
Dün Yerli mallar sergi
sinde vitrin müsabakası ya
pıldı. Sümerbank paviyonu 
birinciliği aldı. 
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Irak askeri erile çarpışan 

zayiat veren Asurilerin 
olduklarına dair ha
tahakkuk etmedi. 

ve 
teslim 
beri er 
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Trakyada... \ 
Bir vazife, bir zaruret Başvekil ismet · P • Hz. Yalovaya ge iy 
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edeceğiz: Muhakkak ki, bugünkü matllllllllltBIUIJlllftlRlllllUUllll 
fukaralığnmzm, ısbrabıımzm mühim 
sebeplerinden biri; vaktile kazandık· Gazi H z. 
larmnzı iyi muhafaza etmeyi bilme· 
mek oldu. Gerçek, bazı memleketlflr 
için baılı batına milli bir kudret olen 
tasarruf ve idare fikri umumiyet' 'e 
bizde pek nokııandır. 

Şeker sanayii, Alpullu fabrikası, 
Trakyaya ve Trakyalılara can verdi. 
Bu, doğrudur. Çünkü teker oanayH 
öyle bir ıeydir ki, iptidai maddelerini 
Öz toprağmu:r.dan çıkanr, iatihoal 
masrafını öz memleketimizde bırakır. 

Bu sene Trakya çiftçüıinin eline 
gekerpancarı ekimi yüzünden üç mil· 
yon lira kadar bir para geçiyor. Halk 
bu para ile bir taraftan borçlarını 
ödüyor, hayvan nokoanmı ikmal edi
yor, çargı ve pazarlarda alııveriıi can• 
landırıyor. Diger taraftan çiftçi bu 
paramn bir kıommı kenara koymak, 
gelecek senelerin muhtemel sıkınbla· 
rma karıılık olarak saklamak inıka· 
mna maliktir. Halbuki memleketi ve 
halkı kaplamak istidadında olan bir 
tehlike; çiftçinin bu alollı, güzel ta· 
ıarruf ve idare fikrini söndürmek üze
redir: Bize verilen malümata göre 
aon günlerde Trakyada talih ve ku· 
mar oynnlan etrafı oarmq.. "Pkpa• 
kaçtı 1,, oyunlarile köylünün cebinde
ki naralar kaçml.,.or. · Tuluatçı 
kumpanyalar, kasaba kasaba, 
köy köy dolaıarak çiftçinin ahnterile 
kazandıklarını azdırıyorlar. Mesela 
Keşanda, bu küçük kasabada, böyle 
üç kumpanyamn ayni günde faaliyet· 
te bulunduğu görülmiiftür. Bundan 
daha mühim olarak, köylerde, ıurada 
ve burada meyhaneler açıldığı da aık 
11k görülüyor ki, en büyük tehlike bu
dur. Bizim köylü, nadiren içerdi. 
Köylünün kendini içkiye nrmeai; 
yalnız servetini değil, 11hhatini ve ı;a· 
lııma enerjio.ini de kırar. 

Trakyada hangi tahail ve maime· 
murundan aorarsanız, size der ki: 

- Pancar mmtakalarmda deyletin 
talısilat nispeti, yüzde dokaan yedi
dir! Pancar mmtakau Laricinde ka
lan yerlerde bile, amele ve muhtdif 
ahıverİ§ yüzünden baıka mmtakalara. 
nispetle bu nispet yüksektir. 

Trakya çiftçisi §U acı hakikati unut· 
mamalıdır: Daha bir kaç sene evvel
di: Öyle sürü oahipleri vardı ki, bir 
hiç mukabilinde kendilerini muraba· 
hacılara kaptırmışlar, kazandıklarını 
bir düziye onlara vermişler, neticede 
bütün sürülerini murabahacıya ter
ketmekle kalmamışlar, onun çobanı 
olmıya razı olmuılardı. • • Bunlar, bi
rer hikaye, birer efsane değildir. 
Trakyada olmU§, Trakyalılann başın
dan geçmiı ıeylerdir. 

Her halde Trakya çiftçisinin sıhha
tini, servetini tehdit eden bu musibe
te karıı sert bir mücadele açmak 
lüzumu, her gün biraz dalıa kendini 
hisoettiriyor. Fakat bu mücadeleyi 
hangi vasıta ve imkanlarla yapmalı? .• 

Kanaatimizce Trakya köylüsünü 
kumara, iırete, talih oyunlarma, bey
hı.~e israflara karıı konımak için rea· 
mi ve hususi bütün teşekküllerden 
istifadeye çalıımak lazımdır. Yalnız 
fU da var ki, hususi hayat ve maiıete 
taalliik eden bu gibi hususlarda resmi 
müdahalelerin büyiik teoiri olmaz. En 
büyiik fayda ve neticeyi Halk Fırka
llmm teıkilatı verebilir. Mesela: Hal· 
kevlerinin Köycülük teıkilatı bu işle 
ala kadar oluroa, fenalığın önü mutla
ka alınır. Esasen hastalık henüz 
müzmin değildir. Fırka Umumi Kati
bi muhterem Recep Beyin bu iti ele 
alması kafi gelir. Recep Bey, buna 
benzer bir çok iılerde, bir çok misal
lerini verdiği takip fikri ve müspet, 
pratik görüıleri sayesinde halka haki· 
kati v" menfaatlerinin hangi yolda 
bulunduğunu anlatmanın yolunu bu
lur. Mesele, binlerce halkın sıhhat ve 
servetinin korunması, idare ve tagar
ruf fikrinin kafalara yerleıtirilmesi 
meselesidir. Bu, hem bir v~zife, hem 
b ir zarurettir. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

-~----.,._ ______ _ 
İsmet Pş. 
Y alovaya geliyor 

ANKARA, 10 (Telefonla) - He· 
yeti Vekile bugün öğleden sonra İs· 
met Paıamn riyaseti alımda toplandı. 
İsmet Paıa yarın Y alovaya Lareket e• 
decektir •• 

Rusyadaki atlet 
Ve güreşçilerimiz 
Gorkide yapılan müsaba

kalarda galip geldik 
CORKI, 10 A.A. - Dün hafif Türk 

atletleri ile Rus atletleri maçı yapıldı. 
100 metre Semih 400 metrede Mehmet 
Al! bir inci geldil;r. Çok alaka ile takiıt
edılen 800 metreyi kücük Besim kazan· 
{ı. Atletizm maçlarından sonra yapılan 
güre§ müsabakalannda yarı ortada Saim 
10 dakika 55 saniyede birçok defalar 
Sovyet Rusya şampiyonu olmuş olan 
Ritsof'u yendi Güreş müsabakalan Türk 
takımının 6 galibiyeti ile neticelen.ti 

Yakanda M. Herriot camilerimizi :R:ıı aret ederken, "4"1rda :ıolda M. Hem· 
ot'nun l:ımıirde almmıı bir resmi, -i Ja kendi•İni Solyaya •ötürecek olan 

Bulgar BGJVekilinıe mahoua vagon •• 

Eski başvekil 24 senelik 
farkı .mukayese ediyor 

M. Herriot dün camileri, şehri, yerli 
mallar sergisini ve Boğazı gezdi 

M. Edouard Herriot'nun çok sevdi· 
ğini söylediğf ve kendisinin de "evil
diğine ıüphe etmediği Türkler arasın· 
da bulunduğu gi.inler lstanbulun müa
tesna misafirler kaydeden hayatından 
tatlı hatıralarla dolu bir kaç sahifeyi 
teşkil eder. M. Herriot evvelki akgam 
Tara,byadaki Tokatliyan otelinde ken 
disine tahais edilen odaya çekilerek 
bir müddet dinhonmit, mektuplar yaz 

1 mıştır. Saat 21,30 da Hariciye umumi 
k a tibi Numan Rifat Beyin verdiği zi
yafet salonuna inmiıtir. Ziyafet husu• 
oi mahiyeti haizdi; bu sebeple resmi 
nutuk söylenmemittir. Fakat M. Her• 
riot resmi nutuklann muayyen proto• 
kol çerÇevesi haricinde ziyafet aa lo
nunda bulunanlara ıayanı ha)'r"'t bir 
belağat ve hitabet ziyafeti vermiştir. 

(Devamı S inci sahifede) 

• itilaf edilemeyen noktaları 
hakem kararı halledecek 

T avassutlar nihayet netice verdi 
Vapurcular yarın Birlikte son defa toplanarak 

geriye kalan pürüzler de kaldırılacak 

Vapurcularm hakem intihap ettikleri 
Muammer ııe lsmail /sa Beyler 

Dünkü nüshamıı:da da haber verdi· 
ğimiz veçbile, iki tarafa ayrılım§ bulu 
nan hususi vapurcular arasında niha-

L--_.... 

yet anla§maya eoas olan bir hal sure
ti bulumnuştur. Dün bu hususta sa· 
bahtan ak§ama kadar müteaddit te
maalar ve içtimalar yapılmı§tır. Bun
ları aıraaile yazıyoruz: 

Trabzon mebusu Hasan ve Rize me
busu Fuat Beyler, birkaç gün evvel 
iki tarafın da ileri gelenlerini Yalova 
ya çağırmışlardır. Orada bazı anlaı· 
ma esasları bulumnuş olmakla bera• 
her müsbet bir netice h&sıl olamamıı
tır. Hasan Bey, geçen hafta Trabzona 
giderken anla§lll.8. tavsiyelerini tekrar 
etmişti. Vapurculann deniz ve hava 
müsteşarı Sadullah Bey tarafından 
davet edildiğin; gören Rize mebusu 

- Fuat Bey, dün sabah Sadullah Beyi 
ziyaret ebniı ve m.üteakıhen bütün 
firmalan temsil eden on dokuz vapur 
cu da Sadullah Beyin nezdinde toplan 
mıştır. Sadullah Bey, vapurculara hü· 

(De·mmı 2 inci sahifede) 

Sergide dünkü vitrin ve dekor müsaba kalarını kazanan Sümer Bank pavyonu 

ISTANBUL, 10 ( A.A.) - Rei•icüm 
hur Hz. bugün Yalovadan motörle 
gelmişler ve Boğazda bir gezinti yap· 
hktan oonra akşam tekrar Yaloııaya 
avdet buyurmuşlardır. 

1111U111111111111ıımııınımmnnnuım 

Maliye Vekili geldi 
Tedavi için akşam Vi

yana ya hareket etti 
Maliye Vekili Abdülhalik Bey, dün 

Ankaradan ıehrimize gelıniıtir. 
Abdülbalık Bey Ha)l'<farp&§a istasyo

nunda Defterdar Mustafa, Bona komi· 
oeri Ihsan, Rüıwnat Bagmüdürü Seyfi 
Beylerle bir çok zevat tarafmc' .... ı karp
lanınıştır. 

Mustafa Abdülbalık Bey, Haydarpaıa
dan motöre binerek Dolmabahçe ıarayı· 
na gibniıtir. 

Gazi Hll%J'etleri Miııtafa Abdülhalık 
Beyi kabul buyvnnuılardır, Vekil Bey 
meznunen Viyana'va ..-ideceğinden Gazi 

Hazretlerine arzı fazimatla veda etmiş
tir. 

Mustafa Abdülbalık lJey. dün Akıam 
Viyana'ya hareket etmiıtir. 
~~-''---~-o-------

Milli temsil 
Akademisi 

Münir Hayri B. Avrupada
ki tetkikabn1 anlatıyor 
Maarif vekaleti tarafından tesiı e· 

dilme,i mukarrer olan temsil akade
-iıi hakkında Av· 
rupada tetkik ıeya 
haline çıkmı§ olan 
ismet Paıa Kız en• 
titüsü müdürü Mü· 
nir Hayri Bey Ro
manya vapurile ş~h 
rimize dönmÜ§lÜr. 
Münir Hayri Beyi 
bir muharririmiz 
vapui-da görmüı ve 
tetkikatı hakkında 
maliimat istemit .. 
tir. Münir Hayri B. 
§U izahatı vermiı
tfr : "- Vekaletçe 
temsil akademisi • 

Münir Hayri Bey nin te.§kilatı bak • 
kında hazırlanmıı 

olan bir projeyi dünyarun bu sabada 
larunmıı otoritelerile görügmek ve baı 
ka memleketlerdeki bW1a benzer mü
esseseleri ve tiyatroları tetkik etmek 
direktifile yola çıkmı§tım. Brlinde, 
Prağda, Viyanada, Peştede, Milano· 
da, Rl>mada ve Atinada kalarak tet· 
kikatta bulundum. Vekilimizin proje
si hemen her tarafta fevkalade takdir. 

(Devamı 5 inıci sahifede) 

M. Holstad'a nişan 
Haber aldığımıza göre, Muhtelit 

Mübadele Komisyonu Reisi M. Hanı 
Holstad'a Norveç 
hükUıneti tarafın • 
dan St. Olov ni§A· 
nınm Komandan 
rütbesi verilıniftir. 
·M. Holıtad uzun 
zamandan beri Mü 
bacfele Komisyo • 
nunda değerli biz· 
metlerde bulun .• 
mu§ doğru, dürüıt 
ve çalııkan bir zat 
tır. Ve bütün tanı· 
yanlara kendisini 
sevdirmittir. Bu ni 
§an ıüphesiz doğ
rµ ve dürüstlüğü • 

M. HOLSTAD ıiün ve çabıkanhğı 
nın haklı bir mü • 

kafatıdır. M. Holstad'ı bu vesile ile 
tebriİt ederjz. 

•• • 

Ankara Universitesi de 
. yakınlarda açılacak 
Bir ecnebi müderris daha geldi 

Telif ve tercüme bey etinin bir kııon 
azası daha taayyün etmiıtir. Bu zevat 
Tıp fakültesinden Hüseyin zade Ali, E· 
debiyat fakültesinden Ahmet Refik, Ha
lil Nimetullah, A vnun Galanti, Naim, 
Ferit Beylerdir. Heyetin diğer azalan 
ela yarın anlaşılacaktır. Heyetin 25 kiti· 
ye beliğ olması muhtemeldir. 

. Ecnebi profesörler 
Islahat komitesi dün ecnebi profesör

lerin mukaveleleri ile meşgul olmuıtur. , 
• 
iki istifa 

Dün akıam geç vakit tereuüh 
eti en bir habere göre Oniııerıite e
mini Neıet Orner Beyle Edebiyat 
lalriiltesİ reiai Köprülü :ı;a.de Fuat 
Bey iıtila dmi,lerdir. 

Son ~a göre Univerıitede 30 ecnebi 
boca olacaktır. Buıılardan Fen fakülte
ainde 12 tanesi ders okutacaktır. Ecne
bi profesörlere verilecek asgari mil&§ 

350, azami 600 lira:d'ır. Birkaç beynel· 
milel profesöre fevkalide tahıisat veri
lecektir. 

Bir müddettenberi ıehrimizde bulunan 
Dr. Pr. iMi. Zaverbuch, evvelki akıam 
menıleketi olan Almanyaya dönmüıtür. 
Eyliil sonunda tekrar gelecektir. Profe
sör baıtaneler ı..kkmda bazı teknik lav· 
ıiyelerde bulunmu§ ve tetrihanenin yeri
ni beğenmiıtir. 

Pr. Bte.slau 
Hayvanat profesörü Breılau dün tdı· 

riıniu: gelmiııir. Profesör, ıslahat müga. 

Dün gelen ecnebi müderrislerinden 
Pr. Bralau 

'9'İıi Pr. M. Malcbe'le ile birlik"' dün 
sabah Maarif Vekili Dr. Retit Galip B. 
i Kadıköyündeki evinde ziyaret ederek 
Univenitede yapılan inkılap hakkında 
görüıpnüıtür. 

Busün dahiliyeci Pr. Tann Hauser, 
yann da James Francb ve Courant teb· 
rimize geleceklerdir. 

(Devam.ı 5 inci sahifede) 

• • 

ltalyan tayyareciler mem-
leketlerine kavuşacaklar 

Ceneral Balbo seyahatini anlatıyor 
"Bugün biten seyahat yarın için eskimiş olacak

br. Daha iyisini yapmamız lazımdır" 
LIZBON, 10 A.A. - Ceneral Balbo, 

M. Mussolini ile hilitilif filosunun seya• 
hati için llibon • Oıtie yolunu teabit 
ebniştir. 

Filo ancak cumartesi hareket eClecek
tir. Çünkü Balbo, ölen tayyareci Squaz
lia'ın ceoedini 1 talyaya getirmek için i
cap ed.., tertibatı bizzat almak fikrinde
dir. 

Cenera) Balbo g~tecilere beyanatın· 
da, Asor adalannda tayyare limanı vü
cude getirmek lüzumunu ehemmiyetle 
kaydetınitşir. Bu limanı muhtelif mem
leketlerin hava tayyare kumpanyaları ya· 
parak kullanmalıdırlar. 

Seyahat nasıl oldu 
• LISBONNE, 10 A .A. - istirahat 
ettikten sonra jeneral Balbo, gazetecile
ri kabul etti ve bir saat süren görüşme 
esnasında seyahatin teferruatından bah
setti. 

Açorea aılalarında kazaya uğrıyan tay 
yareden bahsederken hu !ıadisenin seya· 
batin ehemmiyetini azaltmadığını Atlas 
denizini 24 tayyare ile geçtiklerini söy- Jeneral Balbo 

ledi ve: 1 
- Lisbonne'a, dedi, 23 tayyare ile 

geldik. Bu iyi bir neticedir. 

harp gemisi ile getirileceğini ve muame
lenin bıırada biritileceğini söyliyerek 
ıunları ilave etti: 

Balbo, bunlan sonra ~ülazun Squagel 
ga'mn cesedinin Lishonne'a bir İtalyan 

- Bu ıerait altında filo ancak cumar
(Devaı:nı S jnci sahifede ) 

13 AGUSTOS YAKLAŞIYOR 
Türkiye birinciliklerinden evvel yüzücülerimizin 

kuvvetlerini yakında bir daha göreceğiz 
13 Ağustos pazar 

günü Moda banyo
sundaki yanırmız 

için bir gün kalmış 
tır.. Klüpler yarıı· 
)ara girmek için 

fevkalade çahşm~· 
lardır. Aralarında 

yapacakları müsa• 
baka kırk yüzme 
kariine yazdacak 

ıerefli bir sabife 
te§kil edecektir.Ya 
rıılarm muntazam 
olabilmeıi için ga
zetemiz her şeyi te 

min etmiştir. Müsa 
bakalarm talihine 
gazetemiz çok kıy
mettar bir kupa ve
recektir. Yanşları kazanan birinci V P 

ikincib re madalya verilecektir. B~
dan baş~ Moda deniz banyoları sa· 

bibi Ihsan Bey 4x200 bayrak yarı§•· 
~verilmek için bir kupa hediye ede-

1 - (Lü~n sahifeyi çeviriniz) 
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Varnadan mektuplar 

Modern Çamlıbeller 
İstanbuldan bir yolculuğa çıkanlar 

evvela nelere şahit olurlar? 
BURGAZ - (Bulcaristaaa ciden 

avcılar heyetine refakat eden b1UOUİ 
muhabirmizden) AYCdar beyetimi:z 
eğer yetifip ta bar yolca•mı çok •
nun eden Bulcar vapuruna bi- bilse
lerdi ke.clileriDe refakat ed-Q-"'*' 
tim. Pek hazırlıksızdım. Fakat yeti-
19mediler v~ ben üç ..,_ oonra, yeni 
battan, eski te:rler ö;._dim Üç M

den beri deniz yolculuiana çdaaadı
tım için yeni JOlculuiun :r-.i zahmet 
ıerini, ıztıraplarmı bilmiynrdum. Me
ier tümen tüm~f· 

Bin bir Çetit p.tafatlarfa -1eke
le seyyah cetinneie çalıJADlara ne 
tavsiye edeyim?. Daha bet alb--._ 
seyyah cetirmelı: iıinden nqeçsinler 
ve hu müddet zarfmda haz.ırhldarla 
me!cul olsunlar. Çüıalrii a}'JP oluyor. 
Lam.an cim.iz ayıp .J '••h. Ba
nu bqka. bir miinakafa -n:uu yap
ma \:zere şiınclilik kapayalan da bu 
m mleket tebaası sıfatiıe yolculuiu· 
muza bakalım: 

Pasaport çıkarmak içia zabıtaya l'İ 
deuiniz. UmduğunuzdAa daha çok ko 
!aylık ve nazekefte karplanırsmrz. 

Döviz için borsa mürakipliiine gi
rlcniniz. Kağıtlarınız tam olmak Jar· 
tile kolaylık ve nezaket cöriirsü
nıiz. 

Yolcu salonuna cidenını:ıı:. Polisler 
si~e yol, usul gösterir ve nazik btr ko
lavlıkla i~inizi görülür. 

(Nala) bir telefonla biitiin arzu Ye 
emıTlerinizi yapar. 

Sizi limana Ketiren ıoförden ne. 
za •el ve hizmetten bafka hir şey göre
mezsiniz. Oyledir de ilk melmabamun 
te:>esine ne diye laıanbulda modern 
Camlıbeller h&Jhğnu ko}"llam? 
· Bu Çamlıbellere<İn lııazdan npur 

acenteleridir. MÔdern oJuıannm sebe 
bi ek bellerinde birer yatai:an, ellerin
cl"" birer mızrak ve om.uzlarmda birer 
fjşane bulunmamasıdır. Buna muka· 
bil dilleri usturadan keskin, telefonu 
caro! diye kapayan elleri sahipsiz ke
did~n daha terbiyesizdir. 

- Allo! Va.maya vapar var mı? 
- Ne yapacaksın? Kimsin? Necı-

sin? ne diye soruyonu:n? 
!!!!!!!! 
- Danlmayıruz rica ederim... Ne v 

kıt kalkacak? 
- Saati gefince! 
- Bilet ••.. 

Carp ! Tel~onu kaparlar. 
Nihayet karar verildi. Loyd vapuru 

nu hekliyeceğiz. Ben l..oyda çok bin
d im. Temiz, güzel vapurlardır. Bur· 
nundan dü:me.nine kadar naziktirler. 
8:'\Ti, paylanmadan, azarlanmadan 
rahatça gideriz, dedik. Neye yarar ki 
rnerke11 acenteainin ikinci. iiçiincü de 
rece _..rları yukanda anlatbiım 
acentelere imrenmit olacaklar. Şaıton 
k .. ldım. Sekiz on defa, sekiz on muh
telif memlekett- bind.iğiııa hu ıriizel 
vapurların hiç bir acente memuru bu 
aefer yapıl.ın terbiyesizliğin milyon
da yarımını bile yapmaıntJtır. 

Şikayete hakkımız yok. Madem ki 
Akay henüz bir şimali Karadeniz ae
ferin.e baılamamıştır .. Mademki yol· 
culuia mecburuz. Bu cibi ağdalı ve 
kanııl< dilli terbiyesizliklere timdilik 
gÖ-z yumacai1z~ 

llııinci Çamlıbel: Gümrüiün ve nh
tınun hamal tqkilatıdır. Cümrük m -
mu-rlarmdan efendice muamele görür 

•ÜDÜz amma elbiseniz aağlaın kumat
tan, çantalarımz haa domuz derisin
d- değilse parçalan.ıı.cajma p.... 
.tlir. 

- Parça batma fil kadar kurut ve 
ncek•iniz.. 

- Peki Yerelim amma yakamızı, pa 
çamızı bırak ta cebimizden para çıka 
rahilelim. 

Bir iskele ki allahlık mı allahlık. 
Oçüncü Çamlıbel: Burnundan düşe 

nia bin parça olduiu bir ka,.kçı başı. 
Limaa serdan, kayıkçılarm tomruk 
ağası, sili.hlı KörOğlunun ıili.hsız to
runu. 

- Şu kadar papel vereceluinız! 
- Yahu vapur fUracılı:ta. 
- Oracıkta olduiımu biliyonız am 

ma ha fıraat kırk yılda bir celir. Böy
le hrsatlarcla almayacağız da ne va
kit alacğız ! 

Ent, yüzünüze bımJ..rı açık açık 
aö)'lemekten çekinmez.. Kim·I! dea çe• 
kiaeceği yok caliba. 

Bir sandal iti ki deme cibia. 
Biz neyse, tann yabancıları ve T\I 

riq klübünü koruaun. 
Dördüneü Çamlıbel: Bu cüler yÜ,z

lü, tatlı dilli Köroilu ıorunlan sizi 
vapunın merdiven basamağında kartı 
laılar. Karfılamazlac, çanlalarınızı n 
futüne hücum ederler. On basamak 
ınerdiven çıkarsınız. Kamarotlar za
t- size ha2ır ve müntazır . ..Amın.a kaç 
para eder. 

- Papel!!! 
Papelleri hayılınuuz. Bayılmazsa

nız öliinünüz. Arkadan bir alay t tlı 
dil: 

- Allah ömür verain. Ha}'IJ"lı yolcu 
luklar. Seli.melle Beyim. Sağlıkla pa· 
şam. 

Adeta alay eder cihi. 
Tıpkı dai: ba§ında soyulduktan oon 

ra aizinle zevkleniyorlar aibı. 
Bu ÇamlıbeUik yalnız cidifte de~ il 

mi,, geli1te de böyle imiş. 
Acı ıeyler. Uzatmıyalmı. 
Saat lam beşle kalkaca:Yn:. S al 

beı. Fesçi zade N&1il Bey Çekoslo
yakyaya sa..'.ıiı iki yüz ton tütününü 
çabucak yükletti amma •apurun do
laplannı açacak gümrük memuru ha
la ortada yok. 

Saat bq buçuk. 
Ne za.rar var? Gün kayhohruuın. Sa 

at aJtL 
Acelemiz neye? Hafta kaybolma· 

sın. Saat altı buçuk. 
Ay kaybolmuyor ya. Patlamıyalım. 

Her iı oluruna cider. 
Dedim ya acı acı acı. Bu acılarla 

Turingcilerin ağzındaki fundan tadı-
• bozmayalan. 

Arkadtlar bu itle~ •İnirleniyorlar. 
Her feveranlannda Aka Gündüz Bey 
onları yahşta.Tiyort rica ediyor, ıuaun 
aınan ! diye yahanr cibi oluyordu. 
Bir aralık hunun aebehini sordum: 

- Sen de ıus birader! dedi. trı,ndi 
hesabıma yapıyorum. Malüna ya lstan 
bula her gelişimde bir mesele çıkıyor. 
Sonra bunu da benden bilirler .. Onun 
için ortalığı yatı~tırıyorura. 

Vapur yollandı .. 
AY hiüyeleri b&1lad1. 
Ben '"bile bile lldes" mucibince >e3 

çıkarmadan dinliyorum ve hep,sine ina 
rur cörimüyorum. 

lııl. A. 

Yüzme müsabakamızın programı 
Yanşluı idare edecek olan ba

lr..:mlerin esaınisini ve pJ"OCT'amı ay
n-n ~ağrya dercedi)'onlz.: 

8GJ H<ikttn Ahmet Frikeri B. 
Hakemler: Denü Falerayoaun 

dan: Rıuı Bey. Denil Falertu;YO· 
m.maan kaptan Ziya Bey. 

Yüzme ltomitai reisi Eltrem 
Rü~tü Bey. 

Derri-r. feJer-yortantl1111 Abclu
rahman Bey. 

Her Rit, Alrnon melrtebi Jinınas 
tik he>C(UL 

Y. M. C. A. jimnutilı uc ... •por- j 
lan müdürii llhami Bey. 

Müsabaka katibi: C. Kemal 8. 
Spiker: Spor muhanirimiz: Muh

te$em ô:ulemir B. 

7- 50 metre 12 - 14 yGfınaaki 
çonJrlar için urbut miiaabaka 
(kız ve erkek çocuklar girel>ilir ). 

8 - 50 metre 14- 16 ytqtru/a ço· 
culılar için aerbut miiaabalıo (kır. 
ve erkek çocuklar gireJilir ). 

9 - 100 aırt üstii hammloır 
10 - 200 metre serbest erkelt

ler. 
11 - 1500 metre serbest erkek

ler. 
12 - 200 metre serbest hamm

hır. 
13 - Tramplen Atlamaa. 

• 
14 - 400 metre urbest lttımım-

lor. 
15 - 50 metre kurbağlcuna 

!6 - 50 metre lwrba§-<ama ve 
ya serbeat tekaütler. 

\ !iARlCı HABERLER 
Irakta Yunanistanın 
Musademeler Harici borçları 

Asurilerle boğazlaşma 
devam ediyor 

BACDAT, 10 (A.A.) - Aıurilerin 
tealim olduklan hak.kmda.ki haber, 
vakitsizdir. 

(Ahiren lrakta isyan e-it olan bu 
Asuri ekalliyetinden bir kıunı Suri
yeye iltica etmişlerdi. Suriye hükume
ti aili.hlarını ellerinden almak istediği 
için tekrar lraka girmek için Dicleyi 
geçmiJler Ye Irak müfrezelerile ye.ni 
den müsademeye tulullJIU§lardı. Bağ· 
dattan celen resmi tebliğler vaziyeti 
tamamile tenvir edecek mahiyette de 
ğildir. Bu müsademelerde tarafeyn 
maktul ve mecruh vermi~lerdir. Yuka 
riki telcraf bu müsademelerin devam 
etmekte olduğunu göstermektedır) 

Codos ve Rossi 
Marsilyada 

RA YAK tO A .14.. - Tayyareci Codos 
ve Rossi doğrudan doğruya Marsilya'ya 
varmak üzere saat 4:55 de havalanmıı· 
!ardır. 

BERUT, 10 AA. - Pelletier Doisy'
nin idaresi altında bq tayyareden nii· 
rekkep bir hava filosu Codo ile Rossi' • 
nin layyeresine .... sabah ref~k•t etmiı
tir. 

Codos V"1 Ros.i Sürye s.ahillerinclen 
ayrılırken tel•izle te~ekkürlerini bildir. 
mitlerdir. 

Tayyareciler Grinviç ayarile .aat 8 20 
de 36,10 derece arzı ve 31, 30 teli ıarki
de hulunduldarmı bilairmi~brdir. 

--- o----
45 sene hapis 

Almanyada 60 kişiye ağır 
cezalar verildi 

BRUNSWICK, 10 A.A.- Brunswick' 
de !tomünist Almanlanl karsı biıyülı: b:r 
polis harelteti yapılıruıtır. 

Geçen pazardanberi ?Si) kisi tevkif e
dilmiştir. Bunlardan 70 inin muhakeme
si olmuı n hususi muhakeme 6Cl kişiye 
ceman yekün 45 sene hapis cezası ~er. 
miştir. 

T rotski dönecekmiş 

F J"ansaı!.a M. Litvinolf Üe 
/w!lu~tıığu iddia ediliyor 

Sunday Graplıic'in M Lihinof •e M. ı 
Trotski'nin harekibru takip için Royat' 
ya. ~önderdiki muhabirinin verdiii ma· 
lfunata cöre, bütün tWiplere rafmen 
sabık harbiye komi.eri ile M. Lltvin:>f 
arasında iki •aat devam rden :::-izli bir 
mülakat olmuştur. Bu mülikatta hvsule 
celen hir anla~mağa n-'\Ul"an Trotıki'nin 
Rusyaya .. ·deli..-.e miisude edileceii gi
bi. k~nc .. i<1inc Ulrranya Sovyet ordusu 
kcmdndanlığı ~ te'>'cih edilecdtmi~ 

Stratosfer'e çıkan Sov
yet balonu 

VARŞOVA, 10 A.A. - Sovyetler 
birlii::i hüklı.meti Satrtlan adlı S.»•yel ba
lonunun Stratosfer'e çıkmaia teşebbüs 
etti~i~ bu balonun Lehistan topn.ğına. 
inmeli muht~ınet olduğunu 1.~ Nik\i .. 
met men1urlanna bilcfirnıiJtir. 

Hudut karakoUanna .,,. polis merkez· 
lerine \·.ı hu'".u,ta ma.lümat verilnüıtir. 

BRÜKSEL. 10 A.A. - Coıynes'in 
Strateıfer'e ç.lnnası gelecek ilkbahara 
kalmıştır. Bunun sebebi balon teknesinin 
ya,,ılmaaı İrjn .r:ıöt&hitlerin verdikleri le
vazmlln fena ve bozuk olmaıudır 

Bir Fransız vapurunda 
yangın 

PARIS, 10 .A. - Leadradan Ma
lin ..... ete.ine bildirildiğine cöre, Lloyd' 
e celen bir tel•izde Fransa Forlein -
purunun Qu&l'dafui burnundan &00 ,.;ı 
açıkta alet aldıi:-f bildirilmaktedir. 

s.ını;.;ı;o., İ'1nj'ldeki Holanda vapurile 
Franıa F eli~ RO"sel vapuru Forlein'ia 
yardımı- L:o ;maktadu·lar. 

Bu V&pur, 1923 te yapılm.ıtlır. 7291 
tonilatoluktur. 58 ldtililr. mürettebatı 
v3rdır. 

LE HA VRE 10 A.A. - H her Ye
rildiğine cöre F orlein npurundaki yan.
: ·n ambarlardan birinde çıkmı, ve del'· 
hal sönd~ı·ühnÜ§tür. 

M. Caldaris hamillere yeni 
teklif yapıldığını söylecU 

ATINA, 10 A.A. - Baıvekil M. Çal
daris, dün meclisin tatil müddetince hü
kumetin teşrü faaliyeti hakkında mal-j
mat venniJtir. Bundan sonra, h&Jvekil 
M. Maximoı ile M. Loverto&'un harici 
diyunu umumiye meselesinin halli için 
Londra' da yaptıldan miizlılterelerden 
bahaetmiftir. Müzakerelerin bir netice-

ye varmamasına sebep, himiller mümes
ıillerinin, Yunanistan'm tediye kabiliye
tinden pelıt fazla ..e çok mübalağalı talep 
!erdir. 

M. Çaldaris, Y llllAll marabhaslarrnm, 
Yunaniatanın ödemek vaziyetinde oldu
ğu faiz n;,betinin tcsbiti ile Yunanista· 
nm b~hca ihracatının ve bu arada tü
tün ihracatının fazlal.aşması arasında bir 
münasebet ıe.isi için yaptdılan teklifin, 
Yunanistan'm ilcb.aadi vaziyeti hakkında 
Milletler Cemiyeti müte.lıan11lannm 

yaptıldan tetkikat netiU"ini de hesaba 
katmak istemiyen hamiller mümessilleri 
tarafından kabul edilmedii)ni haıırl.ıttı. 

M. Caldaris, lıimillere ir anlaımağa 
visd olabilecek bir ıekilde yeni bir tek
lif daha yapıldığım bildirdi. 

Bundan sonra haJvekil M. Venizelo>'a 
karşı yapılan iğrenç Ye adi suibıti tel'in 
etti ve hükümetin daha ilk dakikada iz
b r ettiği nefreti meclist• tdmarhyarak: 

- Adaletin, dedi. vazif.,,.jni yapacağı 
ve "'ücrimlerin cez.alanaca'i-t muhakkalı:
tr. 

Yeni dahiliye nazın 

ATINA 10 A.A. - Girit umumi ,... 
lisi 1\1. M;._nsuridiı, M. Rallis'in yerine 
Dahiliye nazın tayin edilmitlir. 

M. Rallis'in üzerinde yahaız b va na
zulığl vazifesi alıkonulmuıtur. 

Propaganda 
Devam ediyor 
llitlerciler Avusturyaya 

• karşı tekrar 
mücade eye baş'adılar 
ViYANA, 10 .\.A. - Alman hü'r>'.ırne 

tinin Avustuırya ~ lm-ın münaseb?tleri. 
ni ~cr,~inlestiren hfıdi,elerin bir daha ol· 
marr.:a11 j,.i~ elinden '(elen heT şeyi ya
paca~ına cLür ltalyan elçisin., teminat 
vero..iği tarihten bir kaç ~n sonra Hit· 
)erci pro,1.ı.gan .. Jacr!Mdan l-labichl Avus· 
tuya aleyhind<- tünih ••!•iz mc• k ,zi 
vasrtasile yeni bil" pro,a•!anda müı:ade. 
lesi a.çnu,tır .. 

HalMclıl t.u macaddenin cama günü
de de""m edeceğini lıoi.ldirmiJlir. AYUS
tarya dkirı wnumiye-J.i ~lin hiik :imeti 
nezcijncle siyasi teıeb!>üslerde bul:ındu
ğunun ertesi ~nü ba"I ~t ren bu vak"a 
ya dikk•ti çekm :kt"'1iı·. 

F ransızlann ~ikiiyeti 

P ARJS 10 A.A. - Havas bildiriyor: 
Gazeteler, Almanyan1n Avu:;turya'ya 
kar.fı h;uekeıleri dol.ıysıyla yapılan le· 
ıebbü..Jer !\Il'a1mda vuku~ ~elen v,.. yarı~ 
reımi hir l tal yun tebllkinde ıza?ı olunan 
teahhurden acı acı babsetrne!'l:tedirle\~. 

Almanyada işsizler 
BERLIN, tO A.A. - Volff Ajansm

dan: iş ofisleri tarafından kaydedilen it
sizlerin sayısında ~ec;:en temmuzun son 
iki bafl~sı H;inde 358.500 ~lik bir d<
silme görülrnii4tür. 

Vatan için 
Ölenleri ziyaret 
Balıkesirliler 
harp sahasını 

Çanakkale 
gezecekler 

·y arıslar da her .anıf yüzücü i
çin ay;ı ayrı aüfiinülmüf ve idare 
edecek olan hakemlerin ekseriyeti- ı 
ıin fikri alınmı,tır. Y artf progrt -
rn sudur: 
ı'- 100 metre aerbut erkekler 
2 - 100 metre serbest ltodınlar 
3 - 400 metre serbest erlteltler 
4 - 200 metre lnırbağlama er-

17 - Türk Bayrak yartı}ı 
18 - Kule atlama 
19 - Hanımlar Türk bayrak 

yarışı. 

'H:tlercilere karşı Fransada 
tedbirler 

ÇANAKK.ALE, IO (A.A.) - Ça· 
nakkalede vatan için ölenleri ziyaret 
etmek W.ere Ba,lıke&İr Halkevinin ter 
tip ettiği seyahate iıtiralıı eden Balı
keairliler, Halkevi, mi...firleri Kur· 
şunlu köyünden karfılam14lardır. Kar 
şılama çok samimi olmu,tur. Balıkeair 
li" miaafirler ak§am Himayeietfalin 
balosunda hulunmu,lardır. Y .. nn harp 
sah..ıını z-eıecelder~ Mehmetçiiin abi 
deıini ziyaret edecekler, akp.m da bir 
temsil vereceklerdir. 

kekler. 
5 - 200 metre lrurbağlama ha-

romlar. 
6 - 100 metre •rt mtü 

ler. 
erkek- ı 

cektir. Yan,lar için Beykoz kaptanı 
IFahri Beyle kon luk, bi= unlan 
aoyledi: 

- Ga2eleniz tarafından tertip edil
mıf olan 13 Aiu.atos yanı!arında Sa
rı • aiyab (armayı taşl)'acak olan yü
zücülerim fevkalade çalııacaklardır. 
Bu mü:aahakalar Türkiye birincilihıe
rinden eTI'el yapılması itibarile f~v
kalade iyi bir harekettir. Yüzücüleri
nı.~ hem nıüubalcalardan evve] aü;cel 
h,jr ant:reneman yapmış olacaklar h~m 
de biz onların kun·ctlerinı ıbhı v •· 
kıncfaa ~önnüş oliitıcaCı2!. 

20 - 4 200 bayrak yarı~ı. 
Müsabakada atlamalar puvana 

dahil değildir. 
Diğer yarı~arın hepsi bilaistis

na puuan alacaklır. 
Valerpolo maclarını bir günde 

bitirmenin imkônı olmadığı için l 
miisabah:ılarımızda Vatel"polo ma· 
fi yaptırmayacaf; .z. 

140 bin eşek ansı 
öldürüldü 

MARMARiS, 10. A.A.- lyi bal 
istihsal eden Marmariste bu sene 
bal mahsulü çok iyidir. Her aene 

100 bin kilo bal ihraç eden bu mm 

takada halen eşek arısı ile mücade 
fo ~.ı;ım .. ktcdir. 

• ~imJiye kadar 140 binden fasla l 
""'k :ıruı itilaf edilmiatir. 

PARIS. 10 A.A. - Temps cazetesi. 
Mullıouse'c!an aldıi:ı ıu telcralı yaaıyor: 

dfoninque köprüsünden celerek Lu 
ıehrin sakin haDrnıa kartı hemen hemen 
meydan ckumu! olan ve badiseler çıka
ran Hiılercilere k&r!ı, bu ıebirde emni· 
yeti müdafaa için asker bulundurmak 
lazımdır" 

Şimdi '>u İl olmut demektir. Geçen 
pazarteai güaündenı.eri, Mulhouse kıı
la•ında oönderilmiş müfrezeler Haniıt
gue, Kem.!,• ve Chalampe'da kararıila 
lıurmu:t1ardır. 

Amerikada milli kalkınma 
V AŞINCTON, 10 A.A. - Milli lual

lunma te.;kilitı umum müdürü M. Hugb 
Johnson., reiıicwnhurun kar!ıamda aldık .. 
ları teahhüd:.. aleııeıı bozan maiaza1ar.. 
dan •Mavi Kartal» ip.retini,. çıkanlma
ıını emret.mittir. 

'M. JohnSOll, İfÇİ kullananl•nnr birçolı
ları naıı1 mafazalarıaın kapanma ... ı. 
lcriai talodit ettiline, itçileriır İ§ saatleri
ni tahdit eı.-lerİJ\İ de hanet- 1.iltiir-
miıtir. 

Cuma cünü Balıkesir • Çanakkale 
tehir takımları maç yapacaklardır .. 

Tahakkuk hatalanndan 
mütevellit zararlar 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Va
ridat ve maaraf tahakkuk hatalarm
dan mütevellit :ıı:ararlarsn tazmini için 
laüküm ituı talebi salat.iyeli 1aünh.a· 
sıran Maliye vek&letine ait olduğıs 
halde ımıhaaipleria ve ban aiakadar
ların doirudan dojruya DiYanı muh.a 
sebata m.üracaa.tla biikiüa itası tale
binde bulundukları prülmelr.te olchı
iundan bu cibi ahvalde al.lkadarlann 
da müdafası almdalr.tan -a .,,eı..aıet 
c;e dinm muhasehata müracaa.t edil
mek üzere evve1-irde Y• tafsilatile 
tloğruca vekalete müracaat edilmesi 
li.:ıum celdiii Malôye Yekô.l.tincıe alaka 
darlara tamim edilıniftir. 

- - ------

Yunan mebusan meclisinde hadise
ler oldu. Bir mebus dövüldü 

ATINA, 10. A. A. -M. Maz:araln. meba.an nNıdi.sinde libenıl 
fırkası namına söz alarak devlet memurları tarafından Veni'"1osa ,_,. 
;ıı tertip olunan suikast dola::;-isıyla hükumete vahim siyasi ve manevi 
muuliyetler dü;ıtüğünü söylemiftir · 

Diğer taraftan -r.iratci hrkasın dan Gabrilichü hükıimeti tahkir etli 
d sözler sarlettiğinden hiikıimet hrkası melıuslan miimaileyhi tlöu 
miislerdir. 

Müşir Fevzi Pş. Hz. geliyor 
ANKARA, 10. A. A. - Büyü lr erkcinıharbiye reisi Miifir Ferni 

P~a Hazrederi btı alqamki trenle lstanbula hattlıet etmi,Ier, uıa.. 
yoncla Ba,,vekil ismet Paf(J Hazreti erile Vekiller ve erluinı adıeriye fa.. 
ralınaan uğrulanmı~lmdır. 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 10. A.A. - Ağustosun birinci haltaa içinde cenııp /w 

dutlanmuda yedisi minademeli ol mnk ü-r.re 25 kaçakçı uakaamlo: biri 
yaralı ue ikisi ölü 29 kaçakcı, 1 tül enk, 500 kilo güımülr laaço:ğt, 600 
kilo inhisar kaçağı 3500 Jeller siğara luiğıdı, muhtelli cins hayuan t.
tulmustur. 

İşleyecek vapurlar hanği 
evsafı haiz olacak? 

Vapurların evsaf ve şeraitini tayin eden 
talimatname tebliğ edildi 

lktısaı Vekileti, Türk lirnanla.rı ara· ı 
smda i liyebilecek posla vapurlarının 

evsaf ye şeraitini te.bit etmif ve bu hu
susla hazırlanan talimatname Heyeti 

200, lzmit postalan 75 eros tonitito
ıundan ıqağı olaınıyl\caklardtr. 

l Haziran 933 taribindea itiharea 3 
sene sonra gros tonili.toları 2tSOO den 
ve sür'atleri 10 milden aşaiı vapurlar 
Trahzon hatbnda ifliyemiyecelderdir. 

V ckileden cıkııırak diiıı teblii edilınq lir. 
Bo yeni ~tnam'!"n.in ana ha..tla..~ ~un~ 
!ardır: 

1 - •Wlarmara Havza:H ve lmroz hattı 
haricinde işliyen bötön poıta npurlan 
teiaizle mücebhe-z olacaktır. 

2 - lzmit, 8andım1a, lmroz postala· 
rı mÜ5tesna, diğer bütün vapurlarda 1 
Ye 2 inci kaman. Ye yemek salonu bulu
nacaktır. 

3 - Bütün posta vapurlarında elek
trikle tenvirat ve kaJorif l'le teıhinat 
mecburidir. Salonlarda VMl'ilaıör bulun
durulacaktır. 

4 - Vapurlarda kamara adedine gö
re ınil--1.o.n k1fi kama<ot istihdam olu-
cak •~ 1-üfe de bulundurulacaktı.r. 

5 - Posta vapurları, Umwni Hıfzıs-
11ha kanununun 141 inci maddesinde ya. 
zıh ~Jıhi ıera~ti cami olacaklardır. 

6 - Trabzon Ye lzmir hatla.ruwl.a i'
liyecelt eksın-es p~•taları 1500, Alııde.ni:z 
ve Me ... in bPtların.<alci ekspresler 1000, 
Bartin, Bandırma hallarmcla elupreskr 
700, K3n•bip, Mucbıny.. U.llarmdalııi 
posbıl:ır 40!>, Banchrma adi -taları 

1 .uman 936 daa iti rea sür'ati il 
milden az olan vapwlaru• Menin ı.atu. 
da ela işlemesi meaedilecelı:tW. 

1 Haziran 933 tarihinden itiloaremı 3 
sene sonra bütün batlar.b çahfl'C'llıı ,,... 
purlar 200 tonilitodan Ye Bandırma 
postalan 300 tonilatodan küçük olmİ}'ıo
caklardır. 

7 - Trabzon ve lzmir postalarında 
en az 50, Mersin postalannıla 40. Ayn
lık, Karahiga, Barlin postalarında 30, 
Mudanya postalarında 20 ve 1 mroz po.., 
talannda 8 yatak bulunması §artla. 

8 - Tral,zon ve lzmi• ekspreslerinde 
birinci mevki ~alarda 3 Ye diğer ltu

tiio -labrda 4 yataktan lııı:rla ı.uı,... 
mıyacaktır. Os ,,.,_ sonra biıtün Yapur-
lardaki kamara.larda iki yatalııbn &.al 
olmıyacalııtır. 

9 - Vapurlarda her lu..ı..nda W 
manika halnaw:alı:l:d. 

10 - llrtısaı Vet.aleti, fiizum rirdW
iü h..ı.larda soğuk ı...- depos. ...,._ 
masrru mecburi tauı.ilettlııtir. 

• itilaf edilemiyen noktalan 
hahem karan halledecek ---····· .. T avassutlar nihayet netice verdi 

(Başı ı inci ubifede) 
IUaten !unları aöy!emiştir: : 

"- Geçenlerde size, aranızda ~:n
la~mana ten»ennisinde IMUuD01:uttmn. 
Dii.a de Beri.inde buluA&ll lktısat Ve
kili Celil Beyefendiden lel&fonla ba
zı emirler aldım. Bunları iblağ için 

si:ıi bucün buraya çağırdım. Celal Be
yefendi diyorlar ki:. Ar.uuxda anlAJ< 
maruz kendi menafiiaiz icabıdır. Ken 
dileri, itilaf için eaaolı laiç bir mani ol 
madıima kani bulunu:rorlar. Tqkili 
icap eden ,irket nizamnameti, ,.-eki.
letçe de yapılabilir. Ancak bu nizam· 
-, sizin arano<da tam 1ııİP itilif 
ye üeukle mutabık kalabilecejiniz 
bir nizamnameye na2aran, aia.i pek 
meıruıun ebniyecek bam alaki.mı iht~ .. 
Ya edebilir. Şayet anla""":ııaaıuz 1 
EylUldeo itiharen kaDUDun emri yeri
ne ptirilecek ve vapm'larm12 hağla· 
nacaktır. Bu takdirde kabotaj ihtiya
cını Devlet DenizyolJ .. rı iıletme idare 
ıi temin edecektir. 

Vekil Beyefendinin aöyledilderioi 
ıize bildirdim. aen de bir an evvel a· 
n.mzda a.nl&!fD&<UZl tekrar rica ede
rim.'' 

Toplantıda bµlunan vapurcul.ırdan 
Yelkencizade Lutfi Bey, arada ihtilif 
kalmadıimı oöyliyerek Sadullah. Be. 
ye ceyap •ermiıtir. 

Sadullah Bey, kat'i bir itilif için 
Rize mebusu Fuat Beyin de taY&NU• 
bmu esircemedii:ini söylemqtir. Va
purcnlar, Sadullah Beyin yanmda.a 
çıkbktan sonra TaJ'J'Bft cemiyeti
ciclerek Fuat Beyin nezdinde toplan· 
mqlardır. 

Orada, iki tarafm ıimcllye kadar aa 
lqamadıldarı noktalar ıniioalııap eclil 

mittir. Yelkenci zacleler &'ftl- Ya• 
purlann takdir edilmekte olaa kıy
._tlerine nazaran en ze1l&'İn finnadan 
yedinciye kadar büyü MnDaY• sahi

hi finıaalar --...alerind- mürek
kep bir idare meclisinin tetelıkiilüaii. 
kabul e~ telaarlamıtlanhr· Sa 
dıkzadeler papu, kendileriaia de bir 
ain-- projeleri el.ı.t-u. ileri 
sürmöiflenlir. 

Neticede, it Bankuı umum müdür
vekill Mua- ft a....,_ ı....R ı.. 

Beylerin hakem olarak iatil.apları ic
ra eclilıaiJtir. 

Y ann yapurc:a'4r ı.irlijiade 111-
mer n '-il laa Beyleria lııuzsile 
içtima edilecek Ye itilif etlilemiyen 
ooktalar oluna hakamleriı. kararlan 
daiı.ainde h.al.lohmaeakbr. 

Baba oğul bir adamı 
öldürdüler 

TRABZON. 9. - Sümae.ne.nin 
Görgör köyünden Aalan Te •il• 
Pir, bir fmdık -leaieclen Mu. 
tafa Şükrü ile kavga e~lerdir. 
Baba ojlu Şükrüyü öldürm•r 
Ye Ali Muhiddin ve Mll$lafa iamin 
de diğer iki ~yi yaralamrtlanhr. 

Katillerden Aslan yakalandr. 
Oğlu Pir takip ediliyor. 

Y omranm Kehalı köyünden 
Mustafa, arkadafı Mithat tarafın
dan kurfunla öldürülmü,tür. 

Bağları değiştirilen köyler 
Mardin Vili.yetiain Savur KazaJmill 

bağlı Birki, Şifistaa, Kefudel, Kurriul

:ra. Kurrisüfla, Deyir Gu•İ2 ..., biı kaz.a
nın Meserti nahiye.sine hailı Ki.niteyh 
köyleri bağlı bulunduktan merkezlerden 
aynlarak mc:zkür Viliyetin merkez bza
.. na, 

Maraiıı Vili.yetinin Savur kazasına 
bailı Haldah köyü Mı kazadan ayrıla
rak Gergiiı kazasınm Ayinkif naıh~. 
loa(laıunışbr. 

Bandırma - Balıkesir şosesi 
çok bozuldu 

BANDIRMA (Milliyet) - Ban.ı.r
Babknir "'8e•inİıa Bandırma ile Göt.el 
an·mdeki kısan son zamanlarda çok b.>
zulmut. Yesaİti ..tdiye ceçemİyecek bir 
baFe celmiıtir. Y ollardalıi büyük .-e teh
likeli çuknrlar, wyük taş çılmıtılan, ..... 
ralardan ceçmekte ol.n arat.a, otomobil 
Ye ~ felce uğratacak de..eceıle te
sir etmektedir. , 

h yo11aruı kıt ~en taJWiri- Rt-
1ıwnw ı;. 1rr. 



l-f-1. rpan-J 
Diplomat! 

Fransanm harpten sonra parlayan 
büyük diplomatlarından biri §arkta 
seyahat ediyor: 

M. Edauard Herriot. 
Bu diplomat Fransanın buırün .... ğa 

ve sola koıup yorulan yegane ada
mıdır. Harbi Clemenceau yaptı •• Harp 
ten sonra baılayan çetin aiyaai müca
deleyi de Herriot yapıyor. 

Bu diplmnat geçenlerde Amerika
ya kadar gitti. Her fevkaladeliği ke
mikleri çatırdarcasma alluılayan A
merikalılar Fransanm bu babacan 
diplomatını (Sesi! Sorel) den daha 
çok beğendiler .• Bu diplomatta ne gi
hi meziJretler var? 

Herriot vilayetlerden hirinin bele
diye reisi ve mehua, eski baıvekil. Ya• 
ni tıpkı Cleınenceau gibi halk için
den yetiımit, Fransaaın mukadderatı
m eline alacak kadar yÜkselmit bira
dam. 

iktidar mevkiinden çekilince çan
tasını eline alıyor, nezaret merdiven
lerini iniyor. Tramvay beldeme yeri
ne kadar yÜrÜyor ve birkaç santim 
verip evine gidiyor. 

Bir defa ırene iktidar mevkiinden 
u:zunca bir zaman uzaklaımııtı. Vi
yanaya seyahat etti. Maruf bir musi
lri iistadmm hayatı hakkında vesika
lar topladı ve bir eser yazdı. 

Bugün Herriot Franoanm eli aya
ğıdır. Beynelmilel konferanslarda 
Fransayı o temsil eder, en çetin ve i
ç.inden çıkılmaz aiyaai müzakereleri 
Fransa namına o idare eder. Franıa 
hangi müıkülle karıda§•&: 

- Aman Herriot ! 
- Kuzum Herriotl 
Diye ona sarılır. Ve bu harp ıonu 

diplomatı bir müteha88ıs doktor gibi 
hastadan hastaya koıar, tedaviye uğ
raıır. 

Fran....da heı altı yÜz seçme me
bus bulunduğu mecliste hu ayarda an
cak birkaç diplomat vardır. Bunlar 
muayyen aiyaai fırkaların eleba§ısı
dır. Fakat mesele burada değil. Bu I 
diplomatlar iktidar mevkiinde hangi 
ekseriyet olursa olsun yalnız bir f"Y 
dütünürler: - Franaa! 

Harpten evvelki diplomaai tama
mile ölmüştür. O diplomasi aristokra
ainin bir süslü ıubesi gibiydi. 

Harp siyasi ve içtimai bütün telak
kileri alt Üst ettikten sonra ortaya ih
tiyaca göre yeni bir diplomatlar SJruh 
çı'#tı. Ve arbk diplomasi teknik kai
delerle İ§liyen sımf baline geldi. Si
yasi müzakereler birer futbol maçı 
gibi oldu. Müııakaılarm, müzakere u
sullerinin böyle çetinleştiği bir devir· 
de diplomatların da böyle hacl}'atmaz 
gibi <lai~a dönen, hareket eden ve 
aırh yere gelmiyen mahluklar olması 
icap ediyor. işte M. Herriot bu s1n1f 
harpsonu diplomatlarının elehaşısı
drr. 

Kafa11 gibi bünyesi de kuvvetli o
lan muhterem misafirimiz itte böylE: 
bir diplomattır., 

Burhan ÇAHIT 

Vecihi balosu 
Vecihi Si .. il tayyare mektebinin bu 

sene mezunlan şerefine dün gece Bel
vüde bir müsamere tertip edilmiıtir. 
Müsamere çok eğlenceli olmuştur. 

Doğum 
Türkiye otomobil, lastik ve traktör 

tirketi müdürlerinden ve eski gaze-
teci arkadaılarımızdan Mehmet Rifat 
Beyin bir erkek çocuğu olmuştur. Ço
cuğun ve annesinin ııbh~;i İyidir. Yav 
nıya uzun ve msut ömürler diler, ebe
veynini tebrik ederiz. 

Veremle mücadele aza
sına kolaylık 

Verem mücadelesi cemiyetinden: İs
tanbul verem mücadele cemiyeti, halka 
kolaylık olmak üzre şehrin her mmta
kasındaki eczahaneler.e birer makp.uz 
defteri göndermiştir. Muhterıem azanın 
veya yeniden aza o.lmak arz,u edenlerin, 
hem aza yazllmak hem aıidat vermek üz 
re !rendi muhitlerindeki eczalıanelere 
miirac.aatları rica olunur. 

1 BORSA 1 
(1 ı Bankaundan alınan cetveldir) 

10 AGUSTOS 1933 
Akı am Fiatları 

latikrazlar Tah...ilit 
•lİkraz dahili 97,50 Elektrik -~ 

] 933 istikrazı 95,25 Tramva:F ~ 

ş.. rk d . yolları 2,45 Tünel ~ 

D . Muvahbide 54,25 R.ıhbm ]~ 
G Ü nrükl."!.r 8,25 Anadolu 1 47,45 
Sa ydi mabi 6,60 
B aidat 10.25 ., 111 46,70 

T 1 ask~rİ7• 10 Müme••İl 51,20 

ESHAM 

t B-.nkan Na• Telefop 13,25 
m • 9,50 Boı:nonti 21.-
, " Hamilin• 9,55 T@:-ko• 27.75 

• , ,, Müea-.;• Jf)2_ f.imento 12,50 
T rnmv&f 50 ttiat d•J'· 20.-
A nadolu Hisse 27,60 Şark day. 1,55 
R eji 3,60 "'Bal,. 2,75 
ş ir. Mri.,-• 15,25 Şark m. ecsa 2,90 

ÇEK Fi ATLARI 

Parll 
l.ondra 

Nü7ork 
MiJano 
Brüksel 
Atina 
Cennre 
Sofi& 
Am.atıerdam 

12,06 ı Praj 
700 Viyana 

64,0S Madrit 
8,98125 Berlin 

3,38,75 Zloti 

82,69 Peıte 
Z44 BelCTat 

67 ,77 Bükreı 
1,17 Mo•kova 

15,91,50 
4,29,50 
5,64,SO 
l,98,SO 
4,22,25 
3,70,75 

34,57,725 
'19,48,25 

1090 
N U K U T (Sabt} 

Xu1'uı -O f. Fran•ız. 2 167 
1 l~terlin 704 
t Dolar 155 

20 Lil'et 219 
20 1. Belçika 116 
2 O Dnbmi 25 

20 1. lı•İ~M 818 
2D l.e•• 0.25 
2 1 Kur. Çek 116 

1 Florin 84.-

1 Şilin, A ... 
1 Pea.la 
1 111 .. k 
l Zeloti 

20 Le,-
20 Dinar 

1 ÇeraoY-cı 
1 Alım 
ı J'Vlffidi,.. 

B.anknot 

Kurut 

25.-
16.-
1511.-
24.-

0.23 
55.--.-

927 
D . .ll 
2.• 
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EkonoMI 

Veresiye, peşin 
Aradaki fi at farkı ne 

kadar olmalı? 
Vereaiye eşya fiyatlarmın petin fi

yatlardan ne nisbette fazla olmaSJ ma 
kul olacağına dair Ticaret odasına 
bir müracata yapılm.ıtbr. Odaca me
sele iki cepheden tetkik edilmiıtir: 

ı - Veresiye, peşin fiyat farla, 
mala bağlanan sermayenin faizi ve 
tahsilat yapılmama11 ihtimaline kartı 
bir sigorta primidir. 

2 - Muhasebe noktasından da, fa. 
iz beaabına değil, emtia hesabına kay 
dolunan bir temettüdür. 

Bu noktadan bu farkm yÜzde ıo -
ıs arasmda olması makuldür. 

Bu fark, faiz ve sigorta primi di
ye kabul edilirse, vesaiti yÜzde 6 ol· 
maaı icap eder. 

Oda, farkın faiz olduğuna göre 
cevabını hazırlamaktadır. 

Arpa ihracatımız 
Bu aene arpa ihracatnnız , geçen 

seneden fazladır. Almanyadan maa
da muhtelif yerlerden arpa talepleri 
vaki olmaktadır. 

On senelik iktısadi faaliyetimiz 
Cümhuriyetin onuncu yJldönümün

de ne,redilmek üzere, lktısat vekaleti 
,ıo senede kaç şirket ve banka teıek
kül ettiğini, indi ve ticari hareketler· 
deki inkitafatı tamamen mmtakalar· 
dan sormuştur. Ticaret müdürlüğü, 
bu hususta tetkikat yapmaktadır. 

Yeni idare heyeti 
Ticaret ve zahire borsasının yeni 

idare heyeti, Ticaret odasınca tasdik 
edilmiıtir. 

Giresondan usulsüz verilen 
şehadetname 

Ticaret odası meclisinin evvelki 
gün yaphğı toplanhda, Gireson Tica
ret odasından verilen bir fındık men
ıe şahadetnamesine ait müddeiumu
milikten gönderilen bir tezkere okun
duğunu yazmışbk. Aldığımız mütem
mim maliimata göre, bundan bir müd
det evvel Giresondan gelen bir parti 
fındık lstanbul Ticaret odası eksperi 
tarafından muayene edilmiı ve nizam 
nameye muvafık görülmemiştir. Vaki 
olan itiraz üzerine· ayni fındıktan ikin
ci defa ekspertize ettirilmiş, ayni 
neticeye varılmı§tır. latan.bul Ticaret 
odası, menşe şahadetnaıtıeleri verilir· 
ken daha dikkatli davramlması için 
Gireson Ticaret odas1nın nazarı dik
katini celbedecektir. 

Yumürtayı taze tutmak 
için boya ··· 

Kasımpaşada oturan saatçi ve ma
kineci Hasan Efendi Ziraat odasına 
bir yumurta ~etirmiş ve kendi ketfi 
olan bir boya sürmüştür. Hasan Efen 
dinin iddiasına göre bu madde yumur 
tayı marta kadar taze tutacakhr. Yu
murta mühürlenm.i§, bir kutuya kon
muttur. Martta açılacaktır. Bu mad· 
de müspet netice verirse ihJ.aç edile· 
cek yumurtalara tatbik olunacaktrr. 

Dahili tütün istihlaki 
Son senelerde beynelmilel tütün pi

yasasmın aldığl vaziyet tütünün dahil 
deki sürümünü arttırmak lüzumunu 
göstermiştir. Dahili tütün istihlakinin 
artımı zirai ve ticari sahada genişleyi
yİfİ temin edecek esası. bir antll ola
cakbr. inhisarlar idaresinin senevi tü
tün sarfiyatı ıo • ı2 milyon kilodur. 
Yani istihsalabn en daralnıış olduğu 
aon aeneyi nazarı dikkate alırsak kırk 
milyon kilo tütün yetiştiren Türkiye· 
de Türk hallunm ancak on milyon ki
lo tütün aarfettiğini inhisar sarfiyatı
na göre kabul etniek liznndır. Hal· 
buki bir memleketin tütün oarfiyatı 
hesap edilirken nüfus başma vasati 
ı .S kilo iotihlftk alınabileceği itibar e
dilir. Nüfus umum müdürlüğünün son 
hesaplarına göre nüfusuinuz 13,S mil 
yonu bulmU§tur. Bu vaziyete göre tü
tün istihlak mikdarmın memleketimiz 
için en az bir hesapla 2S milyon kilo 
olması lazımdrr. Halbuki bugünün va 
ziyeti bununla ni•bet kabul etmiye
cek az bir mikdardadır. Alakadarlar, 
bu açığı doldurmak için başbca iki 
çare öne sürmektedirler: Ucuz, her sı 
mf halin ve bilhassa köylüyü tatmin 
edecek tütün ve cigara çıkanlmaSJ. 
Ucuzluğun varidah azaltmak değil, 
bilakis sürüm noktasından çoğaltaca
ğı kanaati kat'idir. 

Yeni silolar 
Ziraat vekaletinin yeni silolarının 

inıasma baılanmak Üzeredir. Silola
nn inıaatı kısa bir zamanda ikmal 
edilecektir. Yedi yerde inşa edilecek 
olan yeni silolar ufak ve ambar mahi 
yetindedir. Vekalette mütetekkil silo
lar komiayonu büyük ailolann Wı:erin
de meıgul olmaktadır. Bunlar ailo ih
tiyaclftl tamamen karştlayacaktır. 

Buğday mahsulü 
Bu ıene buğday mahsulümüzün be 

reketli olduğunu, Suriye ve Filiotine ih 
racata baılandığmı yazmqtık. Bu sene 
buğday ihracatmıı:un haylı !azla ola
cağı anlllfılmakta ve muhtelif yerler-
den talepler vuku bulmaktadır. L 

Zahire borsasında bir 
aylık muamele 

Geçen .ay zarfmda Ticaret ve ·~ahi
re bonaaında 397 vagon ve 5 bin çu
val buğday, 77 sandık afyon, 76 ••· 
gon ve 2470 balye tiftik,, ı2ı vagon 

Poll•t• 

Fantomanın 
Kardeşi 

----

,, 

1 

Dün yakalandı, bir şebe-
ke ile alakadarlarmış 
Methur Fantoma Mebmedin karcfeıi 

Abdurrahman bazı b1rs1Zlıklardan yaJcı,. 
lanmı§br. Abdurrahmanın yeni bir hrr
SIZ şebekesile alakadar olduğu söylen
mektedir. 

Tehditle para talebi 
Evvelki gece Sultanahmette Üçler 

mahallesinde bakkal Hamit Efendinin 
dükkanından para istemek suretile teh
ditte bulunan sablkalı Remzi, Mehmet 
ve Zeki yakalanmıştır. 

Tramvay çarpışması 
106 numaralı Şişli - Tünel arabası dün 

depo önünde yoldan ÇJkarak bağcıvan 
'Muharreme çarpmıı bacağını klrmıştır. 

Uluköy hırsızlığı 
Uluköy'de Necmettin Beyin evinin 

soyulduğunu ve lursızlann yakalandığl· 
m yazmııtık. Bu badise hakkında dün 
de mütemmim olarak su tahkikatta bu-
lunduk: -

Calınan para ve mücevherat 20 bin li
ra .kJYmetindedir. 

Hırsızlıktan sonra evin hizmetçisi ya. 
kalannuştı. 

Diğer hırsız Hüseyin Safra köyüne 
kaçmış ve orada Muıtafa'ya bir kısmım 
bırakmışbr. 

Hüseynin Bu!'sa ·da Davut isminde ba
bası vardır. Mücevheratın '1ir kısmı da 
oraya götürülmüştür. 

lstanhul 2al:--1tasır.ım ısarı üze.rine Da
vut t" yakalannuşbr ve- lstanbul'a geti
rilmiştir. Hırsızlar Mehmet, Hüseyin, 
Rifat Davut'tur. 

Çay içerken öldU 
Taksimde S.raselvilerde Mehmet E. 

fendinin kahvesinde çay içmekte olan 
Tarlabaşmda otu.....,. Mihal ani olarak 
ölmüştür. 

Muayyen müddetten 
fazla kalan eşya 

Kontenjan münaseJ,etile veya muame
leleri dolayısile güm.-illrlerde muayyen 
müddetten fazla kalan tüccar e§yasından 
ardiye ücreti a1?nmnırac;ı !-leyeti Ve!tile
ce tekarrür ettiğini yazmışhk. lstanbul 
gümrükleri başmüdürü Seyfi B. ı hazi-1 
randanberi alınmakta olan bu ardiye üc
retlerinin adeır.l tahsili i'=in henüz res
mi tebligat vr ki olmadığını söylemişlİf, J 

-o--

Vitrin, dekor 
Dünkü müsabakalarda bi
rinciliği Sümer Bank aldı 

Dün sergide bir haftadan beri bekle
nilen vitrin ve dekor müsabakalar> yapıl
dı. Baıta htanbul meb'usu Salih Cim· 
coz B. olmak üzere sanatkarlardan mü
rekkep jüri heyeti saat onda toplanıru§· 
!ardı. Bütün pavyonlar birer birer ge· 
zildi jüri azası ellerinde defterler her 
vitrin ve dekor için en büyük sayı 10 nu
mara olmak üzere numara 'Veriyorlardı. 
Nihayet numaralar tevhit edildi. Gerek 
vitrin ve gerek dekorda Sümer Bank'm 
pavyonu birinciliği aldı. • 

Dün de sergiyi yirmi bine yakın bir 
halk kalabahğı ziyaret etti. 

Maarifte 

Ecnebi mektepler 
Rağbetsizlik yüzünden bi

rer birer küpanıyorlar 
Şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet 

mektepleri talebesinin bu mektep! ıre 
gittikçe rağbet ebnemesi yüzünden, 
kapanmaktadır. Gedikpafa Amerikan 
mektebi, Beyoğlu Rum lisesi, Beyoğlu 
Yugoslav ilk mektebi bu sene batın· 
da tatili faaliyet etmektedirler. Bu
na mukabil resmi Türk mekteplerine 
ecnebi ve ekalliyet unsurlar gittikçe 
fazla rağbet göstermektedir. 

Talebe birliğinin Anadolu 
seyahati 

M. T. Talebe birliğinin Anadolu 
seyahati<, çıkması için Maarif veka
letinden müsaade gelmiştir. SO kitilik 
bir kafile bir profesörün reisliği altın· 
da ayın 14 ünde şehrimizden hare
ket edeceklerdir. Heyet evvela Malat· 
yaya gidecek, oradan Elaziz ve Ada
na yolile Afyona gelinecektir. Afyon 
da 30 ağustos bayramma iıtirak edi
lecek ve oradan Çanakkaleye gidile
rek şehitlikler ziyaret olunacak ve S 
eyllilde lstanbula dönülecektir. 

.. .- .. --o- -
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Asri mezarlık 
Zencirli kuyudaki araziye 

kıymet biçildi 
Belediyenin Zincirlikuyuda inıa e

deceği asri JDezarlık için tayin edilen 
araziye defterdarhk loymet takdir 
etmİ§tİr. Bu arazi 250 dönümdür. Dö
nümü 80 liradan belediyeye satdacak 
hr. Defterdarlık bu ~İyatla bu arazi. 
nin belediyeye satılmasının muvafık 

olup olmadığım Maliye vekaletine 
sormuştur. Maliye vekaleti muvafakat 
ederse satış muamelesi yapılacaktır. 

Trakyalı misafirler 
Bugün Cumhuriyet abide

sine çe!enk koyacaklar 
250 wsiden mürekkep Garbi Trakya

lı misafirlerimiz, dün şe~ri dolaımış ve 

bir kmmlan d~ lstaı:ıl,uMa "ulunan ak
rabalarını ziyaret etmiılerdir. Misafirle
rimiz bugün Ayattiyada kili&eısinde ya
pılacak ~uhani ayinde bulunacak ve Cüm 
huriyet abidesine çelenk koyacaklardrr. ı 

Garbi Trakyalı mioafulerimizin hi• 
lasmı ayın lS inde lstanbulu terkedecek
ler1 diğer bir kısmı da ayın 22 sine ka
dar burada kalacaklardrr. 

1 KUçUk haberler -, 

* Galata yolcu salonu gümrüğü mü 
dürlüğiine ba:pnemur Enver Bey tayin 
edilmiştir. · 

• Yüksek baytar mektebi Zoetekni 
müteha,;ısJSı Salahaddin Beyle mütebas 
SiS M. Velman ve Vilayet baytar mü
dürü Etem Bey dün vilayet aygır de
posunda aygırların zootekni evsafmı 
tetkik etmiılerdir. • 

Bugünkü at koşuları 
Veli efendide yapılacak bugünkü ko
şulara kırk dört at iştirak edecek 

Yazlık at yarışlarına bugün de de
vam edilecektir. Bugünkü ko§ulara 
44 at iştirak edecektir. 

BiRiNCi KOŞU (Sattı koşusu) 
Üç ve daha yukarı ya§taki baliıkan 

lngiliz at ve kısraklara mabsuıtur. 
6 at iştirak edecektir. 

ikramiyesi: 22S liradrr. 
Birinciye ıso lira, ikinciye SS lira, 

üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi: 2,2S liradır. 
Siklet: Üç yaımdakiler SS kilo, dört 

ve daha yukan yaıtakiler 60 kilo tatı· 
yacaklardır. 

Satış fİyah ıSOO liradan yukan o
lanlara beşer kilo il.ive edilir. 

Satıı fiyab 800 ve daha aıağı olan 
!ardan beşer kilo tenzil edilir. 

Mesafesi: 2ıoo metredir. 

iKiNCi KOŞU (Handikap) 
Dört ve daha yukan yaştaki yerli, 

yarnnkan arap ve haliakan arap at ve 
kısraklara mahsustur. 9 at ittirak ede 
cektir. 

ikramiyesi 225 liradır. 
Duhuliyesi: 2,2S liradır. 
Mesafesi : 2200 metrodur. 

OÇONCO KOŞU: 
Üç ve dahıı. yukarı yaıtaki yerli ya• 

ve 252S balye yapağ1, 966 çuval ic; 
fmddı, ıs vagon kufyemi gelmiş, JIO 
bin 898 çuval un, 9829 ton buğday ü
zerinde muamele olmuııur. Temmuz 
aymdaki buğday fiyatları 3,80 - 5,S 
kuruş arasında değiımi§tir. 

Geçen temınuz zarfında ıehrimiz
den 248S balye tiftik, 2483 balye 
yapağ., 20ı ı çuval kuıyemi, 393 çu
val hndık, 86 sandık afyoıı, 11625 çu· 
val arpa, 250 çuval buğday ihraç edil 
mittir 

rımkan lngiliz at ve luaraklara mah
sustur. İ2 at iştirak edecektir. 

ikramiyesi 42S liradır .• 
Birinciye 3SO lira, ikinciye SS lira, 

üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi : 4,2S liradır. 
Siklet: Üç Yatmdakiler SO kilo, dört 

yaşmdalı:iler S8 kilo, beş ve daha yu· 
karı yaıtakiler 60 lu1o taşıyaeaklar
drr. 

Mesafesi .ı200 metredir. 

DôRDONCO KOŞU (Handikap) 

Uç ve daha yukarı yaştaki haliskan 
Jngiliz at ve lusraldara mahsustur. S 
at iştirak edecektir. 

ikramiyesi 350 liradır. 
Birinciye : 275, lira, ikinciye SS li 

ra, üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi 3,S liradır. 
Meoafeai: 2,200 metredir. 

BE~INCJ KOŞU 

Dört ve daha yukan yaıtaki yerli, 
yarımkan arap ve haliakan arap at ve 
lnsraklara maboustur. ı2 at iıtira~ ede 
cektir .. 

İkramiyesi: 22S liradır. 
Birinciye: 150 lira, ikinciye S5 lira 

üçnücüye 20 lirıı.dır. 

Duhuliyesi : 2,25 liradır. 

Siklet: Dört yaımdakiler S6 kilo, 
beı ve daha yukarı ya§takiler S8 kilo 
lapyacaklardır. 

ı933 senesi zarfında kazandığı ik
ramiyeler yekiınu 400 liraya baliğ o
lanlara ikişer, 600 liraya baliğ olanla 
ra üçer kio, daha fazasıru kazanmıı 
olanlara beıer kilo ilave ediir. 

Hiç kot'! kazanmamı§ olanlardan 
ı dörder kilo tenzil edilir. 

Mesafesi 2,000 metrodur. 

Mahk•m•l•rde 

Türklüğü 
Tahkir davası 
M. Jeannone'nin berati 

istendi 
Vagonli şirketinde çalışrrken Türklü· 

ğü tahkir ettiği iddia edilen ltalyan te
baasından M. Jannone'nin muhakemesi 
dün Birinci cezada ikmal edilmiştir. 
Davacı Necmettin Bey davasmdan nz· 

g~miş, iddia makamı da cürüm sabit ol· 
madığmdan beraetini istemiştir. 

Mubakeme karar tefhimi için pazar 
gününe brrakılımşbr. 

oıume sebebiyet davası 
Darphane müdürü Ihsan Beyi çiğne

yerek ölümüne sebebiyet veren şoför 
Şükrü Efendi ile Ihsan Beyi hastaneye 
kabul etmediği iddia edilen çocuk hasta
nesi doktorlanndan Ziyaettin Mitat Be
yin muhakemelerine dün bakdmıstır. Şo
för Ihsan Beyi çiğnemediğini söylemek· 
tedir. 

Ziyaettio Mitat Bey de hastaya ilk te
davisini yaptığını, yarası ağır olduğu i
çin hastanede yatmasını teklif, hatta ıs
rar ettiğini, fakat merhum Ihsan Beyin: 

- Ailem basta. Muhakkak eve git
meliyim, diye yatmaktan imtina ettiğini 
söylemektedir. 

Muhakeme iki taraf vekillerinin rapor
Jann tetkikine istemeleri üzerine batka 
güne brralulnu:ıbr. 

Neşriyat davaları 
ı930 seneainde Savurdan Son Posta 

gazetesine «çiplak kadınlar yanıyonız 
diye bağriyorlar» serlavhali bir telgraf 
bavadiai gönderdiğinden dolaYJ muhabir 
!Mesut ve o zamanki Sonposta mesul 
müdürü Halit Bahri Beyler açılan ve 
mahkimıiyetle neticelenen dava temyİz 
mahkemesi tarafından nakzedilmişti. Bu 
davanm nakzan rüyeti de dün neticelen· 
miş, Mesut Bey bir ay hapse 25 lira pa
ra cezasına mahklim olmuştur. Halit 
Bahri Bey bulunamadığından aranmaSl-

na karar verilmiştir. 

* Galatasaray klübü idare heyeti aza
sından IJ'iitevelli Mehmet Beyin Olhn
piyat gazetesinde hakkında telmih tan
kıyla hakll'"et amiz neıriyatta bulundu
ğundan dolayı Eşref Şefik ve Sadim Ga
lip Beyler aleyhine ikame ettiği da.aya 
dün ikinci ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Dünkü muhakemede iddia sahidi ola· 
rak l pekçi Ihsan, lsmail Müştak, Naim 
Cemil, Tevfik Ali, Servet Gevher, Muh· 
tar Necip, Ali Haydar, Bürban, Talat 
Mitat, Beyğolu Nahiye müdürü Suphi, 
Sait Daniş, Hayati Beyler dinlenmişler· 
dir. Bir kısmı şahitler gelmemişlerdir. 

Sait Daniş ve Hayati Beyler makale
de Mütevelli Mehmet Beyin kastedildiği 
anlaşdmadığmı söylemişler, diğerleri o· 
kur <ıkumaz Mütevelli Mehmet Beyin 
kastedildiğini anladıklarını bildinni§ler
dir. 

Muha\;eme Eşref Şefik ve Sadım Ga· 
lip Beylerin sabtkalarının aorulma11 ve 
gelmiyen ?bitlerin ihzan için 17 ağus· 
tosa bmılalımıhr. 

Taahhütlü mektubu açmış mı? 
611 nuD'.aulı teabhütlü mektubu aç

maktan suçlu Posta memurarmdan Raa 
ve Osman Nuri Efendilerin mubakem& 
sine dün Birinci ceza mahkemesinde bat· 
!anılmıştır. Suçlular İsnat edilen cürmü 
inkar ebnişlerdir. Muhakeme tahit ceJ. 
bi için başka gÜne bırakılmıştır. 

Bir serseri çalıstırılacak 
' Polis Ankaradan şehrimize ı2 gün ev· 

ve! gelmiş, 20 Y"§mda Faik isimli bir 
genci şüphe ilzerine yakalanuı ve lstan
bulda ikametgahı olmadığını anlayınca 
«serseri» di?" diye BL.-inci c,.za mahkeme 
sine sevketmiıtir. 

Mahkeme Failon lstanbulda ikamet
gahı olmamaSJ ve ıüpbeli yerlerde do· 
)aşmakta olmasını nazarı dikkata alını§ 
ve 2 ay müddetle Belediye işlerinde, 
yahut nafıa hizmetlerinde çabthnlması
na karar vermiştir. 

iki hırsız mahkOm oldu 
Muallim Ahmet Şükrü Bey İsminde 

bir zabn 300 lirasını afıran Cafer S ay 
25 gÜn, Hatçe Hamm isminde bir ihti
yar kadmm ı20 kurufunu qrran Naz
miye de 2 ay hapse mahkiim olmuşlardır. 

-
Tayyare cemiyeti bu sene 
orduya 35 tayyare veriyor 

Tayyare cemiyeti lstanbul ıubesi mÜ· 
dürü Hasan Fehmi Bey, kendisile görü
ıen bir muharririmize bu sene orduya 
hediye edilen tayyareler hakkında ıu 
malumatı vermiştir: 

- Aziz ve cömert milletimiz bu sene 
kahraman ordumuza 35 tayyare hediye 
etmiştir. Bu tayyareler, bunlarl satm a
lan aşağıdaki kaoabalann isimlerini ta
ııyacaklardrr: 

lstanbul • Küçiikpazar, Beşİ!lta§, Ba
kırköy, Eılri§ehir, Geyve, Bozüyük, A
masya, Midyat, lzmir, Maniaa. Ödemiş, 
Sarayköy, Çine, Hope, Samaun, Kavak 
(Samaun), Trabzon, Bafra, Sürmene, 
Görele, Giresun, Fatsa, Bartin, Zonııul· 
dak, Ereğli <Karadeniz). 

Bunlardan Trabzonlular ile Samsunlu
lar, ikinci, üçüncü, dördüncü; Giresun· 
lular ikinci, üçüncü; Bafralılar da ikind 
tayyarelerini almışlarcbr. 

Nişanlanma 
Esbak Maliye NaZIM Abdürrabman 

Beyefendinin kerimeleri avukat Şiikiife 
Harumefendi ile avukat Ziya Fikret B. 
in nitanlan Abdürrahman Beyefendinin 
Büyükada'dalri kötlderinde icra edilmiş· 
tir. (626ı) 

3 

Bir sual! . 
Karilerimden biı-iai bana bir sual 

soruyor ve c~vabmı İatiyor amma, ben 
cevap veremıyorum. Sual ıudur: 

"Bir otomobil yarıımda hakem he
yeti veya müaabı~ardan biriai mızık .. 
çılık yaph diye mahkemeye müracaat 
edip dava açıldığını gördüm. Ben bu 
İşte "bak" namına bir ıey görmedi
ğim için dava açılamaz sarurdnn. Hal 
buki açıldı ve rüyet te ediliyor. O hal
de iki kiti horoz döğü§türmek veya 
at yarqtırmak için mutablk kalsalar 
da ~emler horoslardan biri hak• 
kında haksJZ bir karar verseler bak-
51zlıia maruz kalan horozun sahibi. 
mahkemeye müracaat edebilir mi?.!• 

Hülasasım yazdığnn bu mektuba 
cevap veremedim. Fikirlerini sordu. 
ğum bir kaç hukukçu bu ite mahke
me bakamaz diyor.. Hadisat onları 
tekzip ediyor. Zannederim, bu it 
günün birinde Adliye ile spor hakem 
leri araaında bir ihtilaf sebebi olacak
tır. Bakalım Temyiz mahkemesi ne diye
cek? 

Bu sualj bana soran okuyucuma 
timdilik benim gibi İşin sonunu bek
lem.ea.ini tavsiye ederim. 

T aahbütlü mektup 
Gene karilerimden biri bana ya%dı· 

ğı bir mektupta, postahanelerde taah· 
hütlü mektuplan açtmp içi muaye. 
ne edildikten sonra kabul edildiğini 
ve bunun evvelce iliın edilmediği için 
postahanede zarf bulmak adresi yaz·· 
mak gibi güçlükler haod olduğundan 
şikayet ediyor. 

Tahkikat yaptırdmı. "Paramızı ko 
ruma" mülilıazaaile Maliye veki.leti 
Posta ve Telgraf idaresine taahhütlü 
mektupların içinde para olup olmadı
ğmı yoklamasını tebliğ etmi§, lakin 
posta idaresi bunu halka tebliğ etme
miş, tabii herkes mektubunu kapalı 
götürüyor ve orada açtırılınca müıkü
lat kendini gösteriyor. Posta idaresi 
kendi hesabına kolaylık olsun diye 
posta kutularmı memleket memleket 
ayırtırken biraz da halkın kolayını dü 
şünse ·ve mesela bu meseleleri ilin et
se, gİ§elerin önüne yazsa da elilem 
zora çekilmese olmaz mı? 

FELEK 

Eşya navulları 
Nakliye tarifesi pazar 

günü bitirilecek 
1 Eyliilden itibaren Türk limanla

" arasında tatbik edilecek yolu ve e§ 
ya tarifelerini tanzime memur komis
yon, eşya tarifelerini pazar günü bitir 
miı olacaktır. 

Komiayon. eşya tarifelerini dört lu
s1m olarak tesbit etınittir: 

1 - Aleliimum eşya. 
2 - Metremikabı ve adet itibarile 

nakli Ji.zım gelen eıya ,,e hayvanat. 
3 - Kıymetleri üzerinden nakli la 

zım gelen e§ya (para gurupları, mü. ... 
cevherat) 

4 - Sikletleri, normal siketli (bir 
tonu) geçen eşya. 

Alelfımum eşya da 6 kıoma tefrik 
edilmiıtir: 

A - Havayici zaruriye (buğday 
ve emsali) 

B-- İhracat maddeleri. 
C - İkinci derecedeki zanıri ha

vayiç (fasulye, nohut ve emsali) 
D - MütevasSJt fiatteki pamuklu 

me-nıucat. 

H - Manifatura. 
V - ipekli ve sair e§ya. 
Yeni tarifedeki fiatler umumiyetle 

rekabet fiatlerinden yÜksek, fakat ya 
pılan nakliyat fiatlerinden ucuzdur. 
Havayici zanıriye nakil ücretleri çok 
ucuzdur. ipekli efya nakil ücretleri 
de en yÜksektir. Yüksek eşya diye ta
rifede bir lusmı ayrılmışhr. ithalat 
qyasile de tarifelerde bir tasnif yapıl 
mış, değildir. ihracat eıyaSJnın nakli
ye ücretleri de pek ehven olarak tea
bit edilmiıtir. 

Vapur!nrın kıymetleri 
Hususi vapurlann muayenelerini 

bitiren heyet, M. Smit'in rahataızhğı 
devam ettiği için dün toplanmamış, 
azadan her biri kendi kendilerine va
purların evsaf ve akaamm.a nazara,. 
fiatlar koymuılardır. 

-----o---
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Mali teşkilat 
Yeni teşkilatta müdür
lüklere kimler geçiyor? 
lstanbulda tatbik edilecek olan ye

ni mali teşkilatın hazrrhklan dünden 
itibaren inkitafa başlamııhr. Teıkilat
la alakadar olan Adana defterdarı 
Talat, SamlWI defterdarı Zeynelabi
din Beyler dün Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Bu zevat ve Ankara defterdan sa
lim Bey dün öğleden oonra defterdar 
Mustafa Beyin yanında toplanarak 
yeni teıkilat hakkmda görütmütlerdiı 
Yann tekrar toplanacaklardır. 

Yeni teıkilitta Jstanbul tahakkuk: 
müdürlüğüne Adana defterdan Şeref, 
latanbul tahail müdürlüğüne Ankara 
defterdarı Salim, Beyoğlu tahakkuk 
müdürlüğÜne Samsun defterdan Zey
nelabidin. Beyoğlu tahail müdürlüğü
- Beyoilu defterdan Ali Rıza, Üskü
dar tahakkuk müdürlüğüne İstanbul 
varidat müdürü Amir, Osküdar tahıil 
müdürülüğüne Maliye vekaleti mer
kez muhasebeciai Şefik Beyin tayin 
edildikleri bildirilmiftir. Vilayet mu• 
haaebeciliğine tayini mukarrerdir. ı 

Zirai sergi 
Ziraat odası dün toplaDIDlf, eyliil

de açılacak ol.an. zirai ~gi iti ilcı 
menul olmuttur. 

• 
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Almanyanın Avusturyaya kartı ta• 
kip ettiği aiyaset Fransa ile İngiltere· 
nin müdahalesini davet etti. Malôm· 
dur ki Bitler iktidara geçeli, Alman· 
yanın Avuaturyaya kart,ı takip ettiği 
aiyaaet müstakil bir devlet muamele· 
ıinden ziyade kardet millet muame• 
leaidir. Bitler yani Milli Sosyaliat Fır· 
kası Avuaturyada da Milli Sosyaliz· 
min muvaffak olmasını istiyor. Ve bu 
fırkanın Avusturyada muvaffakıye• 
tini temin için elden geleni yapıyor. 
Dollfuı Hükômetinin vaziyetini itkiıl 
etmek için Alman aeyyahlarınm A· 
vusturyaya seyahatleri öyle ağır ıart· 
!ara tabi tutulmuıtur ki Almanlar A· 
vusturyaya gidemiyorlar. Bu, dolayı· 
aile Avusturyadaki, buhraru tiddetlen· 
direrek memnuniyetsizliği tenmiye 
ediyor. iki memleket arasındaki tica .. 
ret münaaebet]eri keailmit vaziyette .. 
d ir. Bir kaç hafta evvelisine kadar bu 
aabalara inhisar eden husumet hare .. 
ketleri son zamanlarda daha müspet 
ve daha kat1i ıekiller aldı. Avusturya 
üzerinden Alman tayyareleri uçarak 
Dollfus Hükômeti aleyhine beyanna· 
meler attılar. Münich radyo istasyo
nundan Avusturya Hükômeti aleyhi· 
ne propaganda yapılmıya batlandı. 
H a tta Avusturya • Alman hudut bo
yundan HitJer Fırkasına mensup bazı 
\utaatın Avusturyaya geçmeğe hazır· 
!anmakta oldukları bildirildi. 

Bu vaziyette Avusturya iki yol la· 
kip edebilirdi: 

1 - Milletler Cemiyetine müraca· 
at ederek Almanya tarafmdan takip 
edilen siyasetin sulh ve müsalemetı 
tehdit ettiğini binaenaleyh misakın 11 
nci maddesi mucibince meselenin Mil
letler Cemiyeti 'Meclisi tarafından tel· 
kikini istemek. 

2 - Büyük devletlere müracaat e· 
derek istiklalinin Almanya tarafından 
tehdit edil"iğini binaenaleyh Almanya 
nezdinde teşebbüaatta bulunmalarıru 
talep etmek. 

Avusn;rya ikinci yolu takip etti. 
Milletler Cemiyetine müracaat etmek 
işi daha ziyade alevlendirmek demek 
ı.lacaktı. Binaenaleyh İngiltere, Fran 
sa ve ltalyaya müracaat ederek Al· 
manyanın bu tecavüzlerine mani ol· 
malanın talep etti. Malômdur ki bu 
devletlerin Almanyaya kartı vaziyet· 
leri b iribirine benzemiyor. ltalya Al· 
manyaya müteveccihtir. Fransa Alman 
yaya karıı ıiddet siyaseti takip edilme
sine taraftardır. lngiltere de ikisi ara· 
aında bir yerde geliyor. Oç büyük dev• 
Jetin Almanya nezdinde mÜfterek te .. 
şebbüsatta bulunamıyacakları derhal 
anlaşıldı. lıalya, Almanyaya kartı 
yapılacak teşebbüsün Fransa ve in· 
giltere ile beraber olma .. sını iltizam et· 
m ed i. Ayrıca Bertin nezdinde dosta• 
ne teşebbüste bulunacağını bildirdi. 
İngil izler de teşebbüsüa müıterek ol· 
masını muvafık bulmadılar. Maama· 
fi h her halde ayn olarak bu teıebbü· 
sü yapacaklannı bildirdiler. Ve niha· 
v e! üç gün evvel, teşebbüa Fransa ve 
İngiltere Sefirleri taraffndan yapılmıt· 
tır. Evveli. Fransa Sefiri, aonra da 
İngiliz Sefiri Alman Hariciye Nazm· 
nı görerek Almanyanm Avuıturyaya 
karşı takip ettiği siyasetin üç nokta· 
dan hukukudüvel ve muahedelere mu• 
arız olduğunu bildirdiler. 

1 - Hukukudüvel kavaidine mu· 
gayir olduğunu söylediler. 

2 - Veraailles muahedesinin Avus• 
turya istikli.linin tanınacağına dair o.. 
lan hükmüne mugayir olduğunu bil· 
dirdiler. 

3 - Dörtler misakının ruhuna uy• 
gun olmadığını bildirdiler. 

Alman Hariciye Nazırı Almanya· 
nın Avuıturyaya kartı takip ettiği sİ.· 
yasette bu üç noktadan biç birinin 
mevzuubahis olmadığı cevabını ver• 
miıtir. Dörtler misakı hakkında da 
ıunu ili.ve etmiştir ki bu misakın bük· 
müne göre dört devletten birinin be· 
şinci bir devlet ile olan münasebeti 
diger üç devlet tarafından mevzuuba
h is edilemez. Filhakika Dörtler misa· 
kı müzakere ve imza edilirken bu tef· 
sir Fransa tarafından ısrarla ileri sü
rülmüş ve ltalya ile Almanya tarafın· 
dan kabul edilmitti. Şimdi Almanya 
Fransayı kendi kabul ettirdiği bir 
hükme tabi olmıya davet ediyor. Ya· 
ni gariptir ki, Dörtler misakı, Alman
yanın bu meselede itine karışılmasına 
mani teşkil ediyor. 

Bu hi.diselerin ehemmiyeti şurada
dır ki Dörtler miaakına rağmen hala 
Avrupa devletleri hiç bir mesele hak· 
kında anlaşmı~ vaziyette değillerdir. 
Dört büyilk devletin her meselede ay· 
rı ayrı dört siyaseti vardır. Anschlusa 
yani Avusturyanm Almanyaya iltiha· 
kı, Almanyadan maada diger Üç dev· 
letin anlaşabilecekleri yegane mesele· 
dir. Halbuki bu mesele de çıkar çık· 
maz, Üç devlet - lngiltere, Fransa, 
ltalya - takip eililecek yolda birleıe· 
memi,lerdir. 

Almanya ile Avusturya arasındaki 
ittihat meselesine gelince; hunun bir 
zaman tahakkuk edeceii muhakkak 
olarak kabul edilebilir. Avusturya 
HükUıneti hariçten ziyade dahilden 
tehdit alımda bulunuyor. Dollfus HÜ· 
kümeti, Hitlerin Almanyadaki tazyik 
usüllerini takip ettiği içindir ki ikti· 
darda kalıyor. Avusturya istiklali A· 
vusturyalılara bir mana "ifade ebne .. 
meğe başladı. Bilakis Almanyadan 
ayrılıt manasını tazammun ettiğinden 
her gün zayıflıyor. Esasen Almanlar, 
Alman Almanları ile Avusturya Al· 
mantarı arasında bir ayrılık gayrılık 
görmüyorlar. Binaenaley beynelmilel 
vaziyetin müsait olduğu bir zamanda 
bu Avusturya Alm~nya ittihadırun ta· 
hakkuk edeceğine inanmak lazımdır. 

* * * 
Amerikadaki kalkınma prograrnı 

bütün teferrüatına kadar tatbik edili· 
yor. Herkesin gözleri Amerika tara
fından girişilen bu teşebbüsün ne de· 
rece muvaffak olacağını öğrenmek 

merakile Yenidünyaya dönmüştür. 
Roosevelt iki i~ yapmak istiyor. Evv<'• 
1~ ~ .. ; ... 1crin nnı ..... - ...... , A.7A1tacak. Bu-

nun için it saatlerini azaltıruıtır. Bu 
auretle muayyen bir iti yapmak için 
sekiz ameleye ihtiyaç görülürken, on 
amele çalıtacaktır. Ve bu suretle tim· 
di qsiz olan bir takım amele it hula· 
caktır. 

lkinçisi amele ücretlerini artırdı. 
Bundan maksat amelenin satın alma 
kabiliyetini artırmak. Amelenin sa· 
tın alma ı,abiliyeti artarsa, daha faz· 
la eıya alacak. Eıya alınca istihsal 
artacak ve bu ıuretle bir kısım itsiz 
daha istihdam edilerek itsizlerin mik· 
tan azalacak. 

Roosevelt Mecliı dağılmazdan ev· 
vel çok büyilk salahiyetler He teçhiz 
edilıniıti. Fakat son yaptığı itleri bu 
salahiyetlere istinaden yapıruyor. 
''Amerikayı kurtaracağım" diye 
aerm.ayedann, fabrikatörün ve İ§çi
nin vatanperverliğine dayanıyor •• <\s. 
gari amele ücreti ve azami İ§ saati 
hakkındaki emrini kabul eden mües· 
sese sahiplerine madalya takmak 
hakkını vennittir. Bunlar memleketin 
ve vatanın kurtancılan ünvarunı al
ırutlardır. Her şehir ve kasabada kal. 
kınma projesini tatbik etmek için as· 
keri mahiyette teşkilat yapılmıttır.Ce
neraller, miralaylar, binbatılar, yüz. 
batılar, çavuılar, onbaıılar ve nefer· 
ler askeri bir disiplin ile hareket ede· 
rek kalkınma programını tatbik edi· 
yorlar. Hepsinin batında da bulunan 
Batkumandan Ceneral Johnaon bü· 
tün hareketi idare etmektedir. 

Bu kalkınma hareketinin ne dere· 
ce muvaffak olacağı hakkında aöz 
söylemek mümkün değildir. 1ktısat 
nazariyelerine göre böyle bir teıebbÜ· 
aün muvaffak olmasma ihtimal yok· 
tur. Diger taraftan Amerikalılar da 
her halde ne yaptıldannı bilir adam· 
!ardır. Bunun için netii:eyi beklemek 
lazımdır. Şimdiye kadar takip ,,dilen 
usulün gerek kuvvetini ve &'erek zafı
nı tebarüz ettirecek emareler gö
rülmüştür. Fiatler hayli yükselmiştir. 
Ticaret hacmi artmııtır. lısiz kitlesi 
de azacık azalmııtır. Fakat bu da ki.· 
fi değildir. Sonra henüz tecrübe bit· 
memiıtir. Daha yükaek amele Ücreti 
veren ve daha çok amele kull,.nan 
müesseseler mutlaka eşya fiatlf'ri Üze• 
rine zamlar yapmıya batlıyacaklardır. 
Acaba bu aatm alma kabiliyetini tek· 
rar azaltacak mı? Aksülamel henüz 
baılamadı. Diger taraftan Pensylvan• 
ya'da madencilerin ve New - York'ta 
da bazı itçilerin grevleri gibi disiplın· 
sizlikler de görülmeğe başladı ki eğer 
büyiiyecek olursa, bütün projenin su
ya düşmesine sebep olabilir. Hülaaa 
Roosevelt'in giriştiği tehlikeli fakat 
çok entereaan bir tecrübedir. 

• • • 
Hindiıtanda Gandhi tekrar tevkif 

edildi. Ve bu defa bir seneye mahkfun 
oldu. Bundan anlatılıyor ki lngıltere 
için Hindistanda tekrar tehlikeli bir 
vaziyet zuhur etmeğe ba§ladı. Hintli· 
ler iki tekilde mücadele ediyorlar: 

1 - Sili.hla. 2 - Hükômete kartı 
boykotla. 

Gandhi ikinci tekil mücadelenin 
taraftarıdır. Ve hükômete karıı la· 
kip edilen boykot siyasetine "Silah· 
ıız mukavemet,. iami verilmiıtir: Si
lahsız mukavemet, hükômet ile bütün 
münaaebab kesmek demektir. Hüku· 
metin mahkemesine gidilmez, polisine 
müracaat edilmez, vergi verilmez. İn
giliz malı ıatm alınmaz. Yani hem si
yasi, hem idari hem de iktıaadi ve 
ticari cepheleri vardır. 

Bu aiJihıız mukavemet İngiltere için 
silahla mücadeleden daha teHlikeli 
bir mahiyet almıya batlayınca; lngi· 
liz HükUıneti bunu terviç eden mili! 
fırka aleyhine tiddetli tedbir aldı. 
Ve aili.hsız mukavemeti gayrikanuni 
bir hareket ilan etti. Gandhi'yi de 
hapse tıktı. Silahsız mukavemet aza• 
cık tavsayınca Gandhi gene serbest 
bırakıldı. 

Normal hayat 
Doğru ve tabii bir yolda yaıamak 

uıulünü bilmek en büyilk marifet ve 
hünerdir. Bu da ne kadar talim edi· 
lirae o derece istifadeli bir tekilde 
icrasına imkin hiaıl olur. Tabii her 
it ve sanatte olduğu gibi idman ve a 
meliyat muvaffakıyeti temin eden ye 
gane amildir. Maalesef halkın büyük 
bir kısım böyle bir yaıamak fenninin 
mevcut bulunduğundan bile haberdar 
değillerdir. Ancak bunlar hilkatleı'İ 
ve vücutlarının yapılıt ve tetekkülleri 
dolayısile haberleri olmaksızın ve bil 
miyerek bilfiil ondan istifade ederler 
ve sanatkar tabiatin kendi hayatı için 
böyle hazırlamış olduğu bir yerde 
pek çok zarar görmeksizin ya~ıyorlar. 

Hayat sanatkirının kendisi için 
İn§& etmiş olduğu binarun istinat ettiğ 
baılıca mesnetler yoluyla beslenmek 
ve nefes almaktır. insanın vücudü için 
lazım olan gıda ile hava ne kadar yo
lunda ve hakiki miktarında alınırsa 
o nisbette hayat için hizmet faydala 
rı iyi ve çok olur. Bundan evvel gıda 
hakkında bahis geçmİftİ. Şimdi de ha 
va ile teneffüsten bahsedelim. 

Herkes için malUın bir hakikattir 
ki teneffüs ettiğimiz hava ne kanar 
saf ve temiz olursa o nispette hayat 
ve sıhhatimize faydası çok olur. Pek 
çok kimseler elan bugün yatakodala· 
rın tn. pencerelerini geceleri açık bı
rakmaktaki pek büyilk faydllyı bil· 
mezler ve onlan sıkı sıkıya kaparlar. 
Halbuki yatakodasırun pencereleri 
Y'U ve kıt geceleri az çok hem aıağı· 
Jan v .. hem de yukarı taraftan açık 
bırakılmalı; gündüzleri ise hem pen· 
ce"c Vt" kapı açık bulundurulmalıdır. 
Her hangi bir sebepten naşi buna !m
kan yoksa her halde ve hiç olm'l'l:t& 
bir elektrik (vantilatör) vaaıtasilc o· 
danın bavasmı harekete getirmek Ça· 
resini bulmalı. Zira rakit ve gayri. 
müteharrik hava çok tehlikeli ve sıh· 
hale çok muzirdir. O derecede ki sa· 
kin ve hareketsiz bir hava nispeten 
saf olsa bile ve hareket Üzere hu· 
lunan bir havadan daha zararlıdır. 

Nefes almanın ehemmiyeti büyilk. 
tür. Ağız kapalı olduğu halde bu
run deliklerile .nefes al mır ve derin 
ya\'&f yavat havayı içeri çekerken ao
nunda karına dıtanya doğru bir ha· 
rekei. verilir. Bu suretle havanrn ki.
milen sadra girmesine hizmet edilmit 
olur. Vaktin bazı zamanlarında böy 
le teneffüs talimleri yapanlar mesela 
11ezerken oynarken, tramvayda, va
purda bir kimae ile görüşülmediği za· 
manlarda çok iatifadeli olur. Ayni za 
manda vücudun diger adalatını da 
gevşek bir halde bulundurmak mÜm· 
kün olur. Bu auretle teneffüsten isti· 
ane etmeksizin adale kuvvetleriaden 
istifade etmek idmanı elde edilmit o• 
1ur. Sıhhat ve vücudun kuvvetlenme: 
»i için hayati bir mesele olan doğru 
ne fes almak bilindikten sonra ciğerle! 
rin neırünemaıı ve elB.ıtikiyet derece• 
ferinin müvazeneıi temin edilmiş olur 
ki bu vasıta ile doğru tarkı söylemek 
te mümkün olur. Şarkı söylemek enbü 
yük sanat ve marifettir. Musiki sada· 
lan içinde en tabii olanı ıarkı söyle· 
mektir. Ancak medeni bir hayat as
ı-ında yaıadığımız için tabiilikten U• 

zaklaııyoruz. Daha doğrusu teneffü. 
sümüz noksan ve kusurlu oluyor. Bi· 
naenaleyh muvazenemiz bozuk ve 
yanlııtır. Doğru §arkı söylemek ka· 
dar bir insanın bütün adaleleriniı ha· 
rekete getiren ve sıhhati Üzerine ııek 
nüfi tesir yapan biç bir teY yoktur. 
Doğru nefes almasını bilip te usulile 
§arkı söyliyen bir kimsenin vücudunu 
arka tarafa doğru vererek müt.:evali 
bir surette nefes alıp vermekle göğsü· 
ne giren bol havanın karuru tasfiye et· 
meıi itibarile ııhbati üzerine ne güzel 
tesir eder. Rengi pembeletir, siması 
güzelletir, cismen ve ruban ve bütü:ı 
mevcudiyetile gençleşmiye sebep o· 

Geçenlerde Poona'da toplanan bir lur. Nutuk söylemek te ayni suretle 
kongrede bu silahsız mukavemet me- tesir yapar. yalnız burada §arkı gibi 
selesi müzakere edildi. Bfr kısım Hint nota kaidelerine riayete ihtiyaç ve 
tiler bundan vazgeçilmesini, bir kıs- lüzum yoktur. 
mı da buna daha büyük tiddetle de· Dr. ŞÜKRÜ 
vam edilmesini iltizam etti. Nihayet Büyükada 
Gandhi mutavassıt bir fekil teklif et- ... """"""'*"'"""""'""'"'"'"""""-""""' ·"1111111 

ti ve bu teklifi kabul edildi. Gandhi' • ( IUllııııı.. 
nin teklifine göre silAhsız mukavemet • ((..dl ff '\? ıı t• ' 
~:::~t;:~~E:~n~~~;ıi:~:~~~t~=:~:; 1 _11ıtJ-t ı~c 
dın gıbı buna tabı olacak ve hattıha- 'I ~ -~ . 
reketini ona uyduracaktı. Gandhi bu Asnn umdesi "M 1 L L 1 y E T" tir. 
yeni şekil mukavemeti halka öğre,. --------------:'--
mek için yola çıkarken tevkif edilmit ABONE ÜCRETLERi : 
ve derhal hapse mahkôm olmuştur. 

Bundan anlıyoruz ki lngiliz Hükü· 
meti yeni mukavemet hareketini çok 
ciddi telakki ediyor. Filhakika Hin· 
distan baıka memlekete ve Hintliler 
de başka milletlere benzemezler. 

Şimdi acaba Gandhi'nin hapsi yeni 
mukavemet hareketini durduracak 
mı? Çok şüpheli. Çok defa söylenmit· 
tir ki hapiste olan Gandbi İngiltere 
için serbest dolatan Gandhi'den daha 
tehlikelidir. Meselenin diğer garip bir 
cihdi de şudur ki Gandhi hapiste yat· 
mayı serbest olmıya tercih eder. 
Gandhi ile lngiliz Hükômeti arasın· 
daki telakki farktan o kadar ayrıdır 
ki birinin ceza addettiği bir feyi di
geri ideal hayat telakki ediyor. Bu 
görüş ve telakki farkları genişletile· 
rek bütün lngiliz ve bütün Hintlilere 
teşmil edilebilir. 

Ahmet ŞOKRO 

f, __ R_A_D_Y_o_I 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL : 
12,30 Cündü.z Netriyah Türkçe sramofon 

pl5. k1art. 
18 GramQ!oo 
19 Ostütyo sa~ heyeti. 
20 Osman Pehlivan. 
20,30 Hanım!ar Saz bey'ttı-
21 "O G ramo f on 

3 ayhjı 
6 

" 12 •• 

Türkiye için 
L. K . 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

~-------------· Gelen evrak ceri verilmez:.- Müddeti 
ceçen nüabalar 10 kuru.tur.- Gazete Ye 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Gazetemiz il&nların mea'u
liyetini. kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy aakert rasat merkezinden -.e

rilen mallı.mata ıöre buaün hava açık ve I 
ı imali !,tik.amellerden hafif rüzai.r devam 
ede~ektir. 

10-8-933 tarü..hinde hava tazyiki 762 mi· 
Iimetredir. En fazla hararet 28. en u ha
rn ret 23 d erece idi. --~- - . -- -- - "-

22 Anadolu Ajanu, Boru. haberi ve aaat ayarı 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon, 
18, : Piyano konseri. 
18,45 : Franaızca ders. 
19,45 : Gramofon. 
20,15 : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
20,10: Plik. 21,05: Senfonik kon•er. 22,15: 
Devamı. 23: Dana mu•i.kiai. 23,45: Cazbant. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: izci neıriyab. 22,0S: Profesör Eroat 
Dohnanyi'nin idaresinde opera orkestrası. 24,-
20: Kon!erana. - Siıan muaiki•İ. 

VIY ANA, 518 m. 
20: Senfonik konaer. 21,45: Sözler. 22,05: Ha .. 
fif hava!ar, fantaz.iler . 22,45: Son haberler. 
23.20: Ak! am konaeri. 
BÜKREŞ. 394 m . 

13: Haberler. - Pli.k. 14: Pli.k ile orke•lra 
muaikiai. 20,45: Wl'ner'.in (Göttcrdaemme· 
runa) opera•ı (pli.k ile). Müteakiben orkestra 
konaeri . 

Müflis Eczayı Tıbbiye ve Kimyeviye Türk Anonim Şirketi alacaklılar sıra cetveli : 
ı:: 

e 
~ ·a 
~·= 
< 

Necmettıiın Bey: 
Somı. Efendi 

3 Vasi.! Conyas Ef. 

4 Ali İh"an Paşa 
S Kaz.ez ve şürekası 

6 Zahar Roman Ef. 

7 
8 
9 

10 
11 

Elektrik şirketi 
Hava gazı şirketi 
M.a. Virj.in;i Dontyaııı 
Nadir Bey 
Ali Rıza Bey 

30 lira 
' a 3000 İqgi.liz ı.:

b 19680 lwvıi91'8 Jl'r, 

a 1000 Tiirk L. 
b 35200 .. 
c 16836 !eviç.re Fc. 
d 1000 İ~ L 

419,11 Türk L. 
a 1600 " 
b 1679,48 
c 2399,87 

43880 

1417,77 
10300,64 

225 
480 

5000 

.. .. 
.. 

.. .. .. .. 
12 ~yfettin Hüsnü B. I. 

13 Salamon EskinHi Ef. 

14 Hüsrev Sami Bey 

15 Deviınoeau müe.sseseısi 

16 Sosyete Enıdfüı.türye.I 

dö şimi Ot'ganik 
17 Adriyet Bilyoti Ef. 

a 1203,04 .. 
l:ı 600 .. 
II. Yunus Nadi Beyden 

temlikıen 

a 1000 Türk L. 

b 300 .. 
III. lbrahiım Süreyya 

Beyden tıemliken. 
1000 Türk L. 
4521,11 .. 

1376,10 " 
600 .. 

75691,78 F.ransız Fr. 

77755,50 Fransız Fr. 

a 1500 Türk L. 
b 1300 .. 

~ c 480 .. 
18 Oevat Tahsin Bey a 2104,96 Türk L. 

b 600 
c 1660 

d 936 

.. 
.. 
.. 

19 Alaiyeli Zade Halıiın a 1628,31 Türk L 
ve Cevdet Şirketi 

20 Halil Haşim Bey 

21 Keron Efendi 
22 Gatıenko Efendi 
23 Ömer Llltfi Bey 

24 Hüseyin Sadettin B. 

25 Hasan Tahsin Bey 
26 Cafer Ağa 
27 Hasan Ağa 
28 Hüseyin Ali Ağa 
29 Mustafa Ağa 
30 İhsan Efendi 
31 Ahmet Ağa 
32 Münir Ahmet Bey 

33 G. B. Kön 
34 İsa Sa,ges Elf.endi 
35 Müflis Mehmet Emin 

Efendi masası 
36 T~J Efendi 
37 Ziraat Bartkaııı 

3000 
150 

250 
425 
550 

a 3400 

.. .. 

.. .. .. 

.. 
b 25 hisse aenedi mu· 

kabili 

2750 Türk L. 
400 

" 350 
24 

300 
27,50 
24 

8ıo 

2185,86 
1540 
700 

343,80 
15253,72 

.. .. .. .. 
" .. 

• .. 
.. .. 

İstanbul Blııiaı.ci t flas memurluğını dan : 

1000 

419,11 
1600 

30 
3000 

19680 

35200 
16836 
1000 

6 

6 
6 

Ret sebepleri 

Şayanı ihticaç vesaiki olmadığmdaı 

" .. .. .. 
Ciro tarikile ecnebi dövizini natık senede temellük 
edil.emiyec.eği cihetle 

Şirket defatirine nazaran borç ödcrımiş olduğundan 
Poliçeler i.braz edilmediğinden 
Müflisin defterlerinde böyle bir borç bulunmadı· 
ğmdan 

1679,48 6 
856,02 1543,85 6 Müflisin defterlerinde yalnız 856,52 liralık bir boırç 

bulunduğundan 

225 
420 

1000 

43880 

1417,77-
10300,64-

6 
60 1 

5000 

Müflisin defterlerinde Roman efiellidi ın.amrna bir 
alaalk bulunmadığından 
Vesaik ibraz C<lilmediği cihetle 

.. .. " .. 
Uç buçuk aylık istihkakı olduğundan 
Hisse senedatı hakkında henüz ittihazı karara ma· 
hal olmadığmdan 

1203,04 - Meclisi idare azasına maaş namile bir ıpara verile· 
miyeceği cihetle 

600 Miiflisin defa.tirine nazaran böyle bic borç bulun• 
mamasına binaen 

10(/0 

6 
300 

4521,11-

1376,10-

600 

Meclsi idare azasına maaş namile bir ıpara verilemi• 
yece ği cihet.Le 

hal olmadığına 

Muflisin defatirine nazaran böyle bir borç bulun
mamasına biınaen 

Müflıisin defteırlerinde bu yolda bir borç bıılımma. 
dığı:ndan 

Meclisi idare azalarına maaı namile bir pam veri-
1.emiyeceğiırı:den 

Müflis şirkıetin defterlerinde böyle bir borç bulun
mamasına binaen 

1862,68 Mütebaki 6 

ret 
Blançoda Devineau müessesatma yalnız 1862,68 
lira borç bulunmasına binaen 

77755,50 

1500 

2104,96 

ı628.31 

425 

1 1 2185,86 

·-
, 343,80 

1300 

480 

600 
1660 

936 

3000 
150 

250 

6 

6 

6 

f 
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·--Muhasi,pler tarafından verilen raporda bu yo.lda bir 
alacak mütehakkak bulunmamasına 
Hissei temettüün suret ve veçhi ıtevzi hakkında bir 
karar olmamasına binaen 

Blançoda böyle bir alaoak olmamasına 
Hisse senetleri hakkında henüz ittihazı karara ma· 
hal olmamasına 
Hissei temettü tevziin.e ifllU memurluğunun sıe.IA· 

hiyeti olmamasına 

Blançoda böyle bir borç bulunmamasına binaen 
Konturat ziırindeki imza şirkeıti ilzam eıdemiyeceği· 
ne binaen 
Billinçoda böyle bir alacak bulunmamasına binaen 

550 Mukavele zi'l"indeki imza şirketi ilzam eıdemi.yecc· 
ğinc binaen , 

3400 Bilançoda böyle bir borç mütehakkak bulunma
masına binaen 

25 hisse - Şirket tasfiye edilmediği cihetle hisse ııenetle· 

senedi ri hakkmda henüz ittihazı karara mahal olmaıdığma 
mukabili 
2750 

400 
350 
24 

300 
27,50 

24 
810 

1540 
700 

6 

6 

Bililnçoda bu yolda bir alacak bul.unmamasıııa 
Vesaik olmadığı cihetle 

.. .. " .. " " .. .. .. 
•• .. " .. .. .. 

. ., 

Meclisi idare ta.rafırııdan şirketin hali faallyıetirulıc 
maaş almak kaydile tayin edildiği c:ıi1ıetJe 

Konturat ôbraz edilmediği cihetle 

,,,, fi ' 

13211,63 2012,08 Milin· İbraz olunan mukaveleltte binaen 
ta.zen 

Müflis eczayı t•bbiye ve kimyevi ye Türk Anonim Şirketinin muame11itı if1$.s iye<;i. hitam bulmuş ve ma11aya valııi mil· 
racaatlar tetkik edilmiştir. Masaya miira caat ve resen tetkiki icabeden a.laaıklılar m adedi 37 olup kayrt ve kabulünü talep 
eyledikleci mebHiğ 159,937,76 Türk Lica sı, 4000 İıı.giliz lirası 36516 İsviçre franğ ı, 153447 F.-ansız f~. 

Bundan 31 şahsa ait ve kısmen veya tamamen olmak Üza'C 13134859 Türk Lirası, 4000 İngiliz Jirası 36516 lsviç.re frangı 
ve 75691,78 Fransız frangı her bicinin hi zalarmda muhtazaren ve iflas defterinde mufassalan gösterilen eııbabı mücibeye 
binaen ret ve 15 şahsa ait 30461,85 Türk Li,rası ile 77755,50 Fransız fraıı,gı kabul edilmiştir Kabul edil.en bu mehl.iğdan 
13211,63 Türk limsı mümtaz olup mütıe bakiden 420 lirası birinci sıra. ve 16830,22lira ile 77,755,50 Fransız frangı altıncı 
sırayı teşkil etmiştir. 

Bi.naenaleh bu suretle tahakkuk ede n düyunatı mübeyyin işbu sıra cetveli tanzim olunmuştur. 
İkinci alacaklılar tıopJanmaşı 4 Ey lül 933 tarihlne müsadif pazartesi gününe tayin edi.lmi§ olnıa.kla alacakları kısmen 

veya tamamen kabul C<lilen. alacaklılıarm yevmi mezkllrda saat on.beşte huzurun.uzla i<ıra kılınacak toplanmada hazır buJıın. 
maları içffi keyfiy.etin illiru ve işbu sıra. cetve.liniaı birer nüshasınm bütün a.l:acaklı )ara tıehliği zımnında aslı İetanbul Birinci 
İflas memurluğuna tevdi kılındı. 

t fl§:s idare azası: avukat : Necati (6287) 

Leyli ve Nehari 

F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

Arnavatköy'cle • Çlfteıaraylarda 
Ana ıınıfıaı, ilk kıımı orta •re liH sınıflarını havidir. Tedris ve terbi1e uıııllerlnla ciddiyet ·re 
mükemmeliyeti ile tanınmıf olan müesseH lstanbul'un en gUzel yerinde klin ve her tUrlü ııhhi 

şartları haizdir. Gayret ve mııvaffakıyeti görUlen talebeler i'in mektep bütün tahıil 
devrelerine ait koleylıklar ve imtiyazlar temin e1lemi1tlr. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine baılanmııtır. Cumartesi, Pazartesi, Çarpmba günleri nat 

10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. lateyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
Telefon: 36.210 [5166] 



Bize bir 
Rejisör lazım 

Şu sırada Almanya bpkı ~ya11 me
zada çıkarılmı§ bir ev manzarası 
arzetmektedir. Bilhassa Yahudi ırk•· 
na mensup pek çok artist, alim, dok
tor, tüccar memleket idaresini elleri
ne alanların Yahudi dütmanlıkları yü
zünden yurtlarını terkederek baıka 
memleketlerde çalıımaya mecbur ol
maktadırlar. Bu mecburi muhaceret 
esnasmda bir çok Alman alimleri na
sıl Üniversiteye getiriliyorsa husuıi 
teıebbüslerimizde ve itlerimizde biz 
de bulunmıyan unsurları bunlar ara .. 
smdan seçmek çok hayırlı olur. Bu a
damlardan çok şey öğrenir ve gözü
müzü açarsak bir daha baıkalarma 
muhtaç olmayız. 

Busırada Alman film sanayiiııden a 
çıkta kalmış yÜzlerce •ahne vazıi, 
rejisör gibi film ve sahne sanatki.rla· 
rından bir ikisini memlekete getirirsek 
büyük istifade ederiz. Hele sinemacı .. 
lıkta fazla gurura İi:apıhp: 

- Bizim baıkalarına ihtiyacnnız 
yok! Demek gülünç olur. Bugün Fran 
aa bile Almanlarrn bu husustaki te
veffüklerini itiraf etmektedir. Kucak 
dolusu para, aylarca emek aarfederek 
muvaffak ohnamrı ıeyler ortaya ç•
karmak hem sermayeyi, hem de sana 
ti nevmit etm1>l<tedir. Bu esnada 
memlekete bir iki Alman rejisör ge
tirmek çok hayırlı ve karlı bir iı ola
cakbr kanaatindeyiz. 

Holyvoot'ta büyük 
bir grev 

Hollywood'da pathyan büyük bir 
grev geçen hafta oradaki bütün çalrı
ma hayatını kötürüm ehnİftir. Grev, 
film yapanlarla aes amelesi liderleri 
arasındaki görüşmenin akim kalınall 
Üzerine baılamış ve büyük bir ittisa 
peyda etmiıtir. Filvaki ses mütehauıa 
!arı evvela greve başlamıı ve arkadan 
30 bin amele greve ittirak etmiıtir. 

Eğer grev daha fazla devam ederse 
sinema yıldrzlannın aylıkları da o 
müddet zarfında verilmiyecektir. 

Söylendiğine nazaran meselenin 
batti için Reiaicümbur Roosevelt'in 
hakemliğine müracaat olunacaktır. 

Sinemanın başka 
Tarafları 

Maurice Tourneur anlabyor: 
- Sinemalar yüzünden hadiseler 

ve kazalar oluyor mu, diye soruyor .. 
aunuz. Çookl Habralarımın ara .. nda 
ızdırapiver olanlar kadar komikleri 1 
de var. 

Mary Pickford'un cidden daha gii
zelleıtiği ve güzel oynadrğr bir film· 
de, bir balıkçı gemiainin kazaya uğ
rama•• lazon geliyordu. Her ıeyi ha
zırladık ve geminin üç çeyrek zaman 
İçinde batmall için yapacak daha 
baıka bir ıey kalmamr§b. 

Bir ucunda sahneyi almak için bir 
operatör, öbür ucunda da mukabil 
sahneyi alm.\< 'için başka bir opera· 
tör bulunuyordu. Filmi çevirmeğe baş 

Amerikada Roman ıscandal ismile çeıı
rileceh bir fil,,,., iştirak etmek üzere 
çağmlmı§ olan yedi en güzel Ameri
kalı krz. Bu kızların her biri fotoğraf
lara, ressamlara, hf!ykeltraşlara mo· 

dellik etmektedirler. 

MiLLiYET PERŞEMBE 11 AGUSTOS 

Stüdyolardan birinde reııü 

lıyacağrmız zaman, su kapağı açıldı. 
Bu suretle içeriye basan •u gemiyi fil 
miçevirmek için bize laznn olan kırk 
beı dakikada batırabilirdi. Nasıl ol
du, bilmiyoruz. Bu kırk be§ dakika 
iki dakikaya indi. iki dakika sonra 
artistler, rejisör, Operatörler hepsi 
su içinde idiler. En aon suya batan di 
reğin üstündeki üçüncü operatördü. 
Bereket versin bizi sudan alacak o .. 
lan kayık ve motorlar hazırdr, hepi
mizi sağ salim kurtardr, fakat bu kur 
tarıı vaktinden çok evvel oldu. 

Bir baıka zaman da iıler baıka 
türlü oldu. bu defa operatörümüz as 
len Hollandalı, Fransızçayı gayet iyi 
bilen iyi bir delikanlı idi. ismi John 
V anden Broek idi. Beraber hayli ça• 
hımııbk. Arkadaşları kendisini çok 
sever ve takdir ederlerdi. 

Deniz çerçevesi içinde bir fihn çe
virmek için kayalıklı bir sahilde bulu 
nuyorduk. John kayalığm alt kısmın
da ancak kendisinin sığacağı kadar 
bir yer buhnu§ ve makinesini de ora
ya yerleştirmiıti. Ayaklarında iri ka
uçuk çizmeler vardr. Bu suretle ayak 
larını ıslanmaktan muhafaza ediyor .. 
du. Mütemadiyen dalğalar film çevir 
meği giiçleştiriyordu. Ben de endiıe 
içindeydim. Bir kaç defa bulunduğu 
yerden yukarı çılmıa.smı ve deniz aü-

* 

hızlarından bir grup 

kilnet bulunca fihne baılıyabileceği
mizi söyledim. 

Gülerek, cici çizmelerinin bozul .. 
masmdan mı korktuğumu sordu. Fa
kat ben endiıe içindeydim, kendisine 
bir kere daha yukan çıkmasrnı ihtar 
ettim. Derneğe kahnadr, kuvvetli bir 
dalga geldi, makinesini de, kendisini 
de denizin içine aldı. Biz bu manza
ra karıısmda dehıet içinde kahnııbk. 

John: "Yüzmesini bilmesem bile, 
hiç olmaz&& bir müddet au Üzerinde 
kalı:fım ya.!' Detnişti. 

Suya dütünce meşhur İri çizmele
ri, içi su dolunca ağırlaıb ve zavallı 
operatörü derhal aıağıya çekti. Ne 
zaman sonra cesedini bulduk. Onun 
yerine bugün sahne vizıi olan Rene 
Gissart'ı operatör olarak abruştrk. 

Bir gün de Büyük Okyanus filosu 
amiral kumandanı stüdyolarımızı zi .. 
yarete gelmiıti. Kendisine her türlü 
izal.~tı verdik. Amiral stüdyolan do
latırken ycılunu §aşırmıı. Ancak kırk 
beı dakikada kaprnm yolunu bulmu§. 
Halbuki en yeni bir figüran iki daki
kada bulabilirdi .. Öğrendik ki, ami
ral mevkiini, İzzeti nefsini dÜ§Üne
rek kimseden yolu aormamıı ve ken• 
di kendine bu stüdyo denilen labire
netten çrkmak istemi§. 

• 

Şeytan rolünde Yahudi 
artist 

Almanyada bütün Yahudi artistle
rin iıten çrkarrldığı ve bir tek Yahudi 
aktörün sahnelerde görünmediği ma .. 
lilmdur. Buna rağmen meıhur Faust 
piyesinde Mefisto yani ıeytan rolünü 
yapan ve Yahudi ırkmdan olan Gra
nach ismindeki artistin hala rolünden 
çıkanlmam•ı olması nazandikkati 
celbetmiş. Ve sebebini Hitler'den aor· 
duklar• zaman: 

- Şeytan rolünde bir Yahudiyi gör 
mek pek hoıuma gidiyor. . demiı. 

Zaiflemek için 
Maurice le Bell isminde bir doktor 

sıhhati ihlal etmen ·n zayrflamak için 
yeni bir usul bulmuıtur. Bu usul nar 
suyu içmektir. 

r 

(HoUyvood'ta bir Alman artisti daha: 
Dorothea Wieck (bu artist Mektttpli 
kızlar /ilmindeki gilıel maaUime ro-

lünü yapm14hr) 

1 

Sinema haberleri 1 
* Alber Prejan, Berlinde bir film 

çevirmek üzere Paristen hareket et
mittir. 

* ( lki arkadat) filmini Alman re
jisörü (Şmit) in idaresinde çevirecek 
artistler araımda Dranem ve Floı·elle 
vardO". 

* Pariıte Guıtav Frölich'in Anna 
Bella ile çevirdiii (Gülümseyiniz!) 
filmi gösterilecektir, 

* Efganiıtanm,istiklal bayramı gii
nü Kabilde ilk. aesl1 sinema salonu kü. 
ıat edilmiıtir. 

* Hitlercilerin kara listesinde :iine· 
ma artistlerinden Pola Negri başta 
olduğu halde 22 artist vardır. 

* Bahriye zabiti Ven Boulavitz ia
minde birisi bir bahriye filminde fen 
müıaviri olmuıtur. 

* Afa ıirk~ti ( Günq doğuyor!) 
isminde bir operet filmi çevirecektir. 

* Emil Yanings yeni çevireceği Fa
nny filminde Paııla Weasely ile birlik· 
te oymyacaktır. 

* Hasta olan Douglas'ın oğl ıı yeri
ne onun çevireceği filmlerde mll~hur 
Amerikalı artist Frederic March oynı· 
yacakbr. 

* Sacha Şirketinin artistleri eğer 
Hitlerci Alınan artisti Riemann'm 
konturab feshedilmezse grev yapa
caklarını bildirmİ§lerdir. 

* lngilterede donanmanın ittirakile 
bir film çevrilmektedir. 

* Kral lbnissüut Hicazda tabii man 
zaralar ve sairenin filmi alınmasına 
müsaade etmİ§tir. 

* 1933 - 1934 te Holandaya 25 Fran 
oız filmi girecektir. 

* Holandada şimdi yirmi sözlü film 
çevrilmektedir. 35 taneoi hazırlanı
yor. 

* Bombayda Hint ıarkılarile bir 
fihn çevrilmektedir. 

* (Bin bir gece) den alınmış bir 
mevzu Üzerine Afzul isminde Hintçe 
bir film çevrilınektedir. 

* Ceneral Balbonun hava seferinin 1 

filmi yapılmaktadır. 
* Amerikalıların yapbğı bir istatis

tiğe göre Rusyada 27570 halk •inema
aı vardır. 

* Tamamile iyileşen Brigitte Helın 
tekrar itine baılamııbr. Şimdi Ufa'
nm "Elveda, gÜzel günler,, ismindeki 
filmini çevirmektedir. Bu filmin fran· 
mzca veraiyonunda §U artistler var
dır: Brigitte Helm, Jean Gabin, Henry 
Boıe, Carette, Thomy Bourdelle, Lu
cien Dayle, Vibert. 

Eski Başvekil 24 senelik 
farkı mukayese ediyor 

M. Herriot dün camileri, şehri, Yerli 
mallar sergisini ve Boğazı gezdi 

Ankara Üniversitesi de açılacak 
(Başı 1 inci sahifede) Mükrimin Halil, Akdes Nimet, Enver 

Kadrolar Ziya, Nizamettin Ali, Hilmi Ziya, Ziya-

ltalyan tayyareciler mem-
Ey!Ulün ilk haftasmr!a Üniversitenin ettin Fahri, Ahmet Akif Beyler çahıa

ecnebi ve Türk bütün profesörleri umu- caklardır. 
mi bir toplantr yapacaklardır. Bu toplan- Hocaların meşguliyeti 

leketlerine kavuşacaklar 
tıda kadro tamamlanacak, yeni muavin- T\P ve Hukuk fakültesi hocalannm (Başı 1 inci sahifede) l 
!er intihap olunacak ve ecnebi hocalar hariçle alakalan asgari bir hadde inecek, tesi sabah ve Saint - Vincent Cebelita- ı 
beraber çalışacaklarr genç Türk eleman- muayenehane ve yazıhaneleri kapanacak nk'm şimali, Baleares adalan ve Bonifa-
lan seçeceklerdir. Profesör muavinliği i- br. Profesörler ancak mühim konsültas- cio boğaz• yolile gidebilecektir. 
çin şimdiden 100 den fazla müracaat yonlarda, büyük hukuki meselelerde an- Balbo, Codos ile Rossi'nin uçuılarrnr 

(Başı 1 iı:ıci sahifede) de Et Meydanında idam etmiştir." vardrr. Muavinleri ecnebi hocalar seçe- cak hariçte çahşabileceklerdir. takdir etti. ltalyan tayyarecileri Fransrz 
• Yılanh sütun önüne gelince de·. cekleri için bu müracaııtlarm tetkiki ey- Ecnebi profesörler ise eser yazmakla larr Nevyork'ta gönnüılerdi. Balbo, bu 
.. 1. H~rriot çok neşeli idi; yiyor, ı\·ı- ı 1 ki d · · b" [ al _ "Bu sütun Rumlardan kalma ve hile bırakılmışbr. Eczacr ve di•çi mek- meşgu 0 aca ar ır. uçuş ıçın ır t yan tayyareciai ile uç-
yor, ı;nlabyordu. Yemek listesinin ' y · t kiJ"tt k b" d · · d" bb" f dünyanın en eski bir ibidesı'dı'r .. Rıım tehi kadroları cumartesi eiinü kat'i şek- eru eş a a eczacı me le ın e miıı mak ıstesey ı, teşe usü azla cesurane 
zen .. inliğini ihmal etmemek lazrm- ı· · al ! t kil olar k lıı "k" d k J ak d bııld • · · ·· d · ı ,. Jar lranilerle harp ettikten sonra bu mı aca <tir. a a ya ız ı ı ers a m ta !T. ugu ıçın musaa e etmemış o acağı-

Fransanın selamı 
LIZBON, 10 A.A. - Dün ltalya filo'. 

su ıı:eldiği vakit Frans•z hava ataıesi je
neral Balboyu Franırz hava nazm nanu. 
na selamJamış br. 

Milli temsil 
Akademisi dır; M. Herriot Lyonludur; bir ye- 1 • lnkıla"p enstı"tu""su·· Bunlardan birini mektep müdürü Akif nı söylemiştir. 

mek listesinin kıymetini hiç bir Fran• sütunu yapm.ı§ ar, üzerme, kumandan B k t k "ki 
1 · · 1 L kk 1 inkılap cn•titü'ü kadrosu tamamlan- · o u aca ve ı "nci de"° olan ispençi- istikbaldeki düşünceleri hakkmdaki (B 1 · · h"fed ) 

sız bir Lyonlu kadar takdir edemez. arın ısım erini ra etmi§ erdir. Sütun yari tıp için bir ecnebi profesör getiri- suale ı"eneral $U cevabı vermİ!ttİr: h aşı ınt:ı sa ı e 
M. Herriot ve Latin harfleri bilahara Bizansa nakledilmiş ve Fa- mrştır. Tü~k inkılabı kfu-sü<ünü malum lecektir. Eczacı mektebi talebesi dig"er _ Hava aleminde insan cok uzak ve ve ayranlık duyguları uyandırdı. A-· 

t .h S )t M h t 1 t b td 1 oldug"u Üzere Maarif Vekili Dr. Reşit - kadem· · t ı· t -fr d M. Herriot yalnız tanınmrş bir hü- 1 u an e me onu san u a a 1• derslerinin Trp ve Fen fakültelerinde P. çok c_abuk a_o··rmelidir. Bn.nin biten seya- I ınm a ıma 1' mu e at prog-
k t " d · t" Galip B. deruhte etmiştir. Umumi Türk ~ ~- ram t k"I" t t f ·· f kumet adamr, bir politikaCJ deg"ill, ay• oymuş ur. emış ır. C. 'Ml sınıfmda takip edeceklerdir. hat yarrn için eskimi• olacaktır. Daha d arı ve eş 1 a e erruab etra •n-

., M H • t"S it S ı· d k" tarihi kürsüsünde T. T. T. Cemiyeti a- · ' a be 1ın·ı 1 b .. "k t · ı ni zamanda sanAt ve edebiyat n.ıemİn• • errıo u an e ım e 1 mnza- Hukuk fak;i)tesinde yeni bir ders ih.. iyisini yapmamız IizımOır!' yne 1 e uyu 0 orıte 0 an 
•- "ki · k b • · · zasmdan M. Şemsettin, Hikmet, Sadri y' · d f 1 tm f ı de .-ok maruf bir mütefekkirdir. Yaz- yı erı ço egenmıştır. das edilmiştir. Bu hukuk batlangıcı ve Jeneral Arores deniz ista"'•onunun ırnu en aza za mu assa rapor-• · ff M H Maksudi, Yusuf Ak~ura Beyler ders ve- f · d ' T ·v lar b b tı" d' B ı h dığı eserler, bilhassa "Bethoven" hak arem ve • erriot receklerdir. Bu kürsülerin kollarında felse esı ersidir. Bu ders<! muallim ola- tanzim eailmesi lüzumundan bahsetmiş . •knı der": e_r gebr ım. un arın ep· 

kmdaki eseri beynelmilel bir şöhrete M. Herriot 1909 da 31 mart vaka- rak Mehmet Ferit B. tayin edilmiştir. ve demiştir ki: sı a a emumzin ütün teferrüabru en 
maliktir. Evvelki akşamki ziyafette sını müteakıp J;larekeı ordusu burada Mehmet Ferit B. Alınanyada Göttingen - Açores adalan beynelmilel çok şa- ince noktalanna kadar tesbit etmekte 
bahis !atin har&rine inl~«al etmi,, bulunduğu zaman lstanbula gehnizti. henüz intihap hakkı verilınemiştir. Fakat Üniversitesinden Hukuk dokto~u olarak yanı dikkat bir istasyon olabilir. Şu şart- dir. Şimdi Vekil Beyefendiyi görerek 
M. Herriot Türkiyenin lalin ha_rfleri- O zamandan beri 24 sene geçmiı · · biz bu hakkr alacağız. Buna doğru albl- mezun olmuştur. la ki, bir tek millete hava battr imtiyazı kendilerine seyall._atimin neticelerini 
ni kabuldeki isabeti bakkmd;ı, ihni M. Herriot dün şebir dahilinde gezer· mış adımlar vardıT. Üniversiteye girmek icin lise bakalor- verilmemeli, fakat her millete verilıneli- arzedeceğim. 
bir çok mütaleat serdetmiıtir. Biı• bu- ken fesli erkekleri peçeli kadmlarr ha Mesela M. Herriot kabinesine yas• vermemi! olanlar icln geceleri u- dir. - Viyana gazetelerinde gördük ki, 
çuk saat süren ve adeta bir konfeı·ans brlamı§, ve bütfüı bunlann ortadan Mm. Marcelle Kamerbach'r M. Da- muma mahsuıs serbest dersler ihdas edi- Balbo'ya göre Squaglia'run uğradığı Viyanada Burg tiyatrosunda bu ta, 
şeklini alan bu beliğ sözler ziyafet sof kalkmış olmasına hayret etmiştir. l\o ladier'de Mel. Melle"yi M. Paul Bon- lecektir. Universite rslahat komitesi ey- kazanın başbca sebejıleri, bu deniz istas- bir eseriniz tem~il edilecekmif. Bu hu. 
rafında dakikaları ve saatleri unuttur Herriot bu gezintiden .. s~nra Sirkeci.ye cour'da beni almışlardı.. IUl sonunda İ§lerini bitirerek dağılacak- yonµnun tertibatının eksik olmasından· susta malô.mat verir misiniz? 
mu§tur. M. Herriot demiıtir ki: gelmiştir. orada hazır bulunan muş Fransrz kadınlan istikbalden emin br. dır. - Bilmem, bu esere benim mi de-

"- Medeniyet camiasma girmek is ile Tarabyadaki Fsansız sefareti ko· dirler haklarınr alacaklardır." Afganistana gidecek olan eski Tqı fa. Jeneral bu hususta demiştir ki: melidir? Size yazrhtm• anlatayım: 
tiyen milletler lalin harflerini kabul nağına gitmiş ve Maslahatgüzar M. M. Herriot ile beraber gelen kültes~ müdüerrislerinclen Hasan Reşat - Bu ağır deniz tayyarelerini kullan- Bundan bir buçuk sene kadar evvel 

etmek ["htr"yacından kurıulmazlar•, Barbier'nin verdig"i hususi ög"le yeme· d"" Beye .ün niversiteden bir sertifi!m mak şaka değildir. Açores'lere birkaç R . G 1· B b b" .. d .. . ıger zevat verilmiştir. . k" b . eşıt a •p ey ana ır gun emıştı 
Tu"rkı"ye'de la" tın" barflen'nı"n l<abulu·· g" inde hazır bulunmu•tur. Yemekte se M Ed d H · t ·ı b" lik h ki!ometrehk sa ın suyu olan ir ıstasyon ki "o·· d · b' kt d • . ouar errıo ı e ır te ıe - B_ekir ağa bölügu" .. nde yapılmakta olan lazım" d-. : un ya a yenı ır fey yo ur er 
Yapılan ı"slahatrn en mu'"hı"mmı'dı"r La"' faret erki.nile refakatindeki zevat, · · 1 t t d - 1 b k K b"I" d T" ki · - rımıze ge en zeva şun ar ır: te,rihane 15 teşrinievveide tesellUm e-- Filonun kazaya ugn" yan tayyarelerin.. er, a ; u 1 ay zamanın a ur er 
tin harfleriTürkiyeyi garba biraz daha Numan Rifat ve Şevket Fuat Beyler A d M S I' b M Y d'I k · ç· d b kü"I""'- · 1 • yan an • er ın, me us . u· ı ece tir. den birisinin sakatlıg"' ınrn ehemmiyetsiz ın ~ azı u.u pıyes erı yapm.ıı ... 
Yakla•brmr• ve garp devletleri ile o- hazrr bulunmu•lardrr. M. Herriot ög" - ı· f" 1 d M M I R 1 " b · · · tü"" tın kt ld k , , , ıen, se ır er e!' • arce ay, sa- Fahri müderrüılik oldugu" ög"renilmiştir. Bu •imdiden ta- ar. ve u ıı ıçm e t e e e o u -
lan münaaebatını bir kat daha kolay- leden sonra Tarabyada istirahat et· b k J d b M E ·ı B J ' 1 b" · b " t dil B k • nazrr ar an me us . mı ore , H. aber aldıg" nnıza göre yeni kadroda mir edilmiş bulunmaktadır. an rr esen ana gos er er. u te 
la•t•rm••tır. Ben bugün bir Türk ga- miştir, bugün •ehirde tenezzühler ya- b M T R "il b M "kt b" • t 'k ' , '- me us • any evı on, me us . vazrfe alamryan mülga Darülfünun ho- Yenı' bı"r rekor ru e ır eser yazmaga eşvı ve yar. 
zetesini açınca içinde kendi adum gö pacak, ak§am• Sofyaya hareket ede- M H d M B I Mm B eh · dnn tt'I K tt d"I b ~ektir. . erar ' m. ore' . runs mı, calarmdan fazla hizmeti görülenlere e ' er. u aı• a ı e u parça 
rüyorum, Radikal Sosyalist kelimele- Mm. Ctv.larten, Mm. Brault. fahri müderrislik unvan• verilecektir. PARIS, 10 A.A. - L'lntransigant ya- Halkevinde bundan iki üç ay evvel 
rını goruyor ve okuyorum. Bunlar M. Herriot sergide Bu zevattan bazılan Sofyadan Pa- Kimlere bu unvanın verilmesi laznn gel- zryor: Emirlerinde «Kanarya kutu» is- temsil edilmitti. Viyanada tiyatro ve 
bende o ""1amadığmı gazetenin :neu M. Herriot dün akıam saat beş bu- rise döneceklerdir. diği hakkmda tetkikat yaprlmaktadrr. • mini taşryan tayyare olan Jean Assolant sanat alemine mensup zevabn bulun· 
sup oldı r;u millete ka11ı bir alaka u· ~ukta yerli mallar sergisini ziyaret et- Sofya kongresinde neler görüşülec.ek? il Rene Lefevr bu ""nk"" hav ıeraiti dukl b" · f b d ıı· 

\ : T - Ankara üniversitesi e e, gu u a an ır zıya ette en en mi ı ti· 
yandırıynr .. Bu vadide yapılan rslaha- miştir. M. Herriot Nazmi Nuri Beyin SOFY A, 9 - iki Ü~ senede bir defa, ;çinde, Calais ile Siberya yolu üzerindeki yatrolara ait iza/ıat istediler. Kendi. 
tın ehemmiyetini unutmamalıclır." delaletile bütün pavyonlan gezmiş, Avrupanm muhtelif şehirlerinde topla- lstanbul Üniversitesinde ıslahat bittik- 9,062 kilometrelik düz bat üzerindeki terine bazı eserlerimizi anlattnn. Bu 
M. H erriot' nun dünkü gezintileri , gördüğü terakki eserlerinden çQk mü- nan «Radikal sosyalist ve demokrat ve ten ve tam t~kilatla faaliyete geçtikten dünya rekorunu kırmak üzere hareket meyanda muharririni söylemeden bu· 

M. Herriot dün sabah evvelki ak- tehassis olmuştur. Muhterem misafiri- benzeri fırkalar birliği» kongresi, Bul- sonra, Maarif Vekaleti Ankarada da bir edemiyeceklerdir. 
şam geç yatımı olınasma rağinen er- miz. Nazmi Nuri Beye hitaben: garlann rica ve iltİmaSl Üzerine hu sene Üniversite tesisi icin derhal hazırlıklara iki tayyareci Oran - Hindi Çini yolu nu da naklettim. Tiyatro davaar etra• 
ken kalkmış, kahvaltısmı aldıktan son - Bunlar, hep yeni ... Gazinin eser de Sofyada içtima ediyor. Kongre da- başlıyacaktır. Maarif müsteşan Avni B. üzerinde uçmak üzere müsaıile istemiı- fmda beynelmilel bir ıölıi-et sahibi o-
ra vali Muhittin Beyin tahsis ettiği 0 • Jeri •. Şayanı tebriksiniz! dem'vtir. vetini Bulgar Tadikal frrkasr reisi M. Kos dün hu hususta deınistir ki: !erdir. Ve tetrinievvelde ayın 14 ünde lan ve 30 • 40 ciltten fazla eser yaz· 
tomobille şehirde bir gezinti yapnu§ Sergiden ayrılırken gene Nazmi Nu tukof ile <lemckrat fırkası lideri sabık - Pek uzak olmryau bir zamanda An- bu yola çrkacaklanru ümit ediyorlar. mıı bulunan Profesör Joseph Gregor 
Ayasofya camiini, Sultanahmet mey- ri Beye: başvekil M. Liyapçef yapmaktadıTlar. k'arada da bir Universite açılacakbr. 15 Hava nezaretinia 31-12-933 den evvel benden bu mevzuu tekrar anlatmamı 
danını, Sultan Selim camiini gezmiş- _ Lyon sergisine de gelin .. Bu gü- Radikal fırkalar kongresi ayın on iki- milyon nüfuslu bir memlekette birkaç beynelmilel hava federasyonunca tesbit rica etti. Anlatbm. Ertesi gün beni da 
tir. Bu gezintide M. Herriot'ya seya- zel mallarmrzr orada da teşhir ediniz. sinde toplanacak ve Üç gün sürecektir. Üniversite olınasr tabiidir. Yeni açılacak edilmiş olan uzun uçuş rekorunu kıra- vet etti. Ve eseri okuduk. Bunun üze-
hatinde refakat etmekte olan i.yan Ben size çok kolaylık gösteririm •• Tav Ruznamede şu meseleler vardır: Cihan Üniversite için lizım -gelen şartlann ta- cak Fransız tayyarecileri.ne vereceği bir rine bu sene bu eserin ecnebi eserler 
ve mebuslar ile Radikal ı;osyalist par- siyesinde bulunan M. Herriot Galata- iktısat buhranı karşısmda radikal ve ben- hakkuku elzemdir." milyonluk mükafat, tayyareciler muvaf- Ciclus'una dahi) edilmesine ve Viya-
tisine mensup madamlar da bulun- saraydan ayrılırken kapının önünde zeri frrkalann vaziyeti; beynelmilel mü- Tercümei haller fak olurlarsa verilecektir. na devlet tiyatrosunda oynablmaama. 
mutlardır. toplanan halk tarafından şiddetle al- badele, işsiz amele meselesi, gümrük du- Üniversiteye yeni alman unsurların ter Bir kaza Jaha miisaademi rica etti. Ertesi gün bü-

A fy ·· d ki · kı•lanmrşhr. varlan, radikal ve benzeri fırkaların meş cümei hallerini nesre devam ediyoruz: LIZBON, 9 A.A. - Halk ue Fransız tün Viyana gazeteleri bunu haber ver-yaso a camıın e mozayi erı • ı k · ti · · e ve vazıye erı. T · af d •-• k c d il B meyda. na çıkarmakla meşgul <ılan M. Herriot ile gelen Mm Brault ahsin Rüştü Bey ataşesı tar m an selB.ıruanara o oa d" er. en tabii ııeflerim müsaade et-
p y tt d Kongre ayın on beşinde bitecek, ve il R "'d h be · erat Balbo tiki · kd" d b .r. 1 em . e kendine izahat venniş- M. Herriot ile birlikte şehrimize hh 1 k (Kimya • Lyon üniversitesinde) e ossı 'en a r soran ıen · erı ta ır e u teklifi kabul ede. 
t M H mura as ar o a sam Yamaya götürü- ,,..__ Sq J • ··ı·· .. ·· h • 1 
ır · errıot bu gezintileri esnasın- gelmit olan Radikal Sosyalist partisi leceklerdir. lstabııl Darülfünununda tahsilini ik- muıaz.un uage ga nm 0 umunu a- cegimi söyledim. talyada iı..- profe · 

da Türk tarihi hakkında vukuf ve i- ı"kı"ncı" reı"sı" Mm. Brault, •ehrimizde G k k h • mal ettikten sonra Lyon Üniversitesine ber alınca bir an heyecan geçirdi. Deniz sörden tekrar bir mektup aldnn. B11 
h d . b > ere ongre eyetı, gerek Bulgarlar, 1 · d b" · · · L" bo • atasını a ıa at etmi~tir. Zaten sa- b>Ihassa Türk kadmhğr ile alak;ı,dar Türkiye C. H. Fırkasının da kongreye giderek o""da umumi kimya sertifika••- tayyare erm en msımn rz na ıner- mektubunda eseri süratle gönderme-
brk Fran••z baıvekilinin en bariz va- olmaktadrr. . . . 1 nı almış, bilahare profesör Grıgnar" dm ken kanada sakatlanmış; tamir edilmek mi ve kan\[Duevvel irinde oynatmak 

d b .. d h ıştırakini rsrar a U,ca etmişlerdir. Halk · d · k • ekilmi " 
sıfların an m e er ilim ve fen §u- Mm. Brault dün Perapalas otelinde fırkasr bunun üzerine iki müsabit murah- yanrnda çalışarak organo magnesionne üzere emz tayyare mer ezme ç t· istediğini ve muvaffak olacağına ka-
besinden vukufla bahsedebilmesidir. bizi kabul ederek dedi ki: has göndermeğe karar vermiştir. mürekkebabnın bünyesi hakkında bir tir. tiyen emin olduğunu bildiriyor. Genç 

Sultanahmet camiine geldiği za- _ Burada bilha.sa Tü•k kadınlığının Murahhaslar cuma günü Sofyada bu- tez hazırlayarak Doktorasını yaprı;ıqbr. muharrirlerimizin milli mevzularnm-
man M. Herriot demiştir ki: geçirdiği inkılabı teık;k etmek istiyo- lunacaklardır. Haldun Nüzhet Bey / !arak mühendis kimyager diplomaSln• al- zm Üzerine yazacakları canh ve ori-

- Bu camiin tarihi ehemmiyeti ruz. Duyı!uk ki burad' Tü•k suffraget- Kongre içfunalan Sofya fen akademisi (Sinai kimya • Lyon Üniversitesinde) mışbr. jinal eserlerde daha büyük muvaffa-
vardrr. ikinci Snltan Mahmut devlet Türk k•~mlan vesavett~~ kurbılmuş di- binasında, ve son içtima Sofya civarın- Fransamn Lyon ~ehrindeki sinai kim- Tahsilini ikmal ettikten •mıra bir se- kryetler kazanacaklarına ve sanat ha 
işlerinin iyi gibnedi~ini a:nlaymca Ye yorlar. Biz Fr~~.,z kadınlarr cfo vesa- •dairi bir dağda, tarihi kıymeti olan Rila ya Yüksek Mektebine mü...J,aka ile gir- ne Marsilyada kimya fabrikalanncla staj yatımızın yarınının pek maruf olacağı 
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Memlekette 

Bafa gölü 
Bu gölden harice hayli 

balık çıkarılıyor 
AYDIN, (Milliyet) - Söke, Mi· 

lıis kazaları arasında ve bet par
mak "Lakmus,. dağ eteğinde 2 coğ 
rafiya mili ğenişliğinde ve 6 mil 
uzunluğunda hafa gölü namile anı
lan göl evvelce kadim tarihin ehem 
miyetle hah.ettiği Lakmus körfezi 
idi. 

Menderes sürüldediği kumlarla 
körfezi doldurmut ve ve milattan 
iki asır eVYel denizle alakasını bü
tün keserek göl haline ..,kmuştur. 

Hafa gölünün kıyılarında donan
ma havuzunu tetkil eden tuğladan 
yapılmıt sıra kemerler bugün de 
mevcuttur. 

SelçUki Türkleri bu yerleri Bi
zanslılardan aldıklarında Lakmus 
körfezini daralmış ve gemileri Men 
dereste işler buldular. 

Hafa gölü balığıle methurdur. 
Biri Milas, biri de Balat ovasında 
iki dalyanda senevi bir milyon ok
ka balık tutuluyor. Dahili ve harici 
pazarlara gönderilir. Balattaki Hü
seyin Beye ait dalyan Hafa gölün
den Menderes nehrine açılan ka
nalda vücuda getirilmiştir. 

Bu kanal yaz mevsiminde gölün 
suyunu Menderese ve kışın Mende
resin ta.km zamanlarında da Men
deresin suyunu göle nakleder. 

Hüseyin Bey dalyandan senevi 
500 bin kilo kefal, 200 bin kilo sa
zan ve 50 - 60 bin kilo yılan balığı 
tutmaktadır. 

Göl içindeki dört adacık ve saz
lıklarda külliyetli balık ürediği gi
bi Afrika sahillerinden kalkan A
nadolu sahillerine akan kefal yav
ruları nisan ve mayıs aylarında 
Menderesten göle girmekte ve ba
lık boluğunu temin etmektedirler. 

Dalyan sahibi Hüseyin Beyin bir 
Alman mütehassısından öğrendi
ğine göre yılan balıklarının erkek'
leri Ege denizinde ve dişileri Me
callan boğazında yaşarlarmıf. Er
keği alb yatma kadar çiftletmek 
lüzumunu hissetmezler, alb yaşın
dan sonra çiftle,me mevsiminde 
oraya gider, sonbaharda gene bu 
~ulara dönerlernıit, gölde tutulan 
yılan balıklarının da oralardan ge
len yavnılardan türediği mütehas
sıs tan öğrenilmif. 

Dalyanda balıkların muhafaza 
ve sevki için fenni tesisat vücuda 
getirilmif, günde 90 kalıp buz çı
karan bir de buzhane yapılmıştır. 
Balıklar kapalı ve çinko kaplı san
dıklar İçinde sevkedilmektedir. 
Kefıı.l Aydın Vilayeti dahilinde is
tihlak olunduğu gibi İzmir ve İs
tanbul pazarlarına da gönderilmek 
tedir. Kefalm en çok gönderildiği 
yer Yunanistandır. 

Fakat son zamanlarda aldddarı 
gümrük tedbirleri sevkiyab durdur 
mut son defa iktisat Vekilimizin 
Atinada yaptığı itiliifname üzerine 
sevkiyat az da olsa gene batlamıt
tır. 

Sazan balıldarımn Bulgaristan 
ve Romanyaya gönderilmekte imit 
fakat Bulgarların son defa aldık
ları kontenjan tedbirleri ve Roman 
ya parasının vaziyeti Sazan balık
larına bugün bu pazarların ikisini 
de kapamıf. 

Hamburg piyasasına gönderilen 
yılan balıkları da bu sene gönderi
lememiş. Dalyan sahipleri bu yüz
den çok müttekidirler. 

Dalyanda havyar ve balık yu
murtası da istihsal olunarak Yuna
nistan ve ltalyaya sevkolunmakta
dır .. 

Dalyanda istihsal olunan balık 
yumurtaları lzmir ve lstanbulda 
çok tutulmakta ve aranmaktadır. 

Memlekete Avrupa piyasaların 
dan senevi 100 bin liradan fazla 
para sokan Bafa dalyanı son iki 
sene içinde masrafım bile alama-

Milliyet'in romanı: 14 

Yazcın: G. de la FOUCHARDIERE 
- Benim midemde bir meze çatalı 

Yal". 

8-if doktorlann t~hisini tekz.ip et 
tiğine memnun bir halde megeleyi izah 
etti: 

- Bir ırece ad.ım akıllı ol.mu9tum. 
Bizim Gradouille'la bahse girmiştik. 
Saat üçü çalmcaya kadar üç m"1!e kaşı
ğı yutarım, demiıtiın-. T aliim varmıt 
ki, saat on iki değildi ..• Yoksa bir dilıü
ne çatal yutacaktım... Bakın Doktor 
Bey aklınızda olsun... Bir daha kafayı 
tütsülediğiniz zaman meze katığı yut• 
masma bahse girersiniz... (Olur a, ca
nım... Et dost bir araya gelmiı olur da 
siz de hoı •akit geçirmek için bir mari
fet göstermek istersiniz...) O zaman 
benden siu nasihat: Çatalın sapı cloiru 

Kari •lkA;retlerl 

Mülga Seyrisefain mUtekaitleri 
Bendeniz mülga Seyrisefain idaresi 

muhasebe masraf kaleminden 338 se
nesinde tekaüt l)lmu§ memurlarda
mm. idare bir sene evvele gelinceye 
kadar mütekaidin, eytam ve eramil 
maaşaJını hangi günlerde vereceğini 
gazeteler ile ilan ederdi. O tarihten 
sonra maaıat hakkında ilin vermedi~ 
Bu defa idarenin lağvedileceğinden 
bahisle mütekaidinin ha.ziran 1933 zar 
fında müracaatlarile maılanru alma
sını bildirmit, bizler idare tekaütler 
hakkında ilan ...ermediğinden bittabi 
gününde müracaat etmediğimizden 
naıi haziran 933 maa'8-tnnızın hazi
nei maliyeye devredildiği, maaınnızı 
tıtsfiyei hesap neticesinde verecelde
rini beyan ederek ISOkadar tekaüt,ey 
tam ;,., eramil haziran 933 ma§ımızı 
he.;ü~ alamıyarak zanıret içinde kal
dığımızdan mercün nazan dikkatini 
celbetm.enizi rica ederiz. 

1 
Mehmet Relik 

İs ve İsçi 1 
Milliyet bu aiitundo İf ,,. ifÇİ idi
.)IOlnlere tar1ctaut edi)'OF'. lı oc iıçi 
utiyenler bir rn•ktupla ,, biiro
milsa müracaat etmalUlirlar. 

it arayanlar 
" Orta mektep tahsilimi bitirdim. On 

dokuz yaşındayim. Her hangi bir mü.es 
sese.de çalışmak isteyorum. Milliyette 
A. E. TU.m.uzuna tahriren müracaat'" 

Yani ne,rlyal 

Maarif vekaletinin resmi 
bir bülteni 

Maarif Vekaleti müzecilik haberlerini, 
coğrafya raporlarını ihtiva eden reami 

bir bülten neşrine karar vermiı ve ilk 
sayısını neşretınİ§tİr. 

Bülten resimli ve bir kitap kadar bfı. 
yüktür. 

Bültende memleketimizde çalışan ec
nebi alimlerinden Profesör Böhlan, Bit
te) ve profesör Gahriel ve Von der Os
ten'in ve Tü•k Tarih tetkik cemiyeti a
zasından bi"" cok zevatın müze mütebas
sıslarmıızın ~akaleleri vardır. 

Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Bey bir 
baş yazı ile okuyucularına bülteni tanıt
maktadır. Bültende aynca Fransızca ve 
Ingilizce hulasalar vardır. 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 

Darünafakaya iaşe ve ibatesi 
mektebe ait olmak üzere azami 50 
lira ücretle alınacak bir kaç mua 
viniıı ayni zamanda Orta ve lise 
smıflarmda ders alabilmeleri ve 
orta tedrisat muallimliği için Maa 
rif Vekaletince aranılan evsafı 
haiz olmaları lazım geldiğinden 
talip olanların şeraitini anlamak 
üzere vesaikile beraber nihayet 
Ağustosun 20 sine kadar mektep 
idaresine müracaatları. (4012) 

İstanbul icra hakimliğinden : 

İstanbuJda Bahçe Kapuda 32 N.o. Jı Er 

tuğrul mağazası sahibi Şamli Zade 

Nfüat Beyin kongurdato için mühlet ve 

rilmesi talebi.le vukulıuJan müracaat.ı 

üzerine icra kılman tetkikat netitt&in

de: kongurdato taJebi.n.in nazari itibare 

alınmasına ve icra ve iflas K. nıın 
286 ve 287 inci maddeleri mücihiru:e 

borçluya iki aylık mühl.e-t verilmesine 

ve lstanbukla 4 üncü vakıf Hanı<Jı<la A

vukat 34 No. da Abdulhak KenıaJ B. 
in Komiser tayinine v.e işbu mühletin i

lanik beraber icra ve iflas dairekri ve 
tapu sicil memurluklarına bildirilmesi
oe ka:rar verilmiş okluğu i.l&ı olumır. 

(6294) 

mı,br. 

Bunun İktisat Vekaletince dikka 
te alınarak eski pazarların gene 
açılması için tedbirler almacağı 
şüphesizdir. 

Tercüme: Kamran Şerif 
gelsin ••• O zamana kadar tecrübem ·ol
madığı için ilk çatalı, sapı yukarı doğ
nı olarak yutınuıtum ... Onun için çatal 
aıağı inip midemde saplandı... Onun i
çin itteham kapandı da öteki iki çata
L yutamadım... Midemdeki çatal hava
ya doğru kımıldar, durur ... Çünkü ma
IUın a ..• . puslalann, bava fınldaklannın 
yapıldığı madenden yapılmııbr .. - Ba
kın, meseli. şimdi rüzgann garpten esti 
ğini anlıyorum ..• 

Hastabakıcılardan biri dııan bal<h, 
ilmi cevve ait hu kehanetin isabetini 
görünce ıaıırdı; ve Bouif'in de bitqik 
damın üstündeki hava fırıldağını yata
ğından kendisi kada,. görebildiğini aldı
na bile getinnecli.. 

Bu müddet zarfında Bouif'iA midegi-

t 
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Galatasaray Sergiıindeki 

Yedikule Gaz Şirketinin 
dairesini ziyaret ediniz, 

KÖMÜRÜ 
çı· a ı ın maddeler. - [6264) 

1 1 
1 

ı.taabal Beledl:re•I ll&aları 

Keşif Bedeli 9014 lira 37 kuruş olan Büyük dere fidanlı 
ğmda yapdacak tadilat : Temi .:ıat 676,5 lira. 

Keşif bedeli 3517 lira olan Büyük dere fidanlığı su tesisa 
tı : teminat 264 lira. 

Yulmrıda yazılı işler kapalı zarfla münakasaya konul 
muştur. Talip olanlar §artname almak ve keşif evrakım gör
mek üzere Levazun Müdürlüğüne müracaat etmeli. Müna
kasaya girmek için de teminat makbuz veya banka mektubu 
ile teklif mektuplarını 31-8-933 perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi encümene vermelidirler. (4010) 

1 İst. Mr. KumandanbğA Sa. ~om. ilanları 1 
Kuleli Askeri Lisesi Ta

lebelerinin ihtiyacı ıçın 
3400 adet fildekos don 13-8-
933 pazar günü saat 
15 te açık münaka
sa ile satın alma~k
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde 1\1.terkez K. Satmal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (97) (3543) 

4976 .. "' 
Kuleli Askeri Lisesi Ta

lebelerinin ihtiyacı ıçın 
1700 adet yüz havlusu 12-8-
933 cumartesi giinü saat 14 
te açık münakasa ile 
salın alınacaktır. İstek
l>lerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatinde mer 
kez K. Satmalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(94) (3540) 4~73 

• * ~ 
•Kuleli Askeri Lisesi a

lebelerinin ihtiyacı için 
1 'iOO takımı pijama 12-8-!&>3 
cumartesi günü saat 15 t~a
ç~k münakasa ile satın alın~c:a 
ğından isteklilerin şartnalbe 
sıni görmek için her gün ·ve 
miınakasaya girişeceklerin bel 
li saatinde Merkez K. Satınal 
ma Komisyonunda ha.zır bu-
lunmaları. (95) (3541) 

4974 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacT için alınacak: olan otuz 
beş bin kilo koyun etinin ka
palı zarfında verilen fiat pa
halı görüldüğünden 14-8-9$3 
pazartesi günü saat 14 ten 
14,30 za kadar pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığa g.iri 
şeceklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satın AhDa 
kon11syonunda hazır bulunma 
!arı. (130) (3782) 5154 , 

Dikim Evi için dört Milyon 
yediyüz altmış iki bin beş yüz 
adet madeni düğıne kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 3-9-933 
pazar günü saat on dörtte ya 
pdacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümunesini görmek ü-

ni muayene etmekte olan sertabip: 
- Sabi ... Dedi. Filhakikat muayyen 

§ekilde, mad<"ni bir cisim midenin ciciı>
nnda hissediliyor._ 

Bouif hastabakıcıya göz kırpb: 
- lliç olarak, mevsiminde salyan

goz yiyorum... Çünkü yuttuğum çatal 
&alyangoz çatalı idi... Salyangoz midt:
me inince, adet ediruniş olduğu için, ça
talın dişine saplanıyor, hen de bir mü<\. . 
det rahat ediyonım._ Bakın.- Y oklaym
ca aiz de anla•szmz..-

Doktorlar birer birer Bouif'in mide
sini muayene ettiler ve hepsi de salyan
goz çatalının mevcudiyetini tesbit etti
ler. 

O zaman Boııil'in içi rahat etti. Ar
bk tamamiyle sakinleşınitti. Yatağına 
uzandı ve rahatça eledi ki: 

- Size bir şey IÖyliyeyİm mi? .• Ben 
öyle salyangoz çatalı falan yubnadım. •• 

- Öyle ioe hu kadar martavalı bize 
ne diye dinlettin?_ 

- Sizin inanacağıruZ1 gayet yi bilİ· 
yordum d& ondan ... Nasil?.. Tuhaf d~ 
ğil mi? ... 

Fakat doktorlar katiyyen gülmiyor
lardL Viziteye kemali vekarla devam 
ettiler. Sertabip nöbetçi doktoruna d~ 
di ki: 

zere her gün ve ihale günün
de belli saatinde teklif mek
tuplarile Merkez Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 
(153) (3981) 

* * * 
Harbiye Mektebi için alma 

cak on sekiz bin kilo sade ya 
· ğuun kapah zarfında verilen 
fiat pahalı olduğundan pazar 
lıkJa alınacaktır. Pazarlığa 
17-8-933 perşembe günü saat 
14,30 dan 15 şe kadardır. Ta 
lip olanların şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazar
lık gününde belli saatinde te
minatlarile Merkez Satın Al
ma komisyonuna gelmeleri. 
(154)

0 

(3979) 

* * * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i 

çin 2300 çeki odunun kapalı 
zarfında verilen fiat pahalı gö 
rüldüğünden 14-8-933 pazar 
lesi günü saat 15 ten 15,30 ka 
dar pazarlıkla satın alınacak 
br. Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve pazarlığa 
gireceklerin belli saatinde te
minatlarile Merkez kumandan 
lığı satın alma komisyonuna 
gelmeleri. ( 160) ( 4000) 

Deniz kenarında 

SATILIK KÖŞK 
Kadıköy, Mühürdar bağı sokağı 33. 

\6231) 

Birinci Tkaret Mahkemesinden : 
Laguet efendi tarafından Galatapa 

Yüksek Kaldırımda 15 numarada mükim 

ve yahut Beyoğlunda Yemenici soka
ğında 35 numeroda iloen halen ekame

tgahı meçhul bulunan Van Der Koilden 
efendi al eyhin.o ikame eylediği 931-754 

numerolu alacak davasının tahkikatı bi
te~ck evrak esası hakkmda ittihaz ka
rar olmak üztte heyet mecmuaya tevdi 

bdilmiş ve muhakeme gunu alarak 
11-9-933 de pazartesi günü saat 13,30 
de olarak tayın kıJmmıştır. 

I\iüddei aley Van Der Koild~ efen
dinin yukal'da yaztllı gürule biJ.z:at ve

yahut bir vekil göndermek suretile mu 
hakeme·de hazır bulunmadığı taktirde 
hakkında muhaıneleyi gıyabiye icra kılı 

naeağı Han o_lunur. {6272) 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 
5936 4917 

- Zavall, üç ay yaşamaz ... Ben da
ha önce de görmüıtüm ... Dertlerinin ne 
olduğunu bilmiyen müteverrimler böyle 
bir takım hayali hastalıklar uydunıyor
lar ... Fakat, bakın, salyangoz çatalı ma
&alının aslı faslı olmadığını k!'ndisine 
derhal itiraf ettirdim. 

Diger taraftan Bouif te §Akayı da
ha ileri götürmediğinden dolayı ken
di kendini tebrik ediyordu. 

Haatabakıcıuna dedi ki: 
- Hekimlerin p.kası yoktur. • A· 

kıllanna eıaeydi çatalı yakından gö
relim, diye karnımı da yararlardı .• 

Hastabakıcm, kendi haline göre 
mensuplanndan geçindiği heyetibbbi
ye:re karı• yapılan bu ıakayı tasvip 
etmediğini lisan.ihalle anlabyordu. 

Bouif çok girgin bir 'dam olduğu 
için ne yapıp yaparak bu çocuğun ağ .. 
zmdan bir feY almak İ&tedi. 

- Qugünlerde Auteuil'de her hal
de at yarışları olmuıtor, dedt Bir a
dam bulsak ta gönderip bir Paria -
Sport ga.zete&İ aldırsak. • • Ama daha 
evvel gazeteye yüz parayı toka edecek 
birini bulmalı ..• 

Haatabakıcnı hakaretli ıükfrtü ile 
at cinsinin ulabı meııeleııine karıı ta-

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Kilis Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gü~ ve vaktinden 
evvel ten1İnı;tlarile Fındıklı 
da üçv.ncii r-~ ol Ordu Satın al 
ma komisyonuna müracaatla-

rı. (283) (3948) 5279 

* * * 

Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i
çin 140,000 kilo Ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 20 Ağustos 
933 pazar günü saat 8 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör-
mek üzere her gün ve münaka Bir:nci fırka hayvanatı ih 

· k · · k tiyacı için kapalı zarfla müna saya gırme ıçın o gün ve va - k • 380 T kuru O . d l klif . asaya ıconan on 
tın en evve te ve temınat t t ki.f _.ı'l fi t halı .. 

k 1 .1 K.li A k • a e ı eui en a pa go-
me tup arı e ı ste s erı .. ld'"" .. d lığ k 
Satın Alma Komisyonuna mü ru ugulnh eni pazlZarA~ a onmul . ı (3215) (3688) tur. a esı gustos 933 
racaat arı. cuın.-ırtesi günü saat 16 dadır. 

4992 t t klil . t - .. 11 e erırı şar nameyı gor-

Kilis Askeri Satın 
Komisyonundan : 

nıek iizere her gün ve pa-
Alma zarlığa girmek için o gün ve 

Kilisteki Krt'at ihtiyacı i
çin 14,000 kilo sade yağ ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 21 Ağustos 
~33 pazartesi günü saat 8 de 
dir.İsteklilerin şartı .anıeyİ gör 
nıek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Kiliste As
keri Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3217) (3686) 

4990 . . "" 
l. F. İhtiyacı için kapalı 

zarfla münakasaya konan 
320 ton ekmeklik una teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün
den pazarlığa konmuştur. İ
halesi 13 Ağustos 933 pazar 
günü saat 14 tedir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın Alma Komisyonuna gel 
meleri. (290) (3994) 

Kol Ordu ve l İnci Fırka ih 
tiyacı için kapalı zarfla müna 
kasaya konan 20,000 kilo sa 
buna teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlığa kon 
muştur. İhalesi 13 Ağustos 
933 pazar günü saat l 1 de
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek icin o gün ve vak
tinden evvel F mdıklıda üçün
-:ü Kol Ordu Satın alına Ko
misyonuna ~e&Ill1::.eri. (389) 
(3997) 

Günı&ş Suyu Hastahanesi 
ihtiyacı için miiteahbidi nanı 
ve hesabına pazarlıkla 8656 
kilo YoğuYl satın alınacaktır. 
İhalesi 12 Ağustos 933 cu-

,martesi günü f.aat 15 teclir. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa gitmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Ü
çüncü Kol Ordu Satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(282) (3947) 5278 

Kol Orduya Merbut Kıt'a 
ları hayvanatı ihtiyacı için ka 
palı z:ı.rfla miinakasaya konan 
1, l l O ton kuru Ota teklif edi
len fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. lha 
lesi 12 Ağustos 933 cumar 
lesi giinü saat 15,30 dadır. İs 
tekli"terin şartnameyi görmek 

mamile likayt olduğunu anlatb •• 
Bouif bundan dolayı gücenmedi; 

bilakis yatak komıularmı iıaret ede
rek: 

- Bir iskambil partisi yapsak na
ıul olur?. • . dedi. 

Fakat lıastabakıcm ademitenezzül
le uzakla§b. Bouif te biri sağında, 
biri solunda sönmekte olan iki ihtiyar
la bir mükileme zemini bulmaktan ü
midini tamamile keııti. 

Uyumadan evvel o günlük nafaka
amı teıkil eden ııebze suyu çorbaıum 
yüzünü ekıiterek içtikten ve derec:e
&ini - tamamen gölgede! - 39.3 ol
duğunu hiç te memnun olnıakıuzm 
gördükten sonra uyumağa karar ver
eli. 

Rüyada doktorlann kencli&ini bir 
tabuta koyduktan sonra kapağını çi
vilediğini, kayınbiraderi Auguıte'iin 
de cenaze.sini dörtnala Bagnlux me
zarlığına götürdüğünü gördü .. 

Asıl tuhafı, Bouif bu müthiı vaziyet 
te, bilhassa ne muntazam, ne ele hürmet
kar olan bu dört nala gİdİ§ten dolayı 
son derece alındı. Olüleri ebedi istira-

• hatgahlarına adım adım yürüyerek ıö
türmek icap ederdi... Bouif hu suretle 

vdctinden evvel teminatlarile 
Fındıklıda üçüncü Kol Ordu 
Sabn alma komisyonuna mü 
racaatları. (284) (3949) 

5280 

• • * 
Kilis Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Kilisteki Kıt'alar ihtiyacı İ· 

çin 60,000 kilo Sığır eti kapa· 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 20 Ağustos 933 
pazar günü saat 9,30 da
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakaaaya girmek için o gün 
vaktinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarile Kiliste As
keri Satın Alma Komisyonu
na müracaatları. (3216) 
(3687) 4991 

* * * 
Kilis Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : , 
Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i

çin 610,000 kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 21Ağustos933 pa 
zartesi günü saat 9,30 dadır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Kiliste Aske 
ri Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (3218) (3685) 

4989 

* * * 
Samsun Askeri Satın Al 

ma Komisyonundan : 
Sanısun Garnizonu ihtiyacı 

için 75,000 kilo sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi l 9 Ağustos 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnanıesini gör 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için teklif ve te 
minat mektuplarile birlikte o 
gÜn ve münakasaya iştirak i 
.;in teklif ve teminat mektup 
larile birlikte o gün ve vaktin 
den evvel Samsunda Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
rac:aatlan. (3209) (3618), 

4984 

İstanbul Altıncı icra memurluğun

dan ~ Bir borcun temini ist'ifası z ım

nında mahcw: ve paraya çevrilmesi 

mukarrer müteaddit acem halıları gü

müş takımları ve sair ev eşyası- 21·8-933 

1Brihirule saa 9 dan 12 ye kadar Ayaz

paşada Azaryan apartmaınmda satılaca

ğından isteyenJuin mahal.linde.ki memu, 

run.a müracaatları ilan alunur. (6271) 

pek il§ina olduğu bir zemini efkara düt 
müt oldu. Kendi kendine: 

- Dört nala veya tırıs at yan§lan 
yapddıiı belde cenaze arabaaı çeken 
ba,...anlarm cinsini ıslah için adi adım 
yarqlan neden yapılınaun? ... Diye dü
ıündü. 

Bouif hunları düıünürken bir taraf• 
tan da ııkmbdan boğuluyordu. Bir ara
lık o kadar çok hırıldadı lö, kendi hırıl
hamdan uyandı... ı 

O zmnan ukmbclaa boiuJdağunu, 
kendiüııe göksünde de au nrnuı gibi 
geldiğini anladı._ Fabt lurılbmn ui 
tanıftaki k<>Dlfuıundan geldiğini i!idin
ce yüreğine biraz su IM'pitdi. 

Ona doğru iğildi: 
- ihtiyar .•• Dedi. Biraz iyilqmediti 

mi yahu-. Merak etme, ııeceleri hep hö1. 
le olur~ Haydi bakalım, ...ı.ı. ola, ha• 
yır ola... 

Fakat ihtiyarın sabahı ııönnemesi 
mukadder imiı Adam, Bouif • keneli ha
line acıyan bir küçük çocuk iniltiıi ile 
cevap verdi ve kuı pençesine benıüyen 
ellerile yorganı tırmalama ğa bqlaclı. 

Bouif kendini can çekiıen adama 
yardım etmeie sevkeden biue kartı İ'" 
yan ederek: 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeal •ene mahaaHl toz ve keame ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren biu kllodaa az olmamak 

6zere her l•teyeae .. blmaktadır. Flatlarımız e•ki•I gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!'::. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurnstor. 
Ancak ea as bet vaso• pkerl birden aKanlara vagon bapna beı lira indirilir. l.tanbul haricindeki yerlıerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde :Jlrml.ı petba ve 6•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek fizere derhal göaderJUr. Depodan itibaren bilttln ma•raflar 
ve me•'ullyet miıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından miifteri he .. bına lligorta ettirilir. Slpar~t bedelinin tamamını gön
derenler fçia •lsorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon •lparlı ederek bedelinin temamını pep ödeyenler vaııon batıl!l• beı lira 
tenaUAttan utlfade ederler. 

Adrea: l.tanbal'da Bahçekapıda Dördti~cü Vakıf Han. No. 40-!0 Telgraf adreal: f.tanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Leipzig 193~ Son Bahar Panayırı 

~ Lei;z1;s;;·m;~;~~iii:;i~zig ~ 
veya fahri mümessili: Müheadi• H. ZECK~t:..~ .. 
tarafından verilir. Gala·ta, Ahen ve Munih han 

Tel: 40163 Posta kuta11u 76. (5822) 
5063 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankaınızm mulıtelif set" vislerinde iatihdam edilmek Ü 
zere yüzer lira maaşla altısı Galatasar:ı-y Ticaret kısmı ve 
orta ticaret mektebi memurla rından ve ikisi orta ziraat mek 
tehi mezunlarından olmak Ü zere bilmusabaka sekiz memur 
alınacaktır. Musabaka imtiham Ankara ve lstanbulda 29 A
ğustos 1933 tarihine müsadif salı günü saat dokuzda yapı 
lacakbr. İmtihan programı ve sair şartları havi izahname 
Ankara, ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik 
edilebilir. Talipler bu izahna mede yazılı vesikaları bir mek 
t upla beraber Ankara Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğü 
ne veya İstanbul Ziraat Bankası Miidürlüğüne nihayet 23 A 
ğustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile mÜt"acaat etmiş bulunuıalıdn-lar. (3920) 

5261 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı Üzerinde Kunduz civarında kain 

taş ocağından (5000) metre 11ıik
0

<tp balastm ihracı kapalı 
zarf '1Sulile münakasaya konu lımıştur. 

Münakasa 19-8-933 tarihine müsadif cumartesi günü 
saal IS te Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamın 
ıda ic'a edilecektir. 

Münakasaya iştirak edec eklerin teklif mektuplan, 
(312,5) liralık teminatı muv akkateleri ve cari seneye ait Ti 
caret Odası vesikalarile birlik te a~·m giin ve saatte münakasa 
kom?ı1yonunda bulunmaları lazundır. Talipler Münakasa 
saı-tnamelerini Ankara'da Nafia Vekaleti Levazım Müdü 
rlÜğünden, İstanbul'da Hay dıı.r~şada ~~man işleri Müdü 
rlüğ\ırııden bir lira mukabilindetedank edebilirler. (3722) 

5161 

1 1:..vkat· müdirlyeti - l.ıtıı.DJar ı 1 
1 

Mahalle ve 
Mevki 

R.Oğlunda H. 
Ağa 

C. ve Sokağı No.sı C i n s i Müddeti 

Caddeikehir 

Tophanede Ek Boğazkesen 
meık.çi başı 
8. Oğlunda H. Y eniıehir 
Ağa 
Bahçekapıda 4. Birincikalla 
cü Vakıf Han 
Çenberlitaş A- Cami Avlusun 
tik Alipaşa da 
8. Oğlunda H. Yenişehir 
Ağa 
Nuruosmaniye Çarşdcapısm:a 

muttasd 
Üsküdar Gerede Y enic.anıi avlu-

sunda 
Y . Kulede İlyasMünhedim ca
çelebi mi avluswıda 
Beya"Eıt Camii Türbe kapısı 

dil! tarafında 

Keseciler 

• 

İcarı 
197 Apartunan 934 l\layıı 

2.ci katında nihayeti-
bar _ ne kadar 

130 Hane "Eski 
Evkaf dıUresi" 

5 Hlllle 

22 Oda 

23 
" 

58 Dükkin ve üs
tünde odı 

24 Dükkan 

92 Yağ mağazuı 

O Kulübe 

.. 
" .. 

" .. 
... 

O Demir par- 936 ,, 
ınaklıkla çevri-
li mahal 

126 Dükkan ma- 936 ,. 
halli 

Balada muharrer Emlak hizalarında gösterilen müddet 
lerde kiraya verilmek üzere müzayedeye konrnU§tur. İhalele
ri Ağustosun Yirmi birinci pazartesi günü saat on beşte yapı 
lacaktır. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat Kalemi-
ne müracaatlan. (3672) 5037 

Aleındağı Vakıf ormanlar nım Cingentarla mevkimde 
933 senesine mürettep 4 No. lı m~ aslisinden bir 5CJle 
:zarfmda kat ve İmal edilnıek Üzere 200 metre ıni.k'ap gayri 
mamul kayın kerestesi arttırmaya çıkarılmı 'ltır. İhalesi 21-
8-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların İstan 
bul Evkaf Müdüriyetinde Akarat ida.-esine ıniiracaat eyle 
meleri. (3671) 5036 

HEQ AVJN 

Ecnebi memleketlet"e aidea tüccar Ye seyyahlara 

Banka Kommer-'iyale. İtalyana 
Sermayesi 7GO,OOO,OOO (ihtiyat alıç-iı 580,000,000 Liret) 

Travellerıı (Seyyabin çekleri) utar 

Liret, frank, İngiliz lirası veya doları fraak olarak satılan bu 
çekler sayeainde ııereye gitıeniıı: param:r:ı kemali emniyetle taııt ve 
her z:- man isteneoiz dünyanın her tarafında, şehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu ı..-ekleri en küçük tediyat için nakit ma-

• Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 
Tedriaat 3 Teı. Evvelde hatlar. 

Tam devreli Lise olduğu Maarif vekaletince tasdik edilmiş tir. 

Türkçe, lngllizce, Fran•ızca: 
San'at, Ziraat, Ticaret 

· ~--~~~~--~-~-~~~--~~-~~227 
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Güzel Orman Çiftliği 
yalnız İstanbul'un değil, bütün dünyanın en güzel ve en temiz manzara ve 

havasını sinesinde taşır. Yazlık mübeyyen kristal salonları, nadide Çdll1 

ormanlarile neşe ve sıhhat kaynağıdıc. 

(',emiyetlerin müsamere, tenezzüh, nişan. ve evlenme merasimini ehven 

,eraitle kabul eder. Kadıköy iskelesinden Cuma ve Pazar 

zam otobüs sefe rleri yedi dakikada çiftliğe gider. (6244) 

.Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde istihdam 
edilmek illere alb şef namzet ligi •çİn 26 ~stos 1933 cmnar 
lesi gÜnÜ sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında bir ınusabaka imtihanı açılacaktır. İmtihan 
neticesinde muvaffakiyet ibraz eJ.-nlere gösterecekleri ehli 
yet ve liyakatleri derecelerine göre yüz kırk fi 
raya kadar maaş verilecektir. Musabakaya iştirak edecekte 
rin Mülkiye veya Yüksek lkti&at ve Ticaret Mekteplerin 
den veyahut Hukuk Fakültesinden Ye Lu mekteplerin ecne 
bi memleketlerindeki muadillerinden mezun olnıaaln lazım 
dır. 

İmtihan programını ve wr şart lan baYİ izahnamderı An 
kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebi 
lir. Talipler bu izahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla 
beraber Ankara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne 
veya İatanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 20 A
ğustos 1933 akşamına kadar göndermek -..eya biuat vermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. (3921) 

kamında kolaylıkla iıtimal edebilirsİeİL Travellen çekleri hald~i ----------------------~526Z 

~lı~::j:~~~u~:~ kimseııin kullan•m•yacağı lıir ,,kac1e te4~0," • Ankara y enişehirde inşa olunacak 
.__rıı __________ ..__. iktısat Vekaleti binası inşaatı 

1 ürkiye Ziraat münakasa ilanı 
B nkas d Kallye VekAletl Milli Emlak Müdürlüğünden: . a 10 an: Ankara' da Y enişehir'de yapılacak İktisat ve Ziraat Ve 

Ankara Bankamız merkl'zinde Çabşmak üzere Orta 
Mektep veya muadil derecede tahsil görenler meyanından 
bilmusabaka lüzumu kadar Daktilograf almacaktır. İmti
handa muvaffak olanlara derecelerine göre ayda (50) lira
dan (80) liraya kadar ücret v erilecektir. Talip olanlar şerai 
l:İ ve imtihan gününün anlamak için nihayet 15 Ağustos 1933 
aksamına kadar İstanbul Zir al'lt Bankası müdürlüğüne veya 
.<\~karada ldarei Merkeziye M erourin Müdürlüğüne müra-
caat etmelidirler. (3919) 5260 ---- --- -
Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Gazi Osman Paşa ve İstanbul 
Kız Ortamekteplerinde yapılacak tamirat ile muhtelif mek 
tt"plere lüzumu olan ders sırası ve muallim kürsüsü 23-8-933 · 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile mevkii münakaaaya konulmuştur. 
Taliplerin keşif ve -şartnaınel erini görmek üzere İstanbul li 
sesindeki kaleme ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale 
günü teminatı muvakkate ma kbuzlarile komisyonumuza mü 
racaatları. (3780) 5112 

Ortaköy Feriyc Saraylarında 
Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: 

Yeniden talebe kaydile eski talebe kayıtlarının tecdidi 
ınuamelesi 20 Ağustostan 1 Eylüle kadar devam edecektir. 
ikmal imtihanları Eylulün birinden onuna kadardır. Tedri
sat~ 11 Eylülde haşlanacab.-tır. Eski talebe yeni kayt be
yannamelerini almak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere 
mektebe velilerilc. birlikte geleceklerdir. Bu muameleyi ikmal 
etıniyenlerin devamına müsaade edilmiyecektir. Leyli üc 
re!" üç taksitte 225 liradrr. Men-ıu:- ('..ocuklarma yüzde on ten 
2ilat yapılır. Eski leyli talebenin yerlerini muhafaza için bi
rinci t•luitlerini şimdiden göndermderi !izırndır. (3876) 

5245 

kaletleri binası İ.n§aatı kapalı zarfla münakasaya konul
muftur. İhalesi 26 Ağuste» 933 cumartesi gÜnÜ yapılacaktır. 
Binanın umumi, Feımi şartnameleri, Proje ve sair evrala Ma 
liye Fen Hey'etindedir. 50 Lira mukabilinde alınabilir. i\ 'iü 
nakasaya girmek isteyenler en az 300,000 liralık müınıuil 
inşaatı muvaffakiyetle yapmış olduğuna dair müteber evrak 
ve yüzde yedi buçuk kanuni teminat mektubile fartnamelerin 
ahndığma dair nflkbuzu rapt etnıek suretile teklif mektupla
rını ihale günü saat on beşe kadar Maliye Vekaleti Milli Em 
lak İdaresindeki Komisyona makbuz mukabilinde tevdi et
meleri lazrmdır. Tafsilat resimleri ve fazla izahat Maliye 
Fen Heyetinden alınabilir. (3608) 5029 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binası· 

nın mutfak tesisatı ve eşyası 2 1 gü.ıı müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. Bu işe ait şartname, muka
velename, eşya listesi, planlar on lira bedel mukabilinde Zi
raat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitiisü Bürosundan alınacak 
tır. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7 ,5 ğu 
nisbetin:fe teminat · m•ıvakkate mt.kt-.ıplar·ıe birlikte ihale gu 
nü olan ~5 Ağustoıı 933 tarih ine müsadıf salı giini;_ :.;.,,al 15 
te Vekalet İnşaat Koı u:s)•onu na mürac."- c:t1arı ilan o · .nıı . ...-

( 3559) 5021 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz müstahdemini için 200 iJa 240 adet Kamsela 

nıübayaa edilecektir. Kumaşı yerli olmak şartiyle yüksek ev 
safı haiz Kamselayı imal ede bilecek Müeuese veya Fabrika 
Sahiplerinin idaremizde mevcut reııin-ı dairesinde nümunesi 
ni i h:ı:ar etnıek üzere yerli kumas nümunelerinin 20 Ağustoa 
933 tarihine kadar T ah!isiye UmLrn Müdürlüğüne ib,--,- <"t 
nıcleri ilan olunur. (3926) 
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1 QASPİ 
' i ' , .. .. ' 

Paviyonu 

6040 

Tableti 
Veni kapalı paketlerde 
daha temiz ve s ı hhi 
olarak satın alınab i lir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni am bala) sizi kıymeti ol· 
mayan baska mamulat almaktan 

ASPiRiN 20 ve 2 tabl etlik ambalAjlar içinde 
her yerde bulunur. 

• • 
Istanbul Yüksek lkhsat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1.- Kayıt ve kabul İ§İ 1 Eylül 933 de başlıyacak ve 30 
Eylül 933 akşamına kadar ı ürecektir. 

2.- Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları 
saat ondan akşamlan saat 1 7 ye kadar Mektep Müdürlüğü 
ne müracaat olunacaktır. 

3.-Mektebin (Yüksek iktisat ve Ticaret) lasmma: 

YerliMallar Sergisinde yapılan deko
rasyon ve vitrin müsabakalarının her 

ikisinde de birinciliği kazandı 

A.- Bakaloryaya tabi tanı devreli lise mezunlarile bu 
derecede olduğu Maarif V eki letince tasdikli ve bakalqryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden şahadetnameli olanlar ve 
Ticaret Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret lasmı mazunla 
rı (Galatasaray) Ticaret kısmı mezunlarının hükfunetçe 
mali müesseselerde bir sene staj görmüş olmaları şarttır. 

B.- Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mek 
teplerden mezun olanlar ile Türk Üniversitesi ve Yüksek 
mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanla 
rın evvelce girdikleri mekteple re her halde lise mezunu olarak 
kayıt edilıniş olmaları. şarttır Serginin en güzel paviyonu unvanını resmen 

kazanan bu güzellikler paviyonunu ve mükafat 
4.- Mektebin, (Ticaret Lisesi) kısmına ı 
A.- BakıJoryaya tabi Orta mektep mezunlarile Anka

ra, İzmir, Adana, Trabzon, Sa maun Ticaret mektepleri me
zunları alınacaktır. olarak aldığı vazoları gidip 

Devlet Demlryollar.ı idares1 İlan .arı 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (37) kalem 
Furgon kasa kilidi, Stor perde, Donanma ampulu, minyon 
duy küntör, maskap kalemi demir destere laması, rakkamlı 
İp.ret çivisi, tevzi tablosu, Su verme tozu, İnşaat kumu, asma 
kilit, maskap tezgahı kesme ıa lumosu ve saire gibi muhtelifül 
cins malzemenin p1azarlığı 16-8-933 tarihine müsadif çar
pmba günü mağazada icra kıl macağından taliplerin yevıni 
ınezkiirda saat 9 dan 11 e kadar isbati vücut ederek tahriren 
fiat venneleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağa 
za dahilinde asılmq olup nüm une getirilmesi icap eden malze 
me için paz••lık giinü nümunelerinin beraber getirilmesi; nu 
muneaiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. (3998) 

Kandilli iZ 

Li esi Müdürlüğünden: 
20 Ağustostan 1 Eylôle kadar yeniden talebe kaydiyle eski ta
lebe kayıtlarının tecdidine devam edilecektir. Kayıt günleri Pa
zar, Pazartesi, Çartaınba ve Cumartesi saat dokuzdan on yediye 
kadardır. Eylôl birinden onuna kadar ikmal imtihanları yapıla
cak ve on bir eyliilde tedrisata bııtlanacakbr. Leyli ücret 225 
Liradır. Oç taksitte verilir. Bilfiil memur çocuklarll)ll yüzde on 
tenzilat vardır. Ancak baremin sekizinci derecesine kadar nıaat 
alanlara mahsustur. Veıika ibrazı tarttır. Vaktinde müracaat 
etmeyen eski talebenin yerine yeni talebe almacakbr. (3959) 

Emlnöni Malmildürllğlnden: 
Kapı No. Sokağı Mahallesi Mesahası Muhammen kıymeti 

70/ 2 
70/ 3 
10/4 
70/ 5 

Babıali Alemdar 

" " 
" ,. 
tt tt 

M.M. Lira 
299,17 14069 

" 12506 
" 12506 

580,99 15251 
Cağaloğlunda mülga Nafıa nezareti ile Tayyare Cemiye

ti binaları arasında bu kerre dört parçaya ayrılan yukarda 
mevki, mesaha ve kapı nümaralı yazılı arsalar bedeli iki tak
sitte ödenmek şartile hizalarm daki kıymetler üzerinden ayrı 
ayrı kapalı zarf usulile 31 Ağustos 933 perşembe günü saat 
on dörtte satılacaktır. İstekli lerin muhammen kıymetin yüz
de 7 ,5 ğu nisbetinde teminat maktupları ile teklifnamelerini 
yevıni mezkurdan evvel Emin ?nü ınalmüdürlüğünde müte
şekkil satış komisyonuna tevd i eylemeleri. (3868) 

•• •• •• go1unuz. 
• 6302 

1 
Akay işletmesi müdüriyetinden: 

B.- Bu kısma girecekle rin yaşları on beşten aşağı ve 
yirmi birden yukarı olmıyaca ktır. 

5.- Mektebin (Küçük Ticaret) kısmına: 
İlk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü 

sınıflarından tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yaş
ları da 13 den aşağı 18 den yukarı olmıyacaktır. 

6.- Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaları Müdür 
lüğe hitaben yazılacak bir isti daya bağlanmaları icap eder: 

7 - Mektebin her üç kıs mı nehari ve muhtelit olup ted
risat öğleye kadardır. Yüksek İktisat ve Ticaret lasmı ile Tica 

, ret Lisesi talebesinden üç sene zarfında tedris ücreti ve imli
------------------------ han harcı naınile dört Irra yel miş beş kuruş alınır. 

Posta T. T. Binalar ve 1.-Mektep şahadetname veya tasdiknamesi, 2.- Sağ-

ldareıniz için örneği gibi yirıni beş çeşit 3 milyon kar 
ton bileti münakasa ile satın alınacaktır. ihalesi 14 Ağustos 
933 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. İhale edip etme
mekte İdare muhtardır. 

İsteklilerin yüzde 15 güvenme akçalarile Levazım Şefli 
ğine gelmeleri. (3946) 

lık ve aşı raporları, 3.- HükU melçe muaaddak iyi hal varaka 
Levazım Müdürlüğünden: sı, 4.- Hüviyet cüzdanı, 5.- Üç adet fotoğraf, 6.- Mektep 

Posta T. T. merkezlerimizin müsait olanlarına el ve dı- idaresinden alınacak matbu beyannamedeki sorguların cevap 
var ilanları asılma işinin aleni olarak müzayedesi 7- 8- 33 ta ları yazılacaktır. (3772) 5162 

rihinde mukarrer iken yevıni mezkUrda tayin edilen saatten 
evvel ve sonra hiç bir talip müracaat etmediğinden kanunun 
maddesi mahııusasma tevfikan yevıni ihalenin bir hafta son 
raya 14-8-933 pazartesi gÜnÜ saat 14 e talik edildiği ve ta
liplerin yevıni mezkUrda yüzde yedi buçuk teminatı muvakka 
talarile komisyona müracaat etmeleri ve bu baptaki şartna
meyi mubayaat şubesinden he r daim alabilecekleri ilan olu
nur. (3932) 

fstanbul ithalat Gümrüğü 

Adet 
4297 

Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Avarya islal< ve şeker bulaşıkll kısmen yarık kanavi-
çe çuval. ı 

Yukarda yazılı bir kalem mal 14-8-933 pazartesi günü ; 
arttırma ile yabancı memlekete satılacağından isteği olan
lar saat 15 te İstanbul İthalat gümrüğü satış mahallinde ha 
zır bulunmaları ilan olunur. (3821) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma Krt'atı İçin on dört kalem nalbant edevatı 15 
Ağustos 933 Salı günü saat 15 den 16 kadar pazarlıkla satm 
alınacaktır. Talipler alınacak edevatın cins ve nev'ini anla
mak üzere her gün ve pazarlığa iştirak için mezkiir günün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3992) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler -
Satınalma komi•yoau Rel•llğinden: 

Akliye ve Asabiye hastan esi için lüzumu olan 4000 met
re yerli elbiselik kumaş ile 30 O tane karyola mühürlü nümu 
neleri ve olbaptaki şartnameleri veçhile 5 Eylfil 933 salı gü 
nü saat l 4 te kapalı zarf usuli le ihale edilmek üzere ayrı ayn 
mün3.kasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. (3973) 

YEDIKULE GAZ ŞİRKETi 
Demir paslarına karşı hususi 

Siyah Bir Boya 
istihsal etemektedir 
Fiyatı Çok Ucuzdur 

MalGmat almak için, Beyoğlu'nda Tünel 
meydanında Metro Hanında birinci 

kata müracaat 

TiCARET iŞLERi UMUM MODORLOGONDEN : 
Esa,; mukaveknamesi mahalli kamın !arına göre tanzim edilerek usulen tC6Cil 

kı.lman ve 30 İkinci Teşrin 330 t ar ihli k anun hükümlerine görıe teacili istenen In 
giliz tabiiyedi ve eUibin İngiliz Lirası sermayeli (Ellerman End Papayanni Lanea
EUemıQn and Papa.yanni Lines) Şirketinin vekalete verilen evrakin tetkik edile
~ek muvafık görülmü~tür. Bu evırak arasındaki umumi vekil.etnameye göre şi rket 

namına yapacağı işlerden doğru:ak dava! arda bütün mahkemelerde dava eden ; 
edilen ve üç~ü şahılı •ıfat.lari.lt: hazır bulunmağa cılfıhiyettar olarak tayin olu
nan umumi vekil (Edvard La Footcın Ma htumları Riçart ve Hu-gh La Fonten 
(Edward La Fon.taine'a Sona Riclıal"d, Hu.g La Footaine) dir. 

Keyfiyet mezkllr kamı.nun yedinci maddesKu. tevfikan ilan 0°lunur. (6275) 

Preventorium Müdürlüğünden: 
933 senesi için alınacak odun ve Manğal kömürünün ya 

pılan açık münakasasmda verilen fiyatlar muvafık görülmedi 
ğinden 30-8-933 çarşamba günü saat 14 le Yüksek Mektep 
ler mübayaat komisyonunca tekrar münakasa yapılacaktır. 

(3990) 

Umumi Nepi7fd 11e Yazı ipleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş -· 


