
Vapurcular dün toplandı
lar, iki taraf tezlerini izah 
etti. Hakemler salı günü ka
rarlarını verecekler. . 
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Yeni iktısat 
Münasebetleri 

lkbaat Vekili Mahmut Celal Bey, 
cihan ikbaat ve maliye konferansına 
ittirak etmek üzere Londraya geldiği 
gÜn, konferansın neticesi hakkında 
hayale kapılmadığını. fakat Londra
daki büyük içtimadan da istifade et
mek fırsatını kaçırmıyacağını fU cüm
le ile ifade etmitti: 

- Cihan konferansının mesaisine 
iıtirak edeceğiz; fakat bizim burada 
meığul olacağımız asıl mesele, malla
nmızı satmak için devletlerle hususi 
kombinezonlar yapmaktan ibarettir. 

Filhakika muhterem lkbaat Veki
li, bir taraftan dünyayı bir ikbaadi 
kül yapmak makaadma matuf olan 
müzakerelere iştirak etti, fakat diğer 
taraftan realist bir devlet adamı zih
niyetiyle memleketimizin tütününü, 
kuru yemişini ve diğer mütenevvi is
tihsal eıyalarmı satmak için bir çok 
memleket murahhaılarile temasa geç· 
mitti. 

ismet Paıa Atinayı ziyaret ettiği 
zaman, yeni devlet adamlarının vazİ• 
fe ve rollerinin değiıtiğine iıaret e
den Venizelos, Baıvekilimize demiıti 
ki: 

- Biz artık baıvekilliği bıraktık. 
Bakkal olduk. Tütün aatanz, kuru 
yemit satanz. Her devlet adamı ken
di memleketinde istihsal edilen eıya
nın bakkalıdır. 

Celal Bey de Londra konferanaı
nm kuliılerinde Türk emtiaaının bak
kallığını yaptı. Müzakereye giriıtiği 
memleketlerin bir kısmı ile anlaıb. 
Bir kısmı ile müzakere henüz devam 
etmek üzeredir. Bir kısmı ile de anla
ıamadı. Anlaıtıiı memleketler ara· 
amda en ehemmiyetlisi Fransa ile AJ. 
manyadır. 

Franaa ile yapılan ticaret müka
veleai geçenlerde Pariste imza edil
miıtir. Almanya ile yapılan mukavele
nin de Berlinde imza edildiği bildiri
liyor. He.- iki mukaveleye göre ticaret 
muvaa:eneai yü2de otuz niabetinde Tür 
kiyenin lehine olmak üzere teabit edil
miıtir. Yani gerek Fransa, gerek AJ. 
manyanm Türkiyeden alacaktan mal 
bizim onlardan alacağDDiz maldan 
yüzde otuz niabetinden fazla olacak· 
tır. Bu itibarla mukaveleler Türkiye
nin lehine olmakla beraber, diğer ta• 
rafın menfaatini de müemmendir. E .. 
sasen hiç bir mukavele yalnız bir ta· 
rafm menfaatini müemmen olamaz. 
İngiliz iktısatçılarmdan biri mübade
leyi, her iki taraf için de kar temin 
eden bir muamele olmak üzere tarif 
eder. Mübadeleye taraftar olanlar
dan biri için laznn olan mala mukabil 
di.ier taraf için ayni derecede lazım 
olan mal veriliyor. Filhakika bu her 
iki taraf için de karlı bir mübadele
dir. lıte Türkiyenin imzaladığı tica· 
ret mukavelelerinin hususiyeti budur. 

Eaaaen Londra konferaruu toplan· 
mazdan evvel Türkiyenin ticaret si· 
ya seti, huıuai 'mukaveleler ile müba· 
deleyi tevsi etmek gayesine m~tii~
tur. Londra konferansının neticeaı, 
her yolu kapaınıı, yegane açık yol bu 
nu bıralmuıtır. lktısadi kifayet ıiya
ıeti takip edebilecek derecede genit 
olan memleketler taıra ile ticaret 
münasebetlerini asgari bir hadde İn· 
dinniılerdir. Amerika tafradan ne eı· 
ya aatm almak istiyor; ne de fazla 
mal aatmağa rağbet ediyor. İngiltere -
de ticaret münasebetlerini Dominyon· 
larile tanzim etmek istiyor. Geride 
kalan memleketlere gelince; bunlar 
Jngiltere, Amerika ve Sovyet Rusya • 
nın ikbaadi kifayet siyaaetini takip e• 
decek kadar geniı olmadıklarmdan 
bunlar için yapılacak yegane ıey, hu
auıi kombinezonlar ile eıyalannı mü
badele etmekten ibarettir. Filhakika 
ideal vaziyet belki hariçte kalan 
memleketlerin de bpkı Amerikanın 
birletmif devletleri arılamda olduğu 
gibi, kendi aralannda aerbeat tica • 
ret eaaıma dayanan ticaret münase
betleri tesis etmeleridir. Fakat bu, 
bugün için Londra konferanamın is
tihdaf ettiği hedeflerden de daha bü
yük bir hayaldir. Sonra bu memle
ketler, Amerika, lngiltere ve Sovyet 
Ruayaya kartı cephe tetlril eder gibi 
bir vaziyet alnıaktan çekinirler. Fa• 
kat huıuai kombinezonlarla arala.nn• 
da eıya mübadelesini geniıletmek, 
yahut ta bu mübadelenin daha ziya· 
de darlaımaama mani olma.k müm
lriindür. lıte Türkiyenin de yaptığı 
budur. 

Bu mütekabil kombinezonlan ya
parken bizim için ıu veya bu coğrafi 
curup mevzuu bahis değildir. Biz, 
kendi maHarunız için piyasalannda 
yer olan memleketlerin gurupuna da
hiliz. Bu memleketlerin bir ı.._. hu
dut komıularıımz olabileceği gibi, bir 
kısmı Cenubi Amerikada, Uzak Şark
ta, Garp Avrupasmda ve yahut ta 
~fnlr.ada olabilir. Bu, coğrafya mef-

umu tanımayan bir ticaret kombi
nezonudur. Biribirine eıya ıato.bilen 
n;ıe~eketl~r ~r.aaınd~ bir münasebet
!1.r . , ya ~~ ~~·. ınesafe ölçüıile de .. 
gıl, ıktısat olçuaıı,, ölçülür. Memle· 
ketler arasındaki iktıaadi münasebet
lerin yakın İstikbaldeki mahiyeti bu 
olacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

r 
ı 1 Türk - Alman 

Mukavelesi 

Ba,vekil Pendikte müatakbüin arcuında • • 

Gazi Hz. başvekiJi yatları 
ile Y alovaya götürdüler 
Başvekilin salı veya çarşamba günü 

Ankaraya dönmesi muhtemeldir 
Baıvekil ismet Paıa Hz. refikaaı ve 

çocuklarile birlikte dün sabah Anka
radan ıehrimizi tetrif etmiılerdir. 
Baıvekil Pendik'te Reisicümhur Hz. 
namma umumi katip Hikmet, B. M. 
M. Reiıi Ka:um Pata Hazretleri ile 
Dahiliye, Milli Müdafaa, Maarif Ve
killeri, Vali Beyler, Ordu müfettiıi 
Fahrettin, Kolordu Kumandanı Şükrü 

Naili Patalar, Moakova Sefiri Hüseyin 
Ragıp, Ali (Afyon), Kılıç Ali, Salih, 
Deniz ve Hava Müate~rı Sadullah, 
Neıet Ömer, Köprülüzade Fuat, Müd
deiumumi Kenan, Emniyet Müdürü 
Fehmi, Liman Şirketi Müdürü Hamdi, 
Sümer Bank Müdürü Nurullah Eaat 
Beylerle diger bir çok ;<evat tarafın-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hakemler kararlarını salı 
günü bildirecekler 

Vapurcular dün toplandılar, iki 
anlattılar tar f düşündüklerini 

Şevket Bey 

Huauıi vapurcular, dün öğleden evvel 
Vapurcular Birliğinde toplanmıılardır. 
Bu içtimada, geçen perıeınbe ııünü, ara
lanndaki ihti18flı noktaların halli için 
hakem olarak intihap ettikleri avukat 
lamail lsa B. de bulunınuıtur. Diğer 

•• uz e 

hakem it Bankası umum müd'ürü vekili 
Muammer B. Buna'ya gİtmİ§ bulundu· 
ğündan toplantıya iıtirak edememiıtir. 

lamail lıa B. iki tarafı da dinlemiıtir. 
Yelkenci zadeler grupu, kanunen bir 
ıirket nasil eıkal ve merasim dairesinde 
kuruhırsa, Vapurculuk Şirketinin de Öy· 
le kurulduğunu, nizamnamenin öyle ha
zırlandığını, müessislerin idare meclisini 
ıeçmiı bulunduğunu söylemiıler, bunun
la beraber sırf itilafperverane biılerle 
mücehhez bulunduklarını İspat için Ya
lova' da Hasan (Trabzon) ve Fuat <Ri
ze) B. terin huzurile mutabık kalınan e
saslan kabul ettiklerini aöylemiılerdir. 
Bu esaslar, ıunlardır: 

1 - idare meclisi, vapurlara kıyınet 
takdirinden sonra en büyük sermayedar 
firmalardan birinciden yedinciye kadar 
olanlanndan birer mümeaailden mürek· 
kep olacaktır. 

2 - En büyük sermayedar ile ikinci 
sermaye sahibi firmaların mümeuilleri 
murahhas aza olacaklardır. 

lamail Isa B. bunlan kabul edip etm.,_ 
diklerini Sadık zadeler grupundan sor· 
muıtur. Onlar da, kendilerinin de hazır· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bugün Moda banyosu yüzme havuzunda mevsimin 
en parlak müsabakaları yapılacak •• 

Su sporları tarihinde unutulmaz bir 
sahife işgal edecek olan gün: 

1. ğ os azar •• 
'-•1111n..uuıımıııu•ı•ııııııııı111•aı•ımmm111.P 1 

İki memleket arasında~i -_ 
ticari münasebat genişliyor 

BERLIN 12 A.A. - Volf ajansı bil
diriyor: Yeni Türk • Alman mukavel.,_ 
!erinin akdi münasebetile yazdığı bir ma
kalede «La Correspondaoce» diploma· , 
tique • politique Allemaoıl'e gazetesi bu 
mukl!'relelerin iki memleket araımdaki 
ticaret hacmının artmasına yardım ede.. 
ceği kanaatini göstererek diyor ki: 

cTürkiye lktısat Vekili Celal Bey de 
Kölniıche Zeintung gazetesine beyana· 
tında ayni kanaati izhar etmiıti. Celal 
Bey Türkiyenin muhtaç olduğu eıyarun 
en büyük ve en mühim kısmını ıimdiye. 
kad r Almanya'dan alırut olduğunu ve 

1 
ileride de bunun bittabi böyle olacağını 
ilave etmittir. Salıihiyettar bir memba
dan yapılan bu derece müıbet beyanat 
Almanyada tesir yapmaktan ve iki me 
]ek.et arasındaki umumi münasebat üze.
rinde cok müsait bir tarzira kendisini 
hi11ettirnıekten hali kalıruyacaktır. 

Çocukları koruma 
Murahhasımızın raporu 

Pariste takdir edildi 
ANKARA, 12. (A. A.) - Pariıte 

toplanan çocuktan koruma kongreıi
nin 36 milletin İ§tirakile devam eden 
toplantıları, nihayet bulmuıtur. Bu 
kongrede Türkiye Maarif Vek,letinin 
murahhası doktor Nebil Bey tarafın
dan tevdi edilen rapor, pek ziyade 
takdir olunınuı ve bilhaaaa trahomlu 
çocuklara ait kıımıun Fransa Sıhhat 
Nezaretile

0 

Müıtemlekat Nezaretine 
iblağı kararlaımııtır. 

Kanada Hükiimeti murahhası, tra• 
bomlu mektep çocuktan hakkındaki 
raporumuzun bir suretinin kendisine 
de verilmesini talep ve rica etmittir. 

Turkiye Maarif Yeki.Jetinin mümea 
sili do~or Nebil Bey, kongrenin daimi 
komite azahğma intihap edilmiftİr. _____ _, 

Limon kralı 
Mahkum oldu 
İki sene hapis, bir ay 
sürgün, 17 bin lira ceza .• 

Diyamandi El. 

Limon kralı Diyamandi Ef. ve rüfe
kası hakkındaki karar dün 8 inci ihb· 
aaa mahkemesinde kendilerine tefhim 
edilmiıtir. Karara nazaran Diyaman• 
di ve ortağı Muçakia Ef. !er 1918 No. 
h kanunun 27 nci maddesine t11,vfikan 
2 ter sene hapse, bir ay Afyona sür
gün cezasma ve 17 bin lira para ceza. 
ama kabilitemyiz olmak üzere mah
kiim edilmiılerdir. Diııer maznunlar 
beraet etmitlerdir. 
------~·----

Dünkü keşide 
Tayyare piyangosunun dördüncü ko

ıidesi dün ikmal edilmiıtir. Dünkü keıi· 
dede kazanan numaralar 4 ncu sayfamız; 
eladır. Bu seferki ketidenin talihlileri 
dün yazdığımız Tevfik Beyden ba§ka 
Servet giıesi müıterilerinden Beyoğlun· 
da Ruı tüccarlanndan Viladimir, Bos
tancıda Vükeli caddesinde Aınn. Kürek 
çilerde Andrea Efendilerdir. Viladimir 
Efendiye 40 bin, Asim Beye 20 bin An
clrea efendiye 10 bin lira isabet etmiıtir. 

40,000 lira kezenan 4548 numaralı bi
letin bir parçası htanbulda, birer par
SMI lzmir ve Pütürğede satılmıı, iki 
parçası Jstanbulda satılnuyarak iade • 
dilmiı ve mütebakiıi aablınamııtır. 

20,000 lira kazanan 20890 numaralı 
biletin bette birlik bir ve aynca onda bir 
lik iki parça11 lstanbulda bir parçası An· 
karada ıatıhmı bir parçası htanbulda 
aatılmıyarak iıode edilmit diğer parça· 

)an da sattlmamııtır. 
10,000 lira kazanın 10978 numaralı 

biletin iki parçası latanbulda ve bir par· 
çaH Hendekte sahimi§ bir parçası ls
tanbulda, diğer bir parçası Adanada sa
tdmıyarak iade edilmis, diğer Darçalan 
satılmanuıtır. 

Balbo lilosunun giderken ve gelirken takip ettiii yola ginteren harita 

Balbo filosu döndü .. 
!llürettebat yorgun olduğu için filo 
f"ransaya uğrayamıyacağını bildirdi 

LlSBONNE, 12 
(A. A.) - Tayya- ----~----------------.. 

re filosu bu sabah 
aaat 6. 10 da ha
valanmıfbr. 

LlSBONNE, 12 
(A. A.) - Balbo 
tayyare filosunun 
hareketinde binler 
ce kişi hazır bu
lunınu§tur. 

Portekiz tayya• 
releri filoyu uğur. 
lamıılardır. 

LONDRA, 12 
(A. A.) - Jene• Balbo liloauna mensup bir tayyare 

ral Balboııun idaresi albndaki hava 
filosu bugün saat 11.20 de Kartaje
na üstünden uçup ceçm.İftir. 

Niçin Framaya uğramadılar? 
P ARiS, 12 ( A. A • ) - ltalya Sefi· 

ri Kont Pignattidi Cuıtozza Hariciye 
Nezareti Umumi Katibi M. Leger'i zi. 
yaret ederek, Jeneral Ballp filosunun 
Fransaya uğramak fikrinaen vazgeç· 
meaine sebep olan müeuif ıeraitten 
dolayı teessürlerini bildirdi. 

Sefir, Hava Nazınnın-burada bulun 
mamasından kendisini bizzat ziyaret 
edemediğine de teessüf etti. 

LISBONNE,12 (A. A.) - Na için 
Fransaya ııitmediğini soran bir gaze-

teciye verdiği cevapta, Balbo bunu• 
hakikaten kabil olmadığını aöylemit 
ye demittir ki: 

- Eğer Valencia'dan kalkmıf ol
saydık olurdu, fakat Liabonne'dan 
Romaya bir uçuıta gitmek vazifemiz, 
dir. Çok müteeuifim. Hem düıününüz 
ki, yol arkadaşım Squaglia'run ölüm\1 
mün.ueebtile Li.abonne'da hiç bir rea• 
mi ziyafet kabul etmedik. Hem tay• 
falar, bilhaua makinistler feci bir su
rette yorgun. Hemen dönmemiz la
zım. Roma, bizi bekliyor. 

"Esasen, Fransa Hava Nazın olan 
gençliğinin ve heyecanının hayranı ol-

(Devamı 2 inci sahife.ık) 

1 Bir eski müderris yüksek 
bir mektep açmak isteyor 

Dün de iki ecnebi müderris geldi 
YALOVA 12 (Telefonla) - Dr. Re- l 

ıit Galip, Dr. Neıet Ömer ve Köprülü 
zade Fuat Beyler buraya geldiler. 

Reıit Galip B. Neşet Ömer ve Fuat 
Beylerle uzun boylu görüıtü. Bilahare, 
bugün Yalovayı tetrif eden Baıvekil 
Pa§& Hz. ne mülaki oldu. 

Retit Galip, Nqet Omer ve Köprülü 
zade Fuat B. ler aktam 18 vapuru ile 
lstanbula döndüler. 

Vniverııitede vaziyet 
Dün Üniversitede mİİal"f&I' Avni B. 

büro iılerile mqgul olmuıtur. Dün ıeh
rimize iki ecnebi profesör daha gelıniı· 
tir. 

Kenan Ömer B. yük.ek bir 
mektep yapmak utiyor 

Mülga Darülfünun ıırofesörlerinden 
·.e sabık Adliye müateı"'1 Kenan Omer 
B. bir yüksek içtimai, idari ve hukuki 
mektep tesisi için tetebbüıata giritmiş
tir. Keaan B. bu mektebin profesör kad
rosu için Universiteden açıkta kalan ar
kadqlarile temas etmektedir. 

İstanbulun yeni mali teşkilat hazırlığı 

Yeni mali teılıilôt luulroaunu 

lstanbulda 1 eylwde!> itibaren tatbik 
olunacak yeni mali teıkilat için dün 
Defterdarlıkta Muata Beyin riya
setinde öğleden evvel ve aolll'll olmak 
Üzere iki içtima yaptlmııtır. 

Bu içtimada yeni teıkilatta yer a· 
lan Ankara Defterdarı Salim, Ada
na ve Samsun Defterdarları Talat ve 
Zeynelabidin Beylerle Varidat Müdü
rü Amir, Maliye Müfettiıi Şevket Bey-

ııörüımelt üzere dün toplanan heyet 

ler bulunınutlardır. 

Yeni teıkilat mucibince 1 eylwden 
itibaren defterdarlık kalkmaktadır. 
Bu iti baımürakıp görecektir. Ayrıca 
iki mürakıp daha bulunacaktır. 

.. . · -· ' -" drol;,.r hazırlanmaktadır. 
Yakında Varidat Umum Müdürü Cez• 
• ~" gelerek tatbikata nezaret 
edecektir, 



2 MiLLiYET PAZAR 13 AGUSTOS 1933 , 
V arnadan mektuplar 

Bulgarlar avcılarımızı 
çok ağırladılar 

HARİCi HABERLER/ 
M. Herriot Fransada mühim DAl(i 

• 
Sofyada Bir ihtilas ita/yan - Rus ademi tecavüz misakı -

Bulgar avcı 
tam 

teşkilah çok temelli 
bir disipline tabidir 

ve Ra~ikal Demokrat Birliği 
kongresi açıldı 

Maruf adamlar mahkeme
ye veriliyor 

BERNE, 12 ( A. A.) - Ortaya çıkan bir şayiaya göre ita/yan • 
Rus ademitecavüz mi.akı gelecek halta içinde imzalanacaktır. 

T. D. Tetkik Cemiyetinin faaliyeti 
Vat"na, Villa Sızdra.e (Avcılar meydanmda olan bu villadan hemen 

memnun olduk. Sakin, temiz, güzel 
b!r.yer. iki terbiyeli Ufağı, pek ince 
bıçon, takrak bir matmazeli, beyaz 
sakallı kibar bir sahibi ve Türkçe iyi 
.konutan fİ!man bir madamı var. Biz 
den baıka birkaç güzel mabnazel daha 
misafir. Tam ihtiyar iti bir yer. Zaten 
biz de &§ağı yukarı öyleyiz. içimizde 
benden batka gencimiz yok. Ekseriyet 
ihtiyarlarda olduğu için ben de ku
laklarımı bkamağa, gözlerimi yere in
dirmeğe ve kanburumu çarpıbp dolaı· 
mağa macbur oludm. 

SOFY A, 12 (A. A.) - Redikal • 
Demokrat Birliğinin dokuzuncu kon
gresi bugün açılmaktadır. Kong;ey!' 
Almanya, lngiltere, Danimarka, Fran
sa, Yunanistan, Holinda, Lehiat~n, 
Türkiye ve Bulgaristan murahhasları 
iştirak etmektedir. Eski Fransız Baı
vekili M. Herriot yanmda ayan ve me
buaan azasından bir grup olduğu b.;I. 
de bugün öğle üzeri Sofyaya gelmiı
tir. 

PARIS, 12 (A. A.) - Matin gaze· 
teaine gör~ Memaliki ecnebiye Fransa 
Banka Şirketi hakkında yapılan tah
kikat neticesinde müstantik Legion 
d'bonneur nışaruıun büyük rütbesini 
taııyan Divanımuhasebat sabık BB§· 
mürakıbı M. Deschanel ile Ceneral 
Penelonu bunları muhakemeye yega• 
ne salahiyettar olan Mebuaan Mecli· 
sine sevketmeğe karar vermiştir. Bun .. 
!arla beraber, mezkoir ·şirkete merbut 
bulunan Y oming Oil Syndicat müesse
sesinin Paristeki Müdürleri de muha .. 
keme albna alınmaktadır. ihtilas olu
nan para bir kaç milyonu bulmakta
dır. 

ISTANBUL, 12. ( A.A.( - T.D. T. Cemiyetinden : • 
T. D. Tetkik cemiyeti umumi merkez heyeti bugün sabahleyin 

saat dokuz buçukta ve öğleden sonra saat 14 te umumi katip vekili lb 
rahim Necmi Beyin reisliği altında Dolmabahçede toplanarak ankete 
konulma, olan arapça ve farsça •özlere karsılıklar üzerine Osmanlı
cadan Türkçeye karı<1lıklar klavuz u komisyo~unun hazırladığı listele
ri müzakereye devam etmiştir. 

heyetimize refakat eden hususi muha· 
birimizden) Evet, ~ıkça ve samimi 
metediyonım, Var na ırll:zeldir, fİrin· 
dir, •!'qpatiktir. Y aı•m•k ve krizden 
kurtulmak isteyen bir milletin bu di
lekleri için döktükleri teri ve emefi 

· Varnanm her karıı yerinde görebilir• 
siniz. Emperyalistlerin hili. e:zmeğe 
uğratbkları Bulgaristan müıtakil, mü. 
rakabesiz ve rahat yaşamai;a hem la· 
yık hem müstahak, bir Türkiye kom
ıusudur. 

"A vrupanın 
Akıl hocası" Sol arafma (Galata) ve sağ tara• 

fına (Çarşatuy) denilen tiir orta ya
rım ay içine girdik. Bu körfez Burcaz 
körfezinden daha küçilk. Genç denilebi
lecek kadar orta yaflı, bir ırüm
rük memurunun kartısındayız. 
Türkçe biliyor. Bilmiyen yok gibi. 
Heyetimize gösterdiği nezaket ve ko
laylığı tarif edemem. insanlığa hür
met eden bu Ef. yi methedeftm. Bel
kı yalnrz bize .. hayır. Bütün yolcula. 
ra. Bulgar HükWneti bu ıribi noktalar· 
da çok dikkat ve mu,,..ffakiyet gös
teriyor. Ama denilecek ki genç pasa
port memuru olan komiser fazla yo'" 
baz. Fazla şımarık. Ne zarar var. Bu 
kadar kusur Kadı kızmda da bulu
nur. Bir komiserin kabalığı hiç bir 
zaman bir milleti, bir devleti temsil et 
mez. yatta hesaba bile kahlnuyarak 
ho .ı gôrülür. Geçelim. 

Katibiumuıni Efendi ve arkadaıı bi· 
zi parkın - V ama parkı, Sarayburnu 
parkından yüz elli defa daha güzel 
ve bakımlıdır - ilerisindeki abf müsa
baka 3ahasına götürdüler. Amele, av
cılart memur mütemadiyen çalıııyor• 
lar. Biz, geçen vapura yetifemediği
mizden hayıflanıyorduk. Meğer baı
ka milletlerin heyetleri henüz gelme· 
mişler. ilk evvel biz gelmiıiz. Bir de 
Paristeki beynelmilel avcılar meclisi 
umumi katibi Kont d' Ardix cenapları 
tayyare ile Sofyaya gelmif. Yarın bu· 
rada bulunacakımı. Bu mühim şahsi
yetin geliti bizim geliıimiz kadar 
memnuniyet tevlit etmif. 

M. Mussolini yeni bir f or
mül mü hazırlıyor? 

Asiler dehalet etti 
Iraktaki son Asuri isya
nının mahiyeti nedir? 

Varna Liman ldareai Burgaz gibi 
çalışırsa Burgaz kadar se'l'im.li ola .. 
caktır; Dostcasına bir fikir .. 

Silihlarımızm mu.aı:neleaini yapbr
mak için gümrük merkezine götüren 
ve bizi beklemekten, bunalınaktan 
kurtaran candarma neferinin terbiye 
ve nezaketini burada unutursam hak
sızlık olur. Gerek gÜmrük muayene 
memuru Efendiye, gerek bu Bulgar 
Mehmetçiğine tetekkür ederiz. 

Şebbenderliğiıniz tehrin tam orta· 
sında ve en iyi yerinde. Hariciyemi
zin çok isabetli bir iti de V arna Kon
ıoloslui;umuzun ekibiııi iyi aeç. 
miş olmaaıdır. Şehbend... Hayrı Bey 
ve arkad.aılan Ankaraya layık va
tandatlardır. Heyetimiz bütün yolcu
luğu müddetince hiç kiaue,.; rahatsız 
ebnemefe karar verdiklMi için evi· 
mizden çabuk çıkbk. Bulıariltan So
kol teıkilab umumi kitibi möayö So
kaçef ile Razırat tubeal ikinci reiai 
Hacı Y orgi Arnafudof Şehbenderha
neye ıeldilor ve teıkilltlan namına 
ıu beyanatta bulunduları Komtumuz 
.-e dqatumuz Türlı:iyenin .., anılan· 
nm bizimle bu .kadar M•imi alakadar 
Dlmalan ve zahmet edip davetimizi 
kabul etmeleri bizi çok aeYindirmit· 
tir. Ilı. gelen heyet .Usiniz. Cidden 
müteıekkiriz. Tll.rkiyeyi ve Türk anı· 
lannı ıabımızda seli.mlam.a.kla bahti
yarız. lstirahatinizi tamine çalıtaca
iız. 

Bu samimi karıılamağa kartı heyet 
reisimiz Aka Gündüz Bey kısa bir ce
vap vererek heyetin lioteaini tevdi etti 
ve Türkiye avcılarının selamlarını bil
dirdi. 

Bize doktor Şifkofun Villa Sdrave' 
ıini tahsis elmitler. Exarc:lı Josif 

Müsabaka yerinde Bulgari..tan So
kol teıkilabnm en mühim erkanından 
ve bu büyük merasimin reisi olan zat .. 
la tamtbk. Miralaylıktan müstafa 
Yorgi Şişkof Bey. Ayni zamanda Sof
ya mebusudur. lki devlet merkezinin 
iki mebusu ve iki heyetin reisleri kırk 
yıllık dostmuş gibi çabuk tanııblar. 
Sokol avcılarının Sofyadaki merkez be 
yetinin Yamadan müntahap azaıı ve 
Bulgariıtanın birinci sınıf avcıların .. 
dan avukat Nikola Holeviç Efendiyi 
de burada tamdık. 

Bulgaristan avcılığı hakkmda aldı
ğım maliimab peyderpey yazacağım. 
Şunu şimdiden haber vereyim ki Bul
garistan avcı teıkilatı çok temelli, çok 
bambatkıı. bir taık.ilatbr ve tam bir 
disipline tabidir. Bu disiplin sözünü 
bir laf olarak almayınız. Haliharpte 
bir asker kıtasmın disiplini neyse 
Bulgar avcılığında disiplin odur. Ka
dm erkek, çocuk, ıenç bu disipline 
tam bir mütaveat göstermezse ne avcı 
olur; ne avcılık edebilir. 

Aqam katibiumumi Sokaçef Ye 
teıkilat reisi miralay Şitkof Beyler 
tarafmdan ıerefimize bir ziyafet ve· 
rildi. Ziyafet çok samimi idi. Madam. 
lan da bulundular. iyi bir ceee geçi
rildi. Ziyafette miralay Şiıkof Bey kı· 
sa bir nutuk söyledi. Aka Gündüz Bf. 
devletimizin 111ümusili sıfatile heyeti· 
mize gösterilen büyük alaka ve dost 
lui;a karşı teıekkür ettiler. Ziyafette 
bulunanlardan isimlerini zaptettiğim 
ve bildiklerimi ıuraya yazıyorum: 
Katibiumumi Sokaçef Teıkilat Şefi 
Şiıkof, Avukat Holeviç, Razgart ikin
ci reisi Hacı Yorgi Amavudof, tüccar
dan Minço Bakalof (Gönüllü mihman
darımız.) Varna Avcılar Kulübü reisi 
Avukat Marin Majdrakof, Deliorman
lı tuccardan Nikola Cip<>f, Madamlar 
vesaire .• 

M. A. 

PARIS, ·12 A.A. - f ntranzijan gaze
ten, M. Moundini hakkındaki bir ya
zısında diyor ki: 

«Diplomasi sahasmda son zamanlar
da yapılan ıeylerin hepıi Avrupa'nın a
kıl hocuı olan M. Mussolini'nin eserle
ridir. halyan bafvekilinin bu nüfuz ve 
tesirinin daha ziyade artıp genişliyece
... ine inanmalıyıa.. Alman, Avusturya ve 
!Macar devlet adamları hep sık sık siya
si konuımalar yapılan Roma yolunu tut
maktadırlar. 

M. Mussolioi, Avrupa muvazenesi bak 
kında yeni bir formül hazırlıyor gibi gö
rünmektedir. 

M. Mussolini'nin Berlin'de hakiki bir 
nüfuza sahip yegane devlet adamı oldu
ğu korkusuzca ileri sürülebilir. Bunun 
böyle olduğu Avusturya meselesi hak
krnda yapılan son teıebbüsler esnasında 
ortaya çılaıuıtır. 

Bizim mümessillerimiz, Alman hiikô
metinden bir takım vaitler koparağa ça
lııırken ltalya bu vaitlen çoktan almış 
bulunuyordu, ve onun aldığı bu vaitler 
uzun, gizli ve dostça müzakereler neti .. ' 
cesinde elde edilmiş idi.'' 

Mavi gömlekliler 
İrlandada bugün geçit 

r~smi yapılacak 
'OUBLIN, 12 (A. A.) - Ceneral 

Oduffy'nin mavi gömleklileri pazar 
günü bir geçit re.mi yapacaklardı. 
Adliye Nazırı bir emirname ile bu ge
çit resmini menebnittir. Cenerar p .. 
duffy memleket ıulh ve sükunıı namı· 
na bu geçit resmini iptal. etmiıtir. t4ü
kıimet bu emirname ile birlikte teıki· 
labeaasiye kanununu emniyetiumll!Pi
ye maddesini de tekrar meriyete koy
mayı kararl&§brmıştır. M. de Valafea 
muhalefette iken bu maddeye karşı 
tiddetle mücadele etmiıti. 

-----
Krupp fabrikasının İşsizliğe 

karşı mücadelesi 
ESSEN, 12 (A. A.) - iş imkanları 

bulmak için §İmdiye kadar mühim 
paralar tahsis elmİ} olan Krupp fab
rikası dört buçuk milyonluk yeni si
parişlerde bulunmuıtur. 

frakta çıktığı haber verilen isyan 
hakkında dün Irak sefaretinden ga
zetemize şu maltimat verilmiştir~ 

Son günlerde Irak Hükümetinin 
Asurilerin iskanı hakkında ittihaz et
tiği kararlara muhalefet eden bazı A
surilerden 1500 kişi Suriye hudutları
na kaçmıılar ve orada Franaızlar tara .. 
fmdan silahları abnnuıtır. Fakat bun 
lardan bir kısmı ağustosun 4 üncü ge .. 
cesi silahlı oldukları halde Irak hudu· 
dunu geçerek Irak müfrezelerine le· 
cavüz etmişlerse de, asker bu tecavü ... 
zü silahla reddetmiı, asiler de dağı
nık olarak kac;.ınıılardır. Sayısı 500 e 
baliğ olan asilerin bir kıamı da Suri
yeye iltica etmiılerdir. Digerleri de 
takip edilmektedir. Bunların Irak 
Hükumetinin ş~ddetli tedbirleri kartı· 
omda bilakay.düşart teslim olmaları 
beklenınektedir. 

Dehalet ettiler .• 
LONDRA, 12 (A. A.) - Irak Se

fareti 250 Asurinin Irak kuvvetlerine 
dehalet ettiklerini bildinnektedir. 

Profesör Piccar' dın 
Balonu 
Tecrübelerde bir amele 

öldü, yaralılar var 
BRUXELLES, 12 (A. A.) - Profe

sör Piccard'ın atrato.sphCre'e yaptığı 
uçuşta bineceği sepeti mukavemet 
tecrübeleri esnasında patlamı§ ve bir 
amele ölmüş ve bir amtıle de ağır su
rette yaralanmıfbt". Sepeti yapan ada
mın yarası hafiftir. Balon hiç bir i.rı
zaya uğraJDAlllJftır. 

M. Hitler Üç 
Nutuk söyleyecek 

BERLIN, 12 A.A. - Milliyetçi sos· 
ytilist fırkasının kongresi 31 ağustos'da 
Nuremberg'de açılacaktır. Kongı·e eylü
lün "5 in" kadar devam edecektir. 

Yüzme müsabakamızın programı 

Bu suretle iısizliğe karşı mücadele 
için Krupp fabrikasının ıimdiye ka
dar tahıis ettiği paralar on milyonu 
ceçmektedir. 

Başveki1 M. Hitler kcngrenin nıüzake
re~t::-1 e!'lnasında üç ehemmiyetli nutuk 
söyliyccektir. Kon•e bit.tikten sonra bü
yük milli ~enlik)er yapılacal<tır. 300 met
re yükseğe kadar çıkabilecek kuvvette 
25 bin hava fişeği atılacaktır. 

BERLIN, 12 A.A. - Dün eece zabıta 
tarafından yeni bir araştırma yapılmı' 
yine bir çok komunist tutulmuş ve gizli 
yazılaı· e1e geçiritmiıtir. 

Y anşla.rı idare edecek olan ha
kemlerin esamiaini ve programı ay
nPn a~ağıya dercediyoruz: 
Baş Hakem Ahmet Fetlıeri 8. 
Hakemler: Deniz Federa.yonun 

elan: Rıza Bey. Deniz Federasyo
nundan kaptan Ziya Bey. 

Yüzme komitui reisi Elırem 
Rüştü Bey. 

Deniz lederaıyonandıuı Abdu
rahman Bey. 

Her Rit, Alman mektebi Jimnas 
tik hocuı. 

Yarışlar ela her sınıl yüzücü i
çin ayrı ayrı düşiinülmiif ve idare 
edecek olan hakemlerin ekseriyeti
nin fikri alınmıftır. Yal'lf progra
ını :şudur: 

l - 100 metre serbest erkekler 
2 - 100 metre serbest kadınlar 
3 - 4()() metre serbest erkekler 
4 - 200 metre kurbağlama er
Y. M. C. A. iimnutik ve su spor-

ları müdürü llhami Bey. 
Mmabaka katibi: C. Kemal 8. 
Spiker: Spor muharririmiz Muh. 

teşem ôıı:tlemir B. 
kekler. 

5 - 200 metre kurbağlama ha
nımlar. 

6 - 100 metre· sırt ütü erkek
ler. 
1- 50 metre ll -14 Yllftndaki 

çocuklar için 1erbut miiaabaka 
(kız ve erkelı çocuklar girebilir). 

8 - 50 metre 14 -16 Yllfında ço
cuklar için serbest miUabaka (kız 
ve erkek çocuklar giredilir). 

14 - 400 metre serbest hanım
lar. 

15 - 50 metre kurbağlama 
16 - 50 metre kurbağlama ve 

ya serbest tekaütler. 
11 - Türk Bayrak yan.p 
18 - Kule atlama 
19 - Hanımlar Türk bayrak 

yan,ı. 

20 - 4X200 bayrak yarıfı. 
Müsabakada atlamalar puvana 

dahil değildir. 
Diğer yarıfların hepsi bilaistis

na puvan alacaktır. 
Vaterpolo maçlarını bir günde 

bitirmenin imkô.nı olmadığı için 
müaabakalarımızda Vaterpolo ma
çı yaptırmayacağız. 

Hakem kararı 
Salı günü 

(Başi l inei sahifede) 

ladıldan bir nizamname projesi olduğu
nu, meclisi idarenin sureti teıekküJünü 
kabul ebnekte olduklarını, ancak murah
has ~alar yerine şirketin başına hariç· 
ten hır umumi müdür getirilme.ini İs
tediklerini aöylemiılerdir. Mukabil taraf, 
bun~ kabu! ede~i>:"ceklerini bildirmiş
lerdır. Neticede ıkı tarafın da nizamna
melerini alan lsmail ha B. bugünlerde 
Bursa'dan avdet edecek o]an Muamıner 
B. le de görüterelı salı günü kararlarını 
keodilerine tebliğ edeceğini bildirmiş ve 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Eşya ve yolcu tarile.i 

Berlin sokaklarında 
araştırmalar 

BERLIN, 12 (A. A.) - Cuma ıriinü 
ak~ı, cumartesi gecesi hücum kıta
larına mensup gruplar, sokaklardaki 
bütiin arab&:ları durdurarak ''gayrika
nuni matbualar,., aramışlardıı·. Bu a
rattırmalara, hükıimetin gizli polis 
teıkilatı emrile ckvam edilmektedir. 

--o--

Fransız tayyarecilerİni 
tebrik 

MARINGANE, 12 (A. A.) - Can· 
nes'dan tayyare ile gelen M. Pierre 
Cot, 19.30 da yere inmiştir. Kendisini 
Coclos, RoS5i ve bir çok kimseler kar
şılamıfbr. 

Hava Nazırı,. tayyarecileri fevkala .. 
de seyahatlerinden dolayı tebrik et
miştir. 

Amerikada milli kalkınma 
VAŞiNGTON, 12 A.A. - Milli kal

kınma idaresi, ücretleri yükseltip iş sa
atlerini azaltacaklarına dair iş kanunları:· 
nı kabul eden fakat teahbütlerini yap
mıyan iş sahiplerine karşı ceza tatbik 
edileceğini bildirmiıtir. 

iş kanunlan aleyhindeki hareketler 
Önce hakeme, olmadığı takdirde federas
yon ticaret komisyonuna ve İcap ederse 
adliyeye verilecektir. 

M. Roo:.evelt Washington'a döndü 
HYDEPARK, 12 JA. A.) - Aile 

malikanesinde iki hafta dinlendikten 
sonra M. Roosevelt bu gece Wasbin
ton'a gitti. Reiıicümhur, orada bilhas 
şa iktısadi program ile uiraşacaktır. 

~--

Covti ajansının bir tebliğinde bildiril
diğine göre bu komünistlerde biri kaç
mak istediği sırada yaralanmrı, bir di
ğeri de duvarlardan birine «Kahrolsun 
Hitler kızıl cephe bala yaşıyor» sözleri
ni yazarken yakalanmıştır. Bade'de Pfor 
zhein' de evlerinde patlatıcı maddeler bu
lundurmakla zan alt1na alınan st>kiı.: ko
mun.is! tutulmuştur. 

Brisgan' de bulunan F riburg' de da bir 
komünist kurye yakalanmıştır. Bu adam 
Bale' de çıkan bir komünj5t gazetesine 
gizlice yazı göndermekle zan altına alın
mıştır. 

Man!ıeim ve Karlsruhe'de de !lir çok 
komünist yakalanmıştır. 

OSNABRUCK. 1'.! A.A. - 'Milliyet
çi sosyalist hücum kıtaları efradı tarafın
dan yann büyük bir geçit resmi yapıla
caktır. Bu ['"eçitte hazır hulunmak üze
re daha şimdiden Berlin'in garbindeki 
Doeberiç kampına Potsdam, Frankfort 
ııebirlerinden ve Pomeranya'dan on bin 
milliyetçi sosyalist gelmiştir. 

Tayyareci Mollisson 
NEVYORK, 12 (A. A.) - Tayya

reci Mollison lngiltereye dönmek Üze .. 
re bugün Majestic vapuruna binmiştir 

Mollison, karısı ile birlikte yeni bir 
uçu' yapacağını, Codos ile Rossi'nin 
kaz,andıkları rekoru kırmağa çalışa
cağını söylemittir. 

Madam Mollison bir müddet daha 
Amerikada kalacakhr. 

----
Almanlar bir Yahudi 
profesöre yol verdiler 
MUNICH, 12 A.A. - Meşhur Yahu-

Umumi merkez heyeti pazartesi günü tekrar saat dokuz buçuk
ta ve öğleden sonra saat 14 le toplanacaktır. 
• 

ismet Pş.Hz.EyluldeSivasagidecek 
SiVAS, 12 (Milliyet) - Sıvas-Erzurum hatttnın ilk ray lersiyatı 

merasiminde hazrr bulunmak üzere Başvekil ismet Paşanın eylıl.t' baş
langıcında Sıva.ı lefril edeceklerini haber aldım. 

Rakamlar açık konuşuyor 
Geçen sene Pireye uğrayan seyyah va
purlarından yüzde 20 si buraya gelmiş 

Evvelki giinkü (Milliyet) te Falih 
Rıfkı Beyin "Yeni seyyah" başlıklı 
bir haf yazısı vardı. Falih Rıfla Bey bu 
cünün değiten seyahat ve seyyabçdık 
telô.kkilerine vakıfane bir tekilde le· 
mas ettikten ve bugün İstanbulun va
ziyetile kısa bir mükayeae yapbktan 
sonra makalesine J4>y1e nihayet ver
mekte idi: 

''Herkes yalnız efya.o:ı:n değil. ırüne 
tin, tuzlu suyun ve bavaom da ucuzu .. 
nu anyor. Bir ki.ınseJ.i oturduğu yer .. 
den ve oturma halinden daha fazla 
para sarfettiren seyahat, refah devri
nin bir hatıras:ı olarak uzaklafıp git
mektedir." 

Senelerden beri arzulanır 
ve söylenir: lstanbul bir seyyah ıeh
ri. olmaz mı? lstanbula .seyyahlar ni
çin rağbet etmiyor? Seyyah celbi için 
neler yapalım? Bu isteklerin yerine 
gelmemeai, bu sahada henüz müsbet 
neticeler alınamamız belki de bugü
nün yeni seyahat telakkilerine uy
mamış olmamızdır.. Biz bütün bu ci
hetleri anlamak için Turing klüp Tu
rizm şubesi ve otelciler cemiyetinin 
§İmdiye kadar bu yoldaki mesailerini 
tetkik ettik ve temaslar yapbk. Asıl 
mevzua girmeden evvel elde ettiğimiz 
iki mühim rakamı zikredeceğiz: 

- Parise geçen sene günde va&a.ti 
600 bin seyyah girip çıknnştı. Daha 
ya'°1ı bir misal: 

- Pireye uğrayarak geçen sey· 
yah vapurlarının geçen sene ancak 
yüzde yirmisi lstanbula uğradı. 

Bunlardan sonra lstanbulun se)"· 
yah işlerindeki me..,ki ve vaziyetini 
gözden geçirelim' Turing ldüpten al· 
dığtmız ma1Umata nazaran geçen se
ne şehrimize 40.000 seyyah gelmittir. 
Bunlardan 7810 tanesi toplu kuruvzi
yerlerle, 23.633 ü deniz tarikile ve 
8576 sı şarktan garpten tren ve ya· 
takh vagonlarla gelmiştir. Turing 
ldübün uzun ve derin yaptığı tetki
kat neticesinde memleketimize gelen 
bir seyyahın yapmakta olduğu mas· 
raf, yani bırakabileceği para ıudur: 
1 O lira gezme, vesaiti nakliye masra-

fr, 3 .. 4 lira, yemek masrafı ve on li
ra da mübayaat için verdiği para ... 
l,te en geniı hesapla bir aeyyahtan 
alabildiğimiz! Bu vaziyete göre, he
saplamyor ki geçen sene seyyahlar 
memleketimize 6 milyon küaur lira 
bırakmıılardır. Belediye turizm ıube
si istatistiklerine göre, geçen sene ge
len seyyah evvelki oenedeo 2000 nok
sandır. Yani takriben yüzde beı bir 
tenezzül .• 

Bütün bunlardan aonra sorulacak 
bir sual var: 

- O halde ne yapmak laz-? 
Buna ali.kadarlar hemen ittifakla 

cevap veriyorlar: 

- Çok şey lazon. Fakat hor ...,.. 
den evvel yeni tartlara uymak ieap 
ediyor. 

Memleketimize berbanıi yoldan gt. 
len bir seyyah nya kafile için tesa
düf edilebilecek müıküli.t bir baylı 
fazladır. Karadan gelen aeyyab Edir
ne yolundadır. Buna latanbul etrafın
da bir otomobil cezintiıi yapaeak k • 
dar yol almadıimı ilive etmek la
zım.. 

lotanbula celen bir aeyyah azami 
üç gün kalır. Sebebi herkea için ıa· 
yet buiL Çünkü seyyahı eğlendire
cek yer bulua-ıyor. tlatta her anuf 
seyyahı yabracak otel bile meYCUt 
değil. 

Bütün bunlardan batb bırizm iıle 
rile meıgul olaalann memleketimiz~ 
gelen seyyahlar üzerinde fena tesir 
bıukmakla ittibam ettikleri zümreler 
var: H-aı, toför ve arabacılar •••• 

Diier taraftan lstanbulda hayat da 
bir oeyyahm tahammül edemiyeceti 

kadar pahalı celiyor. Seyyahna iste
diği ucuzluk yok. 

Bütün bu miifkülat ve yokluklar i
çinde latanbula seyyah cetirmek ve 
ıeyyah tehri yapmak için Turing 
klübün ve lstanbul belediyesinin elle 
tutulur büyük gayretleri görülüyor. 
Bu faaliyeti gördiikçe muvaffakıyete 
de inamlıyor. 

Balbo filosu döndü 
(Başı ı inci sahifede) 

duğum ve çok sevdiğim dostum Pierre 
Cot'a telgraf çekerek hareketimizin 
sebeplerini ve teeuüflel"imizi bildir ... 
dim.,, 

Almanya müdalalJ tayyareleri 
isteyor 

BERLIN 12 A.A. - Volff Ajansı,.. 
dan: Alma~ya hava nazırı M. Goernig 
verdiği bi~ mülakatta, Balbonun yapbğı 
uçuşa hayranlığını bildirerek bu uçuf
tan alınacak dersleri bildirdi. Bundan 
sonra Almanyanın hususi vaziyetinin 
bava müdafaasını İcap ettirdiğini söyledi. 

M. Goernia he,. türlü hücum tayyare-•• ·ı lerinden bilerek ve kendi arzusu & e vaz· 
geçtiğini fakat küçük müdafaa tayyare
leri İstemek mecburiyetinde olduğunu 
söyledi. 

Bir ka:r.a 
VALANCE, 12 A.A. - Bir ltalyan 

deniz tayyaresi Nazareth plajını yakıo
Iannda denize düşmüt ve aralarında ce
neral Zulino Valle bulunan tayyaredeki 
yedi kiti yaralanmııtır. Bu tayyare Bal
bo filosunu karşılamak üzere Lisbonne'a 
gitmiş ve dönüyordu. Tayyare Valence 
limanına yetişmek için çabaladığı esna
da ancak bir motörü işliyordu. Tayyare. 
dekiler bir remörkör tarafından kurla· 
rılnuılardır. 

• * * 
[14 hazirandan beri Ortebelfo'da Ce

neral Balbonun idaresi altındaki yirmi 
beş tayyarenin Chikagoya hareket ha
zırlıkları temamile ilanal edilmiş bulu
nuyordu. Ceneral Balbo lüzumsuz he~
hangi bir kazaya mahal bırakmamak •· 
çin, daima müsait hava beklemiş, fakat 
buna rağmen giderken bir, gelirken de 
bir kurban vermiştir. 

radan İzlandada ReykjaYik'e vardılac. 
Müsait bava beklediler ve bir hamlede 
Labradorda Cartwrigbt'a uçarak Atlas 
denizini geçtiler. Amerika topratma e
riştikleri bu son mesafe 2400 kilometre 
vardı. Oradan daha iki merhale ile Chi
kagoda Mişigan gölüne indiler. 
Dönüşte mühim bir mesele teşkil edi

yordu. Bu defa tllk:ip edilecek iki yol 
vardı. Biri geldikleri gibi şimalden, di
ğeri As<>r adalarına uğramak suretile 
cenuptan.... Ceneral Bıalbo nihayet bu 
kısa mesafeyi intihap etti (3200 kilo
metre) ve tayyareler Lisbonne'a vardı
lar. Burada da l;ıir kaza oldu, Bir tayya
renin kanadı kırıldı ve filoya mensup biı 
mülazim öldü. Balho bu zabitin naşıru 
beraber İtalyaya getirdi. 

Gidiş mesafeleri şunlardır: Orbetello'· 
dan Amsterdama 1,300, Amsterdamdao 
Londonderry'e 1000, Londonderry'den 
Royk:javik'e 1500, Reykjavik'teo Cart
wright'a 2400, oradan da iki merhale iL 
Chikagoya 3150 kilometre. 

Şurasını ilave etmek lftzundır ki, Bal
bo filosunun bu gidiş ve gelişi, İtalya· 
nm şerefini yiikııelttlği kadar, tayyare
cilik tarihinde de bir sahifedir.] 

.............................. 
Sıvas-Erzuruın hatb 

SiVAS, 11 - Sıvaa Erzurum hattımı 
yapılınası İçin hazırlıklara hararetle d&
vam ediliyor. Hattın İntaıma eylül ip
tidasmcta kat'i surette batlanacaktır. 

Ameliyata ayni zamanda 'Malatya ve 
Sıvastan bat la nacaktır. Sıvastan bafla
nan kısım Divriıiye vardığı zaman Ma
latyadan batlanan kııım ela oraya Yisd 
olacak bu suretle Sıvasla Malatya ıimer 
diferle biribirine bailanmıt bulunacak
tır. 

9 - 100 ıırt iiatü hanımlar 
10 - 200 metre aerbest erkek

ler. 
11 - 1500 metre serbest erkek

l.,r. 
12 - 200 metre serbest lıamm

lar. 

l eylülden itibaren Jiman1anmız ara
sında tatbik edilecek eşya ve yolcu ta
rj.~e)erini tanziırte men1uı· komisyon, bu .. 
gun toplanacak ve eşya tarifelerini ik
mal edecektiı-. Vakit kalırsa. buıtün yol
cu tarife pı·oje1erinin de n1üzakeresine 
batlanacaktır. 

Hususi vapurlar 
Husu"'t v.Apul'lara kıymet takdirine 

n1ıf'mur l<om\$yon cfüu topl'lrt'"T!f!J ve va
p!.irlara kıyıı,et hi;iinıiy.: b.l~]annuştn·. 

Fransada kablo memur
larının grevi 

PARIS, 12 A.A. - Telgraf kabloları 
Fransız şirketi müstahdemleri ile Fran
sız radyo şirketi nıüstahdemlerinden bir 
kısmı grev yapmışlaı·drr. Bununla bera
ber muhaberat, kıt'alar arasıhda tabii 
bir "<ekjlde temin ed'ilmiştir. 

di Hukukcu ve Munich Umversitesi Hu
kuku Esa;iye pr<>fesörü Hans Naviasky' 
ye, memurin kanununa istinaden yol ver 
rilmiştir. 

Zeppelin Amerikaya 
dönüyor 

1 Temmuzda başta Balb<>'nun tayyare
si olmak üzere yinni beş tayyare büyük 
yolculuğa çıktılar. Alpları aştılar ve ilk 
merhale olarak Amsterdam karıısmda 
Zuydergee'ye indiler. Fakat bu inişte 
feci bir kaza oldu. Tayyarelerden biri 
kapaklandı ve makinisti boğuldu. 

Yalnız bu ha valinin iklimi ve topraiı 
kııın çalıımağa müsait olmadıimclan biı 
müddet itler zaruri olarak tatil ıtdilecek
til". 

İnfllah deruhte eden ıirketin Sıvas 
veya Divricide bir ~iment<> fabrikası a
çacağı rivayet edilmiıtir. Fakat ı~ 
müdür intihap ettiği ınühendiı luet B. 
bu yolda hiç bir karar verilmediğini IÖy· 
lemittir. 

l.'l - Tramplen Atlaması . LiUe'de '!Tev hareketi, cenup mıntaka
srnd~ !ı-..lıisaf ediyor. 

PERNANBOUC, 12 (A. A.) -
Zeppelin saat 1.25 te Almanyaya ha
reket etti 

Bu suretle tayyarelerden biri eksilmiş• 
ti. Yirmi dört tayyare ertesi gün Irlan
dada Londonderry'ye hareket ettiler. O-



Çanak, çömlek 
Süse ve lükse dair efya yapan 

yerli tezgahlar ve fabrikalar çoğa
lıyor. Sergide göze çarpan yeni 
model mobilyalar,lavantalar, krem 
ler vesaire cidden Avrupada yapı
lan etlerinden farksız. Kıımatları
mız çiçek gibi, mobilyalarımız Pa
risin methur Mersier, Londranın 
Meple fabrikaları mamulabnı a
ratmıyacak kadar nefis •• Bunlarla 
iftihar etmek mümkündür. 

Yalnız bütün sergilerimizde 
göze çarpan bir nokta var. 

Süse, lükse ait bol bol, takım 
takım eşya arasında harcıalem teY· 
ler yok. 

Diyorlar ki sergide belki elli çe
tit lavanta firması .,,ar. Ve yeni bi
çim mobilyalara herkesin ağzının 
suyu akıyor. 

Halkın ağzının suyunu akıtacak 
kadar güzel mobilya yapmak bir 
sanattir. Dünyanın koku rekorunu 
daima kendi kimyahanelerinin es
rarlı köşelerinde saklıyan Paris 
lavanta fabrikalarile yarıtacak ko· 
kular yapmak bir marifettir. 

Fakat lavanta ve mobilya 15 
milyonluk bir kütlenin muhtaç ol
duğu harcıalem eşyadan sayıl-
maz. 

Osküdardan yarım kilometre a
çılınca Karsa kadar halk gecesini 
yalnız çıra ve gazla aydınlabr. Ve 
toprak kapta yemek yer. En kala
balık merkezlerimizde en modern 
hayat geçirenlerimizin sofraları 
(Prag) mamulatı pardak, sürahi, 
çiçeklik, (Milin) veyahut (Har· 
kof) markalı tabak, kadeh ve ki,. 
se ile doludur. Ve bunlar hemen 
her evin her gün yenilenen, deği
ten efyasıdır. 

Yazı yazarken masamın üzerine 
bakıyorum. llk hamlede gözüme 
çarpan billur hokka, yazı kalemi, 
kalem ucu, sigara taplaıı, kağıt 
makası, kibrit kutusu, süngerlik, 
lnırutma kiğıdı, cedvel... hepsi 
Avrupa malı. iki metrelik bir saha
da kaç tane ecnebi malı. Ve bunlar 
daima kullanılan teYler. 

Evlerimizde su içtiğimiz bardak, 
yemek yediğimiz tabak, çiçek koy
duğum\12. vazo, kahve içtiğimiz fin 
can, çay, rakı içtiğimiz kade~ler 
hep Avrupa malL Ve bunlar daınıa 
kullanılan şeyler. 

Anadolu içinde gecelerini petrol 
lambasının •tığında geçiren köylü
nün muhtaç olduğu şeyler, kase 
bardak, lamba şişesi ve lamba hep 
Avrupa malı ve her gün kullanı
lan teyler. 

Bütün bu harcıalem şeylere dair 
sergilerimizde bir fCY göze görün
müyor. 

Şık mobilya güzeldir, nefiı ko
kulara doyum olmaz. Fakat bun
lar öyle 'eylerdir ki yalnız mahdut 
bir zümrenin binde birini alaka
dar eder. Acaba çanak çömlek, sü
rahi bardak gibi harcıi.lem etya 
çıkaran fabrikalarımızı ne zaman 
göreceğiz? 

Burhan CAHiT 

Ali Rana B. 
Gümrükler ve inhisarlar Vekili Ali 

Rana Bey ıehrimize gelmit ve dün 
öğleden oonra yerli mallar ııergiaini 
ziyaret etmİflir. 

Zirai vaziyet iyi 
latanhul Ziraat Müdürlüğüne mıılha

kattan gelen malumata göre bu ııene zi. 
rai ,,aziyetin çok iyi •e bereketli mahsul 
alındığı anlaıılmı§tır. 

1 BORSA 1 
<it Bankasından alınan cetveldir) 

12 AGUSTOS 1933 
A kıam Fiat)arı 
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HABERLERi 

IEkanaMI 

İş yasası 
Sergi salı günü 
Kapanıyor 

Bizde işciJiği tanzim ede- Gidip görmek istiyenlerin 
ce~ yasa ~~~ırlanıyor daha üç günü kaldı 
Alı lktısat Mecliaının mukarreratı. Beşinci yerli mallar sergisi önümüz-

cümlesinden olatak bir ~§ yasası hazır deki salı günü akşamı kapanacaktır. Bu 
!anmaktadır. Bu yasa, ı§ hayatımızın itibarla sergiyi henüz görmek ve gez. 
umumi ve ana hatlarını ve şartlarını mek fırsatını bulamayanlar için bugünle 
ve devletin i' hayatındaki alaka ve beraber üc gün vakit kalmış demektir. 
vazifelerine müteallik olup ferdi ve Serginin kapandığı gün yaklaştığı için 
milli menfaatleri telif edecektir. ziyaretçiler dün daha çoğalmıştır ve .dün 

Klavuzluk iı::leri sergiyi gezenıerın sayısı otuz bine ya-
. T kınıfır. 

Kılavuzluk işlerinin ıslahı ve asri Dün sergiyi gezenler arasında güm-
bir hale getirilmesi İçin tetkikat yapıl- riik ve inhisarlar vekili Rana Beyle Ma
maktadır. car sefiri M. Tabi de vardır. Ali Rana 

Çay ithalatı 
Çay ithalatının bir elden idare edilme

si aleyhinde alakadar bazı tacirler tara
fından vuku bulan müracaatlar lkbsat 
Vekaletince tetkik edilırektedir. Veka
letin yakında kararmı tebliğ etmesi bek
lenmektedir. 

Almanya ile ihtilafımız 
Almanya ile yapılan ticari itilafın Ber

lin' de imzalandJğı haberi, piyasada iyi 
teıir yapmıştır. Bu itilaf aayeıinde Al· 
manya ile ticari münasebabınızın genİf
liyeceği ümit edilmektedir. 

Ziraat bankasına alınacak 
memurlar 

Ziraat Bankası, ayın 26 smda daktilo
luğa namzet hanımlar arasında bir mü
sabaka yapacaktır. Banka ayrıca alaca
ğı 6 memur için de yakında bir müsaba
ka ;osacalıtır. Alınacak memurlara 100 er 
lira ücret verilecektir. 

Dellal ve simsarlar 
Ticaretanelerde gerek maktu ücrete 

çalııan, gerek yaptığı sab,larda deDiiliye 
veya •İmsariye alan ve plfuıiye denilen 
kimselerin de Ticaret Odasına kayıtlan 
mecburi olduğuna karar verilmittir. 

Limandan geçen vapurlar 
Geçen mayıs zarfında limanımızdan 

569 u transit geçmek, 170 i Yunan, 128 İ 
ltalyan, 119 u Türk, 87 •İ lngiliz, S8 i 
Norveç, 30 u Fransız, 25 i Rus, 24 ü Al
man ve 23 ü Holarula ve mütebııl<Qi di
ğer bandıralarda olmak üzere ceman, 
1,657,770 tonda 776 vapur geçmiftir. 

Bu saneki afyon 
Bu seneki afyon rekoltesi 257,808 ki

lo olarak tahmin edilmiştir. Geçen sene
ki rekolte 115,497 kilo idi. Bu seneki re
koltenin 132,938 kilosu, Alyon, Balıke
sir ve hparta'da, mütebakisi diğer nnn
takalarda yeti§m.İ§tİr. 

Dünya kömür istihslatı 
1931 senesi cihan kömür iatihsalibrun 

1,110,431,209 ton, istilılalitırun 987, 
500,000 ton olduğu anlqılıııqtır. 

931 Türkiye kömür iıtihsalatı İse 
1,558,790, istihlakitı da 840,071 tondur. 
~eketimizin 932 kömür ıstihsalitı 

da 1,575,228 n idilılikili 1,181,882 
tonda. 

Yumurtacılar kongresi 
Samsunun ııenede 70 ili 80 bin aa.n

dık yumurta ihraç etmekte olmuına 
lnebolu, Trabzon, Ordu, Fatsa gibi li
manlarm da mühim miktarda yumur
ta ihracat itleri ile metıul bulunma
larına binaen, Karadeniz yumurta tüc 
carları arasında bir kongre aktine te
şebbüs olunmu,tur. Kongrenin Sam
sunda toplanacağı anl~ılmaktadır. 
Kongrede yumurta ticaretimizi ehem
miyetle alakadar eden mqhim mesele
ler ve vaziyetler üzerinde göriqülerek 
faydalı tedbirlere varılacağı kUYYetle 
tahmin edilmektedir. 

Kongreye arzu eden her Türk yu· 
murta taciri ittirak edebilecektir. 

Bey sergiyi uzun uzadıya gezmi:ı, bütün 
pavyonlan ziyaret ederek müesseseler 
hakkında izahat almı§tır. Vekil Bey ser
gide gördüğü intizam ve mükemmeliyet 
ten cok memnun olmuş, intibalarını §Öy .. 
le htılasa ebniştir: 

«- Betinci yerli mallar sergisinde 
her seneki tekamülü &ördükçe iftihar &
diyoruz. Sanayide ve aergicilikteki te
rakkiyi çok yüksek gördüm. Sergi h&
yetini tebrik ederim." 

Macar sefiri M. T ahi de ser cinin bü
tün pavyonlarını gezmiı, tqhir edilen 
mallan tetkik etıniı, müesseseler hak
kında izahat almıı, bazı mübayaatta bu
lunmuıtur. Sefir eenaplan sergiden ay· 
nbrken bir muharririmize şunları 9Öy· 
lemiıtir. 

«- Sergi hakk•ndaki intibalarnnı so
ruyorsunuz. Sergid'e bazı şeyler almak
lığmı teıbir edilen eşyayı beğendiiimi 
de ifade etmez mi? M. Herriot'nun da 
dediği gibi, Türkiye büyük tefinin irtat
leri ve yüksek sevk ve idareıi albnda ve 
sanayi salıasında da ilttlemektedir. Beı 
senedenberi acılmakta olan yerli mallar 
ıergilerinin ı.;pıini gezdim ve gördüm. 
Bu beş sene içinde deiitiklilıler ve te
rakki tekamül ok bü üktür. Türkiye 

' ç y " dabbü" sanayiinin yakm bir zamanda a • 
yük İnki§afa mazhar olacağı qikardlr. 

Üçüncü •e oon temoilini Cumh.uriyet 
Gençler mahfili yann akşam sergıde Y&
recektir. ıl\ıtabfile mensup amatör genç
ler teırinievvelin birinden itibaren de 
kendi binalarında mahfilin bütün ıube
lerindeki faaliyetlerine başlıyacaklardır. 

Mektepler az geliyor 
Vilayet bütçesi bu sene çok dlır oldu

ğundan yeniden mektep inşa edilemiy&
cektir. Y almz seki v" tamire muhtaç 
mekteplerden otuz dördü tamir edilecek
tir. 

Maamafih mektepler ihtiyaca kifayet 
ebnediğinden viiayet kira ile bazı bina· 

lar tutarak buralarda yeni mektep aç
mağı düşünüyor4 Bu mekteplerin nerede 
açılacağı hakkında bugünlerde karar ve
rilecek ve mektep kadroları tamamlana
caktır. 

Maliye müsteşarlığı 
Maliye Vekaleti Muhasebatıumu· 

miye Umum Müdürii Faik Beyin Ma
liye Müsteııarlığına tayini ili tastika 
iktiran etmit ve mumaileyh işe ba§
lamııtır. 

Tuhaf bir vaka 
Galata gÜmruğünıre garip bir hadise 

olmuş, bir yolcu beraberinde getirdiği 6 
kuşu ceplerine doldurarak bo~ kafesle
rini memurlara gÖ•termiş tir. Memurlar, 
kafeslerdeki yemlerden şüphelenmişler
dir. Tam bu sırada yolcunun cebindeki 
kuşlar da cıvıldamışlardır. Bunun üze
rine iş meydana çıkmış. yolcu gümrük 
resmini vermekten kurtulmak için kut
lan da, kafesleri de bırakıp sıvışmıştır. 
Kuılar, Himayei Hayvanat cemiyetine 
gönderilmiıtir. 

Poliste 

Mahkemelerde 

Bir hırsız 
Mahkum oldu __ ... __ _ 

Mahkemeden çıkarken de 
reise teşekkür etti 

Aziz Ef. iaminde bir zatın, kapısını 
kırarak içeri giren ve sandığındaki 
elmas yüz'ük, altın bilezik, gÜmÜ§ ka
'ık ve diger bazı kıyınetli eşyıumı ça• 
lan sabıkalı Botnak Ali, dün ikinci ce
zada muhakeme edildi. 

BO§nak Ali, zabıtada verdiği ve İ•· 
!intak dairesinde teyit ettigi ifadesini 
mahkemede inkar etti: 

- Yediğim dayaktan sersemlemi
§İm. Ne söylediğimi bilmiyorum, dedi. 

Dinlenen tabiiler Aziz Ef. nin ara
bacıamın nasıl karakola gelip vakayı 
haber verdiğini, anlatblar ve kaçar
ken yolu kesilerek yakalanan hırsızın 
Boşnak Ali olduğunu oöylediler. 

Suçlu tekrar inkara kalkıtb; tahit
lerin ifadeleri biribirini tutmadığmr 
iddia etti. Fakat ıahôt!erin sarih ifa
deler, ehlihibrenin raporu suçun Ali 
tarafından itlendiğine fÜph..,bırakmı
yordu. Müddeiumumi cürmü sabit 
gördü ve suçlunun mahkümiyetini is
tedi. 

Mahkeme de bunu kabul ederek bir 
kaç sabıka11 olan Boşnak Aliyi 3 sene 
dört ay hapse mahklım etti. Mahkum 
kararı dinledikten sonra hikime hita
ben: 

- Teşekkür ederim Reiz Bey, diye
rek mahkeme salonunu terketti. 

Kupa davası 
Sait Paıa zade Vehbi Bey tarafın

dan Samiye Burhan Cahit H. ve gaze
tem.iz aleyhine açılan davaya dün Sul 
tanahmet ıulh hukuk mahkemesinde 
devam edilecekti. 

Fakat vekil İrfan Emin Bey, E.ki
şehirde bulunduğuna dair telgraf gön 
derdiğinden muhakeme önümüzdeki 
çarşambaya kalmışbr. 

Çiftlik sahibi ile köylüler 
arasında 

Bakırköyünde Katrancı çifliği aahi
bi Reoneli Osman Beyle Şamlar ve A
yayorgi köylüleri arasında bir hadiııe 
çıkmış ve köylülerden iki kişi yaralan
mıştır. Suçlulardan korucu Ahmet 
Ef. ile diğer iki köylü adliyeye tevdi 
edilmiılerdir. 

Kubbe sağlam 
Ayasofya camiinde endi

şeli bir anza yok 
Ayasofya camiinin büyük kubbe.in 

de çatlaklık olduğu hakkında bir Av
rupa gazetesinin ortaya attığı iddia 
gazetelerimize de aksetmi,ti. 

Evkaftan aldığımız maliimata göre 
kubbede endi,eyi mucip ne çatlaklık, 
ne başka inza yoktur. . 

Evkaf ldareoi camiiıı vaziyetini da
inıa yakından takip etmektedir, Bet 
senedenberi ırerek kubbeye, gerek du
varlara konan caın aafihalar hiç bir 
değişiklik göstermemektedir. 

Camiin üst kısmına kıymetli evrakı 
ihtiva eden bin bet yüze yakın aandık 
vudır. Bunlar baıka yere nakledile· 
cektir. 

Recep Bey 
C. H. F. Umumi Katibi Recep Be· 

yin bugün Y alovadan avdeti beklen
mektedir. 

Recep Bey, ilci gün şehrimizde ka
larak, •alıya Aµıkaraya gidecektir. 

Türk kadını 
İftihar edebilir 
Fransız kadınlan Türk 

kadınına gıpta . ediyorlar 

20 liralık eşya çalındı 
M. Edouard Herriot ile beraber 

şehrimize gelmq ve birlikte Sofyaya 
gitmiı olan Mm. Brunschwicğ şehri
mizde kadınlık cereyanları ile alika· 
kadar olmu§tur. 

Mm. Brunschwicğ "La Françaiae,, 
gazete•İ aa.hi&i ve Franaada kadınlara 
İntihap hakkı verilme•İ için tetekkül 
eden birliğin reiaidir. Mm. Brunııch
wicğ demiştir iri: 

- Fransada iki milyondan fazla 
yüksek tahıil görmü,, bekir kadın var 
dır. Bu kadınlar hayatlannı kazan
mak mecburiyetindedirler; hunlar 
çalışırken ~em .memlekete, hem İnaa· 
niyete hizmet ediyorlar. 

1'Burjuvaziye mensup kadın ile mÜ• 
nevver kadını biribirinden ayırmak 
lazımdır. Burjuva kadınlar evleri ile 
meıguldürler, münevveı• kadınlar ise 
hayata atılını, old.uklanııdan meslek 
sahibi olmak isterler. Bunlann içinde 
siyasi me•leklere girmek istiyenler 
nrdır. Bu kadınlar siyasi vazife ile 
kadınlık ve analık vazifesini biribirile 
telif edebilirler. • Düfiiııünüz, Lady 
Aıter gibi A"YalD Kamarasında mühim 
bir mevkii olan bir lngiliz kadını altı 
çocuk anaııdır. 

"Fransada kadınlar muallim olmıya 
başlayınca, kadınların tedrisat itlerine 
karı,malarına kar§ı muhalefetler b~
ladı. Hatti. bazıları kadmlann bun
daki istidatlarını inkira kadar Yardı .. 
!ar; fakat tecrübe kadınların deruhte 
ettikleri "Yazifenin f.,vkinde bir istida
da malik olduklarmı gösterdi. Bugiin 
çocukların yetiıtirilmesi kadınların e-

Hırsızların isticvabına devam ediliyor 

Solda Mustafa, Sağda Hüseyin 

Ulu köy' de Necmettin Beyin e•inden 
20 bin liralık eıya çalarak yakalandıkla-

!indedir. Parlamentoda yer tubnağa 
muvaffak olduğumuz gün, mazide ol· 
duğu gibi, ondan aonra da insaniyetin 
iyiliği ve refahı için çalışmakta devam 
edeceğiz. 

«Memleketinizde kadmlar yalnız 
harem parmaklıklarını kırmakla kal
manııılar, diğer memleketlerde, ka
dmlarm elde etmeğe muvaffak olama
dıktan haklan almıtlardır. Burada 
kaldığıınız iki gün zarfında kadınlığa 
ait içtimai meseleleri tetkike imkin 
bulamadığımıza çok müteessifiz; di· 
ger bir fırsatta gelip bilhassa Türkiye 
de kadınlık l'P.reyanları ile metıul o
lacağım . ., 

nru y~ğımız Hüseyin, Rifat ve Hü
seyin'in babası Davut, Mehmet hakkın
da tahkikat devam etmektedir. Adliyeye 
verileceklerdir. 

Hırsızlıklar 
Y enikapı' da oturan Aram, Recep ta

rafından 26 lirasınm çal.m.dığını iddia et· 
miştir. 

* Eminönünde Sami ve Fuat Efendile
rin 87 lirıuıru çalan Nuri yakalamnı§br. 

Beş manav arasında kavga 
Küçükpazarda lbrahim. Hamdi, Mı

sa, Abdurrahman ..., Mehmet isminde 
be§ manav arasında rekabet yüzünden 
lcavıra çıkarak Musa, Abdurrahman ve 
Mehmet, lbrahim ile arkad&§ı Hamdiyi 
fena halde dövmütler ve yaralamıflar· 
dır. K.a,vgacılarclan Abdurrahmanın üze
rinde bir miktar esrar bulunmuıtur. Hak 
kında bu cihetten de takibat yapılacak
tır. 

Hırsız 
Eminönü Değirmen caddesinde 26 nu• 

maralı dükkanın üstündeki odada otu
ran Sami ve Fuat Efendilerin odasından 
87 lira ile bir kat elbiseyi a§ırdığı yapı
lan tahkikat neticesinde anlaıılan sabı
kalı keçi Nuri yakalanmıştır. 

Tramvay yanıyordu 
Evvelki gün vatman Saidin idaresinde-

ki 74 numaralı tramvay arabası Samatya 
da kontak yaparak tutuşmuı ise de de .... 
hal söndürülmüıtür. 

••l•dlyede 

Temiz yoğurt 
Belediye bir yoğurt tali

matnamesi hazırladı 
Y oğurtlann sıhhi evsafı haiz imalat· 

hanelerde yapılma&ı için Belediyece bir 
talünatname hazırlimmıştı. Yoğurt tali
matnamesi eyliıl sonlarına doğru tatbik 
mevkiine girecektir. 1 teırinie.,,,,elden ;. 
tibaren yeni talimat dairesinde yoğurt 
imal ebniyen ve imalathanelerinde sıh
hi şeraite rivayet ebnİyen yoğurtçular 
cezalanclırılacaklardır. 

Fransız şehir mütehassısı 
Bir müddetten beri şehrimizde tetki

katta bulw.n Fr.ııısız şehir mütehassu
lanndan M. Lambert te Franaaya clön
müttür. Mütehauıı, üç ay içinde ıehrin 
imanna dair projesini hazırlıyuak gön
derecektir. Şehrimize gelen diğer müte
has .. slar da bu zamana kadar raporleri
ni ilıınal ederek lstanbula ıönderecelı.
lerdir. 

Dil mesiresi 
B~Jediye, belediye kanunu mucibiıice 

ötedenberi mesire yeri olan mahallerin 
belediyeye ait olduğunu ve bu yerlerin 
ifraz edileftlı mahalle haline getirilemi
yeceğini iddia ediyor. Dil mesiresi de 
satıldığı takdirde burada yeni binalar 
yapılacak ve Ada en güzel meıire yerle
rinden birini kaybedecektir. Belediye, 
resmi muhaberat ile bu isin halledilemi
yeciğini anladığmdan ı.,;daatro mahke
mesine müracaat etmeğe ve Emiik Ban
ka11 aleyhine bir dava açmağa hazırı-. 
maktadır. 

Abideler civarındaki evler 
Tarihi abideler ve ıürlar civarında U.. 

ııa edilecek evler ve sayfiyelerde yapı
lacak inpat çin asgari irtifa lesbit edil
mİ§tir. Bu irtifaı geçen evlerin sahiplerin 
den ceza alınacaktır. 

Cuma ru.hsatiyesi almıyanlar 
Alemdar zabitai belediye memurları. 

Alemdar mmtakasmdaki bütün dükkan
ları teftiı etmiıler ve cuma ruhsatiyesj 
olnuyan diikkinlar hakkında zabıt •ara
bları yapmıılardır. Bunlar Bakırköyü.. 
ne, Samatya ve Kocamuıtaf-ıaya q.. 
leyen otobüsler de muayene etmiılerdir. 
Otobüolerd'en 8 inin noksanları tesbit 
edildiği ~in kendilerine ceza yazdımıı
br. 

Cumhuriyet bayramı hazırlıkları 
Cümhuriyet Bayramında yapılac.;k me 

rasimi tesbit etmek Üzere bazı esaılar 
hazırlayan komisyon dün de Belediy&
cle reis muavini Himit Beyin riyasetin
de toplanmıfbr. 

Buğday alım satımı 
Ziraat Bankası Umum 
müdürü şehrimizde .. 

Ziraat Bankau Umum Müdürü Ke
mal Zaim Bey, e.,,,,elki gÜn Adkara
dan gelmit ve dün bankanm lıtanbul 
merkezinde mqgul olmuıtur. 

Kemal Zaim Bey dün kendisini zi
yaret eden muluı:rririmize, dinlenmek 
için· geldiğini oöylemiş •e bankanın 
buğday alımı hakkındaki ouale ceYa
ben atideki beyanatta bulunmuıtur; 

- Biliyorsunuz iri, yeni bir karar
name çıktı. Bu kararnamede yazılı 
mıntakalarda bankamız buğday mii
bayaatıpa baılamqbr. Buğday kanu
nunun baılıca maddelerinden biri, 
miUtahaıl ... e müstehlik aleyhine olan 
fiat tahavYİİllerini bertaraf etmek, 
digeri de, ııenelerin muhtelif ıeraiti 
karıısmda hazırlıklı bulunmaktır. 

'"Bu maksadı temin için hükılmet, 
buğday kanunu haricinde tedbirler 
almakta, ailolar ve ambarlar inıa et
tirmektedir. Bu. sene biri Sıvaıta ...-e 
biri Konyada olmak Üzere her biri 
dörder bin tonluk dört silo iD§aU 
ihale edilmiı, inıaata da baılanınıştır. 
Bunlardan baıka biri Balıkeairde ma
kine ile tahmil ve tahliye yapacak bir 
ambarla Denizlide, Ankara - Kayseri 
hattı üzerinde Alqehir, Yerköy, Çelik
li ve Hac.ıfB.hanlıda aynca 5 makine
.a:iz ambar yaptırı1acaktrr . 

•'Silo inpatına önümüzdeki seneler 
de devam edilecek, bu suretle bir ta
raftan gayrim.üsait seneler için daima 
ihliyacıııuza kafi stok buğday bulun· 
durulacaktır. Bankanın: da buğday İ· 
rinde .lıakiki nizımlığı o zaman yapa• 

" caktır. 

"Diger taraftan o zaman iatihlik 
merkezler~ ıilolarda temizlenıııİf, 
tasnif edilmit mal göndereceğiz. 

"'Siloların ayrıca zürra için en iyi 
kalitede tohumluk ha.zırlamak huıu
sunda da yardımı olabilir. 

"ihtiyaca kifi miktarda silo yapıl
dıktan sonra Ziraat Bankau varant 
muhasebeti de yapmıya bqlıyacak, 
ailolarda mah olan .zürraa verilecek 
vesikalar riiccar senedi gibi geçecek
tir. 

"Bugiin]rii ... aziyette. normal fiat ka
bul ı>dilen 5 kurut buiday fiati umu
miyetle ajni ııeviyeyi - ufak tefek t~
ha.,,,,üllere rağmen - muhafaza edil· 
mektedir .,, 

1 KDçUk haberi- 1 -----
• Hililiahmer, Himayeietfal, Milli Ta

sarruf ve lkbsat, Maarif Cemiyetlerile 
idman Cemiyetleri umumi ittifakı tara
fından cıkıınlan birer liralık eşya piyan
go biletleri rağbet görmektedir. Müka
fatlar arasında büyük bir bina, ev qyası, 
halılar, otomobil ve sair kıymetli e§ya 
vardır. 
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ff11:LE8N 
lstanbulun akıbeti 

Kimse inkar edemez ki, &emtle
rin, hatta tehirlerin mukadderab 
nakil vasıtalarının elindedir. Na
kil vasıtası bir semti, hatta bir 'eh· 
ri öldürür ve diriltir •• 

Bir kaç gündür bazı vesilelerle 
yukarı Boğaza gidiyorum. Dün de 
Emirginda idim. Şirin, serin ve 
mahalli rengini muhafaza eden bir 
köy. • • Lakin görü9tüğüm kimse
ler, bu güzel yerde güçlükle otur
duklarım söylediler. İatanbula 35 
lrurufa gidilip geliniyormuş. Bu. 
gün otuz bet kurut üç kitilik bir 
ailenin günlük yiyeceği demektir. 
Bu para çoktur •• Bunu azaltmıya 
imkan yok mu? ••• 
Boğazı alıcı gözle tetkik eden

ler görmüşlerdir ki: 
Bebekten sonra Rumeli kıyısı ve 

haftan atağı Anadolu yakası ha
rap olınaktadır. Bu "harap olmak· 
tadır,, sözü beni, yazarken, sizi o
kurken belki pek az müteessir e
der. Lakin 9üphe etmiyelim ki; 
her biri bir hinman tetkil eden ko· 
ca koca konakların bugün yalnız 
baca ve hamamlarının enkazile Ör· 

tünen bot ve metruk arsaları yarın 
öbür gün Boğazın her taraf mı kap
lıyacak ve bizim gibi kadirnaşinas, 
kıymet bilmez adamların elinde 
dünyanın bu en güzel yerleri, kah 
kömür deposu, kıih demir deposu 
ve lih tütün deposu olacakbr. Ve 
bu olacaktır. Bugilnkü şerait al
bnda bunun olmamasına imkan 
yoktur. Zira insanlar, nakil vası
tası o!mıyan veya pahalı olan yer
lerde artık oturmı:yorlar. Fıkara 
diiftüler. • Eskisi g~bi atlı arabalı, 
istimbollu zenginlerimiz kalınadı • . 
Bugünkü zengin eskisi gibi serve
tini olduğundan fazla göstermiye 
değil olmadığı kadar fakir görün
miye çal19ıyor •• 

Dünya artık: 
- Ne olur, ne olmaz!. • düstu· 

runu en emin itlerde bile tatbika 
karar vermittir. 

itte lstanbulun akıbeti serlevha· 
aı albnda yazmak istediğim 9ey, 
halkın bu kolay ve ucuz nakil va
sıtaları tesiri albnda şehrin bazı 
yerlerini botaltmaaile batlıyan teh 
likeye itarel etmektir. Bugün la
tanbul kıt, yaz kolay ve ucuz gidi
lip gelinen yerlere ukıtmaktadır. 
Şitlinin, halli Maçkanın rağbetten 
dü9üp Talimhane gibi hava ve ne
zaret itibarile daha aşağı yerlere 
rekabet edememesi lıep bundan

dır. 
Boğaz da ayni vaziyettedir. Ne 

derseniz deyiniz!. • Alem her gün 
35 • 40 kunıfa gidilip gelinen bir 
yere binlerle lira döküp ev yap
maz. Mevcutlar da git gide harap 
olur ve nihayet oralar, bundan elli 
sene evvelki gibi babçivan, balık
çı ve gümrükçü gibi orada kalını
ya mecbur olanlardan başka seke
ne bulamaz... 

Bunun i.çin ne yapmalı?. • ı 
1stanbulda, lstanbu1un atisile 

ciddi sekilde meşgul olan bir dai
re, bi; müessese veya salahiyetli 
bir tek adanı bulunmadığı için ya· 
pılacak şeyler uzun uzadıya müta· 
lea edilmif, tatbik edilip edilemi
yeceğine nazaran tasnif te edil.~i' 
değildir. lstanbulu kurtarmak ıçın 
ilk tedbir nakil vasıtaları işini hal· 
letmek olduğunda kimse şüphe e
demez.. Bu nakil vasıtalarının ıs
lahı ye halli meselesi pürüzlü, güç 
ve hatta bugünkü vaziyete göre 
gayrikabildir •• Çünkü: . 
Boğazın biç değilse Rumelı kı

yısını kurtarmak için tramvayı 
Büyük:dereye kadar uzatmıya kal
karsak Şirketihayriye "mahvol
dum!,, diye bağırır •• 

Şehrin içinde ye varoşlarında u- · 
cuz otobüsler ifletmiye teşebbüs 
ebek timdi olduğu gibi şimendifer 
vapur ve tramvay tirketleri vavey
layı basarlar •• Fakat halk ta mü· 
temadiyen pahalı vasıtalara para 
dökmekle mükellef tutulamazlar •• 

1 
Şu halde: ' 
Şu halde Şirketihayriye, A~ay, ~ 

tramvay ve batta varot timendifer
leri ücretleri bugünkünün yarısına 
indirilmelidir. Bu kabil midir? 

EvetL. ı 
Şimdi bu "evet!,, kelimesini o- ' 

kuyaıı Ye bu iflerde alakadar olan
lar içlerinden, hatti dışlarından 
benim için: ' 

- Ahnuık! •• Budala! derler., 

Fakat dinleJİll: ' 
Bizim tehir gibi nüfusu 700 bi

ne zar zor varan bir tehirdeki na
kil vasıtası şirketlerini size sayı
yorum: 

1 - Tramvay Şirketi, 2 - Tü
nel Sirketi, 3 - Şirketihayriye, 
4 -·Akay, 5 - Haliç Şirke~i ,_ ~ -

(Lütfen sahifeyi çe•ırmız) 
FELEK 
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( İktısadi bahisler ) 
İktısadi 

Dünya iktısat hayatını en fazla a- ı 
lakadar eden meselelerden biri -
ltelki batlıcaııı - istihsal masrafla
rı oldu. Her memleket kendi mah
sulatını ucuza mal etmek istiyor. 
Bu mevzu üzerine son zamanlarda 
garbın ağır batlı gazetelerinde, 
ilim mecmualarında fikirler inti-
9ar ettiğini görüyor, tedbirler alın
dığını okuyoruz. Para kıymetleri
ni dütürmek, enflasyonların ga
yesi de bundan batka bir şey değil. 
Sterlinin sukutu İngiliz sanayiini 
buhrana kartı tamamen muhafaza 
etmemİf ise bile büsbütün de fay
dasız olduğu iddia edilemez. Do
ların da yüzde otuz dütürülmeıi 
bu noktadan Avrupa sanayi ve ti
caretini oldukça ürkütmü, idi. Fa
kat sonradan alnan müteakip ted
birler ilk tesiri kısmen izale etmit 
vaziyettedir. Evet bir taraftan do
ların kıymeti cebri olarak dütürü
lüyor, diğer taraftan ise iptidai 
maddeler fiati yükseltiyor, amele 
ücretleri sun'i olarak arttırılıyor, 
artık haftalık çalıtma müddeti 32-
35 saat arasında tesbit edilmif bu
lunuyor. Bu suretle memleket da
hilinde alıt kabiliyetini arttıracak
larma, işsizliğe mani olunacağı
na kanidirler. Maamafih: Şimdiye 
kadar yapılan tetkikte - bazı is
tisnai ve hususi vaziyetler hariç tu
tulursa - artan satıf mikdarı o/o 
2,2 ile 111 8,5 arasında bulunduğu 
tahakkuk etmittir. Halbuki buh
ran dolayısile küçülen ticaret hac
mi bu nisbetten çok, ama pek çok 
yüksektir.Son tutulan istatistikler
de işsizlerin adedi hala on milyo
nu atıyor. Dahili ticaret hayatında 
-- velev zorla bile olsa - bir hare
ket uyandırmağa matuf bu tedbir
lerden nasıl bir netice alınacağı 
henüz kestirilemez. Fakat ihracat 
ticareti için Amerikanın bu dema
gojik iktisat siyaseti faydalı ola
mıyacağı ileri sürülüyor. Çünkü 
amele ücretlerinin artınası, it sa
atlerinin azalması doların sukutu
na rağmen istihsal masraflarını 
eski seviyesinde muhafaza edecek
tir, deniliyor ki, bugünkü iktisat 
kanunlarına göre aykrrı bir müta
lea değildir. 
Yenidünyayı kendine has iilemin· 

de çırpınır bırakıp Avrupa muhi
tine de bir göz atarsak, onların dıı. 
muhtelif şekillerde bu sahada ses
siz ve sadasız çalıştıklarına ve mu
vaffak olduklarına şahit oluruz. 
Bilhassa bu meyanda Polonyayı 
mi<>al olarak zikredebiliyoruz. İs
tihsaline nisbeten en fazla maden 
kömürü ihracatı yapan bu mem
leket Umumi Harptan sonra çalış
ma tarzında ciddi bir tekamül gös
termektedir. Mesela 1922 senesin
de bir madenci amele günde vasa
ti ( 571) kilo kömür istihsal kabili
yetinde iken, muntazam bir teza
yütle 1924 de (693), 1926 da 
(118), 1927 de (1267) ve 
1931 senesinde de (1376) 
kiloya iblağ etmeğe mu-
vaffak olmuşlardır. Bu cidden hay 
ret ve takdire şayan bir keyfiyettir. 
Hemen, hemen denilebilir ki dün
ya kömür fiatinin sukutunu teknik 
kabiliyetlerini artırmakla karıp
lamış oluyorlar. Son gelen meslek 
gazetelerinde yukarı Şilezin' de 
yapılan bir arbitraj neticesinden 
amele ücretlerinin o/o 4 ile 9 ara
sında tenkise karar verildiği bildi
riliyor. Hatta bazı şirketler bu ten-

hedef! 
zilatı o/o 10 - 15 arasına kadar çı
karmıtlardır, ki memleket dahilin
de :Ya.tama imki.nınm da bu ni1-
bette ucuzladığını kabul etmek i
cap eder. 

itte, her memleket ihraç meta
larının maliyet fiatlerini indirmek 
için lizımgelen tedbirleri alıyor- ı 
lar. Biz de itiraf etmeliyiz ki, bu 
sahada sistematik bir tarzda çalıt
mağa çok muhtacız. Umumi Harp 
dünya ticaret iileminde bir gayrita
biilik doğurdu; bu da etya fiatle
rinin, iptidai maddelerin, faiz ve 
kazanç vesaire gibi bütün yapyı9 
unsurlarının yükselmesi ile batla
dı. Aralarında nisbet seviyeleri 
muvazeneli olmadığından gayrita
biilik arttı. Vakıa buhranın son 
tesirleri ile bir çok iptidai madde
le't' fiati - hatta Umumi Harp
ten evvelki - değerinden daha aşa
ğıya düşmüt ise de fakat daha bir 
çok maddelerde it ve kazanç mik
darlarında mütevazin bir sukut 
mevcut değildir~ Bu nisbetsizlik 
memleketimizde daha bariz şekil 
de görülmektedir. Bu da netice iti
barile istihsal ve maliyet fiatleri
mize tesir etınektedir. Belki Ame
rika gibi hudutlar arasına gömül
meğe karar verınit olıak bu mese
le bizi pek alakadar etınezdi. Hal
buki, Klering, takas gibi muhtelif 
usullerle beynelmilel aht - verit 
hayatının inkitafına doğru gün geç 
tikçe artan bir temayül vardır. Bu 
anlaşmalardan da memleketimiz 
lehine hakiki bir menfaat temin e
debilmemiz için maliyet fiatleri
mizin satışa müsait olması şarttır. 
Civar memleketler arasında en pa
halı paraya sahip olmamız itibarı
mızı yükseltse harict ticarette re
kabet imkanımızı kolaylattırmı
yor. Bunun için ilk nazarda akla 
rakibimiz olan hemhudut memle
ketlerin seviyesine paramızı indir
mek gelir. Zaten Fransanm mü
him sanayicilerinden biri enflas
yon "maliyet fiatlerini indirmek 
için tenbelce tatbik olunan bir u
suldür,, diyor. Milletler cemiyeti
nin istatistiklerine de bakarsak: 
Mesela Fransada mütedavil para 
adam basına 166 türk lirası "1993 
frank,, l~gilterede 57 türk lirası 
(8 İngiliz lirası), Almanyada 54 
Türk lirası "104 mark,, Avustur
yada 44 Türk li:_-...;ı (176 şilin) ol
duğunu görürüz. Buna mukabil 
Türkiyede adam başına düşen mü
tedavil para 14 Türk lirasıdır. Bit
tabi bu memleketimizin umumi 
servetine, yapılması lazımgelen 
iş hacmine nisbeten çok azdır. Fa
kat hükumetimiz bir çok sebep ve 
mahzurları gözönünde tutarak böy 
le bir usulü tatbik etmemiştir. O 
halde yapılacak bir şey kalıyor, ha
riçte olduğu kadar memleket da
hilinde de paramızı pahalılandır
mak, yani hayatı ve maliyet fiatini 
ucuzlatmak! ... Vakıa gümrük du
varlarını, mevcut maniaları aşa
rak yurdunıuza serpilen buhranın 
tesirleri bazı hususlarda bunu kıs 
men temin etmittir: Fakat bir çok 
şeylerde eski vaziyet muhafaza 
edilmektedir. Halbuki hükumeti
mizin daima pirev olduğu beynel
milel değiş - tokuş hayatı için bu 
vaziyetimiz bir aksaklıktır. Bi
naenaleyh: Artık bu cephede de 
cidal acmak iktisadi inkişafımı
zm en ~alıcı hedefidir. 

Sadreddin ENVER 

Harik Hayat Kaza 

Sigortalarınızı Gal•tada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaphrınız. 

Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yapbrmıyınız. 

4908 

' Devlet demiryolları, 7 - Şark de
miryolları, 8 - Üsküdar Tramvay 
Şirketi, 9 - Husuıi otobüs tirket
leri. 
Başka tehirleri tetkik etmedim. 

Fıı.kat Pariıin yani 4 milyona y"· 
Jrm nüfusu olan dünyanın en karı· 
, , k planlı bir tehrinde nakil vasıta 
lan için yalnız iki tirket var. 

Birisi, (Metropoliten) dediği
miz yeraltı fİmendiferleri tirketi, 
öteki de bütün tramvay, otobüs ve 
(Sen) nehri vapurlarını idare eden 
(Paris ve civarı Umumi Nakliyat 
Şirketi) ... 

Bizde ayrı ayrı dokuz el ile ida
re edilen bu müesseselerin, idari 
ve fenni te,kilatı her birinde ayrı
dır .. Müdürleri, muhasebecileri, 
mühendisleri, nıeclisi idareleri, 

neleri, neleri yoktur!. . . E-
ğer lstanbula demir el sa-
hibi bir Belediye Reisi gelir de 
şehrin istikbali ile ciddi surette a
lakadar olursa ilk yapacağı şey bu 
nakil vasıtalarını birleşmeğe sev
k~tmek olacaktır. Böylelikle bu 
dokuz müessesenin ayrı ayrı ve ku
cak kucak müdürlere, mühendisle
re, muhasebecilere verdikleri pa
ralar, sürü sürü kalem masrafları 
birletir ve büyük bir yekWı 
tutan bu idari masraflar ortadan 
kalkınca nakil ücretleri yarıya ine
bilir. Bu olmazsa, lstanbulun akı
beti karanJıktır. Belediyenin her 
ıene şehre 1500 yeni elektrik lam
bası ilave etmesine rağmen karan
lıktır. 

FELEK 

MiLLiYET PAZAR 13 AGÜSTOS 1~33 

Tayyare Piyangosu .. 
~ünkü keşidede kazanan numaralar 

10 bin lira kazanan 
10978 

3 bin lira kazananlar 
5383 18002 28498 
1500 lira kazananlar 

8303 8845 15081 22431 30481 

500 lira kazananlar 
' 12 255 458 2706 2943 4960 

5380 5402 5892 6650 6979 7810 
8189 84-01 9817 10374 10531 11510 

12756 l.t,344 15474 15664 16308 16351 
16473 16882 17261 17456 18866 18915 
19153 19947 19977 20535 20678 20968 
21448 23447 23717 24922 25860 27133 
27468 27945 28945 28956 29122 29307 
29270 29635 29662 29951 31589 31805 
32317 32638 32661 33124 33358 33506 
33506 33912 34446 34928 34988 36744 
37330 37454 37510 37867 37715 29223 
39952 40337 40688 40979 41140 41938 
41944 42110 42170 42182 42182 42388 
42462 42761 43497 43662 44036 44768 
45188 46341 46495 47574 48052 48528 
48673 49181 49618 49812 49920 

150 lira kazanalar 
1644 3646 6287 6435 6736 7038 
7819 8172 8674 9850 12046 14336 

15504 18728 1905~ 19S06 20747 22202 
22408 22551 23519 256!6 26411 26570 
28742 29271 29453 29925 32266 32418 
32506 33663 33774 33959 34588 35307 
35720 39298 39890 43361 43979 44548 
44572 44642 46272 47346 47875 48811 

60 lira kazananlar 
69 1135 1174 1408 1506 2900 

3243 3599 3603 3716 4505 4626 
4861 5073 5693 5857 6149 6960 

7370 7663 7955 8112 8177 8263 
8361 8618 8739 9088 9334 11381 

11767 11789 12091 12231 12691 12749 
13307 13353 13712 14110 14252 14252 
14267 14601 14875 16318 16380 16414 
16457 16792 17464 17565 18138 18166 
18224 18386 18662 18864 18912 19141 
19437 19593 19769 20135 20484 20487 
20839 21243 21315 21374 21585 
22157 22176 22196 2234-0 22448 23319 
23361 23580 23655 23865 24196 24688 
25154 25706 26463 26693 27200 27342 
27502 28329 28377 28893 29123 29935 
30089 50593 30629 32058 32200 32498 
33111 33840 33397 34064 34064 34600 
34818 35267 35474 35734 36894 37321 
37418 37492 385~7 38691 39071 39146 
39901 40493 41493 41669 41702 42023 
42229 42731 42965 43359 49434 45828 
46583 46879 46919 47454 47528 47861 
47927 47777 48598 48392 48878 49227 

168 
734 

1327 

40 lira kazananlar 
190 270 981 478 
737 1038 1092 1108 

1363 1555 1650 1659 

684 
1234 
1743 

1881 1886 1977 2048 2125 2321 
2406 2523 2692 2740 2814 2840 
2986 2994 3182 3269 3532 3761 
3858 3957 4558 4635 4775 4875 
4927 4997 5324 5524 5877 5964 
6026 6219 6236 6355 6369 6547 
6606 6606 6699 6975 6995 7053 
7261 7261 7262 7273 7530 7657 
7678 7690 7920 7929 7956 7974 
7978 8085 8098 8265 8401 8582 
8642 8670 8678 8872 8969 9028 
9096 9220 9260 10232 10279 10322 

10369 10379 10410 10545 10710 10826 
10933 10996 11107 11132 11132 11459 
11593 11753 11752 11810 11926 11931 
12107 12126 12177 12384 12390 12410 
12752 12797 12867 12919 13009 13055 
13064 13224 13622 13671 1367Ş 13803 
13849 13938 13983 14066 14126 14137 
14170 14297 14339 14444 14452 14928 
14940 15157 15181 153il 15703 15703 
15736 15773 15991 16031 16051 16270 
16485 16682 16707 16967 17052 17190 
17207 17280 17303 17583 17912 18015 
18033 18093 18111 10151 18214 18343 
18353 18482 18482 18483 18664 18674 
18778 18872 18873 18930 18994 19087 
19097 19143 19204 19206 19507 19626 
19674 19800 19857 19926 20013 20074 
20328 20619 20726 20745 20792 20898 
21202 21432 21619 21702 21739 21929 
21939 22059 22312 22577 22601 22768 
22888 23044 23175 23416 23428 23652 
23872 23957 24155 24249 24469 24642 
24762 24762 24790 24859 25108 25261 
25306 25321 25485 25645 25663 25735 
25826 25894 25896 25972 26261 26498 
26521 26837 26875 26884 26930 27177 
27271 27357 27604 27697 27838 27846 
28164 28181 28229 28269 28429 28537 
28782 28817 28822 28878 28882 28963 
29187 29213 29346 29485 29798 29856 
29930 29938 29993 30090 30128 30567 
30745 30876 30936 30971 31070 31159 
31183 31202 31220 31444 31528 31531 
31609 31688 32199 32233 32302 32383 
32418 32532 32612 32709 32767 32901 
32914 33198 33406 33412 33460 33481 
33516 33766 33958 34068 36087 34465 
34465 34523 34668 34717 34750 35030 
35205 35651 35656 35685 36112 36175 
36193 36241 36603 36681 36878 37080 
37110 37114 37121 37145 37149 37162 
37257 37419 37426 37740 37788 38049 
38066 38075 38317 38530 38608 38651 
38816 38840 39050 39067 39116 39615 
39697 39921 39921 39947 39979 40125 
40210 40407 40607 40610 40725 40831 
40870 41056 41161 41289 41431 41443 
41572 41875 41907 42005 42211 42364 
42770 42882 43561 43811 43974 44029 
44337 44604 44645 45014 45330 45415 
45574 45716 45986 45994 46018 46098 
46218 46441 46597 46686 6925 47131 
47229 47525 47639 47899 47921 48015 
48132 48132 48270 48270 48344 34784 
49102 49208 49410 49595 49959 

• • • 
Istanbul lkiııci icra 

Meınur uğundan: 
Mukaddema Kadıköy ye !değirmeni Bayer sokak Ali Rı

za Bey apartımanı 4 numaralı hanede mükim iken halen ika
metgahı meçhul bulunan Hüs eyin Bey oğlu Hayri Beye. Em
niyet Sandığına rehnetmek su retile mezkiir Sandık idaresin 
den 5 Şubat 931 tarih ve 42108 numaralı senet mücibin-
ce istikraz eylediğiniz on lir;:ınm tesviye edilme-
mesi hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüz-
de dokuz faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve 
komisyon ve masarif yekfuıun dan yüzde iki buçuk muamele 
vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temi
ni zımmmda merhun bulunan bir pırlanta agraf ic-

ra ve iflas kanununun 145 incimaddesine tevfikan paraya çev
rilmesi için daireye müracaat ta bulunan alacaklı mezkUr 
Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mubaşi-

rine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrma müba 
şirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur mahalde ika
met etmediğiniz bildirilmiş ol ma8ına mebni tebligatı mukta 
ziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmak
la tarihi ilandan itibaren 933 - 599 dosya numarasile 
müddeti muayyenei mezkiir c zarfında İcranın durmasını 
mutazammın şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni 
sert veya borcunuzu eda eyle mediğiniz takdirde müddeti 
mezkurenin hitamını müteakip berveçhi talep merhun mü
cevheratınızm paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı 
icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı malfunu
nuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (4030) 

Istanbul Defterdal"lığından: 
1452 numaralı Maliye teşkilat kanunu mucibince İstan

bul, Beyoğlu, Üsküdar mınta kaları : 
1 - Tahakkuk ve tahsil müfettişliklerile tahakkuk ve 

tahsil başmemurluklarma Hukuk, Mülkiye Ticaret ilimleri 
mekteplerinden mezun olanlar la on ve daha yukarı derecedeki 
muhasebecilik varidat müdürlüğü malmüdürlükleri ve mua· 
dili memuriyetlerde üç sene hizmet görmüş maliye mektep me 
zunları tayin olunacağından bu şeraiti haiz olanların, 

2 - Tahakkuk ve tahsil memurluklarına lise ve maliye 
mektebi mezunları alınacağın dan bu sınıfa talip bulunanların 
Ağustosun 20 inci gününe ka-:lar defterdarlıkta müteşekkil 
komisyona müracaatları. (4018) 

Gönen Belediye Riyasetinden: 
Gönen kasabasının elektrikle aydınlatılması istenili;;or. 

Belediye Meclisi elektrik tes İsatı vücude getirmek isteyen
lerden en müsait şerait teklif edene imtiyaz verece!dir. Tek 
lif yapacakların öğrenmek is tedikleri hususlar varsa Bele 
diye Reisliğinden sorarak teklifnamelerini Ağustos ayı 
içinde göndermeleri ilan olu nur. (4016) 

1 RADYO PROGRAMI 1 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon.. 
19 Su (Müıerref H. Faik B. T• ar1c:adaı-

lan. 
20 Belki• Hamın. 
20 30 Ta.nbu.ri Refik B. ve arkadaıları, 
21~ GraJnofen 
22 Anadolu Ajaıı•ı, Bor.aa haberi, saat ayan 
ANKARA, ı538 m. 

12,30 ! Gramofon.. 
181 : Salon orkestrası .. 
19, : Alaturka •U· 
20,15 : Ajana baerleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

21: larkılı orkestra konseri.. 22,05: kanıık neı• 
riyat. 23,05: Da.nı musikisi.. 23,50: Devamı. 
BUDAPEŞTE, SSO m. 

20,50: Macar ıarkıları. 22: Skeç.. 23,35: Akıam 
haberelr. K Dan musikisi. 

ViYANA, 5ı8 m. 
21: uoer edge Hof,. isimli piyes, 23: eanfonik 
konser. 

MlLANO • TORINO - FLORANSA 
21: Haberler. - 21~5: " Naze latriana,, isimli 
musikili piyes. 

PRAG, 488 m. 
20,45: "Dünya etafında.,, isimli adyo temsj}i. 
21,45: Avam ıarkıları. 22: Radyo orkestra••· 
BÜKREŞ, 394 m. 

11: Sabah orkestrası 12: Halk konteri 13: plak 
14: Hafif musiki. 18: Romen musikisi. 20,25: 
Hafif mutiki. - Plaklar. 21: G\Uel operetler 
parçalar. 21,25: Rad-yo orkestrasL 22.20: kl&
ik musiki. 

14 ağustos pazartesi 
[STANBUL ; 

18 Grauıafon. 
18,30 Franınzca ders (Müptedilere mahsus) 
19 Hikmet Rıza Hanım, 
19,45 Nihal Tevfik Harum. 
20,30 Münir Nut'e.tti.n Bey ve aı·kada1lar1.. 
21,30 Gramofo11 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, s.aa.t Jıj'•rı 
ANKARA, 1538 m. 

12.30 : Graıno~on. 
18. : Salon orketrası. · 
19, : Alaturka saz, 
20,lS : Ajans haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. -
21,05: Asker Straus•' un "Naholc!oo lle Teresi
na,, isimli operet tems ıH. 23,20: Dans musikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. . 

20,55: Şarlalı konser. 21,50: Ernest Dohn~nyi' 
nin idaresinde opera orkestrası. 23,30: Sıaan 
musikisi. 24.20: Tri.o konser. 

ViYANA, 5ı8 m. 
21,15: Haiha.ı:ıra ait neıriyat. 21,35: .. Mikado,, 
veya (Tilibu'da bir sün) isimli Gilbertia ope
ret temSili. 

MlLANO • TORINO - FLOANSA 
21,15: Konser. 22,20: Tem•İİ. 22,45: Oda rnu .. 
siki•i. 23.20: Danı musikiai. 

PAC, 488 m. . 
20,15: Weinberg ıarkıcılarının kualor takmule 
konserleri. 20,45: Sözler. 21: Max Regerin e• 
ae-rlerinden orkestra konesri. 21,25: Skeç halk 
ıarlaları. 21,50: Pli.k. 22_.10: Halk konseri. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Plıik. 14: Orkestra. - Plak. 19,20: radyo 
orkestrası. 20,.25: Solo konseri.. 22,20: AkıaPJ. 
konseri. 

15 ağustos salı 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca ders (llerlemiı olanlara) 
19 Mahmure Han::!an Hanım. 
19,45 Fa%ilet Hanım. 
20,30 E.ftalya Hanun Sadi B. ve arkada•-

ları. 

21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa baberi, saat ayarı 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
181 : Salon orkestrası. 
18,45 : A!:ı.turka &az. 
19,45 : Dans musikisi. 
20,15 : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. . 

21,05: Senfonik keman konseri. 23: Dans mu· 
&ikisi. 23,45: n,,vamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. . 

21,0S: lzci kongre&ı mahalHnden nakil: 22.SS: 
Salon orkestra•ı. 23,55: Sigan musikisi. 

ViYANA, 5ı8 m. 
20,45: Askeri konser (Salzbur11' tan naklen). 
22: Mozartın eserlerinden ınürekkep konser. 
(Viyana fi\harmonik takımı tarafından). 

MILANO, TORINO • FLOANSA 
21,30: "Tr0 ubadour., opereti (Verona'dan nak
len). 

PRAG, 488 m. • 
20,10: Bir parktan: Bando muzika. 21,20: Şar
kılar, hafif haberler. 21,40: Saksofon ile par• 
çalar. 22,05: Tiyatro. 23,20: Plilk. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli.k. 14: Hafif trıu•iki. -
pli.k. 18: Viyana ve Romen muııilrisi. 20,25: 
Enstürmantal konseri. - Pli.k 21,0S: Taganni.. 
21~: Orkestra konııer:. 22,20: Devamı. 

1 b agı..sıos çar~amha 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
19 Cennet H. 
19,45 Hazım Bey tarafından Karagöz. 
20.30 Udi SelRhattin B. ve Nubar efendi 

rcfal,;atile Hamiyet H. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa. haberi, ıaat ayarJ 
ANKARA, ı538 m. 

12,30 : Gramo!on. 
18, : Salon orkestrası. 
19, : Dan muı.:kisi. 
20,lS : Ajana haberleri. 
VAR.ŞOVA, ı411 m. 

21: Tagannili konser. 22,15: Hafif musiki. 23: 
Dans musikiai. 23,45: Dans musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,15: Sözler. 23.15: Ha_berler. Müteakiben. 
Sigan musikisi. 24,35: Raayo orkeıtra.sı 

ViYANA, 518 m. 
20.20: Karııık danslar. 21,45: Zamana ait söz
ler. - Haberler. 22.45: Senfonik konser. 

MILANA - TORINO - FLORANSA 
20,45: Pl.ik. 21.05: Haberler. 21,35: Leo Failin 
eserlerinden İ•mİ bildirilnıjyen bir operet tem .. 
siJi. 

PRAG, 488 m. 
21: Köylü bandosu. 21,45: Atelyeden naklen 
bir temail, 22: Radyo orkestrası. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Hafif musiki. - Haberler. 14: Kur kon• 
seri. 18: Romen musikisi. 21,05: Keman kon
seri. 21,50: Piyano kons.eri. 22,20: Viyolonsel 
konseri. 

17 ağustos perşembe 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18130 Fransızca ders (Jlerlemit olan1ara) 
19 Kemal Niyazi B. 't'e arkadaılan. 
20 Nabil Oilu İsmail Halda Bey. 
20,30 Kem•ni Re9at B. ve arkadaı1aruım 

refakatile Vedia Riza H. •• Muz0t;ffer B. 
21.30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, u.at a7arı 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramo~on. 
18, : A!:ıturka •az. 
18,45 : Viyolonsel kon.seri. 
19,45 : A!atuka sa:ı:. 
20,15 : Ajanı habeleri.. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
21: Aktam konseri (orkestra ile). 23: Dans 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,10: Sigan musikisi. 22,35: Opera takrmı ta
rafından konser. 23,JS: Soababerler. - Pli..lır.. 

24,35: Caz. 
ViYANA, 518 m. 

20: Beetho't'en'in eserlerind•n senfonik konser. 
21,35: Haftanın haberleri. 22..20: Plak( Meı· 
hur eserlerden). 22,40: Salsburır'tan. "Faust
Hava müsait olmadığı takdirde Hafif musiki.. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
21,25: Mozarbn "Oonjuaa,. operatı. 

PRAG, 488 m. 
21: "Tonıy evleniyor" isimli opereL 23,15: Sa .. 
lon orkestrası. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler."'- Pl&k..14: Hafif musiki. 18: 
Caz. 19: Haberler. 20,20: Hafif muaiki. 21,0Ss 
Polonya gecesi. Lehlile.rin eserlerinden kon• 
ser. 22,20: De•aını .J 

1 8 ağustos cuma 
ISTANBUL : 

12,30 GündiU neıri:ratı Türk~e Gramofon 
18 Gramofon 
19 Ostüt70 Saz hey'eti. 
20 Osman Pehlivan. 
20,30 Hanımlar su: heyati. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanst, Borsa haberi, aaat ayan 
ANKARA, 1538 m . 

12,30 ~ Gramofon. 
18, : Piyano konseri. 
18,45 : ran•n:ca ıderı~ 
19.20 : CramoEon. 
20,15 : Ajans h.aberleri... 
VARŞOVA, 1411 m. 

' 20.ZO: Salsbura.tan naklell Mozarbn "Coıi 
Fan Tulle,, iaimli operası. 23,45: Dans musİ• 
kiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20.25: Pli.k. 2145: Askeri konser. 23,15: Sigan 
musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
20,20: Salzburg.tan: Moı:arbn ''Co..; Fan Tut* 
t.eu operaıı. 23,25: Senfonik radyo talıa:mı 

MILANO • TORINO - FLORANSA 
21,15: Konser. 21,35: (operet.) 

PRAG, 488 m. 
20,15: Sjl}on tiro takımL 20,45: Söı:ler. 21,25: 
Tiyatro. 22: Rad10 orkestrası. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Plak.. 14: Orkestra. 18: Keza. 
19,20: Karııık mu'liki.. 20,40: Mamon opereti 
(pli.k ile). Müteakiben: Caz.hant. 

BRESLAU 325 ın.. 
21: En iyi Alman. halk Şarkılarından bazılan 
22,20: Sili.aya ıato ve sarayları. 23,55: Da.na 
musikisi. 

19 ağustos cumartesi 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca der• (Müptedilere mahsus) 
19 Udi Refik Talat Bey ve arkadaıluı. 
20 Bedayii Musiki Hey'eti 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi1 saat ayan 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Cramo!on. 
18, : Salon orL:estrasL 
18,45 : A!:ı.turka •a:c. 
19,45 : Dans musik!si. 
20,15 : Ajans haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m 
21,06: Hafif orkestra musiki,i. 22,10: Haber• 
ler. 22,35: Lehli musikisi. 23: Dans musikisi. 
231 '45; Devamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: T!yatro. - Haberler. 23: Siıan musiki
si. 

ViYANA, 518 m. 
21,25: u40 yatındaki kadın., İşm:indeki piyes 
23,20: Senfonik radyo orkestraaL 

MILANO, TORlNO FLORANSA 
20,25: Müııahabeler. - Pli.k. 21,35: Kanıık 
neşriyat. 

PRAC, 488 m. 
21,05: Karııık orketra muıikisi. 23: Sonhaber .. 
ler, 2Sı20: neıeli musiki. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Plik 14: Hafif muiki. 18; At
keri konser. 19,20: Dnamı. 20: Muhtelif. 20,20 
Muhtelif aletler ile parçalar. 21: Radyo orkest 
rası. 21,50: Devamı. 22,20: Halk musikisi. 

BRESLAU, 325 m. 
20: Milli neıriyat. 21: Neıeli ne.ıriyat. 22,10: 
Büyük konser. 23,40: Haberler. 24: Dan.t mu• 
aikiti. 

Evlenme 
Temyiz azasından Ali Rıza 

Bey kerimesi Neriman Hanımla 
Tütün inhisarı sabık Ba§müdürlerin
den Bahri Bey mahtumu operatör 11-
hami Beyin lzmir Karşıyaka Kulübün· 
de _evlenme merasimi icra edilmiştir. 
Tarafeyne saadetler temenni ederizw --

1
- Askeri fabrika

lar ilanları 

Tophanede Askeri San'at
lar Mektebi talebesi için yal
nız kumaşı mektepten veril 
mek, dikiş ve diğer malzemesi 
ile her türlü masarifi müteah
hide ait olmak üzere şartname 
sine tevfikan 170 takım iş el
bisesi acele pazarlıkla yaptırı 
lacaktır. Taliplerin 14-8-933 
pazartesi günü saat 14 te Ba
kırköy Barut Fabrikalarında 
Satlllftlma komisyonuna mü
racaat eylemeleri. (320) 
(4037) 

( J)llillıiy~i' 1 Aann umdeai "M 1 L L 1 Y E T'' tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç iç.in 

L K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
8 .. 7 50 14 -
ız M 14- 28-

~,~~~~~~~~~~~~-· 
Gelen •'l'rak l'•ri Yerilmez.- Müddeti 

geçen nüahalar 10 Jnıru,tur.- Gazete Ye 
matbaaya a.it iıler için müdiri7et• mi.• 
racaat edilir. C..:z•temia ili.n1arın m•ı'ıı· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Askeri Rasat merkezinden ve

rilen mnlUmata göre, buaün ha.Ya açık ye 
mütelıa.-vil olarak riizg&rh de•a.m edeeek
tir. 

12-8-933 tarih.ind• haYa tu:yiki 761 mi· 
li:metre, ııealdık en. fazla 28 't'e en u 24 
derece idi. 

Istanpul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

İkmal imtihanlarına iki Eylülde başlanacak yedi eylül
de bitecektiı:. Taşradaki alak :ı.darlarm Eylül başında mektep 
te bulunıİıaları lazımdır. (40 ı2) • 



• 

Söke harabelerini ziyaret 
· Aydın Halkevi mensupları Söke civa

. rındaki eski harabeleri gezdiler 

Milel harabelerinde Aydın mün.eııııerleri •• 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın Hal
kevinin Söke kazasında bulunan ha· 
rabelere bir seyahat tertip ettiğini 
yazmıttım. 

Seyahate fırka ve Halkevi idare 
heyetleri azalarından doktor, mual
lim, tüccar ve lise talebeainden 40 ki
ti ittirak etti. 

27.7.933 perıembe günü aaat 17 de 
kamyonlarla Aydından ayrıldık. O 
akıamı Sökede geçirdik. 

Söke C. H. F. Reiai Eyüp Bey ve 
idare heyetleri azaları daha evvelden 
tertibat almıtlar. Misafirlerini bizzat 
ağırladılar. Hepsinin istirahatlerini 
temin ettiler. 

Cuma günü gün doğarken batta E
yüp Bey olmak Üzere Sökeden iştirak 
edenlerle beraber yola çıktık. Men
deres, Sarıkamer köprüsünden geçtik
tik ve Bafa dalyanına uğrayarak Ba
iata vardık. 

Artık Milel harabelerindeyiz. Sey
yahlar grup grup dağılarak tetkike 
başladılar. Eyüp Bey, seyahatin mü
rettibi Asaf Kenan Bey ve harabele
rin bekçisinin oğlu 15 yatlarında Meh
met grupların batında izahat veriyor
lar ve gösteriyorlardı.• 

Asya aahillerinden Menderesin ge
tirdiği tereuübatJa yaptığı tahavvül
leri hiç bir nehir yapamamııtır. Bir 
taraftan denizden gelen gemilerle bir 
yandan da Menderes vadisi boyunca 
Friçyanın ta içlerine kadar itleyen 
kervanlarilc iki katlı ticaret yapmak 
düsüncesile bu yerde kurulan ve bu 
yü;den kazandığı refah ve servet bu
gün bize kalan harabelerinden de 
belli ohm Milet şehrini de Menderes 
denizden hayli uzakta bırakmıştır. 

Harabelerin hepsini ve her yerini 
gezdikten aonra, ''llyaıbeyi,, camisine 
geldik. Cami tamamen Türk ve ~el
cuk ınimariıinde yapılmıt Arap mıma
;i tarzını gösteren pencereleri bili.ha .. 
ra Oaman oğulları zamanında değişti .. 
rildiği anlaşılıyor. Tari~İ ve ~n;ıari 
büyük kıymeti olan camun tamın te
karr.ir etmiş, evkaf idaresi tahsisat ta 
verjiği halde henüz tamire başlan
mamış. Daha ziyade uzamasa da, bu 
çok kıymetli tarihi eser bir an evvel 
harap olmaktan kurtul•a. 

Balattan Akköye gittik ve Akköy 
müzesindeki eserleri gördük. Oradan 
sahili takiben Yorana hareket ettik. 
Artık Akdeniz kıymnda gidiyorduk • 
Burada çok iyi bir plaj yeri var. Tav
fanburnu. Eyüp Bey burada otomobil
leri durdurdu. Bir •aat kadar kum
larda yuvarlandık. Ve deniz banyosu 
yaptık. 

Öğleye doğru Yorana vardık. Çam 
ve selvi ağaçları içinde muntazam bi
nAlarile mamur bir köy olan Yorana 
gıriiiyorken nazarları ilk çeken Didim 
nıabedinin muazzam sütunları görillü
yoı. 

Rumların, kurulmasını, Apollonun 
teveccühüne mazhar olan kahraman 
Branhit'e ni•pet ettikleri Apollon Di
<.iim mabedi için Charles Teskier 
"Klaroünkine tefevvuk eder. Delf ma
bedine faik idi,, diyor. 

Dara'nm yakıp yıktığı bu mabet 
lıkenderin Küçük Asya geçişinden 
sonra tel<rar uyanmıt ve dirilmiş. 240 
aene çalı~ılmaaına rağmen ikmal edi
lemediği hakkındaki malfunatın doğ
ı·uJuğuna bazı sütunların iılenmediği 
canlı birer şahit. 

Bu mabede digerlerinden fazla e
hem.,, iyet vPrilmesinin ıebebl iyon• 
yenlerin Asya sahiline .geçtiklerinde 
bu mabedin, Yunan mabutlarının 
mez hepi erini Asya kıy darına intişar 
ettirmekte olduğunu görmeleri imiş. 

Program mucibince hareket aaati 
geçtiği halde seyyahlar mabetten bir 
türlü ayrılamıyorlardı. 

Saat 15 te tekrar Dalyana geldik. 
Dalyanın aahihi Hüseyin Bey ve refi
kaları Talat Hanımefendi bizleri miıa 
fir ederek ~~lyandan çıkarılan taze 
balıklarla ogle yemeğini ikram etti
ler. Sonra dalyanı gezdik ve Aydın 
ortamektep tarih hocası Hulusi Beyin, 
gezdiğimiz eserler hakkındaki malu
matlarını dinledik. 

Dalyandan Güllübahçe köyüne 
11Priyen harabelerine,, giderken Sarı
kamer köylüleri kamyonlarımızdan 
dndirerek bize ayran ikram ettiler. 

Gün batarken Priyen harabelerinin 
bulunduğu tepeyi tırmanıyorduk. Mi
lattan 10 asır evvel kurulan ve müle· 

haasıalar tarafından 18 inci asırda 
hahsedilmeğe batlanan Priyen şehri
ni ilk defa Karyalılar kurmuf ve E
fselilerin muhaceretile sonradan Pri .. 
yenler ele geçirmiıler. ilk kuran Ati
n.ılı Nele'nin oilu Aepytes'tir. Şehrin 
terakki ve tezyinatında Tepten gelen 
muhacirlerin de büyük himmetleri gö 
rillmüıtür. Bugün denizden kilomet
relerce uzakta bulunan Priyen ıehri 
lttrabon zamanında denizden uzal..laı 
ın")'a başlamıf. Herodotun Jyonyenle
re yardım için donanma gönderdiğini 
yazdığı Priyen ıehrinin deniz kıyısın .. 
da olduğuna bugün harabelerinde ge
mi bağlanacak babalardan da anlaşı- I 
lıyor. 

Priyen harabelerinden çıkarılan bir 1 

çok kıymetli eserler bugün İstanbul 
müzesini aüılemektedirler. 

Priyen harabeleri gezildikten ve 

digerlerinde olduğu gibi bir çok ~-:

f-imler alındıktan sonra geceyarısı 

Aydma döndük. 
Saltanat zamanında hiç ehemmiyet 

verilmiyen ve çıkan eserleri yarıyarı
ya paylaşmak istiyen Avrupalılara al
tın gümüş varaa hazineyiıahaneyc 

gönderin, taşlara gelince memaliki
mahrusamızda böyle taşlar çoktur di
ye ecnebilere peşkeş çeken, Osman o
ğullarının beyinsizlikleri yüzünden 
bugün beliren, Londra ve Pariıte en 
zengin müzeler kurulmuştur. Şimdi 
ise hepsinin batında bekçileri var. 
Evvelce tonlar ağırlığında ta~ların 
aıırıldığı bu yerler bugün bir taı par· 
çasının bile ziyaına meydan verilmi
yor. Biz cümhuriyet çocukları bunun
la öğünebiliriz. 

----.... -c-.~.------

Malatyada çıkarılan heykeller 
MALATYA - Geçen sene Ordüzü 

Aslan tepesinde Fransız asarı atika mü
tehassısı M. Dölaport tarafından yapılan 
hafriyatta meydana çıkarılan gayet kıy
mettar heykellerin Ankaraya nakli ta
karrür etıniştir. Bunun için Maairf Ve
kaleti 1300 lira tahsisat venniştir. 

ismet Pş. 
Dün geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
dan istikbal edilmişlerdir. 

ismet Pata Hazretleri trenden in
dikten sonra müstakbilinin ayrı ayrı 
ellerini sıkmış, iltifatta bulunmuştur. 

Başvekil Sakarya motoru ile Pen
dikten açıkta duran Ertuğrul yatına 
giderek, yatta bulunan Gazi Hz. ne 
mülaki olmuılar ve Yalovaya azimet 
etmişlerdir. 

B. M. Meclisi Reisi Kazım Paıa Hz. 
de birlikte Yalova.ya gitınittir. 

ismet Paşa Hz. Ankaraya dönünci
ye kadar kısmen Yalovada ve kısmen 
Heybeli'de biraderlerinin köıklerinde 
ikamet edeceklerdir. 

Ziraat Vekili ve lktısat Vekaleti 
Vekili Muhlis Bey de dün Ankaradan 
ıehrimize gelmiş ve Nurullah Esat B. 
in de iltihakile Yalovaya gitmiştir. 

Baıvekilin aalı veya çartamba gü
nü Ankaraya avdetleri muhtemeldir. 

YALOVA 12 (telefonla) - Başve
kil Paıa Hazretleri bugün Yalovaya 
geldiler. Reisicümhur Hazretleri bat
vekili Pendikte yatlarına almıtlar ve 
birlikte Yalovayı teşrif etmiılerdir. 
Başvekilin burada bir hafta kadar 
kalması muhtemeldir. · 

1 Is ve isçi 1 
Milliyet bu ftitmıda it - İffİ i.ti
yenlne taııanut ediyor. lı - İffİ 
lııti;yenl.r bir mektupla lı bıir.,. 
muza mliracaat etmelidirln. 

İt arayanlar 
KLbrıs İngi1iz Darülfünun.dan mezun 

İngi.lizee, türkçe, mu.lıruoebe, muhabere 
V<: daktiloya vakıf bir gem; banka ve 
sair müessesatta ış arıyor. fngilizoe 
dersler de verir İş bürosu Kıbrıs. 
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Çene suyuna gezinti 

İzmit Halkevi bu meşhur suya eğlen
celi bir gezinti tertip etti 

IZMIT, <Milliyet) - Çene suyuna 
gideceğiz. Şu şöhreti dillerde destan, 
fİfalı, devalı suya.. Halkevimlı burada 
bir gezinti tertip etmiş. 

Davetliler sabahleyin Belediyenin 
önünde toplandılar. 8 otomobil, 10 - 15 
at var ..• Tayin edilen saatte gelmiyenleri 
bermutat bir hayli bekledikten sonra 
yola çıkabildik. Düz şoseyi bir kenara 
bırakıp Çene su~una girince iş sarpa 
sardı. Çok fena bir yoldan gidiyoruz. 
Yol değil de yola benzer bir tey .. Y o
lumsu.. Çalr çrrpılar kulaklarımızı, sır 
tmuzı kamç;lıyor.. Başımızı doğrulta
mıyoruz, bununla beraber çok şen ve 
neşeliyiz .. Bu ilem içerisinde menbaın 
baıma geldik ••• 

Kana kana su içtikten, bol bol yıkan 
dıktan sonra hazırlanan yerlerde yor
ğunluğumuzu gidermeğe çalıştık. içi
mizde Valimiz Eıref, mebuslar11DJZdan 
Ragip, Ali, Belediye Reisi Kemal, C. H. 
F. Reiıi Esat, Halkevi Reisi Y. Rifat, 
inhisarlar batmüdürü Rasim, Emniyet 
müdürü Feyzi, Ağırceza Reisi Nail, Ma 
arif müdürü Ekrem, Sıtma mücadele he 
yeti reisi Doktor Abdürrahman, D. Ne
cati Beylerle tanınmıt bir çok zevat 
var ... 

Denizden 400 metre yükseklikte bu
lunan Çene dağından etrafı seyretmek 
büyük bir zevk. ... Oyle güzel manzara
lar. renk renk değiıen aathimailler, va
diler, yamaçlar var ki. insan baka baka 
kanamıyor.. Körfezin Gölcük sahilleri 

canlı birer tablo ... 
Etrafın bu bıkılınaz zevkine hayran 

hayran bakarken bol bol su içiyor, içtik 
çe midelerimizde feryatlar başlıyor. Kar 
nunızı tıka basa doyuruyoruz.. Bilmem 
nasıl oluyor. Bakıyorum midemde yine 
müthiş bir boşluk .. lştehasızlıktan şiki 
yet edenlere Çene suyu tavsiye ederim. 
Bu tabii işteha ilacını kullananlar ya
kında devasını bulacaklarında asla şüp
he etmesinler .. 

ÇENE SUYU'na niçin bu İsmi ver. 
mişler, kim~e sarih bir malUmata sahip 
değil.. Y alruz diyorlar ki, evvel zaman 
içinde bir cÇenedede» vannıı. Bu Dedo 
ceğiz ermiılerdenıni~.. Bir gün suyun 
başında sakalını sıvazlarken ~enesi dü. 
§Üvennif. Ve rivayete göre su çenesİn· 
den akmağa başlamış .. Ve güya bundan 
kinaye olarak hu isim o zamandan arta 
kalmıı .. Çenedede suyun biraz ilerisôn. 
de yatıyor .. 

Çene menbaının batında baılıyan· çe 
ne ilemi ırit gide arta arta zevklendi. 
Neıeler içinde felekten bir gün daha ça 
lındı. Valimiz Eıref Beyin zarif, nükte
li sözleri umumi bir alaka ile ve büyük 
bir neıe ile dinlendi. Akşam ııüneşi ya
V&f yavaı Çene sırtlannda kayboluyor
du.. Biz, yine kulaklarımız, yüzümüz 
çalılarla kamçılana kamçılana ve fakat 
!atkın bir atem içinde lzmite dönüyor 
ve bu güzel günün hatırasını yaat için 
son kadehleri tokuıturuyoruz. 

Çene suyunun başında .• 

lzmit inhisar idaresinde 
IZMIT (Milliyet) - Şehrimiz inhisar

lar Başmüdürü müfettişi Münir Ata B. 
Samsun müfettişliğine, kıymetli gendc
rimizden Kadri Bey tayin edilerek gel
mit vazifesine başlamıştır. 

Halkevlerinde köycülük 
BOZDUACN (Milliyet) - Fırka ka

za heyeti beraberlerinde Belediye ve stl· 
ma mücadele memuru olduğu halde 'u
ma günü Araplı köyüne giderek bayrak 
çekme merasimi yapmışlardır. 

Araplı köyünde fırkanın nahiye teşki
latı bulunduğundan bütün ocak •.eşkıla
tı oraya toplanmışlardı. Bütiin köy hal
kının huzurile merasim yapıldı. Köylü
lerle hasbihal yapıldı. Sıtma ve diğer 
haotahklar köylüler muayene olundu. 
Sıtmalılara kinin dağıtıldı. 

-o--

Veni bir su 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ba

lıkesir Belediyesi şehre yeni bir su 
getirtmektedir. Bu su daha evvel
den getirtilmiş olan suya katıla
caktır. Boru ferşiyatı bitmiştir. 1-
ki gün evvel Kolordu Kumanda
nı. Belediye reisi, Halkevi reıaı, 
bakteriyoloğ, eczacı ve bir Kimya 
gerden mürekkep bir heyet suyun 
menbama kadar giderek tetkikat 
yapmışlar ve muhtelif tahliller ya 
pılmak üzere en fenni vesaitle su
dan nümuneler aldılar. 

Yeni suyun menbaı sehre on iki 
kilometredir. · 

Köyde çıkan gazete 
Ordu Vilayetinin Uzunisa köyünde 

1927 senesinden beri Güzel Ordu is
mile haftalık •iyasi bir gazete çıkmak 
tadır. 31 temmuz tarihli 188 inci sa
yısında yenilik olmak üzere bir de ka
rikatür vardır. 

-o-

Sahte peygamberin muhake
mesine baslandı 

' SiVAS, 11 - Bundan bir müddet ev-
vel za. .. a'da Cavit ismin..fe birisi ortaya 
çıkara~ peygamberlik iddiasına kalkış
mış, dın maskesi altında ortalığı karıı
tırmıya yeltenmişti. Cavit ile arkadaş
larının ~ehrimiz Ağırceza mahkemesinde 
muhakemelerine başlanmıştır. Muhake
me <?İzli celse ~eklinde yapılmış ve bir
çok şahitler dinlenilmiştir. Muhakeme 
başka ı-ir güne bıraliılmıştır. Sahte pey
gamber ve cürüm ortakları hakkında ve
rilecek olan karara heyecan ile intizar 
edilmektedir. 

Fransadan bir katilin iadesi 
istendi 

ViRANŞEHiR, - lşhan köyünde a
lacak yüzünden bir cinayet olmuş, Ti
mo§ oğlu Ali İsminde bir adam muhacir 
Halidi öldürmüştür. Ali borcunu verme
diği için muhacir Halit mahkemeye mü
racaat etmiş ve Alinin mallarını haczet
Iİ!"'iştir. Ali bundan muğber olmuş ve 
bır gece Halit uyurken beynine iki kur
ıun sıkarak öldürmüştür. Ali vak'ayı 
müt~.P kaçmış ve Fransız toprağına 
g~mıştır. Katilin iadesi için Fransa nez 
dınde tetebbüsatta bulunulmuştur. 

Kılavuzluk ve Romorkörlük 
Müdürlüğünden: 

Kudret Romorkörünün tamiri kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. Talip olanların şartname ve keşifname 
yi görmek üzere her gÜn ve yevmü ihale olan 15 Ağustos 933 
salı günü saat 11 de yüzde 7,5 teminat akçelerini Mal Mü
dürlüklerine yatırdıklarına dair makbuz ve teklif mektupla
rile İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünde Müteşekkil mü 
bayaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3636) 

• 
TİCARET İŞLERİ UMUM MODORLOGONDEN : 
Siğorta şirketlerinin teftiş ve muraka\ıeı;i hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli 

kanu.ıı hükümlerine göre yanğm, nakliyat siğorta işlerile çalışmak üzre t.escil e

dilmiş alaın ecnebi siğorta şirkctleırındcn (Nordsrenı - Noııdstem Umwn Siğorta 

anonim şirloeti) bu kerre müracaatla Türkiye Umumi vekilliğine şirk.et nam:ıına ya 

pacağı işteT<len doğacak davalarda bütiimnah~elerde dava eden, edilen ve üçün 

cii ~abis sıfatlarik hazır bulunmak üzre İstanbulda mi.ikim Konstantin Harisyadis 

dendiyi tayin eylediğini bildirmiş ve lazım gelen vesikayi venniştir. Keyfiyet 

kanuni hiikümlcr>e muvafık gCirülmiiş olmakla ılan olunur. (6333) 

Bandırma 
Ziraat bankası 

eni bina acaba ne zaman 
yapılacak? 

..Jandırma Ziraat Bankasının kira 
ile oturduğu binası 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ziraat 
Banka11 bet sene evvel Belediyeye mü
racaat ederek memleketin güzel bir mev 
künde Ziraat Bankası yapmak istedik
lerini ve bunun için münasip bir arıa· 
nın teminini Belediyeden istemiılerdi. 
Belediye heyeti memleketin ıeref ve üm 
ranını düşünerek Ziraat Bankasına çok 
liıyik bir mevkide güzel bir arsayı hedi
ye denecek kadar, bedeli hakikisinden 
ehven bir fiatle vemıiı ise de Ziraat Ban 
kası bu arsaya timdiye kadar binasını 
yapmak fikrini tatbik etmemiıtir. 

Memleketin en terefli bir mahallin
de mezbelelik duran bu arsada hayalin
de dolaşan ıerefli bir Ziraat Banka11 
binasının görülmemesinden müteessir 
ve müteellim bulunan halkın nazarları 
buna daha ziyade tahammül edemiyecek
tir. Belediyeden, bu arsanın irtirdadı ta
lebinde bulunmak icin memlekette umu 
mi bir cereyan vardır. Ziraat Bankası· 
nın ehemmiyetle nazarı dikkate alarak 
Bankanın ihtiyacını ve memleketin üm
ranını dÜŞ:Ümnesi temenni olunur. 

Bakımsız Kalecik 
Odasına kapanan halk ka · 
sabanın matemini tutuyor 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankı
rıdan Ankaraya otobüsle yolculuk 
edenler Kalecik' e uğrayıp bir öğle 
yemeği ve kahvesi içerler. Her güı 
gelen. r:iden bir İcaç otomobil bun 

Kalecikten bir köşe 

ya uğnyarak yolcu bırakır ve yol
cu alır. 

Ben de çok zaman bu yolcular 
gibi buraya uğradım. Fakat haki
kati söyle:nek lazımgelirse, bu gü
zel kaza bakımsızlıktan her sene 

bir kat daha harap oluyor gidiyor. 
Sükunet ve atalet burda ne bir 

keser sesi ne bir çekiç takırtısı var. 
Ne bir gençlik cereyanı gözü alı

yor, ne de tehir için uğra,mak isti
yenler var. Herkes mevtai bir süku 
netle hücrelerine kapanmıf. Gün
gün yıkılan, biraz daha haraplaşan 
güzel Kalecik'in sanki matemini 
tutuyor. 

Yığın, yığın sokaklardaki tatlar, 
oyuln:ıut çukurlar, açılmıt cadde 
dötenmek için belediyeye yalvarı
yor .•• 

Burada intaat denilen teyden 
kaza bihaberdir. Şehirde ıu yok 
gibi.. Şaraplarile meşhur olan Ka
lecikte yalnız bir kaç tane beton, 
kargir daireler tehre bafka bir 
manzara veriyor. Her ne de olsa 
Ankaranın bir kazası olan Kale
cik'in bu derece bakımsmığı hay
ret edilecek teydir. iktisadi vaziye
ti yolunda olan, mevsimle şarap ia
tihw eden ve İptidai tekilde testi 
poyra kiremit çıkaran iki ocağı ve 
mıntakaımda yetiten mebzül buğ
day vesaire sayesinde ayni zaman
da Çankırı - Ankara otobüs yolcu
larının konakladıkları bir merkez 
itibarile iktisadiyatını düzgün ve 
yt'lunda bulmak lazımdır. Binaen
aleyh burasını köy vaziyetinden 
kurtararak terakki ve inkişafa doğ
ru ilerletmek kazanın idarecileı·in
clen beklenilen güzel ve yerinde bir 
arzudur 

Aydın zirai kredi kooperatifi 
kongresi 

AYDIN (Milliyet) - 200 numara
lı zirai kredi kooperatifi umumi kon
gre riyasetine avukat Oıman, katip
liklere Peıtemalcı zade Retat ve bak
kal Necati beyler seçilerek idare mec-
lisi seçimine baılandı. Avukat Nete!, 
avukat Kemal, saatçi Halim beyler de 
yedek azalıklara seçildiler. Toplantı 
da bulunan ortaklar elbirliğie bir tak 
rir vererek, ödünç para aırken keıileq 
yüzde 10 tahıi maaraflann keıilmeıin.I 
ve Aydmm da buğday mmtakası çer 
çevesine alınarak, rençberde borçları• 
na karııhk, ziraat bankaaının buğday 
almaamı istediler. Takririn nıznameye 
alınarak müatac~liyetile müzakeresi 
kabul olundu. ..,. 

Bu yüzde 10 lar <ıı:takların ıahsi 
taaarnıflan hesabına kesilir bet aene 
sonra geri almak haklan vardır, Fa
kat bu parayı aldıklarmda ortaklann 
eline az para geçmesinden hem ihtiyaç 
tarını temin edemiyor ve hem de öde
me zamanında sıkınıtı çekiyorlar. Bu 
dilek kabul ve banka merkezine arzı 
kararlaştırıldı. Buğday aatm alma işi 
görüşülürken bir çok ortaklar söz al 
dılar . Fırka reisi Etem bey bu husus
ta yapılan müracaatlan ve bu itin meı 
kezde alaka ile karıılandığını anlattı. 
Neticede dileğinde banka merkezine 
aza ittifakla kabul olunarak, büyük
lerimize tel yazısile kongrenin aaygı ... 
lan bildirilerek topatıya ıon veridi. 

Devredilecek ihtira beratı 
c TayyareJere mahsus mii<:ef satıh 

kanatlarına ai't i~ahah hakkındaki ih
tira için isti.hsal edilmiş olan 25 Ağus
tJ> 1928 tarih ve 1352 numaralı ihtira 
beratı üzerindeki hukuk bu kcrre baş 
lcasına devir veyahut icara verileceğin 
den bu bapte fazla malumat edinmek 
isteyen zıevatm İstanbul.da, Bahçe ka,pı 
da, Taş hanında 43-48 No. Jarda kain ""' 
kili H. W. Stock efenıdiyc müıracaat et 
meleri ilan olunur. (6311) 

İstanbul 2 inci iflas memurluğundan: 
Beyoğluıı.da oturmakta ve Tepebaşı 103 
No. da hali ve antikacılıkla meşgul 

bulunmakta olan S. Hayim e.f. iElası 
25-7-933 tarihinde açılıp tasfiyenin adi 
şekilde yapıl.masıına karar verilıniş ol
duğundan : 1 - Miiflistıen alacağı o
lanların ve istihkak iddiasında bulunan 
!arın alacaklıırıru ve istihkaklarını ilan 
dan bir ay içinde Z inci iflas dairesine 
gelerek kayd ettinnelcri ve delillerini 
(s~net ve defter hulasaları ve ı;aire) asııl 

veya musaddak suretlerini tevdi cylema 
leıri . 2 - Hiliifına hareket cezai me
suliyeti müstelzim olmak ÜzeTc müfli 
sin borçlularının ayıni müddet için.de 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri 
3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla o 
lurşa olsun ellerinde bulun.duranların o 
mallar iiz.erinıkki hakları mahfuz kal
mak şartile bunları aynı müddet içi."1-
de daire emrine tevdi ctme.leıri \e etme. 
!erse makbul mazeretleri bulunmadıkça 
cezai mesuliyete uğrayacaklan ve ruçharı 
haklarından mahrum kalackları. 

4- 21-8-933 tarihine müsadif pazartesi 
ı günü uat 14 te alacaklıların ilk içtimaa 

gelmeleri ve müflis ile müşterek bo.rç
Lu ola.nlıar ve kefillerinin ve borcunu te 
keffiil eden sair kimselerin toplanma
da bulunmağa hakları olduğu ila'll olu
nur (6341) 

İstanbul altıncı Noterliği memuriye 
tialiyesine: 

Efendim Bursa kaplıcaları tıirk ano

nim şi.rketi ile evvelce Gal.aıtada Yıldız 

hanında mukim (Foks Biraderler Bey

nelmilel Şirketi) arasında 17-6-930 tari

hinde bir mukavele aktedilmiş ve An

kara birinci Beyoğlu ikinci noterliklc

rinden tastik edilmiştir. (Foks Birader 

ler) şirketi bu mukavele ve şartname 

de muayyen şerait dairC<iinde kaplıca 

ve otel binaları inşasını deruhte etmiş 

kr idi. Kısmen inşa edilen mezkür bi 
nalarda mukavele ve şartname ahkamı
na nazaran inşaat noksanlığı olduğu gi 
bi •t.mire muhtaç aksam dahi mevcut 
olup inşaat Bursa kaplıcal.arı şirketi ta 
.-afından kabulü kati suıretile te1ellüm 
ve kabuJ edilmemiştir. İnşaatın bu ııu

retle kalması Bunııa ka,plıcalan şirk.eti
nin mühim zaraırırıı müci(ı olmaktıa.dır. 

Foks Biradeııleır şickıe.tinin e1evm ika
metı;ilıı meçhul olduğundan hu.suaa.tı 
ttienin Millıiyet, Cümhuriyet ve f:ran
sızca intiF eden (L' Akşam) gaz.ıetele 
rile ilan suretile mezkur şirkete tebliği 
ni rica ederim. Protestomun tarihi ila
aından itibaren on beş gün zarfında in 
şaatın ikmaliıne ve tamiratın iccaama 
başlanmadığı ve müddeti mırtade içinde 
itmam edilmediği tırkıdirde kıı,phca şir

keti tarafından mezkilr nevalas ikmal eli 
tirilerek Foks biraderler bcsabma k.ayt 
edileceği gıibi bu yüzdon 1>Cvellüt etmiH 
ve edecek her türlü ınesuifi ve zanır 
ve ziyanların dahi talep cdile<:eğini be 
yan eylerim efendim. 
Bursa Kaplı.caluı Türk Anonim Şiclretl 

Vekili Avukat IsmaiJ İsa 
ffi347) 
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RADYOLİN 
Yerli Mallar 
litbane 7 

Sergfıladekl lma
glnde 100,000 kiti 
zlvAret f>dllnıfc-t.'r! tarafınden 

kADYOUN paviyo:ıunda ımalib ıeyrtd :alı:.-

R A D Y O L 1 N diş macunu 
bütün hastalık mikroplarını •10 

ağızdan 
85 imha 

. 
gır en 
eder. 

~ . . 
lstanbul ikinci icra 

Memurluğundan: 
Mukaddema Kadıköy Moda caddesi Sarraf Ali sokal< 1 

cıumaralı hanede mükim iken halen ikametgihı meçhul bulu
nan Rizapaşa kerimesi İkbal Hanıma Emniyet Sandığına 
rehnetmek suretile mezkUr Sandık idaresinden 5-8-931 ta 
rih ve 46360 numaralı aenet mucibince istikraz eylediğiniz 
doksan liranın tesviye edilmemesi hasebile meblağı mezbur 
borcunuzun yüzde dokuz faizve % 3 komisyon ve faiz ve 
komisyon ve masarif yekfumndan yüzde iki buçuk muamele 
vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temi
ni mnmında merhun bulunan bir pırlantalı pandantif ic
ra ve iflas kanununun 145 incimaddesine tevfikan paraya çev
rilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkUr 
Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki 
maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ muhaşi
İne tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrma müba 
§İrİnİn vermİ§ olduğu meşrubatta mezkôr mahalde ika
met etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni teblİgah mukta 
ziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmak
la tarihi ilandan itibaren 933 - 625 dosya numarasile 
müddeti muayyenei mezkôre zarfında icranın durmasını 
mutazammm şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni 
sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti 
mezkiirenin hitamını müteakip berveçhi talep merhun mü
cevheratınızm paraya çevrilıneıi huauııundaki muamelih 
icraiyenin gıyabmızda infazı na ipticlar kılınacağı maliimu
nuz ohnak ve bu husuataki ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kıhnır. (4035) 

Yalova Kaymakamlığından: 
Merkez ve Köy mektepleri için mevcut nümun.: sine tev

fikan çıralı çamdan ve Yalova ya teslim edilınek üzere beheri 
(Beş) buçuk lira muhammen bedelle (270) adet sıra yaptın 
lacakhr. İhale 15-8-933 tarihine müaadif salı günü saat on 
beşte Hükiimet konağında komisyonu mahsus huzurunda pa 
zarhk suretile İcra olunacağından talip olanların yevmü 
muayyenden evvel nuınuneyİ görmek ve yüzde 7 ,5 depozito 
akçesini yaptırmak üzere Yal ova muhasebei hususiye memur 
)uğuna müracaatları ilin olwıur. (3778) 5111 

lstanbul Defterdarlığındanı 
1452 numaralı Maliye te4kilat kanunu mücibince latan 

bul, Beyoğlu, Üsküdar mıntakalan: 
Tahakkuk ve tahsı1 memurluklarına talip olan maliye 

mektebinden aliyülala derecede mezun bulunanlar mezkiir ka 
nunun 27 inci maddesinin (D) fıkrası mücibince on ikinci de
rece maa4lı memuriyete bilm üsabaka tayin edileceğinden ta 
liplerden müsabakaya dahil olmak isteyenlerin Ağustosun 
25 inci gÜnÜ saat 9 da Defter darlıkta müteşekkil komisyona 
müracaat etmeleri. (4017) 

Milllyet'ln romanı: 16 

Y man: G. de la FOUCHARDIERE 
Maaztua m.u ya:ı:ıMc•~ nwntn• mu?. 
Yoksa tarkılı bir muhavere mi iıtiyor
aun 1 

Haoenfratz ceTap verdi: 
- Yok .•• Ben hpa te7 im:r

h ...... ,.. ninde ~ eıleceluıiıııı... 
Piadıanl '- mWe ı-n.ıualıı 

iti,..,.. etti: 
- iyi aınıaa, ben doktor değilim 

ki ..• 
- Zararı yok .. Ben zaten doktor iste· 
miyorum ... Sen benim itimi gönirıün •• 
Sana Pııde yinni ftank nr. Somm
~ .. da on bin frank.. 

- Tedavinin -....da-?. 
- Ha ••• Şey .•• TedaYinin ııonunda •• 
- Doğnı mu ıöyliyorıun?. 
- Do" .. li 

Tercipe: Kamran Serü 
tor İalemiyoınam, ağ:n uJo bir adam ia 
tiyorum,.. Haa !... Aııl !tir haıta bul.. 
mak l.iizım_. 

- Neee?.- .,astan yok mu? ••• 
- Yol: ..•• Dalta hu- :rolr ••• Hu. 

ta)'J sea bal•c•lr-.m , 
- Y-.. Bak bu elmad1o- Sen. 

benimle bayajı alay ediyorlWl!., 
- Yok, Pi""hard, yok. .. Gayet cicJ 

di lionufuyorum. Hayirperver bir in
aan bir iyilik etmek istiyor. Hayir sa
hihi ihtiyar kadın tanıyorum. Bu ka
dmm Paria civarında bir kötkü Tar. 
Bu kötk bom bot duruyor. Bu kadın 
bir huta arıyor, amma çok haata ola
cak ..• Olüm halinde bir hasta olacak .• 
Kadıncağız bu hastayı kötküne nak
lettirecek aon demlerini itina ye f 

Kız F eyziye Lisesi::!:. 
Memleketimizin en e•kl hususi ll•e•idir. "Feyziye mektepleri 

cemiyetinin ,, idare•I altında manevt bir ı•h•lyettir. 
Kazanç müessesesi o!madığında1t ücret vesair hususlar hakkında talebesine her türlü kolaylığı gösteri-r 

Mektep, talebenin sıhhati ve terbiye•) ile ayrı ayrı uğra .. -
bilmek içln azami 150 leyli talebe kabul eder ve her aınıfta 

otuz beıten faz!a mevcut bulundurmaz: 

Mektebin ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. 
Cumarte•i, pazarteıi ve Perşembe ginleri müracaat edilebilir. 

Mektebin tarifna:nesini isteyiniz 5301 
Telefon: 44039 [ 6153 J 

. 

l 
.st. Jnr. h.umandanllğı 1 1 
~atmalma kom. ilanları 

l -uncü kolordu 
ilanları 

------------------~ 

. 
İHTİRA lLANI 

" BiJJıassa otomobil ve vagonl~rdalri 
oturacak maha11eri ve klüp san.dalya
ları ve saiıren>n doldumıaları i'iin kıl
dan (kıvrılmış kıl} veya nebati elyaf
tan mamul hasırlıaru hakkında istihsal 
olunan 17 ağustos 1931 tarih ve 1250 
numaralı ihtira beratı bu defa meYkii 
file konmak üne ahcre deYrüfuağ

ftya icar editeağiınden talip .olanların 
Galatada Çinili Rıhtım lıanmda Robert 
F.,,.-riye müracaatlan ilan okmur. 

Harbiye Mektebi için alına 
cak on se.kiz bin kilo-sade ya 
ğmm kapalı zarfında verilen 
fiat pahalı olduğundan pazar 
lıkla alınacaktır. Pazarlığa 
17 ·8-933 perşembe günü saat 
14,30 dan 15 şe kadardır. Ta 
lip olanların şartnamesini gör 
ınek üzere her gün ve pazar
lık gününde belli saatinde te
ıninatlarile Merkez Satın Al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(154) (3979) 5340 
••• 

Harbiye Mektebi ihtiyacı i 
çin 2300 çeki odunun kapalı 
zarfında verilen fıat palı.alı gÖ 
rüldüğünden 14-8-933 pazar 
tesi günü saat 15 ten 15,30 ka 
dar pazarhkla satın alınacak 
hr. Şartnamesini görmek iate
yenlerin her gün ve pazarlığa 
gireceklerin belli saatinde, te
minatlarile Merkez kumandan 
lığı satm alına komiayonuna 
gelıneleri. (160) (4000) 

**"' 5344 
Gülhane Hastahanesi için 

50000 adet ~urta 5-9-933 
salı günü saat 14 kadar aleni 

1 münakasa ile aatm alma~a.k
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna 
kasasİna girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmalan. (162) (4051) . 

i otanbul asliye mahkemesi 6 m<:ı 
hukuk .ı..iresmd"11 : Ha:mparsom cf. ta 
rafından aleyhinize açılan boşaıııma da 
vasının cari mahk;.,mesindc tcbliğata .rağ 
men mahlremeye gelmediğin.izden gıya 
bmızda mahlr.emeye bı1Tanarak tahkikat 
zabıtnamesi luraaıt ve dava<:ı >stiçvaıp 

olunmuş ve muameleden bahislıe on beş 
gün zarfında muame•leli gıyırp karan 
tebliği kararğir odmuş bulunduğundan 

tarih ilandan itibarcın 15 gün için.de -
itiraz etmediğiniz ve yevmü maJık.enwo o 
lan 13·9-933 çarşamba günü saat mııda 
İstanbul asıliye mahkemesi altıncı hıi 
kuk dalıeaiıııde heyeti balrime huzuru· 
na _ı:eJ.mediğiniz takproe davacmrn id
dia eylediği &vayı vakiamn ikrar ve 
kabul edilmiş ad<lile gıyabınızda mah
kemen in inıtaç edile.ce ği i~ olıuınur. 
(6335) 

Be~iktaş 2 ci hııkıuk mahkemeaiınden: 

Amavutköyünde 'Dramvay caddesinıde 

I..ila opartımanında mükim iken Cavit 

paşa tere kesme mahkemece vaziyet edil 
mi§ ve müteveffanın bıraktığı bk kı

sım e~ya 16 Ağıııstos 933 çarşamba günü 

saat 14 da açık artırma suretile satı.la 

cağından talip olanların tayin olıunan 

gün ve saatte ınal:ıa:llinde bazrr bı.ıılun 

malan ilan olunur. (6351) 

kat içinde geçirecek .•• 
- Peki amma, bu h~cağız ni

çiıı. doğrudan doğruya Muaveneti içti 
m.aiyeye müracaat etmiyor?4 

- Ben Y.na müracaat etmesini 
söyledim. kadın, "entereaan" ve pya 
nı ta-niye bir hasta İstiyor. 

Marias Pincbard ciddi ~ tavırla: 
- Tababetle qtiğal ettiğiın için 

bu busuata epey ihtisasım vardır •.•• 
Dedi. 

- Evet. .. Sen bütün haatahanele· 
re girenin, deiil mi? Bir çok doktor· 
lar tanınm ... 

- Yirmi bet senedenberi ne ka
dar• doktor "te:&" VoC1Dlİl"e, bepaile 
aenli benli ko....-... Mesela lari 
boisiere bastabaneainde Dr. Marallea 
var. iyi arlı.adapndır. He, balde o bu 
iti yapabilir ... Ben gidip kendiaini gö 
rürüm. 

- Ha... Dr. Maralleı' e kartı aizı 
nı gayet aıkı tut. Ona yalnız hayir aa 
bılti bir kadın böyle bir ıey yapmak 
istiyor, derıi\ı. Hastayı nereye götü
rec:eğini katiyye• söyleme. 

- Fakat bilmediğim bir ~yi na· 
sıl söyliyeceğim ... Aklml enniyor! 

- Carum onu Öğrea.irain-. Hele 

1. F. İhtiyacı için kapalı 
zarfla münakasaya konan 
320 ton elaneklik una teklif 
edilen fiat pahah görüldüğün
den pazarlığa komnu4tur. İ
halesi 13 Ağuı;tos 933 pazar 
gÜnÜ saat 14 tedir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Oçüncü Kol Ordu 
Satın Alına Komisyonuna gel 
meleri. (290) (3994) 

5342 

* * * 
Konya Askeri Satın Alına 

Komisyonundan : 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı i 

çin 426,000 kilo kok kömürü 
kapalı zarfla münabaaya 
komnuştur. İhalesi 2 Eylül 
933 cumartesi giinü saat 16 da 
dır. Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün lstanbulda 
3 üncü Kol Ordu Satın Alına 
Komisyonuna ve münakasaya 
gireceklerin teminat mektup
larile birlikte tekliflerinin 
muayyen vaktinden evvel Kon 
yada Kol Ordu Satın Alına ko 
miayonuna vermeleri. (3243) 

(3995) 

Balıkesir Askeri Satın alına 
Komisyonundan: 

Bursa Askeri Hastahane
siyle Askeri Lise için 55,000 
kilo koyun eti ile 5,000 kilo 
kuzu eti kapalı zarfla münaka 
saya konmu4tur. İhalesi 20 
Ağustos 933 pazar günü saat 
1 1 dedir. lateklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Bah
kesirde Askeri SA. AL .. KOM. 
nuna müracaatlan. (3190) 
(3497) 4967 

Konya Askeri Satın Alına 
Komisyonundan : 

Konyadaki lot'at efradı ih
tiyacı için 27,230 kilo aade 
yağ kapalı zarfla münakaaaya 
konmuştur İhalesi. 24 ağua
toa 933 perşembe gÜnÜ saat 
16 dadır. Şartnameyi görmek 
İsteyenlerin lst'anbulda üçün 
cü Kol Ordu satın Alma Ko
misyonuna müracaatlan ve 
talip olacakların muayyen 

bir ıey dalıa Yar ..• ~ize bir de haata· 
bakıcı lazım ..• Fakat ağzı perlır: olma
lı... Zaten ona her ff>yİ aöylemiyece
ğizu .. 

Pinchard afifane bir aurette kıza· 
rarak: 

- Şey ••• Benim... Tanıdığım bir 
kadın var... Harbiumumide orduda 
haatabakıcı idi. • • Fakat bu İ§ niçin 
bu kadar gizli kapaklı oluyor, Jra. 
zum? 

Haııenfratz bir an tereddüt etti. 
Baklayı apmdan çıkarmak rtDa giiç 
geliyordu. 

- Şey •.• Hasta, baatabaloeı
kendi isminden batka bir isim albncla 
tanıblacak... haatabakıcuı da ona bir 
baıkası zannederek bakacak ... 

Pinchard yilıekler acısı bir aeıle 
ıordu: 

- Bu itin iç yüzü nedir... Bana 
söyler miain?. 

- Söyledim ya.~ Bir emri hayir •..• 
Pinchard bangere §Üpheli bir ·ta· 

vırla bakh. 
Safdil talebeye poker dersi verdi-

ği zam.andanberi, Hasenfratz'in vak• 
tini böyle umuru hayrİyeye hasretme 
si İçin çok deiifl"it olmaaı icap edi-

Devredilecek ihtira berah 
« Tek satıhlı tayyare.le.re ait i.alahat • 

hakkındaki ihtira için i9tih""1 c<lilmi§ 
olan Z7 Ağustos 1928 tarih ve 1351 nu
maralı ihtira beratı üzerindeki hukuk 
bu kerre başkaama devir ve yahut ica
ra ven1ecei;inden bu hususta fa.zla ma

liımat edinmek i-&teyen zevatın İstanbul 
da, Bah~e lıapıda, Taş banmda 43-48 
~ kain vd:ili H. W . Stock e 
fen-diye mürxaa.t etmeleri i.laıı <ılıınu.ı:. 
(6308J:__ _______ _ 

Devredilecek ihrua berab 
c Tayyarelerin satıh bamilfoe 'kamt) 

ait islaha<t» haklmıdaki ihtira için is
tihsal edilmiş olan 25 Ağustllll 1928 ta
rih ve 1357 nrunaralı ihtim beratı üze
rin-deki hukıuk bu lııerre başkasına de
vir ve yahut icara verileceğW.den bu 
hususta fazla malfunat edinmek arzu e 
den zevatın İtanbulda, Bahçe kapıda, 
Taş haınında 43-48 numaralarda kiin 
vekili H. W. Stock efendiye mfua.caat 
etmeleri ilan olıunur. (6310) . 
Dre A. KUTIEL 
Karalcöy, Topçular caddeai No. 33 
5936 4917 

günde ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile 
Konyada Kol Ordu Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
n. (3221) (3682) 5099 

* * * 
lıparta Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
İapıirtadaki kıt'at ihtiyacı 

için 77 ,922 kilo sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya komnuş 
tur. İhalesi 22 ağustos 933 sa 
lı günü saat 15 tedir. İsteklile 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve 1046 liralık te
minat mektuplarile İspartada 
Askeri SA. AL. KOM. uuna 
müracaatlan. (2202) (3537) 

4986 

* * * 
Gireson Askeri Satın Alına 

Komisyonundan : 
Giresun garnizon kıt'atı ih 

tiyacı için 307,000 kilo Un, 
60,000 kilo sığır eti ve 106 

yordu. 
- Yok-. Yok.. Bana her ııeyi OÖy· 

!emeli... Ben ancak doğnı dürüst itle
re girerim .. Bu hiç doğru dürüst bir i
ıe benzemiyor, onun için giremem ..• 

O zaman Haaen Fratz ~aini alçal 
tarak konupnağa ba§ladı. Mariua 
Pinchard'in çehreai hayret, aonra deh 
§'!t, daha sonda ademi taovip mana
amı ifade etti. 

- Sonra hanger: 
- Günde yirmi frank ••• Sonunda 

ela on bin frank... diye tekrar ettiii 
zaman çehresi tereddüt ifade etti. 

Maamafih: 
- Hiç te doğru bir it değil... De

di. 
- ltimııeye bir fenalılo etmiy

ki. •• BililU.a ölüm haline gehnit bir 
hastanın ahan ömrünü rahat bir au
rette geçirmesine ilet olu:roruz. •• 

- Fakat ıiğorta kampanyasına 

kartı doğru değil ... 
- Kont hayatım aiğorta ettirmiı· 

tir. Nasıl olsa günün birinde ölecek .• 
Sigorta kumpanyası- iki milyonu enin 
de sonunda varislerine vermeie mec
bur ... Biraz evvel lıundan kendiai İa· 
tifade ederae ne çıkar? ... 

fAVı.L ZADt: VAPURLA}{I 
l_ Z M t R P O S T A S 1 

1 -.... s~~T 
1 r-PAZARTESi 

1 

18 . de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve lımire 
azimet ve Çanakkaleye uğra
yarak avdet edecektir. Yolcu 
bileti Yapurda da verilir. 

Adrea: Yemitt• TaYilzade 
Mustaf biraderler. 
Telefon: 2.2210 (6348) 

Deniz Yollan l4letmesi 
.ACENTALARI: 

Karalı:öy - Köprübaıı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

İSKENDERlYE POST ASI 

ANKARA 
vapuru 15 Ağnstoı Sa'ı günü 
saat 11 de Galata nhbmmaan 
İzmir - Pire - hkenderiye'ye 
kalkar. [4!.'44] 

Laateı- Silbennann ve Şü. 
Teel: <f4647- 6. 

DOYÇE LEVANT Linye 
Hamhung, Brem, Anvers, İstanbul ve 
llahriaiyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postaları 
Hambµrg, Brem, Sretin, Anvers ve 

Roterdam'-dan timaarmıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
CA V ALLA vapuru 13 Ağustosa doğru 
AI.1MN1A vapuru Hi AğustMa doğru 
HERAKLEA 'r.IJIUI'U 24 ağustosa doğ" 
NİCEA vapuru 28 atustooa doğru ! 

Burgaz, Va~na, Köstenc<:, Kalas ve 
İbrail için limanımızdan lıareket 

e<lecek vapurlar 
ALİMNIA vapuru 16-17 Ağustosa doğo 
ru 
Yakında Hamburg, Brem , Anvera ve 

Roterıdam Jiman.Ja.rı için hareket 
ıodecek vapurlar 

DERİNCE vapuru 12-14 ağust~ dol 
ru 
CAVALLA vapuru 15-17 Ağıımosa doğ 
ru 
MİLO S -.raıpuro 24-25 ağutosa doğru 

Yalanda Londraya pcJecek vapmlar 
KAVALA vapuru JS-17 ağustosa doğnı 
AGUİLA vapuru 22-241 Ağustosa doğru 

Fazla taf&liit içm Galata-da Ovakiın· 
an hanında Laste-r Sübermann ve 
Şürekası vawır aceutabğına mürac:Qat. 

Telefon: 44647-6 (5903) 

bin kili> arpa kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
26 Ağustos 933 cuınarteıi gü. 
nü aaat 14 tedir. İsteklilerin 
evaaf ve şeraiti anlamak üzere 
F mdıklıda üçüncü Kol Ordu 
İzmirde Mst. Mv. Samsunda 
Piyade Fırkası, Trabzonda Pi 
yade al'ayı Satın alma komis
yonlarında ve münakasaya gi
receklerin teminat mektuptari 
el birlikte tekliflerinin vaktin 
den evvel Giresonda askeri sa 
tın alma komisyonuna müra
caatları. (3222) (3741) 

5100 

Devredilecek ihtira beratı 
« Tek satıhlı tayyarelere ait islabat " 

hakkındaki ihti.:a içiıı istihsal edilmiş 
olan 27 Ağustos 1~28 tarih ve 1505 nu
maralı ihtira beratı üzerindeki hukuk 
hu kerre ba~kasına devir veyahut icara. 
veırilc<:eğinden bu hususta fazla malÜ· 
mat edirunek isteyen zevatın İstanbı;ı 
<13, Bahçe ka,pıda Taş hanında 43·48 
numa.ralarda kam vekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmeleri ilan olu
nur. (6309) 

- Sonr. beni de doktor diye orta 
ya çıkarnıalıı... · 

- camin aenU. dolıtordan geri ka 
lır neyin var aanlıı:i... Sonra madem 
ki, hasta ölüme mahkiimdur, yafa, 
mak ihtimali ı.aı..amııt.r, ona ne fe. 
aalık edebilinin •••• 

Pinclıard Yerecek ceyap bulama
cı.. 

Vicduıen biraz pbuk mu teolim 
oldu deniniz ••• 

Fakat Mariua Pincbard'in bir ma
zereti ........ 

Quartier Latia lıralaftaİnde cere-
yan eden im muhayere eanaamda Ha· 
Mllfrah tmm altı .,_ içki kadehleri 
nlyeniden~ 

FA Si L (Vll) 
Bouil ınüalir lıabal eJiyor 
Pertr=hleri !No.tahanedeki hu

talarm kabul giinüdür. Doıtlanru .ı.. 
ral>alarmı, b&ub hndilerini görmelıi 
iatiyen heriıeai kaltul ederler. MalU... 
dar ki, Iİlaf<:ttayin lııir ııertembe veya 
Pazar sünü öğleden aonra. herke~ 
her hangi bir haatanın yatağının ya• 
nma yerlefip ena iki saat, her hangi 

(Devamı ucıı;) 
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• 
/ Istanbul ve Trakya Şeker Fa rikaları Türk Anonim Şirket· nden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahıulfi toz ve keıme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
lzere her lateyene aablmaktadır. Fiatlarımız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci 1stasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çı:::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36~75 San~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru3tur. 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin 16zde ylrmlıl peıin ve lat tarafı hamule ıenedi mukabilinde ödenmek 6zere derhal göaderJUr. Depodan itibaren bitin maıraflar 
ve meı'uliyet m69terlye aittir. Gönderilecek mal tir ket tarafından müfteri he•abına •igorta ettirilir. Si par it bedelinin tamamını gön
derenler için ılgorta lhtlyart oldutu gibi en az bet vason ılparlt ederek bedelinin temamını _petin ödeyenler vagon bat••• beı lira 
tenzilattan i•tifade ederler. 

Adreı: lıtanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreıl: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfatı Sa v~ kuv~etsizlik ha!a.tın~a-bü- 1 
yuk faıde ve tesırı gorulen alt Hulasası Kullanınız. ~ Hereczane ~ 

de satılır. _.. 

Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: 1 

Kariyesi Mevkii Cinsi 
Pendik Azaryan Sokak Araa 

,, Bağdat caddeai Kağir 
oda 

Muhammen Kıymeti 
112400 

6000 

Zira 
1405 
0000 

,, Kolan Arsa 45570 9112 
,, .. .. 2135 427 
,. Azaryan Sokak ,, 2500 50 

Kartal Üsküdar cadde. ,. 7000 70 
,, " .. 7000 70 
.. " .. 6000 80 
,, Rumkilise sokak ,, 9600 120 
Yukarda evsafı yazılı arsaların temliken satdması 20 

gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. ihalesi 29-8-933 
salı günü saat 15 le taliplerin yevmi mezkUrde Kartal Mal
tnüdürlüğünde hazll' bulunma lacı. (3944) 

5294 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Srvas hath üzerin de kaim civarında kain taş oca

ğından (5,000) metre mik'ap balastm ihracı kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. Münakasa 22-8-933 tarihine 
müsadif salı giinü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Müs
teşarlık makamına icra edilecektir. Münakasaya iştirak edecek
lerin teklif mektupları, (287 ,5) liralık teminatı muvakkateleri 
ve cari seneye ait Ticaret Odası vesikalarile birlikte ayni gÜn 
ve saatle münakasa komisyonunda bulunmaları laznndır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini Ankara' da Nafia Veki 
leli Levaznn Müdürlüğünden, lstanbul'da Haydarpaşada Li
man İşleri Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik edebi-
lirler. (3723) 5209 

1 Evkaf miidlrlyetl ilAaları 

' 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 
Tedri•at 3 Tet• Evvelde hatlar. 

Tam devreli Lise olduğu Maarif vekaletince tasdik edilmiştir. 

Türkçe, lnglllzce, Franıızca: 
San'at, Ziraat, Ticaret 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 ı;radır. 
Fazla malümat için Müdürlüje mllracaat. - (61431 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mahalleai Mevkii Muhammen Mıktarı 

Kıymeti Ziraat 
Küçük Yalı Kılavuz Çayırı 

" " .. " .. ,, .. " 

63 50 635 
95 10 951 
95 10 951 
72 80 728 
72 80 728 .. " 
72 80 728 

,, " 86 80 868 
,, .. 86 80 868 
,, " 43 40 434 
,, '' 99 20 992 

. 5227 

~arita 
No. 

6 
16 
17 
21 
22 
23 
32 
33 
34 
39 

Hazinei Malıyeye aft bala da ev.ııafı yazılı arsa temliki 
30-7-933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mevkii müza 
yedeye konulmuıtur. Hezkôr arsa küçük yalı kariyeainde 
müceddeden İnp.ııı mütaaavvu r buluiıan istasyon mevkiine 
iki dakika bade mesafe olma11na ve her cihetle nezaret fevkali 
desi bulunmaktadır. Talipler tarafından verilecek peyler 
haddi layık görüldüğü takdirde 22-8-933 tarihine müsadif 
Salı günü ihalesi icra lalmacağmdan bundan fazla tafsilat 
almak İsteyenlerin Kartal Mal Dairesindeki dosyasına mü 
racaat eylemeleri ilan olunur. (3721) SOS7 

1 - Mahmut Paşa ve Rızapaşa caddelerinin birleştiği dört 
yol ağ~mda ~1ı~d~ bü~ '?a~azayı ve fev~nde an;esoı katla- Liseler alım satım komisyonundan: 
rmı muşteınıl Kuçuk İzmırli oglu ham namıyle maruf 254 ve . 
258 cedit No Iu Vakıf akar. Komisyonumuza merbut Mekteplerın Kayısı ve Hayvan 

2-Ankara caddesi üzerinde Milliyet matbaası ittisalinde yemleri, Gaz, Benzin, Vakum ve Mazot yağlarile Çamlıca Kız 
96 No. lu tahtında bir dükkan ve fevkinde altı oda vesaire müş Ortamektebinin Sebze ve Şek erleri Ve Kandilli Kız Lisesinin 
ternilatı havi her türlü ticaretgi.h olabilecek Vakıf akar. Ekmek ve Sütü. 

6-9-933 tarihine müsadif çarşamba giinü saat 16 ihale 
3 - Sirkeci civarında Tramvay caddesi Üzerinde Köprülü edilmek Üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve Ek 

han kapısı hizasında 42 ve 44 No. lu dükkan. mek kırmtılarile yemek artıkları yine tarihi mezkUrde ihale 

1 Oevlet Demlryolları idaresi ilan ar. 

650 ton kok kömürü mubayaası znnnmda 3-8-933 tari 
hinde icra edilen pazarlıkta elde edilen fiat haddi itidalde 
görülmediğinden yeniden pazarlık icrası tekarrür etmiştir. 

Pazarlık 14 Ağustos 933 pazartesi gÜnÜ saat 14,30 da 
Ankarada Umum müdürlük binasında malzeme dairesinde 
icra edilecektir. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 820 liralık teminatlarile 
birlikte behemehal Ankarada malzeme dairesine müracaatla 
n lilzondır. • 

Şartnamesini görmek is Liyenler Ankarada malzeme dai 
resine ve Haydarpaşada tesel liim müdürlüğüne müracaat e 
debilirler. (3945) 5295 

Diyarıbekir 
Defterdarlığından: 

Maha!lesi 

lıarki 

Mevkii Cinsi Rakkamı Hududu Muhammen 
kıymeti 

Suuk punar Pirioç 
Dingi ve 
ebniyni 

H Sağı tarikiam 
solu su harki 
arkası iaken-
der pqa nk-
fma ait değir
men cephesi su· 
barla Ye tarİ· 
lriam 

Zirai 
150 

Lira 

C'ms Ye evsafı ve muhammen kıymeti yukarda yazılı maa 
rnu§temilit Pirinç dinginin bedeli sekiz takaitte alınmak ü 
zr• e kapalı zarf usulile mülkiyeti 3-8-933 tarihinden 
3-9-933 tarihine kadar bir ay müJ,letle aleni müzayede vaze 
diln•iştir. . 

!hale giinü olan 3-9-933 tarihine müaadif pazar gunu 
saat 12 on ikide teklif zarfları Diyanbekir Defterdarlığında 

müteşekkil aatm komisyonunoakabul ve ihaleyi muvakkatasi 
İcra kılınacağından taliplerin yüzde )edİ buçuk teminatlarile 

birlikte mezkôr gÜn ve saat Kom:.;vona müracaatları ilan olu-
nur. (3912) 5257 

Ziraat Vekaletinden: 4 - Beyoğlunda Ağahamammda maruf Üçüncü Vakıf ha- edilmek üzere kapalı zarf usul ile mevkii müzayedeye konul 
nın maa müştemilat altı oda ve banyo ve saire müştemilatı ha muştur. Taliplerin ihale günü teminatı muvakkate makbuz 
-ri 9 No. lu dairesi. larile birlikte komisyonumuza müracaatları. (3731) Yüksek Ziraat Enstitüsünün l.üzwnu olup yaptırdacak 

5 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Telgr ----------------------;;;SC:;,:60;;;.. 6 Adet kümes ile Anbar, depo, yem hazırlama yeri ve tefer-
af sokağında 2- 4 No. lu apartımanm dört oda bir mutfak ve lstanbu) Erkek Llsesı•nden.• ruatı kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle münakasaya ko 
saireyi müştemil altıncı dairesi. nulmuıtur. Bu ite ait münakasa şartnamesi, mukavelena-

6 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Zanbak soka- 1 - Bu sene mekteplerde Eylfilün on birinde tedriaata me', umumi ve hususi f&rlname Beş lira bedel mukabilinde 
ğında 5 No. lu hane. başlanacaktır. zirl\al vekiletinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan a 

7 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Ah- 2 -- Mezuniyet ve smıf ikmal İmtihanları eylulün birinde lma<'aktO". Talipler münakaaa!arlnameainde zikredildiği veç 
dullah sokağında 16 No. lu hane. başlayacaktır. Programlar mektepten öğrenilir. hile müessesece tanınmış olduğu ve yaptıkları inıaata ait ve 

8 - - Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Çakmak soka 3 - Eski talebenin kayıt ve tecdidi muamelesi ağustosun asğari 8 Bin lira kıymetinde bir binayi ilml81 ettiğini ticaret 
ğmda 19 No. lu hane. on beşinde başlayacak ve yirmisinde nihayet bulacaktO". Buza- odas~da in~t müt~hidi odluğunu m?beyyin vt;saiki. 

9 - Yeni Bahçede cadde üzerinde 16 - 38 No. lu han ve mana kadar kaydını yenilemeyen talebenin yerine yeniden ta- komısyona goatermege mecbur.iurlar. Talipler kendi teklif 
kahvehane. lehe alınacağından sonraki müracaatları clinleruniyecektir. edecekleri bedelin yüzde 7,5 nishetinde teminah muvakkate 

Balada muharrer emlik 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 4 - Ağustosun yirmisinden yirmi beşine kadar leyli ta- ınekt~pl~ile biri~~~ ihale günü ol~ 29 .Ağustos 9~3 tarihi-
kiraya verilmek üzere müzayedeye korunuştur. İhaleleri Ağus- lehe kaydı yapılacak ve yirmisinden sonra mümkün olduğu ka n~.musadif ~~ gunu saat 15 ~e Vekalet Ulf&al komısyonuna 
tosun yirmi sekizinci pazartesi gÜnÜ saat on beşte yapılacak- dar nehari talebe kayıt edilecektir. nıuracaatları ılan olunur. (38, 5) 
hr. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müra 5 - İstanbul haricinde bulunan eski talebe tahriren veya 
caatları. (3872) 5220 bilvasıta kayıtlarmı yeniletmelidirler. Tedrisata başlanmadan 

1 b 1 T •• d •• l •• v •• d evvel mektepte talebenin ibate ve iaşesi mümkün olamıyacağm stan u apu mu ur ugun enı dan talebe vaziyetlerinin buna göre tanzimi li.zımdır. (3865) 
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Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Fatih'te Muhtesiı>iskender mahallesinde Tahtaminare 5218 Tecrübe için Doktor'lara bedava olarak tevzi edilmekte 
caddesinde kain Fatmasultan mektebinin mevcut olan vakfi- L" J Al S K d olan Tıbbi müstahzarat nüm~nelerinin Kutu, Şişe ve aair am 
yesine tevfikan vakfı namına senede raptı İstanbul Evkaf Mü ISe er ifil atım Offiİsyonun an: balajlıırı üzerindeki etiketlerin yeşil renkte olması ve 
düriyetinden bamüzekkere talep edilmiş ise de mezkUr mek- İstanbul Erkek Lisesinin yeni nakledildiği Düyunu Umu bu etiketlerde Türkçe (Bedava dağıtılır, Doktor'lara nümune 
tebin tasarruf kaydı bulunmadığı cihetle senetsiz tasarrufata miye binasında yapılacak tamirat, tadil ve inşa işleri 29-8-933 dir.) kaydının matbu olarak yazılı bulunmaaı18mndır. 1 Teı 
kıyasen tasarrufun mahallen tesbiti suretile muamele ifa ve tarihine müsadif Salı günü saat 16 da ihale edilmek üzere ka- rinisani 933 tarihinden itibaren yukardaki prtlara uygun 
25-8-933 tarihinde mahalline memur izam olunacağından olmayarak Gümrük ve Posta idarelerine gelecek olan nü 
işbu mahalle tasarruf ı·ddea edenlen'n vesaı·ki tasarrufı·yele- pah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve ed) . 

t l · · ·· k · •-"- kt munelerin ithallerine müsaade i mıyeceği ilin olunur. rile birlikte rnüddeti mezkiire zarfında bizzat veya vekilleri- şar name erını gorme üzere mezKur me epteki komisyon ka-
. l bul T l lemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü temina (3958) 5326 

nın stan apu daresine müracaatları ilan olunur. kk 
(4036) tımuva atemakhuzl(~~6~)misyonumuzamüracaatları~217 Tahlisiye Umum Müdürlüğiindenı 

B •kt•c M 1 ••d•• l••" •• d İdaremiz müstahdemini için 200 ila 240 adef Kaımela 
eşı ~ a mu ur ugun en: Çamlıca Kız orta mektebi nıi.ibayaa edilecektir. Kumaşı yerli olmak şartiyle yüksek ev 
Beşiktqta Çırağan caddesinde bakkal sokağında 1-5-21 safı haiz Kamselayı imal edebilecek Müeasese veya Fabrika 

numaralı arsalar 15-7-933 tarihinden itibaren bir ay müd- MüdürlÜV,Ünden: Sahiplerinin idaremizde mevcut resin, dairesinde nümunesi 
detle pazarlığa kalmıştır. Taliplerin son pazarlık günü olan Ücrteli leyli ve nehari talebi! kaydına Ağustosun yirmisin- ni ihzar etmek üzere yerli kumaş nüınunelerinin 20 Ağustos 
15-8-933 salı günü Beşiktaş Malmüdürlüğünde müteşekkil den Otuzbirine, ikmal imtihan ların<- da Eylülün İkisinden 933 tarihine kadar Tahlisiye Umı.:ım Miidürlüğüne ibraz et 
aatıs komisvonuna mürtaeaalllaıı:L.!Aı[l2lill.~------~~~.......ı1-..ı...........L:.....~-ı.~~ı.....~"""'""""'...._.::..:.:.:.:.::.:.:__:.:.:.:..:..:.:.:..:.:.:......:...J'---.t:......:.·~·~A~..ı...~..-..""'1~c.ıı.-~-----------~ ...... ...._~ 



n 
• ·.· i<" 1:W.I· 

Ankarada domuz eti 
Ankaradaki ecnebiler domuz eti ihti

yaçlarını tatmin edebiliyorlar 

Anharada domuz eti ve 

ANKARA, 12 (Milliyet) - An
karada epey ecnebi var. Herkes a
lıttığmı ister, bunlar da tabii ola
rak domuz eti ararlar. Bu ihtiyaç 
ve bu talep Ankarada da domuz 
eti ticaretine revaç vermittir. An
karada ne kadar domuz eti sarfe
dilir? Bu o0ldukça meraklı bir au
ildir. 

Sucuk, salam vesaire gibi domuz 
eti mamulabnm satış mikdarmı tes 
bite imkan yoktur. Çünkü bunlar 
muhtelif bakkallarda satılmakta
dır. 

Fa.kat münhaıiren domuz eti ti
caretile ittigal eden biricik dükkan 
dan yaptığımız tahkikata nazaran; 
bu dükkan vaktile getirttiği daıntz
lıkJar vasıtasile Saime kadın deni
len köyde bu hayvanlardan üretil
mekte ve sarfolunmaktadır. 

Aldığım malfunata nazaran; bu 
dükkan kıt ve yaz üstüste vasati o
larak haftada üç domuz kesmekte
dir. Bunlar, gene üstüste yetmit 
beşer kilodan hesap edilince An
karanm domuz eti sarfiyatı hafta
da iki yüz yirmi bet, ayda dokuz 
yüz kiloyu bulmaktadır. 

miistahzeratı satan dükkan 

Bu hayvanlar kesildikten sonra 
taze olarak ıarfedilm.esi mutat ta
rafları ecnebiler tarafından satın 
alınmakta, diğer parçaları da su
cuk vesaire yapılmaktadır. Bu hay
vanların diğer cins hayvanata naza 
r.,_n vergileri fazla ol.duğundan fi
atlerinin de diğerlerine nazaran 

' yüksek olınasmda müessir olmak
tadır. 

Mesela sayım vergisi domuz ba,ı 
na altı ayda üç yüz elli kuruttur. Di 
ğerlerile nisbet edilince bu mikdar
on, on bet misli fazladır. 

Belediye mezb~~a ""mi olarak 
ta on iki kurut almakta, bu da di
ğerlerile kıyas edilince bir iki mis
li bulmaktadır. 

. ~ 
·* ;\o:-. : 

Avrupadan gelen domuz eti müs 
tahzeratı bayat veyahut pahalı ol
duğundan, burada ·yapilan ınüstalı
zerat daha ziyade re~"fbulmakta
dır. Bilhassa mevsiminde yaptığı 
Sosisler adeta kapışılmaktadır. 

İşin külfetine rağmen bu ticare
tin alakadarlarmı memnun ettiği 
de anlatılmaktadır. 

S. R. 

Seyyar satıcılar 
İşportacılar faz lala }tı, 
bilhassa hah satanlar 
ANKARA, 12 (Milliyet) - lt

portacılarm ana caddelerde beledi
yece kaldırılı:İÜı.sı üzerine bu kabil 
seyyar esnaf daha pratik bir aabf 
fekli buldu: Elde ve sırtta, daima 
seferber bir vaziyette sabcılık yap
mak .. 

ı 

Sabcılar uzaktan polis memuru• 
nu görünce hemen tabanlan kaldı
racak kadar seviikbarcnr.ar. 

Bunlar neler satmazlar? Birli
raya ayakkabı, yirmi kuruşa kayıt 
korsa fanila, yüz kurufa yatak ça:ı 

şafı, yedi buçuğa boyunbağı, on ku 
;ruşa çorap .• bu kabil eımafın l:ıir de 
halı satanları vardır ki befod.iyenin 
bunu ne zaman kaldıracağım me
rak ediyoruz. Halı kadar mikrQp 
nakJi vasıta çok az bulunur. Bu ha
lıcıların üç beş halı birden yükJene 
rek sokaklarda ve yaya kaldııım
lannda herkese sürünerek icrayı 
sanat etmeleri çekilir fey değildir. 
Bunların mikdarı da o kadar fazla
dır ki her gün bir ikisine sürünme
mekliğin ihtimali yoktur. 

-
Umumi Nefrİyat ve Yazı l,leri 

Müdürü ETEM iZZET . 
Gazetecilik ve Matbacılıh T. A. Ş. 

, .. .. 
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Sergiler temelli pazarlara döndü 
---·--~-

• 

Ortalığı pa~ar yerine çeviren aergiler 

ANKARA, 12 (Milliyet) - Hal neden mÜ§teri bulanııyor? Diye üzülü
yoruz. Sebebi çok basit. Çünkü, her kö §e baımda bir seyyar sebze pazarı ku
rulmağa baılandı. 

Bentdereaine inerken, itfaiye meydanında, Hakimiyet matbaasının 
'kötesinde, ismet Pata mahallesinin bir çok yerlerinde ve aair mahallelerin iç
lerinde ve batti Tabarin barımn köşe sindeki sergiler her gÜn biraz daha bü
yümekte ve temelli pazarlar halini al maktadırlar. 

Bu kücük esnafı mı koruyalnn, yoksa §ehrin gÜzelliğine mi İtina e
delim? Bu iki fikirden b.iriainin Beledi y~e kabulü lazımdır. Her iki tarafı da 
koruma hakkındaki Belediyenin bu tereddüdü, arbk her iki tarafa da nafi 
olamıyacak bir hale geldi. 

ANKARA,10 (Milliyet) - Anka ramızm neyi eksik? Cicili bicili Ta
ligaları bile var. Zaman zaman An kara caddelerinde gördüğümüz l?u 

1 bir kaç taliga bağda oturan zevata aittir. Bu arabalarla güzel bağ cad
<delerinde gidif, geliş bir hayli zevk li olsa gerek. 

lPEKIŞ ATÖL YESJ MAMULATI 

• 

ipek tlzerlne lt
leniell en güze! 
kadıa çamaıırları, 

Ea. eazip ve 
rlf pijamalar, 

Ea. •o• Pa~lı 
modelleri &zerine 
kimonolar, 

Her renk ve de
•ende ıömlekler, 

ve 

Cihaz 
Takımları 

1 l.taabal Belecllye•l Ut.alan 

Uk Mektepler için yapbrılacak 600 adet talebe masası 
kapalı zarfla mübaka~!'a konulmuş~; .. T~I?. olanl~r şart 
name almak üzere her gun Levazım Mudurlugune mura~t 
etmeli münakasaya girmek İçin de 292,5 liralık temmat 
makb~z veya banka mektubu ile teklif mektuplarım 4-9-
933 pazarteai giinü aaat on beşe kadar Daimi Encümene ver 

. melidirler. (4054) 

Gedikpaşada Jandarma · 
Satınalma komisyonundanı 

Münakaaadan pazarlığa çevrilen 14428 geyİ~ ~t nalı ve 
736637 adet adi mıh 16 Ağuatoa 933 çarş~ba gunu.a~at 10 
dan 11 re kadar pazarlıkla alınacaktır. Talipler şeraıtı anla
mak üzere her gün ve pazarlığa iştirak için de ~ezk.Ur .gü
nün muayyen saatinde maliye ye teslim olunmuş ılk temınat 
makbuzile komiayonumuza müracaatları. (4040) 

o 
Buyük bayrama 
Hazırlık 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Cün 
huriyeti kutlulama komisyonuna bağ 
lı bulunan yardımcı komite bu haf
ta noksanlan tamamlanan program 
müıveddeaini görüıecektir. 

Cümhuriyet bayramında Gazi cr.s
titüsünde bir maarif ıergisi açılacak
br. 

Fazilet mükafab için evvelce vak 
fedilen parp.dan 1021. lira nema ha· 
aıl olmu§lur. Bu senıo ınuallimler ara· 
sında fazilet mükafatına layik olan· 
lar araamda bu parll taksim edile
cektir. --Mahkeme koridorları 

tamir ediliyor 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Aıı

karada Adliye Vekaletile mahke· 
melerin işgal ettiği binanın kor or 
)arı bilhassa mahkemeninkiler loş 
ve tamire muhtaçtı. Bugünlerde 
bu bina dahilinde esaslı bir tathir 
ve tamire başlanmıştır. Yapılana· 
meliyattan bu bina dahilinin güzel 
bir yüz alacağı anlaşılmıştır. 

--o-

Su sıkıntısı 
ANKARA, 9 (Milliyet) - An. 

karda her sene olduğu gib bu sene 
de şehir suyu sıkıntısı başlamıştır. 
Suyun varidatı gayrimuntazam bir 
seyir takip etmekte ve ~hre su ve· 
rilmesi de bu seyre göre tanzim o
lunmaktadır. 

Hilen halkın mümkün olduğu 

kadar az· sıkıntı çekmesi için sular 
Eskişehir tarafında geceleri kesil
mekte ve yazdığımız gibi bu inkıta 
müddeti o günkü su varidatına gö
re uzalıp kısalmaktadır. 

·---o--

Ticaret lisesi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - An

kara Orta Ticaret Mektebi yeni sınıf
lar ilavesile Ticaret Liaeai haline ifrağ 
olunmuıtur. 

Sanyer kaymakamı 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Es

bak Kaym.akanılardan Memduh Bey 
Sarıyer Kayma.kamlığma tayin edil
miştir. 

İstanıbuJ lkin<>i ifliis memuırluğıım

dan : Müflis ve müteveffa Osmanpaşa 
zade Apdulkadir beye ait olU;IJ. 1 - Ka, 
sıqıaşad.a kulaksızda eski 61 ve yeni 
117 temamı 350 lica kıymetin& mukad 
demi turşucu hal<m boş dükkanın üçte 
bir hissesi. 2 - Kasımpaşada yağhane 

sokağın.da eski 1 yeni 1 No. lu takriben 
771 ınyıı ve her arşını 30 kuruş kıyme 
tinde bir arsanın keza üçte bir hissesi. 
3 - Kasımpaşada Atlamataşı caddesin
de eski 36 No. lu ve beher arşını 30 ku 
ruş kıymetli takriben 600 arşın a ·sanın 
üçte bir hissesi. 4 - Kasımpaşada 

atlaınataşı ca.ddesinde eski 39 yeni 55 

numanılı ...., beher arşını 30 kuru5 k1y 
metinde takriben 600 arşın arsanın keza 
lık üçre bir hissesi. 5 - X,,zalık Kasıaı 

paşada döırt kuyuda mükarukma dük
kan ha~n 31 No. lı ve temamı 40 Hra 
kıymetindeki arsanın üçte bir hi~sesi. 
Açık arttırmaya konuldu. 1-9-933 tari
hinden iıtibaren arttırma şartları daire· 
de her kesa açık bulun,duru!muş ve 
14-9-933 tarihine müsadif perşembe gü 
nü saat 14 ten 15 ya kadar İstanbul ikin 
ci ifUis dairesinde açık arttırma ile sa- . 
tılacal<tır. Arttmnaya iştirak için mu
hammen kıymetin yüzde yedibuçuk te
minat .parası veya milli banka tcmina'I: 
mektubu alınır. Satılacak h:•ı::ye ait 
müterakim ergi ve be~ediye rusumu V<: 

vakıf icaıresi müşteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde 7 5 i 
ni bıliduğu takdirde bırakılması yapı
lacaktır. Aksi halde en son arttıramn 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma
nin 15 gün daha uzatılanık 30 Eylül 
9'!3 cıunartesi günü ayni saatte en çok 
arttmına ihalesi yapılır. Daha çok malu 
mat almak isteyenlerin dosyalari~ dai
reye müracaatları ilan olunur. (6342) 

fstamul üçüncü icra memurluğ,un, 

dan : Bir .borçtaın dolayi mahcuz ve pa 

raya çevrilmeei mukarrer ipek ktıl'delt 
17·8-933 wih ve ....,ı 12 de İstanbul.da 

marpuççulaırda büyük şişeci hanında 25 

numaralı mağazada ıı>araya çevrileceğin

den Uı:li.plıerin memuru·na müracaatla
n ilin alunu.r. (6314) 

İ91anbu.1 ilrlnıc:i iflis me.mru luğun-
• 

dan ,; Müflia Mehmet Emin Beye ait 

bazr etyayi beytiyenin 20 Ağustos 933 

·pazar günü saat 10 ıdıa Uluköyde çarşı

d.1 açık a"ttırma suretile satılacaktır.İs 
te}•enlerin mahalliı>de bazrr bulunmala 

rı ilin olunur. (6341) 


