yakıldı? u e erı e u se 
delilli cevaplarımız mo~;~:!~.ev~i~:;:;;:;::,~. t~ Orman Mektebi 

(Bat tarafı 1 inci aayıtada) 

I>Un (CUınhuriyet) kendi nok
tai nazannı iabat için ortaya bir{ 
heaap koymuttu• _ Bu hesap §U ..f 
ilur: 

Bil' nson tf'kerln ılf ktymetl 

Takaa primi 

Glbnrtlk reeml 

Lira 

86'7 

HO 
2'720 

TabmU Ye tahliye ve diğer muraflar 60 

MQeMelenln umumt masarlflnden blr 

vaıona dUtMt hl.Ne 

Satlf kAn 

11S 

223 
'126 

Bu heıap ticaret oilaıı idare 
heyeti tarafından tesbit edilerek 
lıtanbul ticaret müdürlüğüne gön
derilmi§. Ayni zamanda bu su -
retle şeker ticaretinde yapılan ka
rın fazlalığı üzerine nazarı dik· 
kati celbetmiş. Bununla beraber 
'(Cumhuriyet) arkadatmnz galiba 
feker üzerine muhtelif namlarda 
zammedilen maarafları ve karları 
malrul buluyı>r ki şekerin okkası 
'(61) kuruta satılırsa bunun ihti
kar ıaydamıyacağmı açıkça tekrar 
etmİ§tir .. 

Hakikati hale gelince, '(Cüm -
huriyet) in ticaret odasının bir 
raporuna atfederek teabit ettiği 
hesaln dikkatle tahliletmek lazım· 
dır. Çünkü bu heıaba masraf ola
rak komnUf olan bir takun rakam
lar ula meıru telakki edilecek 
mahiyette değildir~ 

ıw- Taku primi. (Cıimhuri
yet in hesabında bir vagon, yani 
on bin kilo §ekerin kıymeti üzeri
ne (140) lira prim ilave ediliyor .. 
Prim farkı tudur: 

Şimdi her kes hariçten şekeri 
ecnebi dövizi ile getiremiyor. An· 
cak lkt11at Vekaleti memleketten 

bu masraflardan başka birinci el 
şeker tüccarı için (225) lira kar 
kabul ediyor.. Bu karın (yüzde 
6) ya yakın bir şey tuttuğunu da 
ıöyliyor_ Halbuki eskidenberi te· 
ker ticaretinde nıevcut olan tea -
müle göre bu kar o/0 ( 1), nihayet 
(1,5) dan fazla değildir. Acaba 
bu teamül neden dolayı şinı

di bozulmuştur?. 

Hüli.ıa ( CU.mhuriyet) arkada
şımız bir vagon şekerin primlerle 
türlü türlü namlar altında ilave e
dilen karlarla beraber piyasada 
piyasada (4125) liraya ıatıldı~ı • 
nı söyliyor.. Bizim tahkikatnnıza 
göreyse piyasada aylardanberi bu 
fiata şeker satıldığı olmamııtır .. 
Bugün resmen torba içindeki küp 
şekerlerin vagonu ( 4350) liraya 
satılmaktadır. Halbuki bu teker• 
lerin vagonu bol bol kirla bera -
her ( 4000) lira.ya pek ala sahla -
bilir. Bu fiat üzerinden satılan 
şeker de bakkallarda nihayet ok
kası (54)) kuruşa verilir. Demek 
ki vagon batında (350} lira birin
ci el için halktan bir fazla para 
alınmaktadır. 

Bizim tahkikatmııza göre ıe -
kerin ithali hakkında kabul edilen 

yeni usulün tatbikatmdanberi ha
riçten (350), (360) vagon kadar 
teker gel mittir. Binaenaleyh 
hallnn cebinden fuzuli: olarak 
(120.000), (130.000) lira kadar 

bir para çıkmıştır. Acaba halktan 

fazla olarak çıkan bu paranın is

mini neyle tavsif etmek lazımdır? 

Biz yukanya kaydettiğimiz ra

kamları icap ederse isbat etmeğe 

tizüm, tütün gibi yerli malı ihraç hazır bulunuyoruz. Bu vaziyete 
ederek bedelini ödemek taahhü • göre acaba hi.la (CUnıhuriyet) ar-
Clüne giren bazı tüccarlara bu .mü
•aadeyi veriyor .. Bu tüccarlar ta
ahhildü yaparken Vekalete karşı 
imza ettikleri mukavelede yerli 
malını kendileri ihraç edecekleri-
ni, bu husu.ta hiç bir muvazaa 
yapmıyacaklarmı da taahhüt edi
yorlar. 

Fakat filiyatta bu tarta riayet 
edildiii yok gibidir. Bunun delili 
Cle (Ctimhuriyet) in hesabına koy
Cluğu prim maarafıdır. Bu demek
tir ki ıeker getiren tüccar, esaaen 
batkalarma ait olan ihracat mal -
lannı kendi namlarına kaydetti -
riyorlar, buna mukabil o baş.ka 
tüccarlara bir kar, yani prim ve -
riyorlar.. Binaenaleyh hariçten 

ıetirilen tekerlerin fiatlanna ila
ve olunan bu prim mauafı asla 
kabul edilemez. Çünkü bu maara
fı kabul ebnekle lktısat Vekaleti 
tarafmdan imza ettirilen mukave
le ahkamı telif olunamaz .. Şu hal
ele prim nıuraf ı tekeri halk aley
hine hakıız olarak kabartan ve 
resmen kabul edilmemesi liznn 
ıelen bir teydir. 

2 - Müeaaeıenin umumi masa
rifinden bir vagon tekere düten 
biese: Sonra (Cdmhuriyet) in 
göaterdiği rakamlar arasında bu 
muraf ta (113) lira olarak göı
teriliyor. Halbuki teker ticareti -
le meıgul olan tüccarlar arasında 
bayle G;r masraf ta~ımnamakta -
dır.. Bmaenaleyh bu masrafı da 
o listeden silmek liznndır. 

3 - Satı§ kin: (CUnıhuriyet} 

kadatnnız tekerin okkası peraken
de olarak (60), (61) kuruşa sa

tılırsa normal ıatıf olduğunu id 
dia edecek midir?. 

Bugünlük bu kadarla iktifa e

diyoruz.. Biz bu mesele efkarı 

umumiyede tamamiyle aydınla • 
nıncıya kadar neşriyata devam e
deceğiz .. 

Muhtekirler aleyhinde •• 
Ticaret müdüriyeti ihtikar yap

tıkları tahmin edilen ikinci el te· 
ker tüccarların:n bir listesini bele 
diyeye de göndermiştir. Belediye 
reiı muavini Hamit Bey bu liste
nin geldiğini, fakat henüz tet -
kik etmediğini söylemiş, ve muh· 
tekirler hakkında derhal zabıt tu
tulacağını ilave etmiştir. 

Faal halde bulunan 
madenlerimiz 

Muğla, 12 (A.A.) - Türkiye • 
nin ikinci derecede maden mınta -
kalarından aayılan Krom, zımpa -
ra, manganez madenleri hali fa. 
aliyettedir. Madenlerin kalitesi 
çok yüksektir. lstihaalat geçen ae 

nedenberi fazlalatmıştır. Geçen 
sene haziranından bu senenin ha -
ziranına kadar vilayetimizden ec
nebi memleketlere 32, 680 ton 
krom, 3,250 ton zımpara, 2,800 
manganez madeni ihraç edilmiştir. 
Bu madenlerden doksan yedi bin 
lira varidat elde edilmittir. 

yangvıda yandrklan anlaşıldı. 
Bunda bir kast eseri olduğu id
dia ledilmekt~dir. Bu iddiayı mo
törün sahibi San Ahmet Efendi 
_şöyle tey.ide çalışıyor: 

- Karacabeyde Yusuf Ziya 
beyle Ademzade biraderlere ait 
500 teneke benzin, Malgarah Ha· 
ıan efendiye ait 100 sandık çivi 
ve dört bet ton demirle nakli me· 
muriyet eden gümrük memurların. 
dan birinin ev efyasmı hamil olan 
motörüm buradan geçen salı gü -
nü saat 11 de hareket ediyor. 

iki seferinde de nıotörde bulu
narak lstanbula gelmedim. Bunun 
sebebi anlaıılmak için hadiseyi ta 
batından anlatmam lazım. 

Son zamanlarda' Karacabeyde 
bir motörcüler cemiyeti teşekkül 
etmitti. Bu cemiyete girmek iıte -
medim. Bunun için: 

- Öldüreceğiz, motörü batı -
racağız gibi tehditler işitiyordum. 
işte bu tehditler arttığından son 
iki ıef erde motörde bulunmağa 
korkut,or'dum. Çünkü lıtan • 
bulda bir komisyoncuya telgraf 
çekerek Sarı Ahmedin getireceği 

mallara müşteri bulmayıq deniyor
du. Bilahare y•zılan bir mektup
~a da bu tenbih teyit edilerek ma· 
Iımın satılmaaına mani olunuyor • 
du. 

Bir defuıııda ihtarınm yapılıp 
yapılmadıimı kontrol için motö -

· rün peşinden lstanbula kadar gel
miş·Ierdi. Bunlar pek hayra alamet 
şeyler değildi. 

Hatta motörle soğan getiren lıma· 
il ·de bu tehdide maruz kalmış o 

Kayıt ve kabul şartlan 
1933 ders ıeneıi için Ankara "YOkıek Ziraat EnıtitO,e,. 

Ziraat ve Ziraat Sanatları FakOlteaine S kız ve 45 erkek oldl•~ 
llzere "50,, , Baytar F akUltuiae "50,, , YOkıek Orman Mektl' 
bine "30,, talebe ahnıcakhr. MOesıeıe leyli ve mec~idir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 - TOrkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Use bakaloryasmı vcrmiı bulunmak. 

~ 

3 - Y aıı 17 den atağı olmamak. 

4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 111ıllk 
ve hastalıklardan aalim olmak, 0 tam teıekkUUU baataoe ııbb•1 

heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - Tahsil leylt ve meccani olduğundan ıtaj veya tııJ 
devresinin ortasında "arız olacak mazeretler dolayııile tabıille' 
rine devam etmek imkAnını kaybetmiı olanlar müstesna oldl•k 
llzere,. ıtıj veya mektebi terkedenlcrin veya ceıaen çıkarılıll' 
ların hilkümet tarafından kendileriaıe yapılan masrafı taııol• 
edecekline dair Noterlikten mu1addak kefaletname vermek ••ıot 
esseıece verilecek nümuneye tevfikan,, • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya poliı merkezinde' 
bilınUhal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktara kadroyu tecavllz edince f&badetoı1111 

dereceleri ve müracaat tarihleri ıırasile kabul muamelesi yıpılt 
cakhr. 

8 - Ziraat FakBltesine girecekler evveli 1 sene Gazi Of' 
man çiftliğinde talebe namzedi ııfatile staja tabi tutulurlar. 1" 
lebe stajda bulunduğu milddetçe yemek ve elb=se bedeli olar•• 
kendilerine ayda 40 lira Ucret verilir. Bu ücretten biç bir tevlıi' 
fat yapılmaz. 

Bu ıartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat EnatitU•8ıt 
Ziraat Baytar Fakllltelerine ve Yüksek Orman Mektebine tir 
mek iıtiyenlerin 31 ey!QI 933 tarihine kadar yukarıdaki ıartı,ıt 
gösterir vesikalarını bir iıtidaya raptederek doğruca Ank 
Ylikaek Zira•t Enstitüsü RektijrJüğüne müracaat etmeleri i 
olunur. 

Daha fa:zla .malftmat almak 
de Pr ospektuılar gönderilir. 

istiyenlere müracaatleri takdiri 
(3024) 

lstanbul Belediyesi llAnlars 

da •0 n defa latanbula geldiğinde Saray Burnu park gazinosu kiralı 
bazı kimselere bu kuvvetli teh -

diller kartısında garip bir hi11i Saray Burnu parkının deniz kısmında park 
kablelvuku ile korktuğunu ve git- zinosu namile maruf gazino, dans mahalli ve b 
mek iıtemediğini söylemittir. Fa -
kat çarnaçar hareket lazımdı. Mo- çe müştemilah sairE!sile birlikte ve iki sene beş 
törde lımailden maada Hamdi, müddetle ve pazarlıkla kiraya verilecektir. T 
Ali, Muıtafa isminde üç tayfa da olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım müdürlü 
vardı. 

ne, pazarlığa girmek için de 761,5 liralık tenı 
Salı günü Karacabeyde, motö- kb b 

rün hareket telgrafını aldım. Mo- ma uz veya anka mektubu ile 17 /7 /933 p 
törünıden evvel ve aonra hareket tesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
eden motörler Karacabeye geldiği racaat etmelidirler. (3246) 
halde motörümün gelmemeıini me 
rak ettim. Ve bir yıldırım telgra- Keıif bedeli 970 lira 73 kuruş olan Hakimiyeti Milliye 'f'!.. 
fı çekerek motörü sordum. Aldı • mektebinin tamiri kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 1~ 
ğım cevapta, Katırlı açıklarında olanlar ıartname almak ve ketif evrakını görmek fiıere her~ 
bir motör kazası var, arayın, deni· Levazım MOdilrlOğOne mDracaat etmeli, münakasaya girmek ~ 
liyordu. de 73 Jirahk teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek~ 

Karacabeyden bir motörle ara- rım 3/8/933 perıenbe gOnQ saat on beşe kadar Daimi En~ 
mıya çıktım. Perşembe günü Ka- ne vermelidirler. (325# 
tırlıya vararak oradaki balıkçılar· ._., 

d ld w lstanbul Viliyet aygır deposu için lüzumu olan 35000 ~ la konuıtum. Onlar an a ıgım _..,-~ 
malUmat aynen şudur: yulaf 35000 okka kuru ot 45000 okka sap samanı kapalı ~ 

münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar ~artname almak içi~~ 
Hadise günü Kntırh açıkların· gün levazım müdürlDğüne müracaat etmeli münakasaya ~ 

da küçük bir moter motörümün ya içinde 373 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif~'~· 
nmdan açılarak süratle lmralliye tuplarını 3/8/933 perşenbe günil saat on beşe kad&r Daidll 
doğru firar etmif. Bu firar eder - cümene verilmelidirler. (32~ 
ken motörümden bir duman ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!"!!!'.!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!C!!!!i~ 
sütunu yükseldiğini görmüşler ve rağmen insana ve yahut naata te· ı tabi olmadan taııyabilnı•~M 
bir buçuk saatte dumanın kaybol- sadüf edemiyorlar ve tekrar ıa • K t hah . 1. e O-~ 

b · . aı ııne ge ınc ,. 
duğu yere gelerek denizin enzın· hıle dönüyorlar. ki tt' 1 . 

1
·d ' 

rını na e ıren erın ~ le kaplı olduğunu görmüşler. o· w f h . . ., 
ıger tara tan mu arrırımiz Y okaa hadise bir kaza ":"" ..JfJl'. 

Balıkçılar o esnada oradan ge· motörcüler cemiyetiyle temasta gün hava biraz kapalı, ~J 
çen bir motöre işaret ederek im - bulunan bir zatla görütüyor ve dalgalıydı. ihtimal egzo•~ 
dada çağırıyorlarsa da, o yardıma ondan da fU malumatı alıyor: kıvılcımlardan biri yaııı•-
gelmeden geçİP. gidiyor. Balıkçı • - Karaca beyde bir motörcü- biyel vermittir. 
lar vak'a yerini arıyorlar. Muhte- ler cemiyeti tetekkül etmittir. Sa
viyah bo§alan yedi benzin teneke· rı Ahmet efendinin bu cemiyete 
siyle motörün dümenine rasgeli • girmemesinin ıebebi, burada tüc
yorlar. Bütün araıtırmalarına carların mallarını hiç bir kayda 

Sahibi, MEHMET 
Netriyat Müdürü: 1. 

VAKiT Matbauı -1 



Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Be yazıtta Okçular Başında ve Gedikpaşada 

ikramiye ve Numaraların 

Yeni ikbal 
Mükafatlarını 

Gişeleri 
Verir 

Listemizdeki 

lir, 
N.o. Lira 40 No. Vra No. Lira 

40 104 40 171 40 12137 60 
40 143 40 214 40 179 200 
40 251 40 217 40 180 40 

' 60 342 40 253 60 237 500 
lSO(J 598 40 367 40 401 500 

20() 688 40 481 60 694 40 

60 692 60 533 60 808 40 

saa 732 500 
. 60 810 40 682 

60o 953 40 700 40 927 200 

40 1036 500 732 60 13001 40 

40 45 500 750 40 155 40 

40 52 60 873 
40 198 40 

40 72 500 923 40 219 500 

saa 172 40 7212 40 304 500 

40 248 40 215 500 311 500 

6o 304 40 246 40 596 40 
ıoao 691 60 377 60 614 60 
40 697 40 409 40 617 40 

' 40 793 500 439 40 776 500 

' 40 849 40 744 40 810 40 

' 40 2221 60 40 947 500 
40 273 

7~ 60 14121 
3000 782 200 

40 415 500 186 
' 4() 457 

40 817 272 
40 

40 60 40 
8() 507 903 40 427 
6() 692 5CO 8042 200 465 

40 
1 40 

40 868 60 176 60 502 
40 3056 60 237 1000 572 

60 
40 

1 40 93 500 283 60 575 
' 6o 484 200 430 656 

40 
40 3000 

40 628 GO 530 60 660 

' S()Q 634 60 601 40 

6() 638 40 610 
40 700 40 
40 14833 

50o 712 40 614 40 969 
60 

4() 737 1500 665 40 

' Soo 868 60 744 40 992 60 

880 40 
40 15117 60 4() 805 500 142 

40 883 200 932 40 
1 40 40 2~ 40 
' 

6() 988 933 
40 322 

40 4028 60 9107 40 

~ 
94 1000 1so 50 397 40 

1 194 40 197 40 441 500 
40 363 60 548 

1 40 244 5001 
500 421 60 590 40 

44) 365 500 439 40 779 
40 418 500 

~ 
60 583 500 801 40 

513 '40 896 40 858 60 
40 766 40 10282 40 862 40 

1 ~ 857 60 368 60 16085 60 
40 95S 40 403 40 180 40 
i() 5151 200 445 40 227 40 
~O() 244 60 555 500 352 eo 
40 270 40 565 200 533 40 

~00 388 40 675 40 553 40 
SoO 537 200 10760 40 16690 500 

' 40 563 200 756 40 712 40 

~ 660 40 845 60 951 40 
678 1500 884 40 17003 40 

~ ~ 
719 60 11163 40 27 40 
818 200 355 40 108 40 

40 866 60 370 40 266 40 
40 988 40 399 60 328 40 

' 6() 6084 40 516 40 345 40 

l~ 127 500 619 40 351 40 
661 40 425 500 

. 
No. Lira 

446 60 
475 40 
494 40 
577 40 
624 40 
632 60 
680 40 
756 40 
857 1500 
936 500 
971 60 

40 
18002 500 

38 
87 40 

114 40 
40 

133 40 
170 60 
240 60 
301 40 
331 500 
336 40 
528 40 
693 40 
694 40 
711 500 
854 500 
993 40 

19210 500 
295 40 
328 500 
365 60 
644 40 

19672 60 
689 200 
954 60 
980 500 

20053 40 
59 40 

148 40 
156 40 
166 40 
166 40 
216 40 
397 500 
448 
604 500 
608 40 

811 40 
60 

840 200 
930 

21033 4o 
145 40 
213 40 
253 40 
584 40 

21681 40 
771 60 
860 40 
967 500 

22040 500 
104 500 
291 40 
396 40 
398 40 

No. Lira 

510 200 
524 500 
537 40 
700 40 
736 40 
961 40 

23153 40 
228 500 
349 500 
362 200 
363 60 
422 40 
514 40 

Z3533 40 
553 60 
651 40 
706 
721 500 

778 
500 

912 60 

937 40 

954 
500 

24061 40 

118 40 
60 

134 500 
311 40 
313 40 
381 
457 lOOO 
520 200 

522 40 

535 40 

550 40 
500 

590 500 
660 40 
881 
933 40 

25082: 
93 40 

129 40 
166 40 
178 40 
227 60 
450 500 
463 60 
499 60 
543 500 
561 40 
596 40 
845 60 
855 500 
909 40 
948 40 

26001 40 
11 40 
50 40 

139 500 
323 60 
338 40 
381 40 

28076 200 
138 40 
150 40 
240 40 

No. Lira 

289 500 
352 40 
500 40 
502 40 
571 40 
595 40 
984 40 
986 40 

29149 200 
193 40 
217 40 
336 40 
443 40 
554 40 
631 60 
635 60 
774 40 
936 40 

·942 500 
958 500 

30052 40 
176 40 
211 40 
381 40 
451 60 
483 200 
601 40 
811 500 

31104 60 
187 500 
233 40 
245 40 
275 40 
275 40 
290 50 
324 500 
357 40 
414 40 
416 40 
549 40 
678 40 
679 40 
770 40 
905 40 

.32034 500 
211 40 
302 40 
389 40 
437 40 
486 200 
550 60 
626 60 
658 200 
728 40 
748 60 
889 60 

33047 60 
134 5000 
190 40 
294 60 
345 500 
349 ~ 
476 40 
513 40 

No. Lira 

671 60 
33738 200 

827 40 
839 40 
856 500 

34042 500 
193 60 
208 40 
231 40 
335 40 
422 1000 
428 200 
513 40 
612 40 
727 4(} 
741 60 
761 40 
~7 40 
937 25000 
967 500 
970 40 

35012 500 
18 40 

331 40 
356 40 
361 500 
156 40 
242 40 
250 40 
355 40 
388 40 
408 200 
403 40 
416 60 
436 500 
440 40 
492 40 
971 500 

'l6037 200 
444 40 
465 40 
489 500 
548 40 
583 40 

.596,1500 
838 40 
865 40 
944 500 

37536 40 
679 40 
922 40 

38020 40 
49 500 

266 40 
523 60 
527 40 
651 40 
704 60 
942 60 

39002 500 
47 60 
94 40 

157 40 
338 40 

No. No. 

353 60 
462 40 
602 1000 
702 60 
733 ı10 

963 40 
'40045 40 
. 269 40 

311 40 
321 500 
385 200 
395 40 
446 200 
465 40 
526 500. 
815 40 
864 40 

41034 40 
40 60 

114 40 
186 40 
264 60 
403 60 
464 
543 500 

555 40 

598 500 

684 40 
745 40 
782 500 
853 40 

.42003 40 
44 1000 

119 40 
260 40 
307 200 
432 200 
453 40 
504 40 
563 40 
571 60 
j)74 500 
985 500 

43005 40 
11 500 

120 40 
198 40 
394 500 1 

426 200 
489 
520 60 
802 500 
931 40 

44032 60 
216 40 
358 40 
610 40 
720 40 
743 60 
797 40 
820 
839 :ıo 
903 40 
904 40 

Lira 

994 
45191 

225 
273 
415 
486 
553 
714 
935 
955 

46023 
28 
95 

160 
298 
314 
356 
372 
489 
556 
574 
579 
803 
929 
996 

47012 
64 
88 

201 
206 
513 
573 
611 
618 
647 
881 
929 
930 

48o96 
135 
236 
251 

· 263 
529,.. 
581 

·"8634 
734 
725 
779 
788 
984 

39257 
340 
389 
438 
479 
627 
824 
835 
843 
964 195 40 
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Deniz Levazım Satınalma 

40 to 

Komisyonundan : 
b gaz yağı : Pazarlıkla münakasası : 15 - Temmuz • 1933 

~OQ cumartesi günü saat 14 de. 

ton Dizel Mayii Mabruku: Pazarlıkla münakasası: 15 · Tem· 
3o t muz· 1933 cumartesi günü saat 15 de. 

on Benıollu Benzin: Pazarlıkla münakasası: 15 ·Tem· 
muz • 1933 cumartesi günü saat 16 da. 

~il ~Ilı. kuvvetleri ihtiyacı için Jüzumu olup kapalı zarfla yapı· 
b-~tl ~akasalarıoda talip zuhur etmediğinden Komisyonumuzca 
~~ "-ik la münakasaya konulmasına karar verilen yukarıda cins 
~~~ ttl tarı Y.azılı malzemenin şartnamelerini görmek isteyenlerin 
~·t''-clt ll Ve ıtasına talip olacakların da münakasa gün ve saat· 

~ 1~ ~ llıuvakkat teminat makbuzlariJe birlikte Kasımpaşada De· 
"aıırn Satmalma Komisyonuna müracaatları. (3219) 

~iinıüşhane 
viliyetinden: 

~· ~Yburtta 33651 lira bedeli keşifli bir ilk mektep yapılacak
~~tııı,c~~ak 33 biltçesinde 20 bin lira tahsisatı olduğundan 
'~ib i keıif 21652 liralık birinci kııım iıi 1-7-933 tarihin· 

•ren 20 gün müddetle Ye kapah z:arf usuliyle münaka-

1 lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanlar. 

Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 

588 92 147, 23 metre terbiinde bu'unan Ayasofya'da A· 
lemdar maballes:nde eski · 3 yeni • 14 No.h La
labayrettin Camii imamına meşruta hane ars~sı· 

nm tamamı. 
1771 60 177, 16 metre terbiinde bulunan Galata'da Bere-

ketzade mahallesinde Camii şerif sokağında 7. 9 
No: h imam meşruta hanesi ars ısı. 

3105 00 207 metre terbiinde bulunan Sultan Ah mette Üç-
ler Mahallesinde meydana nazır Üçler camii arsası. 

300 00 Davutpaşa mahallesinde isakapısı Caddesinde ib
rahimpaşa mektebinin maa hava ankaıı. 

Yukandaki emlak 20 gün müddetle ilana kon
muştur. ihalesi Ağustosun 2 ci Çarşamba günü 
saat 15 tedir. Taliplerin pey akçalarile beraber 
mabli'ilat kalemine müracaatları, (3239) 

saya vazolunmuştur. ihalesi 20-7-33 perşembe günü saat 16 
da daimi encümence icra kılınacağmdan taliplerin kanuııun ta
rifi dairesinde zarflarını ihale saatinden evvel enci.!men riyaseti· 
ne vermelerinin ve daha fazla malumat almak istiyenlerin encü· 
men Kalemine müracaatları. (3068} 

iT alim ve Ter biye heyetinde 
A vrupada bulunan talebe mü

fettişi Mehmet Kadri Beyin aza· 
sının sayısı çoğaltılmakta olan 
mil_li talim ve terbiye heyetine ta
yin edileceği haber alınmıthr. 

Ölüm 
Osmanlı Bankası sabık tercil • 

manı Cebrail Nuh Bey evvelki gün 
vefat etmiştir .. Bugün sabahleyin 
on buçukta Sakız ağacı sokağın • 
da Suriye katolik kilisesinde ayini 
icra edilecektir.. Ailesine taziyet 
beyan ederiz .. 

1933 

Almanağı 
lstanbul matbuat cemiyeti 
tarafından tertip edilmiştir 

Her kitapçıda bulunur 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
.. 

~ahili hastalıkları mütehaası1t 
Dıvanyolu N. 118 Telefon: 22398 
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Polis Haberleri 
···--································ 

ankesici 
Ateşin var mı?diye 

yanaşarak .. 
Bir nalburun 2050 lirasını 

çarpıp sıvışıverdi 
Evvelki gün Haydarpa§ada bir 

nalburun 2050 lirası dolandml
mıfh~. 

Nalbur Körepe isminde biridir. 
Haydarpaşada dalgın dalgın yürü
düğü esnada, tanımadığı bir yolcu 
yanaşmış: 

- Ateşin var mı? .. 
Diye sormuştur. 
Körepe, cebinden kibritini çı -

kararak bu meçhul ıahıın sigara· 
smı yakmıştır. Sigarasını tüttüren 
yolcu bir müddet sonra: 

- Aman vapurumu kaçıraca -
ğım diye iskeleye doğru ko§muş -
tur. 

Körepe efendi yalnız bir müd
det yürüdükten sonra elini cebine 
atmış, fakat atmasiyle de: 

- Vay anasını diye bağırması 
bir olmuştur. Çünkü biraz evvel 
cebinde bulunan ve içinde iki bin 
elli lira olan cüzdanının yerinde 
yeller esiyordu. 

Hadiseden derhal polis haber -
dar edilmiş ve tahkikata ba§lan -
mışhr. Yapılan tahkikat neticesin
de oralarda bıdık Hüseyin ismin· 
de zabıtaca tanınan bir şahsın do
laşırken görüldüğü anlaşılmıı ve 
derhal tevkif edilmiştir. Hüseyin 
evvela inkar etmiş bilahare itiraf 
etmiştir. Paraların bir kısmı ür:e
rinde bulunmuştur. Bıdık Hüseyin 
23 yaşındadır. Yankesicilikten 7 
mahkumiyeti ve 20 maznuniyeti 
vardır. 

Akay'ın yeni vapurları 
Akay müdürü Cemil bey yeni 

vapurlar alınacağı hakkındaki ha
vadisler hakkında !Unları söyle -
miştir: 

- Filhakika yeni vapurlara ih 
tiyaç vardır. Bu itibarla yeni va· 
pur almak tasavvurundayız. 

Ancak, bu mesele, alınacak 

vapurların hangi hatlarda çalı§a -
cağına, kaç yolcu alınması Iazım
geleceğine ve buna ait tetkikata 
ihtiyaç gösterir. 

Bu hususta tetkikat yapılacak· 
br. 

Bir Hanımı yaraladı 
Üsküdarda Doğancılardan ge • 

çen Murat Efendinin kızı: Bedia 
Hanımı seyyar esnaftan lsmail oğ· 
lu Sabri Efendi bıçakla başından 
yaralamış, yakalanmıştır. 

§ Balatta ayan caddesinde 
sebzeci Hüsnü Efendiye bacanağı 
Asa, Efendi bıçak çekmiş, yaka
lanmıştır. 

Bırakılan çocuk 
Kalyoncuda Fıçıcı aokağında 

27 numaralı evin kapısı önüne, 
dün bir aylık bir. erkek çocuk bı -
rakılmışbr. 

Oradan geçen bekçi Şahin E .. 
fendi, çocuğu görmüş, alını!, üze 
rini arayınca bir kağıt bulmuştur. 

Bu kağıtta çocuğun hıristiyan ol • 
duğu yazılıdır. Polis, tahkikat 
yapmakta, annesini aramaktadır. 

§ Karagümrükte Komürcü Meh
metle berber Süleyman kavga et· 
mişler, Süleyman başından yara· 
lanmıştır. Kavga emasmda Meh • 
met Süleymanm üzerine hücum e
deceğini hissetmiş eline geçirdiği 
bir demir parçasını Süleymanm 
kaf asma indi~erek yaralamı~tır. 

Mehmet yakalanmıştır. 

Kapalı Zarf suretile 
Satılacak 

Eşya 
muhtelif 

sahşı: 
Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp sahip
leri tarafından tesahüp edilmediğinden dolayi gümrüğe intikal 
eden ve 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 inci maddesi muci
bince gümrük rüsumu aranılmaksızın aşağıda yazılı eski güm· 
rük tarifesine göre fasıllara ayrılmıı olan muhtelif efya hiza• 
larında gösterilen tarihlerin kapalı zarf usulü suretiyle müna
kasaya vazedilmiştir. Bu eıyanın izahatlı listeleri İstanbul, 

Galata, Gümrükleri ile Başmüdürlükte asılıdır. lstiyenler lis· 
teyi tetkik edebilecekleri gibi etyayı da lıtanbul ve Galata 
Gümrüklerinde görebilirler. Bu eşyalara ait müzayede tartna· 
meıi İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünde müteşekkil satı§ 

komisyonuna müracaat ederek alınabilir. Münakasaya ittirak 
edecekler, verecekleri teklif mektuplarında imza ettiğim tart· 
name dairesinde faslın muhtevi bulunduğu kap 
eşyayi lira ve kuruş mukabilinde satın almağı 
kabul ediyorum. Diye imza ederek ıartnamenin 7 inci mad • 
desinde tarif edilen tekilde mühürlü bir zarf derununda teklif
lerini ihale ıaatından evvel komisyona tevdi ve mukabilinde 
bir numara almalıdırlar. Taliplerin kudreti maliyelerini tev· 
sik edecek ticaret odasından veya bankadan musaddak vesaiki 
teklif mektuplarına ilave etmeleri §arttır. istekliler alacakları 
faaıllarm muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu niıbe • 
tinde pey akçesini ve yahut haşabaı hazine ve istikrazı dahili 
tahvilatını ve yahut kıymetinden yüzde 1 O noksaniyle borsaya 
dahil ve diğer milli esham ve tahvilatmı hamilen mezkur 
gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. (3048) 

F. Kap a- Tahmin edi- Müzayede günü Eşyanın cinsi 
No. dedi len kıymet ve saati 

Lira Kuruş 

14 1115 13116 79 26 ağustos cumar- Kağıtlar, ıırfJar mu· 

tesi S. 15 kavvalar, matba ki· 
taplar, kiiıt sicim-
ler ve sair kağıt eşya 

15 385 19152 80 2 Eyliıl " " 
Pamuk mensucat pa 

zenler amerikan bez· 
leri şeritler iplikler, 
çoraplar, örme fanile 
eıyası ve saire. 

17 117 14267 16 Eylul ., ,, ipekli mensucat, ka· 
difeler ipekli çorap· 
lar kravatlar atkılar 
ve sair eşya. 

18 124 6480 53 23 Ey'ül " 
,, Muhtelif yün menıut 

cat. 
19 499 12446 54 29 " " " 

Yünlü ipekli elbise1er 
• çamaşırlar şapkalar 

ve saire. 
24 3750 21325 48 4 T eşrioisaoi 

" 
Muhtelif sanatlara ai· 
demir, pirinç alit e· 
devat kablolar, teller, 
düğmeler, çatal bıçak 

kaşık ve saire. 

25 46 100?0 05 11 
" " ., Velespit, otomobil ak· 

samı otomobil vesawe. 
29 1510 .10!J4 ~ J. Kauuouev. 

" 
Eczalar, Kuadura bo· 

yaları yağlı yernikli bo· 
yalar çjvit. yazı milrek· 
kebi tuvalet pGdraları 
ve saire. 

30 447 15132 98 9 
" " " 

Sinema filimlui, seltü-
loit mamulatı, oyun· 
caklar maden temizle· 
meğe mahsus tozlar ci-
lilat ve saire. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 

lstanbul Limanı Bakteriyoloji Laboratuvarı için sahil sıhhiye 
merkezi binasının yu"arı katında yaptırılacale dairenin kapalı 
zarf usuli ile ~9 • Temmuz • 933 cumartesi günü saat 14 de mer
kezimizde müteşekkil komisyonda m6nakasa51 yapılacağından ta
liplerin 9artname ve planlarım görmek üzete Ankara'da Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü ayniyet muhasipliğine ve 
lstanbul'da mezkur merkez Levazım Memurluğuna müracaat-
tan. (3094) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Derince limanında bir ıeoe zarfında yapılat:ak tahmil ve 

tabliye işlerinin kapalı zarfla mtinalrnsası 27 - 7 • 933 perşembe 

günü saat 15 de Ankarada 'Umum MüdUrlülC binasında yapıla· 

caktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa nzneleriode beşer liraya 
sahlan şartnamelerde yazdıdır. 13125) 

lstanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden; 

Muhtelif Eşya sabşı 
928 seoesi oibayetioe kadar Gümruklerde kalıp sahibi t:: 

rafından tesahüp edilmemesinden dolayı 1549 No. lu kanuna t~. 
fikan gümrük rüsumu araoalmaksıun aşağıda eski Gümrük t~ 
fesine nazaran fasıllara ayrılmış olan muhtelif eşya hizalarıo • 
gösterilen tarihlerde müzayede ıuretile satılacaktır. Talipler bıJ 
na ait şartnameyi lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde [llilt~ 
şekkil sabt komisyonundan alabilecekleri gibi eşyaları da lstall 
bul, Galata Gümrüklerindeki mahalli mahsuslarında görebilirlefı 
istekliler her faslın hizalarında gösterilen gün ve saatlerde k•_f 
metlerinin % 7,5 nisbetinde teminat akçelerini hamilen 1<ortıif' 
yonumuza müracaatları. \3047) 

F. 
No. 

5 

6 

11 

13 

16 

Kap 
adedi 

322 

127 

264 

868 

87 

Tahmin edilen 
kıymet 

Vra Kuruş 

~8'.lS 65 

938 89 

4715 44 

4804 73 

1504 30 

M6zayede günü 
ve saati 

29/Temmuz cumar· 
tesi S. ıs 

5 Ağustos ,, " 

12 Ağustos " ,, 

19 
" " " 

9 Eyliil 
" " 

E~yanm cins• 

Çay, Kahve, Şe~ 
çokolata ve 119 

Levanta, losyoııı 
sair itriyat 

Muhtelif deri 
mülatı çantalar k 
duralar iskarpiO 

·re 
terlikler ve sel 
Sandıklar, çerÇ 
ler, tahtı: kuod 
cı çivisi ve sair• 
ğaç ve tahta df 
Çadır bezi, çu\'8 

cim, ip, balak ağ 
ve sair kenedir 
yası. 

20 203 3001 15 7TeşrioiEv.,, ,, Muşambalar, lj 
ökçeler Jaslikli 
lar, lastik teke 
ler ve saire. 

21 79 17 
22 749 4609 

99 
67 

14 
21 

.. 
,, 

Maden köın0' 
" " 
,, ,, Elektrik aksaıtj 

23 208 3175 05 

26 292 3332 05 -

27 361 1628 25 

00 57 228 95 

28 .. .. " 

ı8Teşrinisani ,, ,, 

18 
" " " 

vaıımah a01P 
eşyayı zücc• 
porselen eşY 
muhtelif caml8' 
sanslar. 
Ziraate ait alil 
devat elektrİ.I' 
ıamı makinelet..J 
mir kazanlar ~ 
ye yazı makiO 
ve saire. 
Erazi mesabi 
tayinine mab 

let, dürbün 
bekimiye ve c 
biye, elektri~ 

radyo aksaını 0 

lör ve saire. 

Kokulu ko~ 
muhtelif sab I 
ispermaçet rıııJ 
rı balmumu. 

16Kan uruev.,, ,, Müstamel eşY' 
tiye. / 

---------------------~---~~~----------__/ 

Nafıa vekaletinden: 
Irmak - Filyos hattının FıJyos Km. 0 135,600 - I6l,o0; 

arası .. 7 inci kısım,, inşaat ve ameliyatt kapalı zarf usutfyle dJ 

nal<asaya Ronulmoştur. 

Münakasa 24-7-933 tarihine müsadif pazartesi günÜ ,I' 

at 15 le Nafıa Vekafoti Müsteşarlık makamında icra edili" 
cektir. !1' 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin bu kabil deınir1°~ 
inşaatını muvaffakiyetle icra etmiş M'ühendis veya şirket 
yatiut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması şarttır. 

Bu şer.aiti haiz olmıy.anların teklifleri oazar.ı itibara ahP--: 
Talipl~ bu husuıtaki prtnameleri Ankarada Nafıa Ve-lf:;,. 

Levazım dairesinden yirmi beter lira muka'>iliode teda~:n1 ıj ./ bilirler. ~ 

Deniz levazım Satınalma , 
Komisyonundaff' 

33 ,ar 
17 kalem Boya mafzemesi : Kapalı zarf ; 22 • Temmuz - 9 

4 
t" 

. . . . . martesi saat .. ı ı11'' 
Deoız kuvvetlerı ıhtıyacı lçıo kapalı zarf usulü ile ııı~b ti' 

edilecek olan 17 kalem boya. ma!zemesine ..,;~ şar.tnaıne)'I 1 tJ1 
mek istiyenlerjn her gün ve itaya talip olanların da bit1151~,. 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalfl18 1) 
misyonuna müracıratıarı. (293 

t 

ı 
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De· y ' nız ofları işletmesi 
!? ACEHTALARI: 
l\:l.dıkö }( 

Si 1t Y.. öprüba~ı Tel. 42362 
r ecı Mühürdar zade hanı 

............____Telefon; 22740 

çANAKKALE 
Vapuru 14- 7 • 933 Cuma 

saat •od "d 
kalk 8 ı are rıhtımından 
dön .. ar. Gelibolu'ya yaloız 

.,,_ uşte uğrar. (3229) -ltıa~~ltanahmct sulh üçüncü hukuk 
enıesinden: 

\'e ~dkir Ve Nadir Beylerle Fatma 
A" ahnıure ve Ayte Hanımların; 
"~ve H "k c1 li arı a ve Nevber Kapan-

fa"· anırnlarla lbra.him Efendinin 
.rıan ·· duJ·} rnu§tere'ken mutasarrıf ol -

ta M arı Unkapanında haraççı ka -
tadd eh~et mahallesinde Fener 
İS esınde eski 65, 67, 69 ve yeni 
ik.' 77, 79 numaralarla murakkam 
& 

1 ~det mağaza üıtü biri üç ve di· 
"er1 d·· 
\ı k 0 rt odalı birer mutbak ve ça 
t. atında dai dört odadan ibaret 
Qıt d . 
& aıre ve yan tarafında dahi ıa
"ıtıd 
lığ h 0 1.uklu saç ile kapatılmıı ara 
tı/ı avı k&rgir ve tavanlı potrelli 
bı R adan ibaret bulunan müşai 
ia eıkurun talibine ihalesi yapılmış 
ede b d ı · .. d . . 

ed·ı e e ı muzaye enın tesvıye la: rernesi hasebiyle ihale bozu· 
Ilı a Yeniden müzayedeye kon -
a .. u! Ve birinci açı'k arttırması 22 
i~llıtoı 933 tarihine müıadif ıalı 
b ufii saat 15 te icrası mukarrer 
bı:~nrnu!tur. Talip olanların kıy. 
'ek'ı nıuhammenesi olan 18000 on 
li t:ı bin liranın yüzde onu nispe~ 
tıde k .. h ·ı . ~ pey a çesını amı en yevmı 

, el •aati mezkur da Sultanahmet 

9~ h üçüncü hukuk mahkemesine 
\\~ 14 numara ile müracaatları 
~lunur. (7883) 

Qöz Hekimi 

b Dr. S. Şükrü ·· 
Q~" 

13
1
• •nci Sınıf Mutehassıs 

~•bıAtı lAnkarn caddesi No. 60) 

li"~a.tih sulh 3 üncü hukuk hakim-
itnden: 

ç~ l\asap llyaı mahallesi Sultan -
~ ~e trok&k 20 numaralı hanede 
ı, it •nı iken akıl hastalığından do
)eh halen Bakırköy emrazı akli · 
ted "e. asabiye hastanesinde tahtı 
f '"1de bulunan polis Lutfi E -
tttd· . 

~İrı •nın hacriylc ayni hanede sa-
~ t!' karısı Hatice hanımın 1 O tem 

t._~~ 933 tarihinden itibaren vaıı ,:n edildiği ilan olunur. 

Zayi 
~e 93

1 •enesi 16 ıncı ilk mektep 
~ ~larındannn. Aldığım diplo

i~1 k1lybettim. Yenisini alaca -
~an eskisinin hükmü yoktur. 

'--- '7889) Arif 
·~----~-----__ _._ _________ ~ı ..... 3: .. ···K~· .. ···o: ............ ~ 
~S.tınalma Komisyonu ildnlan : ~ 

"'····· . ~ .......................................... . 
l'( l'vt. V. SA. AL. KOM. dan: 

~\t~~~.a. İ~tiyacı için pazarlıkla 
~~ '1 lıf cını ve boyda çelik sa -

' ~a.caktır. İ§bu çelikler ta -
~. li.hi olup mukabili Türk pa 

)'~ ola.tak tediye edilecek ve a • 

~ ~etilrniyecektir. ihalesi 27 
1• \t~ 933 b .. .. t 

'1 ~~· per§em e gunu aaa 

-~~ :~· isteklilerin şartnameyi 
tı efl: •• ~~~le .\iıere her gün ve pazarlığa 
~l A_~1Sin o gün ve vaktinden e· 
~~ ata.da M. M. V. SA. AL. 

• tı .... _ .. ti 
~l.Q muracaa arı. 

(3156) (3227) 

, 
'5 BANKASI 

I I I 

ı<UMBARA SAHiPLERiNE 
• 

MER SENE 10~000 LiRA 
u ~ • 

MUKAF AT VERMEKTEDiR 

HER 
• 

KE5lDf1>E 
~ 

207 
KUMBARA . ' 

SAHiBi 
• • 

iKRAMiYE 
• 

KAZANIYOR 

HER 
KES İDE DE 

• 

2500 
• 

LiRA 
•• • 

MUKA'fAT 
• 

TEVZi 
EDİL.IYOR 

KUR'ALAR SENEDE İKİ DErA 
• • • 

NiSAN YE.TE"~R·~! EVVEL'İ ~ 
BiRi NCI GU NLERİ 

• • 
'EKiLiYOR 

Nafıa Vekiletinden : 
lrmak.Filyos hattının Filyos Km. "162,200- 186,000,, araıı"9 

uncu kısım., inıaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştu. 

Münakasa 3017/933 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 

Nafıa Vekileti Müsteıarhk makamında icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin bu kabil Demir yolu 
inşaatını muvaffakiyetle icra etmiş mühendis veya şirket ve ya· 
hut talibin böyle bir mllhendisle hissedar olması şarttır. Ba şe· 
raiti haiz olmıyanların teklifleri nazarı itibare alınmaz. 

Talipler bu busuıtaki şartnameleri ellişer lira mukabilinde 
Anlcara'da Nafıa Vekaleti Levazım Müdürlüğünde tedarik ede· 

bilirler. (3093) 

Harp Malôlleri ile Şehit yetimlerine 
dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında ilan: 

M. M. Vekiletinden: 
1 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malullerile şehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 
olan kısmının 21 • Haziran - 933 tarihine tesbit edilen 38997 şe· 

bit yetimlerine dağıttmlmasına başlanmıştır. 

2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 

alamıyan 633'.l şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 

nisbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tarafın: 
dan icap eden maballere gönderilecektir. 

4 - 22 · Haziran • 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

bulunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak tev· 
ziat ta verilecektir. 

5 - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararına göre 
Harp Malulleri tesbit edildikten ıonra iki ay zarfında •erilecek 
keyfiyet ve ayrıca ı;razeteler ile ilin olunacaktır. (3130) (2910 

H s k e r i li s e ue O r ta M e k te p ı e r e 
lule~e ulınıvor 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 
1 

ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lisesine 

1'.onya ve Erzincan'da bu:unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

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

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin ·11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe· 

fer alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuru yetiştirmek iizere Almanya ya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi· 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmt!si, techizatı ve kitap ları hükumete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar mnaş la verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü· 
sa baka imtıhanına girerek kanmdıkları tnkdirdc Beşinci madde· 
de ol duğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine giderler. 

8 - Bütün mektep'erle ka}'dü kabul mekteplerin bu!unduk
Jarı yerlerde l/f emmuz/933 tarihinde baş l ar ve Ağustosun bi· 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe ahnmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/ Hazirao/933 tarihinden 
T emmuı sonuna le adar bulundukları yerlerin ask erlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları biitün askerlik şubele
rinde mevcuttur. T aıip ' er as'<erlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta meli tepi ere müracaat ederek mezkür ~artları öğrenmelidir-
ler. (2232 

... 



Karallabvecl 
Mehmet Efendi Mahtumları: 

Brezilya'ya sureti mahsusada sipariş ettikleri yeni mahsul kahveler 
CARNARO vapurile limanımıza gelmiştir. 

1' eni gelen kahveler dünya kahve borsasında vukubulan düşkünlük 
dolayısile daha ucuza mal olmaktadır. 

Kahvelerinin nefaset ve safiyetini daima muhafaza eden Kurukahveci 
~:~ehmet Efendi Mahtumları, muhterem halkımıza bu günden itibaren 
çekilmiş kahvenin okkasını 

Satrnağa başladıklarını ilan ederler 

yerde şubesi yo '-' tur ·liç • 
ır 

s.atış • 
yerı: 

YALNIZ 
·~ o . 

MISIRÇARŞISI HA.SIRCILAR 
KAPISI KARŞISI 

(5474) 
••• 1 1 . (; ., -·· . . . . 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden : 

Merkezimiz için l 500 ili 2500 teneke benzin ile varil içinde 
20 ton gazoil ve ayrıca 220 teneke gazoil kapah zarf usulile 
mübayaa edilecektir. Münakasa 3 • Ağustos· 933 perşembe günü 
saat 14 de Galata'da Kara Mustafapaşa sokağında lstanbul Li
~ana . Sahiı'. Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda yapılacağmdan ta
hplerm şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sa· 
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Mulıasipliği ile lstanbul'
da mezkur merkez Levazım memurluğuna müracaatları ve müna· 
kasa günü saat 14 den evvel teklif mektuplaraam komisyona ge-
tirilmesi i~n olunur. (3175) 
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: Kitap, Mecmua, Defter, 

1 ::: Makbuzlarınızı ve T ahı 
· Size bir sürpriz hazırlıyor 5Hi işlerine Ait bütün iste-
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Ziraat Vekaleti Silo Komisyonundan: tap kısmın~ veriniz·· 
. Denizli, Balıkesir, Çerikli, Yerköy, Hacı Şefaatlı, Akşehir Basılıştakı nefaset 
ıstasyonlarmda birer buğday ambarı yaptırılması kapalı zarf usu-
lile 21 g\in müddetle münakasaya konmuştur. Bunlardan Baltke- Ve UCUz)uguv bir 
sir'de yapılacak olanın keşif bedeli 16.300 lira diğerlerininki 
15.600 zer liradır. istiyenlerin münakasa evrakım beş lira moka- d b ) 
biliDd~ Ziraat Vekaletinde silo komisyonunun teknik bürosundan yer e U amazSinIZ 
alabilirler. Taliplerin % 7,5 teminatlarile ve münakasa şartna
mesi dairesinde 3 -Ağustos· 933 tarihinde saat 15 de Ziraat 
Veklletinde silo komisyonuna müracaatları ilin olunur. (3216) 

FRIGIDAIRE Markasını taşıyan Suguk Hava Do
laplan satışınm, az bir zamanda bu nisbette te• 
zayüdü bu Dolapların kendilerine has olan me• 
zayasından ve faikiyetinden ileri gelmektetir .. 
Bütün Dünyada istimal olunan FRIGIDAIRE Suguk 
Hava Dolapları adedi, Elektrik cereyanile işleyen 
diger Fabrikalar mamulat. adedinden Bir Milyon 
fazladır. Bu, FRIGIDAIRE' in faikiyetini gösteren 
en bariz bir delildir. Siz de FRIGIDAIRE'in me· 
mnun müşterileri meyanana dahil olabilirsiniz. 

,, F r i g i daire" markasını tasmıayan lıer Soguk hava 
dolabı hakiki .,Frigidaire'' degildir. 

BOURLA BiRADERLER VE~~ 

ıE:r.K;lg~O~~~K!A~O~ 
(5316) 

Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 
içme Su Komisyonundan : 

Ankara şehrine takriben sekiz kilometre mesafede vaki f-1•' 
nım pınarı için mevcut ebniye dahilinde bir tulumba istasyonu"' 
teferruatı tesisatı 24 • 6 · 933 tarihinden itibaren 21 gün müddet 
ve pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Pazarlık 15 - 7 · 933 c\J' 
martesi günü saat 15 te komisyonun Ankaıada iş hanında döl' 
düncü kattaki dairei mahsusasında icra kılınacaktır. 

Tal iplerden aranılan vesaik ve muvakkat temin:ıt bu husust•' 
ki şartnamelerde izah edilen tarz ve miktarda olacaKtır. 

Talipler işbu şartnameleri (1) lira bedel mukabilinde kodlil' 
yondan alabilirler. (2955) 


