
Orta tedrisat kadrolan 
vekaletçe tasdik edilmiştir, 
bugünlerde alakadarlara teb
liğ edilecektir. • 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Fransızlar dörtler misakı
nın şümulü hakkındaki anla
şamamazlığın sür atle orta
dan kaldırılmasını isteyorlar . 

FlATI 5 KURUŞTUR 

Ticaret ve döviz 
Muvazenemiz için 

Londra konferansına bağlanan 
ümitler söndü. Konferanstan büyük 
netice bekliyenler, sukutuhayale uğra
dılar. Bizim bu konferansa ittiraki
mizden ehemmiyetli bir kazancımız 
oldu: Hepimiz gördük ve öğrendik ki 
bugüne kadar mali ve iktısadi saba
da aldığımız tedbirlerde, daha umu
mi bir ifade ile, takip ettiğimiz mali 
ve iktısadi politikada tam bir isabet 
vardır. Hemen ilave edelim ki, cüm
huriyet idaresinin lehine kaydedilecek 
olan bu hükmü yalnız batımıza, ken
di kendimize vermiyoruz. Hükümde.ki 
İsabeti; Londra konferanımda aöyle
nen resmi ve buıuıi llir çok sözler, 
muhtelif milletler tarafından ortaya 
atılan bir çok teklifler, hasılı ihtiyaç 
ve realitelerin ilhamlan da göstennit
tir. Her halde memleketin ihtiyacına 
menfeatine en çok uyan bir politika 
diye takip ettiğimiz yolun doğrulu
ğunu yabancılardan itilmek ve bunu 
canlı misallerle görmekte cesaret veri
ci, teıvik edici ayn bir kuvvet vardır. 

* * • 
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Mukarrer programda bir 1 Rusyadaki maç 

d .., . .kJ•k k Ve müsabakalar 
egışı ı yo tur 18 maçın on ikisinde ga-

Yedi ecnebı· profeso""r daha gelı·yor · lip, birinde beraberiz 
HARKOV, ıs (Milliyet) - Gürq 

müsabakalarını 6 - ı kazandık. Atleti· 
zmde ıoo ve 400 ile yüksek altalama
tla birinci, 800 de ikinci geldik. Dr. Refik Bey bir hafta burada kaldıktan sonra 

Ankaraya gidecek ve tekrar dönecek 
Maarif vekili makamında vukua 

gelen tebeddül Üzerine, Oniveraite 
ıslahat programında değiıiklik olaca
ğı hakkında iki günden beri bir çok 
ıayialar deveran etmektedir. Dünkü 
Cümhuriyet gazeteai hiç bir mevsuk 
mehaiz göıtermeden bu f8yialan ya• 
zıyor ve kadroya tekrar ahnacak ea
ki hocalann birer birer iaimlerini sayı 
yordu. Çıkarılan ıayialar meyanında, 
Oniveraite kadrosuna 30 kadar değil, 
pek az ecnebi profeaör getirileceği ha 
beri de vardı. Evvelce de yazdığımız 
gibi, derhal şunu tekrar edelim ki ıs
lahat itine başlandığı yerden devam 
edilmektedir. Ve proırramda hiç bir 
değiıiklik yoktur. Bu l"Yİalann sıh
hatini öğrenmek üzere dün bir mubar 
rimiz Üniversitede Maarif vekil veki
li Dr. Refik Beyi ziyaret etmittir •. Re
fik Bey demiıtir ki: 

- Çıkarılan hocalarm tekrar alın
ması mevzuu bahis değildir. lslahat 
programı devam etmektedir. Dün ver 
diğim beyanatım sarihtir. Fen fakül-

(Devamı 5 inci sahifede) 
Yeniden istifan fQyİaııı teluip edilen 

Fen laltültesi rftai Kerim Bey .., 

• * • 
MOSKOVA, ıs <A.A.) - Tas a· 

jansından: 
Türk ve Ukraynalı sporcular ara

ımda yapılan hafif atletizm müsabaka
larında binlerce seyirci hazır bulunmuı
tur. 

ıoo metrelik koıuyu Semih, 400 
metrelik koşuyu Mehmet Ali, ve 800 
metrelik koşuyu da Ukraynalı Y erma
kof kazanmııtır . 

Gürq müsabakaları bir puana karşı 
altı puanla Tü•k sporcularının parlak 
ınuvaffakıyetile neticelenmiıtir. 

Türk J:ıeyeti başlarında Cevdet Ke
rim Bey olduğu halde, Ukraynanın ha
riçle münasebatı cemiyetini ziyaret 
etmiş ve reis Lypupçento ile Ukrayna 
ve Türkiye cümhuriyetleri arasında 
hara münasebatmm inkitafı mevzuu ü
zerinde göriifmiiştür. 

Cı!vdet Kerim Bey, Ukrayna spor 
mecmuaaı tahrir heyetine tevdi ettiği 
mektupta Ukrayna cümhuriyet merke
zindeki ikametim.izin hatırasını uzun 
müddet muhafaza edeceğiz. 

1 o 

Vapurcularm dünkü toplan tumtla aldığunız reaim. 

Vapurcuların anlaşması. i· 
yi bir başlangıç alametidir 
Hakem intihap edilen Muammer ve İ. 
İsa B.ler nizamnameyi tanzim edecekler 

Vapurcular arasındaki ihtilafın hal
ledildiğini evvelce yaznuıbk. Bazı ar
kadaılarunızın bizi tekzip yollu ver
dikleri habere rağmen ortada hiç bir 
mesele kalmadığını ve ihtilafın tama
mile halledilınit bulunduğunu tekrar 
aöyliyecek vaziyetteyiz. 

Bir hakikat daha anlatddı ki, ci
han buhranını umumi bir düsturla, 
her memlekete ıamil ıunumi bir for
mül ile halletmeğe kalkıtmak çıkmaz 
bir yoldur. Çünkü her memleketin 
huauai prtları, huıuai vaziyetleri, hu
ausi ihtiyaçları vardır. Onun için umu
mi bir anlaşmadan evvel devletlerin 
ayn ayrı biribirlerile anlatınalan icap 
ediyor. Bu anlaımalarda memleketler 
araunda ticaret münasebab, alı§verif 
usiilleri ve nihayet her memleketin 
ticaret ve döviz muvazeneleri gibi 
amiller hakim olınalıchr. Bu amilleri 
gözönüne almadan yapılacak bir an
latma devamlı olamaz. Eeeaan - iki 
tarafın nzaaire - böyle bir anlafmlya !-=======-="":'========================== 

Harkofun aziz sakinlerine selamla 
nmı:ı:ı ,,. tetekkürlerimizi teblii edi
niz. Bedeni terbiye sahasındaki mu
vaffalayetine tahit olduğumuz liya
katli geııçliğinizi selimlanz." demiıtir. 

Dünkü son bir İçtimada lı Bankası 
umum müdür vekili Muammer ve ban
kanın latanhu! ıubesi hukuk müıaviri 
lsmail lsa Beyler hakem tayin edilmit
lerdir. Bu, ihtilafın devamı demek de
ğilclir. Hiç bir ihtilaf kalmamııtır. 
Muammer ve lsmail laa Beyler esas n• 
zamnameyi tanzim edeceklerdir. 

vücut bile verilemez. 
Herkes bilir ki, cihan buhranında 

istihsal ve iıtihlak mevzulan; en ileri 
safta yer tutar. Onun için milletlerin 
ticari ve ikbsadi münasebetlerini tan
zimde mübadele usüllerinin pek mü
him rolleri olur. O kadar ki, ticari 
müvazeneaini, ikhıadiyabm düzelt
meğe macbur olan her memleket tu 
ıorgunun cevalnm en doğru, menfaa
tine - aiyade uygun olarak aramıya 
ve tatbik etmiye mecburdur: 

- Kendi memleketimizde yetişti
remediğimiz ve yaıamak için muhtaç 
olduğumuz ıeyleri hangi memleket
lerden satın alacağrz 7 ihtiyacımızdan 
fazla olarak yetiıtirdiğimis mahsulle
rimizi hangi memleketlere sataca• 
ğız? .. 

Mevzuubahis muadeleyi halletmek· 
te o 1"'dar müıkülat yoktur: Muhtaç 
olduğumuz maddeleri, malaıillerimi
zi satın alan mÜ§teri memleketlerden 
almakta hem adalet, hem isabet var
dır. Filhakika bizden hiç mal almıyan 
mahsWlerimizin satılmasına ve dola-
yısile artınaıma yardım etmiyen mem· 
leketlerden mal satın almak; tediye 
ve döviz muvazenemiz aleyhinde teh· 
likeli bir h"'l""ket olur. Çünkü döviz 
muvazenesini, hiç bir mülahazaya 
feda edemeyiz. Muhakkak ki, Türki
yenin bugiin teref ve kudretle ayakta 
dunnasımn büyük amillerinden biri 
memleketin maliye ve iktısadiyatında 
aai(lam bir muvazene politikası takip 
edişimizdir. Her şeye rağmen bu poli
tika yolunda devam edeceğiz. 

* * • 
Son giinlerde lktıaat Vekilimizin 

Fransa ve Almanya ile yaptığı ticaret 
mukaveleleri, iıte bu ruh ve ihtiyaç
tan mülhemdir. Her iki memleketle 
yapılan mukavelelerde mal mübade-
1eıi eaaı1annda,. döviz muvazenesi 
noktainazanndan Türkiyenin hususi
yeti ve ihtiyacı gözönünde bulundu· 
rulmuş, bize yüzde otuz nisbetinde bir 
fazlalık temin edilmiıtir. Şu demek 
ki, biz, Fransa ve Almanyaya yüz lira
lık mal ıattığımız halde bunlardan 
ancak yetıniıer liralık mal alacağız. 
Türkiyenin bu iki memleketle alışve
rişi senede otuz, 40 milyon lirayı buldu
ğuna göre lehimizde temin edilen bu 
fark pek mühimdir. Alacaklı devlet
ler, ticari münasebetlerinde borçlula
nna ödeme kabiliyeti vennek mecbu
riyetindedirler. Bu fedakarlık boşuna 
değildir. Kendi lehlerindedir. 

Almanya ile ticaret münasebetleri
miz pek gen.ittir. Bir kaç hafta evvel 
bu memlekette bulunduğumuz sırada 
yeni rejimin en ileri gelenleri, Türki
ye ile ticari ve ikbsadi münasebetlerin 
inki§afına çok taraflar olduklarını 
ısrarla aöylüyorlardı: Almanya bizim 
ıınallarımız için iyi bir pazardır. Ora· 
da bize daha çok emniyet <ederler. 
Muhtaç olduğumuz bir çok itleri, kur
ıınak iatediiimiz bazı yeni sanayii 
nzun vadeli kredilerle Almanyadan 
bulmak daha kolay oluyor. Bu emni
yet, besbelli ıenelerden beri devam 
eden ııkı bir ticaret münaaebatınm 
tesirile olmuttur. Bu itibarla Mahmut 
Celal Beyin Almanya ile yapmıya mu
v~ffak olduğu ticaret anlaımaaı, mü
him. ~ir adımdır. Mevcut vaziyet ve 
,eraıti lehimizde daha ziyade inkitaf 
ettirmek için daha ziyade çalıımıya 
mecburuz. Buna imk8n vardır. Lon .. 
dra konferansındaki Alman murahha
ıının bize çok dokunan ıözlerinin son 
günlerde tashih edilmesi, 0 sözlerde 
Türkiye aleyhinde bir mana olmadığı
nın izah olunması da ayrıca memnu· 
niyete {ayandır. 

* * ' 
Tekrar edelim: Hükii.metin her 

10 seneyi kutlulayacağız.~ 
Cümhuriyetiq onucu yıldönümünde de
vair ve müessesat üç gün kapalı kalacak 

29 Teırinievvelde yapılacak Cüm- f 
huriyet bayramı için yeniden bazı e· 
saslar teıbit edilmiştir . Bayram 
memleketimizde miali görülmemit bir 
surette kutlulanacakbr. 

Halk, 29 teşrinievvel ııünü ve onu 
taki peden iki gün, gittiği her yerde 
cümhuriyetin on yıllık hizmetlerine 
ait eser görecek ve İfİtecektir. Bay .. 
ram gÜnlerinde ,ehirdeki bütün na• 
kil vasıtaları, tramvaylar, vapurlar. 
otomobil ve otobidler dahilen ve ha
ricen tenvir edilecek, minarelere cüm. 
huriyetin feyizli eserlerini vecize ha· 
!inde ııösteren mahyalar, sokaklara 

grafikler, temsili resim ve levhalar 
asılacaktır. Muhtelif büyük caddelere 
konulacak hoparlörlerle halk hatipleri 
nin aöyliyecekleri nutuktan, verilecek 
konferanslan dinlemek kabil olacak
tır. Bayram 29 teşrinievvelden 3ı 
J;eırinievvel eünü akıamına kadar de -
vam edeceğinden bu günler zarfmila 
devair ve müesaesat kapalı kalacak
tır. Bayram ıerefine lstanbul, Beyoğ
lu, Kadıköy, Boğaziçi ve Adalarda 
balka parasız temsiller ve balolar ve• 
rilecektir. Balo ve temsillere herkeain 
İ§tirak edebilmeaini temin için bunlar 

(Devamı 5 iru:i 63hifede) 

Bu sabah Varnaya hareket eden Zafer torpidosu ve M. Herriot 

Herriot yarın bekleniyor 
Sabık başvekili alıp getirmek üzere 

Zafer torpitosu Varnaya gitti 
Sofyadan ıehrimize gelmesi beklen ya gitmiıtir. Hükii.metçe muhterem 

mekte .ol~. 1':f • ~do~~rd Heı:riot:n':'° mi"":firin ıeh~ize gelmesi için Zafer 
gelmesı ~ır ıkı gun ıçın ııeçıkmıttır. torpıdo muhrıbmin V amaya gönderil 
M. H~~ot, _Bulg~r kralı Boris Hz. nin mesi takarriir e~iıtir. Zafer muhribi, 
daveti uzerme dun Sofya'dan Varna- (Devamı 5 ınıci sahifede) 

memleketle ayn ayn ticaret anlaıma
lan yapmaar doğrudur. Bütün bu an
lapnalarda döviz muwzeneaini gözö .. 
nünda bulundurmakta hakkı ve isabe
ti vardır. Fakat buna rağmen döviz 
açığımız kapanmazaa, a.ene nihayetin .. 
de aleyhimizde bir fark hasıl olursa, 
bu sistemin ranlıt olduğuna ım hük
medeceğiz? ltte doğru olmıyan böyle 
bir telakkidir. Unutmamak lazım ki, 
meınleketin ticaret hacmi her sene 
biraz daha azalıyor, yani her sene 
daha az satabiliyoruz. Çünkü her 
memleket te bizim gibi hariçten müm
kün olduğu kadar az mal almak sev
dasındadrr. Bundan başka bilhas
sa bizim ihracat emtiamız olan zi
rai malların fiatlerinin çok dü~meıi 
de zorluklan arttırıyor. Çok mal sat
sak bile, ba malların tutan olan döviz 

miktan az oluyor. Kalıahat sistemde 
değil, vaziyetin buıuaiyet ve teraitin
dedir. Zaruret halinde, döviz noktaİ· 
nazanndan daha bazı tahdidata git• 
mek icap edebilir. Politika müliha
zalarile, yeni tedbirler almakta tered· 
düt edilemez. Yeter ki, alınacak ted
birler yerinde olsun. Yani umwni va• 
ziyet ve ihti;.ıacı biraz daha tazyik 
ettiğine mukabil ba§ka sahalarda in
ki§af ve müspet semereler versin •••• 
Batka memleketlerde döviz ve umu• 
miyetle ticaret muvazenesi bakımın
dan alman sıkı tedbirlere, nefes aldır
nuyan tahdit ve takyitlere bakılırsa, 
hükiımetimizin tedbir ve icraab cid
den pek hafif kalıyor. 

Siirt meb'u.1u 
MAHMUT 

Maçlann neticesi 
HARKOV, ıs. A. A. - Huıusi mu 

habirimizr::en: Yüksek misafirperver
lik göat"1"Cn dost Sovyet ittihadi top
raklarında yaptığımız maçlar dün bit 
ti. Futbol, güreı ve atletizmden iba
ret olan kafilemiz Moakovay, Lenin
grat, lnanova, Gorki, Harkov'da ı8 
müsabaka yaptı. Kafilemiz bu müsaba 
kalan 29 a kar~ı 43 puvanla kazandı. 

Yaptığımız ı8 maçın ı2 sinde ga
lip, birinde berabere betinde mağlu
bu:ı:. Buna mukabil Rus ta:.ımlarınm 
elde ettikleri netice 12 mağlubiyet, bir 
beralııerlik ve bet galebeden ibarettir. 

Harkov'daki maçlar 

HARKOV, ıs (A.A.) - Husuıi 
muhalıirimizden: ıa ağustosta atleti· 
zm ve gÜreı maçlarını hükii.met ve 
parti ricalj ile kalabalık bir halk kit
lesi huzurunda kazandık. Atletizmde 
Semih ll,2 de birinci, Haydar 1, 71 
de 3 rakibi ile berabere, Beaim 2.6 da 
da ikiııci. 

Gürette, Ukranya milli t~na 
kartı 6 - 1 ııalip ııeldik. 
Takımda Sovyet ittihadı fAJDpİyon

lan da vardı. 
Ağır, yan ağır, or;ta, hafif sikletle 

ri tuıla kazandık. Filizi kaybettik. 
Müaabakadan sonra Dinamo ata• 

dında beden terbiyesi teıkilatı reiai, 
kafilemize bir ziyafet venniıtir. Ziya
fet samimi hislerin tezahüriine sebep 
olmuıtur. 

• 
ismet Pş. 
Ankarada 

ANKARA 15 (A.A.) - Baıuelıil 
l•met Paıa Hazretleri bu aabahki 
trenle Y alovadan Ankaraya dönmüı
lerdir. istasyonda vekiller mebu•lar, 
erk&nı a•keriye, devair müdürleri 
Baıvelıili karıılamıılardır. 

lzmirde zelzele 
IZMIR, ıs (A.A.) - Gece saat 22 

40 ta hafif bir zelzele olmuıtnr. 

Muammer ve lamail laa Beylerin 
iıtirakile yapılan içtimada Muammer 
Bey söz alarak vapurca.lar arasında ih· 
tilif olduğunu haber aldığını ve lsmail 
laa Beyle beraber kendisinin bu ihtili.fı 
halletmek üzere hakem tayin edildik
lerini İ§İttiğini, fakat bu husuıta ken-

(Devamı 5 inci sahifede) 
Vapurculann intihap ettiii iki Tıakem

den Muammer Bey 

Berlinde Avusturya aley
hine hazırlanan bir proje .• 
Viyanada vesikalar neşredildi. Sanayi

ciler kıyama mı teşvik ediliyor? 

Aııuaturya Baıvekili M. Dolflua 

VIY ANA, ıs (A.A.) - Hükfunet 
gazetesi olan Reichpost hususi bir 
membada bir takım vesikalar neıret
mittir. Avusturya ıiazilerinin Alman 
yan resmi mahafili ile münasebatta bu
lunduklan bu vesikalarla sabit olmak
tadır. 

Bundan hatka Viyanadaki Alman 
sefaretinin de Avusturya nazileri ile Al
manya arasında irtibat yazifesi gör
~üğü anlatılmaktadır. 

Vesikalardan biri Avusturya sanayi 
n ziraatini Dolffuı hükumeti aleyhi
ne kıyama teıvik eden bir projeyi ih
tiva etmekteclir. 

Berlinde hazırlanmıı olan bu pro
jede mezkiir kıyam mukabilinde Avus
turya ziraat ve sanayiine bir takan ti
cari tavizler v.;dolunmaktadır. 

lffQat 
ViYANA, IS <A.A.) - Reichspostu 

huıusi nüaLaaında Raciatelerin Avu .. 
turyaclaki propagandaları hakkında yap
bğı ifşaata, Avuaturyadaki gizli Bit
ler tetkilatı ile Raciıtelerin Berlin mer
kezinin münasebeti, bu münasebeti te· 
min için siyasi münaıebetin mübala
ğalı tekilde kullanılııı, Avuıturyalı Hit
lercilerin Almanyanın muhtelif yerleri
ne ııönderilerek kullanılması ve nihayet 
Avusturya - Alman gerginliğini art
brmağa matuf t.:.ıayül bilhassa kaybe
dilmekteclir. 

'2r11•ııuuııuam1111111111 Amerikalılarla ilişiğimiz 
Yeni dil anketimiz .. . .. 

Dil encümeninin açtığı ankete ile· Mu badele komısyonunda dun başlı yan 
rilen ceooplardan baııları çok dikka- k b• k •• •• 
te ~eğer görülmüıtü. ~İr hayli ~el"!'e- onf erans ır aç gun surecek 
lerın hemen hemen hıç mukabıllen bu 
lunarnaml§tı. 

''Milliyet", Dil encümeninin reani 
mahiyetteki anketile aUilıadar olmı
yarak, tamamile husuııi bir anket açı· 
yor. Bu anketin esası, mukabilleri bu
lunanuyan keUmeleri seçerek, halkımı 
~ dikkatini onlar üzerine çevirip bu 
suretle karanlık kalan noktalan ay
dınlatmaktır. 

"MiWyet", arasıra birkaç kelime ae 
çecek ue bunun mukabil ceooplarını e
sirgememelerini karilerinden rica e
decektir. BugÜnkü kelimeler: 

1- Şart, 2 - Kayıt, 3- Ma
hiyet, 4 - Şahsiyet, 5 - Zat, 
6- Hüviyet. 
tır. Cevaplar, gaz;etemiz;Je Anket me
murluğu namına gönderilmelidir. 

llUIUUlllHlllllllllllliUllOOllHl&IHll 

Türk ve Amerikan tebaasının harp 
eınasmdaki matluplannm tetkiki için 
Muhtelit Mübadele komisyonunda top 
!anacağını yazdıiımız konferanı dün 
saat 17 de açılmıfbr. Konferansta Tür 
kiyeyi evvelce de yazdığımız veçhile 
Şevki, Eaat, Kerim ve Mukdim Osman 
beyler, Amerika hükii.metini de Ame 
rika maalahatııüzan M. Show ve tica• 
ret mümeaaili M. Kilespi temsil edi. 
yorlardı. Meselenin esası tudur: 

Mütarekeden sonra ı923 ve ı927 
senelerinde Türkiye ile Amerika ara• 
smda, o zaman fevkalade komiser 
b"l" 'unan Amiral Briatol ile Hariciye 
Veki.letinin teati ettikleri notalarla 
aiyaıi münaaebat iade edimit ve bir 
de ikamet mukavelesi aktedilmitti• 
Teati e"dilen mektuplar mucibince ta· 
nfeyn tebeaaının harp zamanlanna 
ait metaliplerin tetkiki için muhtelit 
bir komisyon teıkili tekarriir etmitti. 

(Devaı:ıu 5 iru:i ııahifede) Amiral Briatol 

• 



~v ıldızdan Ordu Köşküne 
Y fUGll: S. N. Hor loaklu (Milli7ot) ia4ir. 

Ortalığı velveleye veren bir haber 
1 

Sultan Hamit, maıleuilertlen kıqlnılanıyor! - Veliaht Re,at E
lendi tla meuleui tarilratine mensup- Yeni/rapı mevlevihanesintle Re
ıat Efendiye biat olunacalanlf! - Köfabctflannı polisler, jandarmalar 
lutmuf, fehir halkı tlehfet içinde! 

Hakan merhwn, turuku aliye için
de, me•levileri sevmezdi~ Hünk&rm 
mevlevilerden ha,ı~etmeyİfİılin ilci se
bebi, daha doğnuu iki kunmtusll var
dı: 

1 - Guya "''Molla Hiinkiroilu., 
diye ıöhret alan Hauetimuliınanm 
cAli Selçuk• sultanlarını aaltaıuıtıma
neviye teklinde iıüblif .... cAti Os
man •• a olduğunu •• eYladına da 
Çelebi denilmeaiai "f&hzadelik,, e 
denk ve örnek olarak lr.abul .... ittihaz 
ettiğini; 

2 - Vaktile Kuldi Y.ı.'asUlcla n eıı
ki Osmanlı Alıırar Fırkaaam Mıaırh 
Fazıl Pa~ riyasetindeki tefekkülünde 
Sultan Mecit ve Sultan Azize kartı ha 
reketle tahtlarından indirmeie ve öl
durmeğe teşebbüslerinde Hezarcratlı 
Şeyh Feyzullah ve Kutadalı Şeyh Ah· 
met Efendilerle Y enikapı Me..teri ıey
hlerin komitelere el altmdan zab.ir ol
duklarını, 

tev<"hhüm ederdi. 
Bu boş ve nahoı zan •e tevehhüm 

.saikasile Konyada iıitanei Mevlina 
po•tneıini Çelebi Efendileri, latan
bul, Manisa, Halep, Kaatamonu, Kıb
rı.s, Mııır Mevlevihaneleri meıay.ihini 
dalına takip ve tarauut ettirirdi. 

Birad.-ri Veliaht Retat Efendinin 
tarikatimevleviyeye intiaap edip ikin
ci defa olarak Abdülvahit Çelebiden 
el tutup başına deıta.rh fahrııerif ce
çirmeıi. Mesnevihan Oaman Dede 
Efendiden deraler alnıaia batla
muı valideliii Şa:r.iment Kadıne
feoıdinin Bahariye, KullllPaıa, Ualı:ü
d r, Yen<kapı MeYlevihanelerine ha
t'emağaları veıatetile sürrel.er, kurban
laJ· ~öndermesi merakını artırmıt ve 
bu temaalardan kendine bir fenalık 
gelebileceği zehabına diiferelı: takibat 
ve taraasudata ehemmiyet verdirmiıti. 

Günün birinde Galata köpriitündan 
geçiyordum. At Üstünde bir hünkar 
maiyet çavuşu, beni gördü, durdurdu, 
acele acele söze bafladı. 

- Eve cittim, aıai buJ...,.dım. Ha
ber bıralı:t.ım. Çabulı: Yaldıza cidec:e
giz. Sizi tevketmeap efendimiz iıti
yorlar, dedi. 

Elimde bir kaç küçük .. ket Yardı. 
Onlan köprü ıütündeki kitapçı Nas
rullah Efendinin dükkiıama bıraktım. 
Derhal saraya cittim. Şifre ki.tibi A
sım Bey merhuma Çitkötkü cameki.
ntnın yanında rastladım. Bana: 

cağı hakkında hiıkipayifahaneye mev
suk maruzatta but.;Dutmuı! ikinci tü
fekçibatı Tahir ve yaveri hUA1aİ Ah
met Celaleddin Pa~alarla birinci fırka 
ihiimayundan miralay Mehmet f'• ya
.,,......dan binbaşı Haaan Beylerle on 
kadar tüfekçi ve polis komiserleri me
mur buyurularak Y enikapı, Kocarnua-. 
tafa Pata semtlerine cönderildiler. Lü 
zuıau halinde en yakm yerlerden as
ker ve jandarma sevki •• birinci fır
ka lıwnandanlığına ve Zaptiye Neza
retine emrüferman olunmuıtur. Anc:alı: 

~ fe'l'ketmeap efendimiz, eönderdikleri 
memurlaruı sert davranarak hiç yolı:
laa -ya lıir cürültü çıkarmaları, 
beyhude dedikodulara aebebiyet ver
meleri ihtimalini mülahaza buyurduk
larından hümü idareimaslahat ve mu
hafaza.iitidal •e sükiinet için, aizi me-o 
mur buyurdular. Hemen gidip memur 
pqaları, beyleri cörerek icabına cöre 
b.areket edeceksiniz. E .... elemirde lıa
kipayihümayuna verilen maknınuııh
hat olup olmadığını ve zehirde öyle 
bir içtimaıumumiye delalet edecek a
ür bulunup bulunmadığım anlıyacak 
aıaız! •• Sonra lüzumuhakiki görülürse 
asker Ye jandarma kuvvetine müraca· 
at olunabilecektir. Zinhar fuzuli bir 
hi.diae ve fena ~ayi~ çıkarılmasın! 
diye ferman buyuruldu. 

iradeyi tebellüğ eder etınez "Se
mı"'na ve ata'ni,, diyerek memur paıa
lann cittikleri K.ocamustafapaşa sem· 
tine yollandım . 

llkönce Ahmet Celi.leddin Patayı, 
Şehremini Polis merkezinde buldum .. 

Pafa, çok zeki idi; beni gülümsiye
rek \arşıladı: 

- Galiba hava değişti, sülcünet ha
sıl oldu, dedi. 

lradeiaeniy~i anlattmı, m.emnun 
oldu. Ahmet. Celaleddin Pata, zaten 
böyle cürültülü itleri sevmez, iatemez
di: 

- loabet oldu. Aman sür'at ediniz, 
arkadaş pafA ve beylere de anlatını" 
da bir pot kınlmasm! 

Tüfenciiaaııi Küçük Tahir PafaDlll 
Koc:amustafapaşa askeri karakolunda 
bulunduğunu öğrendim; hemen bekli· 
yen faytona atlıyarak gittim. Gider
ken içime ürküntü celdi. Çün!rii oo
kaklarrn köşe bqlan resmi ve ıivil 
polisler Ye jandarmalarla tutulmuttu. 
Gelip ceçen, işine gücüne pden halk, 
kodca korka adım atty9t' ..., herkes: 

- Acaba ne var? Ne oluyor? 
Sualini kendi kendine sorar cibi me

raklı, enditeli yürüyordu. 

Koc:amuıtafapafa aıkeri karakolun
da Tahir Paıayı ve yaYer beyleri cör
düm. Onlara da iradeiaeniyeyi anlat-
bm. 

Dörtler misakı 
Değiştirilecek mi? 
Fransızlar anlaşamamaz

hğın kaldınlmasını istiyor 
PARIS, ıs (A.A.) - Havaı Ajan-

11 bildiriyor: Journal cazeteai M. 
Chambrune Roma sefiri olarak yaptı
ğı ilk icraattan. bahisle bu yeni sefir. 
liğin tam Balbonun dönüşü ile ve bir 
aevinç havası içinde başlamıt olduğu
nu memnuniyetle kaydediyor ve di
yor ki: 

Alman·· Avuaturya münaaebatına 
dair Alman bükiimeti nezdinde ya
pılmış olan tetebbüs hadi•esi cöster
miştir ki, dörtler miaakmın ıümulü 
hakkında bir anlapnamazlık vardır. 
Bu anlaşrnarnazhğın süratle ortadan 
kaldınlma11 lüzumu kendiaini hiıset
tirmektedir. Sulh klübünün naaıl itli
yeceğini bilmek "aruridir. Bir tavzih 
lazımdır. Husul.İle ki, Anııturya bi.dı 
aeleri dolay11ile lıalya tarafından mii ' 
dafaa edilmiı olan tezi iyi anlayorsak 
asıl ihtilaf miaalı:ıa bugünkü nizamı 
muhafaza etmek için mi yoksa mua-
.. edelerin tadilini hazırlamak için mi
kullanılacağım hususundadır. Müeı
sir bir tanda teıriki mesai isteniyor· 
sa ilk ıart nasıl çalışılacağmı bilmek
tir. 

Sokak gürültüsü 

Hindistanda İngiliz t:ı.y
yarelerine ateş edildi 
SIMLA, ıs (A.A.) - Birkac:: lnri· 

liz tayyaresi dÜn Taratigga ve Yusuf 
Kehel vadileri Ü.Zerinde bir keıif uçu· 
JU yaptıkları sırada dü,man kabilele
ri efradı tarafından açılan alete ma· 
ruz lı:almıılardır. 24 aaat önce haber 
vermeden bombardnnan yapmamaiı 
emreden nizamname mucibince tayya 
reciler mukabelede bulunmamıtlar

dır. 

ltalyan tayyarecileri .. 
ROMA, 15 (A.A.) - Babrimuhit 

uçutunu yapan filoya mensup deniz 
tayyareleri ortebelloya girmiılerdir. 
Kral tayyareleri burada teftit etmq
tir. Marfetal Balbo kralın ve mürette
bat önünde ikinci Bahrimuhit filosunu 
ilca etmiıtir. 

Havana'da vaziyet 
düzeliyor 

- Şevketmeap efendimizin iradei• 
•eniyeleri var. Y enikapı MevleYiha
nesi ile Merkezefendi derci.hında bu· 
'JÜn mevhidüterif menkibeai okunmak 
ba haneıile büyilı: bir içtima •ulm bu
la.caiı, yalnız beı bin manıf kimaelere 
matbu davet tezkereleri dağıtıldığı, 
Şehzade Reşat Efendi, bir takrip ile o
Ti\ya getirilerek kendiaioe biat otuna- (Arkosı ı;ar) LA HAVANE, 15 (A.A.) - M. 
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Cespedes, dahiliye nezaretini uhl4'$İne 
Y ano: alarak kabineyi tqkil etmittir. Hüku-

met, "iükUaeti 4>ozanlar üzerine asker-

0 l 1 1 b• h b lerin at~ acmalar1n1, silih taşınmama-

r ta ığı ve ve eye veren ır a er ~:::·.e~amç:ı:!.!.~~:. ·=·~t:.tl:~ara 
2 Tabii vaziyet ıür'atle-avdct etmek-

-• ti ._1 il __ 1 tedir. Binlerce ~evci işlerine dönüyor· 
Meulevi tekkaerinin bir feY en haberleri yo.. - e111üt o- laı· v~ mağazalar açılıyor. 

kunması kayda, fctrla tabi tutulu yor. - T e/Jrelere tatbik olunan 
inzibat! 

V amadan mektuplar 

Bolluk, kolaylık, ucuzluk 
içinde derli topluluk 

Varnada şehrin değil, daha ziyade say
fiye hayatının icapları göze çarpıyor 

• 
SOFY A, ı3 (AYCılJ'loeyetlne refa- ı 

kAt eden huıuıi mvbabirinıia4eıı) -
Yamadaki sayfiye hayatnu neye ben
zeteyim? dedim. Çok dÜfÜJllnedİın. 
Oradaki sayfiye hayatı küçiik, aab.al 
te kızlarının "kotnJU koıatu •yuını" aa 
ben,.iyor. Hani çocuklar bahçenin bir 
lı:öıeaini ev yaparlar. Misafirler celir, 
biribirleri ile büyük h·•-•ar cibi ko 
nuşurlar, öyle otururlar, öyle aiı.rlar
lar, öyle hareket ederler ya.. Oraya 
celen aayfi,.eciler de tıpla biiyilı: say
fiyecilerin aahiden yapbldannı kom
ıu komıu vari yapıyorlar. 

Yamaya celenlerin yüzde doksan 
dokuzu iç Bulcariatandan. Macaristan 
dan, Viyana Ye Alman,.anuı yakın 
,.erlerinden gelenlerdir. 

Bunlar üç zümreye ayrılır. Senenin 
on bir ayında tepe tepel-e ça)lf'Ul ve 
bir ayı için bir az nefes almak parası 
biriktiren küçük esnaf aileleri. Orta 
halli İnaanlar. Senelik tatil zamanını her 
hanci bir yerde ceçirmeğe karar ver
memiı biraz paralıca kararsızlar. U
cuzluk ~yiasoun cazibesi de araya ci 
rince bunlann hemen hepai buralara 
Ü~ÜfÜyorlar. 

Kotdazüre, Rivyeraya, Kana, Yiti
eye, Karliıbade, büyük mutantan pli.j
lnra gidenler araaına katışamayan bu 
insanlar sayfiye ihtiyaçlarını bu auret 

'le tabnin ettikleri cibi sayfiye hayatı 
.nın yeni ve modern icaplarını da yap 
maktan seri kalmJyorlar: Sun'i ipekli 
pijamalarla çarırlarda, gazinolarda, 
sokakl:ıl'da dol asmalar. zaten esmer 11rt 

larmı büst.ütün yakmak modaları, en
seden kuyruk aokumlarına, koltuktan 
b:rnai• lı:adar çırçıplak ce:zmek moda 
ları ve ili.it hepai Yar. Büyük serve
tin, büyük aoıyetenin, büyük nooclem 
loayatın yaptıklarmı burada da JÖrü· 
yonıımız. Amma iJin aılı deiilmiı de 
komıu komıu oyunu cibi bir §eymİf, ken 
dilerini aTI1tuyorlar ya. Aç taTI1iun 
kendini arpa ambarında aanmaaı da 
höace, fakat sam.imi bir teaellidir. Var
unlar avunaunlar. 

Yatlı ve lıtanbullu bir tanıdıfım 
anlatırdı. Anneıi Kağıthaneye cide
mediği zamanlar kuyudan ıu çeker
mİf· Çama, .. liğenine doldurulup ağa
cın altına koyarmıf. içine de hamam 
taamı bırakırmıf. Kenarına minder ae 
re-r, oturur, kahveaini pişirir, kabval
bamJ edermiı. Hem de tarkı, türkü 
aöyliye aöyliye. Kendine benziyen kom 
JU hanımlar da gelirlermif. 

Fakat bütün bu komfu komıu oyu
nu içinde dikkate fa.yan bir şey var: 
Gelenlerin senede bir ay olaun hava, 
su, istirahat ihtiyaçlarını içlerinden 
hissetmeleri. Bu hisııedit 11hhat üzerin 
de de müeasir oluyor. 

Buralarda aınafitna iti de pek bo
ta cidecek bir ,ekildedir. On gün için 
de hiç bir yeı·de, bir tek defa aallanan, 
hızlı ve li.übali konuşan bir tek aar
hofa tesadüf etmedim. Biribirinin ya
kaıma yapıımıı iki kavgacıyı görme· 
diın. Hele kadına laf atınRk ! H<"ta 
en açık saçık kadına li.f "ltmak! Du 
hiç bilinmiyen, akıl erdirilmiycn b'r 

şeydir. 
itte bu gürbüz bir ıporcu alayıdır. it

te bu daha uzaktan belli ki bir çift 
uçarı kiilhanbeyidir. itte bunun boya
ları söylüyor ki tam a;ıtılık, yarı utı
bk bir kadın:lır, lıte bu ~k fıkrrdak 
t.ir lı:rzdır. Fakat o kad .... Ne binltirine 
yan, tatlı, may~, salyalı ~k

mak var, ne de liıf atmalı:. Herkeı ken 
di aleminde ve her kes keııt4İ ipliiini 
eğirmekle mqcul. Her,eyia. bu derece 
t.olluğu. kolayhiı •• uctızlafv içinde 
l>u kadar derlitopltı yaıamak içtimai I 
bakımdan dikkate taY&.br. Yaaak 
diye kötaba n ahlak yaftaa.ına yazıl- ı 
"'1f bir ıey yalı, fakat ayıp diye ka· 
faların içine lıalckedilmit ınü,ilrcok bir , 
düotur var. Deniz kenarında villalar 
tarafına &ide.o "iııklar yolu" nda• 
bile açık aaçık maırzaralar cöriil
me,., hızlı k-u,...Jara rasf.&'.elinmez. 
Vücutlar c;ınlçıplaktır amma aınafi!
na kafese, ya,maia ve feraceye bü .. 
rünmiiftür. 

Spordan da iki laf etmek muvafık
trr. Şerefimize yapdan ve yafmur al· 
tında geçen apor ıenliklerinden ayrı 
olarak ıpor yerlerini dolaıtım. Gör
düm ki Bulgariıtanda ıpor C:emek sa
dece futbol dernek değildir. Kızı er
keği sporu bütün vücudün bir dinç· 
lik ihtiyacı sayıyor. Beden terbiye· 
ainin her fenni, sıhhi çefidini yapıyor 
ve bu arada futbolü de o küllün bir 
şubeai olarak alıyor. Deniz kenarın· 
daki beton traalann Ü&tünde gençler 
beden hareketleri yapıyorlar ve deni
ze eğlenmek İçin değil, aıhhatlanmak 
için giriyorlar. Yamanın yeİ-lisi de
nizden pek o kadar hoşlanmıyor gi
bi geldi bana. Bütün körfezde derme 
çabna üç beı kayıkla bir iki motör 
var. Varnah bu mevaimde yüksek dağ 
lara, kaplıcalara çekilirmiı. Bu da 
bir apor ve ha•a deği§tİrmenin kıyme
tini anlama demek değil midir? 

Gönderdiğim reaimlerden birinciti 
avcılar kongresinden sonra heyetler 
reialPrİnin ziraat nazırı riyasetinde' 
yaptıkları bir konfeı·anstan çıkışı J!ÖS· 

!ermektedir. Dikkate şayan gördöğüm 
için or:)n~•~rdim Gelecek r:ıPktubumda 1 
Bu!~,-;slrın koroı·larınd-_,, lı"hscde· 

1 
ceglm. 

M >\. 
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İngiltere 
İrlanda ihtilafı 
İrlandalılar Amerikanın 

dostluğunu 
kazanmak isteyorlar 

LONDRA, ıs (A.A.) - Eveninc 
Standar'a göre lr1anda icra heyeti İ· 
kinci reisi M. O'kelley, M. Rooıevelt 
ile görüşmek içi Amerikaya gitmek 
üzeredir. Bu seyahatin ne için yapıl
dığı meçhuldür. Fakat lrlanda hükü
metinin İngiltere ile olan ihtilifında 
ve bundan doğan iktısadi mü,küller 
içinde Amerikanın dostluğunu hoş tut 
mak hususunda fo,.Ja dikkat ettiği 
görülm oktedir. 

lclandada mavi gömlekliler 
BERLIN, 15 (A.A.) - lrlanda ma 

vi gömlekliler reisi Jeneral O"dulffy 
bir Alman gazetesinin Dublin'e gön· 
derdiği hususi muhabirine, hükUrne
tin kendiain tevkif ve mavi gömlekli· 
leri yasak etmesine intizar etmekte ol 
duğunu söylemiştir. 

Jeneral, Dublin hariç bütün lrlanda 
daki mavi cömlekliler sayıaını 4-0.000 
olarak tahmin etmektedir. Bu adam
ların yaşlan 18 ile 25 araaMtdadır. 

ViYANA, 15 (A.A.) - Volf ajan· 
sc bildiriyor: ı\vuıturya müıtemleke ce
miyeti Avusturyalıların birleıtirilmesi 
için müstemleke veya nıElncbı elde et
mek i~in 1'iddetli bir pro;>a,ndada bu
lunmaktadır .. 

Alman harp gemisi 
Çin sularında 

TSING TAU, ı5 (A.A..) - Alman 
krüva:J:ÖrÜ Cocln .. Tıin~ TAu limanına 
demit·lemiş. Almanyan1n Çin sefiri ve 
konıolosh.;.k erki.nı ta1·afından selam
lanmııtır. 

1914 <enesindenl,eri ilk <'cfa olarak 
bir Alman harp e:emisi bu limana git. 
mektedir, 

t1ava yollerı şirketleri 
LONDRA, 15 (A.A.) - Air union 

tirketinin Londra merkezinden öğrenil. 
diğine göre eylülün birinci günü birle.. 
,ecek olan Fransız ıirketleri ıunlar
dır: 

Air - Union, Air - Oriant, Aeropoa
tal, Farman ve Ciılna, yeni tirketin 100 
milyon sermayesi olacaktır. lımi Air -
Rrance olan bu tqkilat bafbca dünya 
merkezlerine hatlar tesiı edecektir. 

Şoförü uyuklayan oto
mobilin akibeti 

ROMA, 15. A.A. - Merano
dan Messagero gazetesine bildiril 
diğine göre şoförü uyuklayan bir 
oto1N>bi1 bir dereye yuvarlanmıt
tır. Bu kaza neticesinde üç kiti öl
müt, bir kişi de ağır surette yara
lanmı~tır. 

Zeppelinin yeni seferi 
FRIEDBICHSHAFEN, 15 (A.A.) 

Cont Zeppelin Drijablinin cenubi Ame
rikaya yaptığı muntazam seferler Zep
pelin ıirketi müdiinyeti, ilave olarak 
bir sefer daba yapmağa ıevketmittir. 
Cont Zeppelin ayın ı9 unda lı:allap Per
nanbouca gidecektir. Rio - de - Janeiro 
ile Buenos • Aires i~in ;>oatayı Per
nancouc ·ıan Condor !irk~tinin seri loir 
tayyaresi alıp cötürecektir. 

Aınerikada herkesin par
Jflak izleri mi alınacak 
VASHING.TON, 15 EA..A.) - 0-

nayetleri Ol't.aclan bl.ıırraak üz....,. ,.,,.ı. 
at'! .ıa.ı husıa.ol komioyon ilk topl.atr
sını yapta HiilWıııeıt mü-ili, bütia 
feder.uyonfar içi. •ir cioıai M• yapı(;. 
m;u1 i-:ia lARr elli... 
c~;.. paımıak jzkri "' halııl:ırm-

4a toııl ... att mıdiiır.atın. _,.,_de(.,,; ia
tenilö. -:• Aıne:luda .,ı;h tr-+arikiain 
Ae kadar kolay oldu-:U ifta eılilıli. 

Ncvyorlı;°un .... ıu pofü konıiscri ıM'ı 
Mıtlrocney !,ütün vatanda~larm parmalı 
jzler:inin alırunaaı mc."C1Mlriyetit1i ve hay .. 
dutlar İC'in sürgün c.eza<n4n tniıini iı .. 
tedi. 

Priştineli Hasan 8. Sela
nikte vuruldu 

ATINA, 14 - Selan'kten telefonla 
bildirildiğine cöre eski o .. nanlı meb'
ualarından Pri,tineli Hıwm Bey. katle
dilmittir. 

Priştineli Hasan Bey, bir müddet
tenberi bazı huusi işleri için Selanik
te bulunuyordu. Kendiıi hareket ede
ceği esnada öldürülmüştür. Katil bir 
Arnavuttur ve yakalanmıştır. Cinayetin 
sebepleri, şahsi intikam olduğu zanne
diliyor 

M. Çaldarisin Ankara 
seyahati 

ATINA, ı4 - Yunan Başvekili ile 
Hariciye ve Maliye nazırlarının An· 
karaya eylulün ilk haftasında gitme
leri katiyetle takarrür etmiştir. Atina 
aefaretimiz timdiden bu ziyaretin 
programını hazırlamış bulunmakta
dır. Yunan Nazırları Ankarada dört 
gün kalacaklar, sonra lstanbuldan 
geçerek bu ıehirde de bir gün dura
caklar ve bu fırsattan istifade ederek 
patrikhaneyi . ziyaret edeceklerdir. 
Fırka farkı gözetmeden bütün Yunan 
gazeteleri bu .seyahate son derece e
hc:mr.-1iyet vermekte ve bu zıynretin 
sadece Türk ve!{illcrlnin ziyaretlerini 

- -

-· - ; . ..~. 

Almangaga tütün gönderdik,· mu
kabilinde makine alınacak 

SAMSUN, 15 A.A.- Bugün Almanyaya gönderilmek üzre Al
man bandıralı Derince ismindeki vapura İş Bankasr tarafından 35J 
bin lita kıymetinde Samsun ııe Bafra tütiinü yükletilmi.,ıir. ll!ıikabi-
linde Siııasta yapılacak şeker fabrikası için malzeme alııı:ıcaktır. \ 

Ziraat Vekili Kagserige gitti 
ANKARA, 15. A. A. -Ziraat Vekili Muhlis Bey Kayseritle kurula 

cak bez fabrikasına ait qleri intaç etmek üzre bugiinkü trenle Kayse 
riye hareket etmiştir. Vekil Bey iki güne kadar dönecektir. 

Manisada 40 yataklı hastahane 
MANiSA, IS. A.A. - Amerikada ölen Türk ııatantlaslarından Ma 

nisalı Moris Şinasi Efendinin uasi yeti mucibince Manis~da yaprlan 
kırk yataklı son sistem hastanenin açılma resmi bugün Sihhiye Vekili 
namına müstesar Hüsarnettin Bey ftıralından yapılmıstrr. 

Bu vesile iİe parlak merasim tertip olunmuştur. · 

Buğday kon/ er ansı toplanıyor 
LONDRA, 15. A. A. - Gelecek halta toplanacak buğday konfe

ransı için hazırlık olmak üzere buğday ihracatı yapan b111lıca dört mem 
leket yani Kanatla, Avusturalya, Amerika ve Arjantin arasında bir an
laşma yapılmıffır. 

Sergi dün gece kapandı 
Bu sene yarım milyondan fazla 

verli mallarımızı gördü .• 

• 
ınsa11 

SerlfJJ>I llf'e"""ler, ı:ı,.., labrıllaat pavlyonandan bir lıötc, bohı;d« oturanlor 

8efiaci yerli matl&r aersiai düa se
ce kapandı. Dün ocrcinin son cünii ol
m- oersİ}'oe fevkalade bir l\al y...-
aıifli- Her an serıip binl\orce kiti 
cin. çıkry ... ve biıtlen:e kiti koridor
lan , paviyonlan d.Wuruyonlu. Be· 
thac:i yerli ma.11- oeıyiai ....-n ..,.....;. 
lıeria •ub.•klralı ki - .ı..tc•nu, ea ı 
~ lttıle....,..,.Wu. Serci:re itti
rak edea aıüeoeeHleria ~lv. teli:
ni.li yiikııek!iii, dekon&)"Ontarıa. frt· 
kala.ıeliir, ziyaret edea lwılkm çokl11· 
~ u ,.e nihayet bu seneki aerıide teı
hir edilen yerli nıamulAt -.e DM•nuah
i'lft Befa•eti1 met"neti hep befiaci yer 
li mallar aergiai lehine kaydedilecek 
noktalardır. Beıinci yerli mallar ııer• 
cia.i için bütün mütelıa11ular •u•af
fak olduğu kanaatindedir. Yabancılar 
da batlannda M. Herriot olduiu hal
de bütün ecnel>i sefirler de beıinci yer 
li mallar sergisi açıldıiı zaman, 929 
aene.ainde ancak dokaan müessese, fab 
rika sergiye ittirak etmiıtir. ikinci 
yerli mallar oergisinde ittirak eden fab
rika adedi 140 a çıkTiıftL 931 serci
ainde sergiye 135, dördüncü aergiye 
de ı39 fabrika iştirak etınitti. Befinci 
yerli mallar sergiainde 180 fabrika 
almıştır. 

ilk sergiyi ı50 bin kiti, ikinci yer· 
li mallar sergiaini 200 bin kqi, üçün
cü aergiyi 270 bin ve dördüncü ser
giyi 390 bin kişi ziyaret etmitti. Bu ae 
neki beıinci yerli mallar sergisi 520 
bin kiti tarafından ziyaret edilınittir. 
Bu yarım milyona yakın inaan yerli 
malları görmüt anlamıt ve Türk aana 
yii hakkında fikir edinmqtir. Milli aa 
nayİ birliğinin bu huauıtaki meaai.ai 
çok büyüktür. Dün cece serginin ka· 
panmaıı münaıebetile sergi komiseri 
Nazmi Nuri Bey aerciyi dolduran on 
bine yakın halka hitaben radyo vaaı-

iade için yapılmış olmıyacağını yaz
maktadır. Ozerind«!; ehemmiyetle du
rulan nokta §udur: Türk - Yunan 
münaaebatı ne kadar samimi, ne ka
dar dostane ve siyasetleri ne derece 
müttehit olursa §arkın ıulhü de o de
rece sağlam olacaktır. 

tuile bir nutuk aöylenıittir. N<azmi 
Nuri Bey halka aerciyi ziyaret ettik
lerinden dolayı •• serıiy~ himaye e
den , yardıınlıın dokunan zeYata te
,.kkiir ettikte• aonra halka aercıy• 
sömıe,.enlere yerli sanayii& clencei 
terakkisini ve cönfükleriai anla-la 
rJBı rica etmittir •. 

Serciyi tertip ede.. -.-ri !Mrllii 
son ırii• clolayııile diia alqaa eaat 1' 
.ı.,. itibahn her eaat batın.ıa bir ........ 
hitabeıi inLt etmlıtir. Bu hitoıbelerden 
bir> tu•ur: 

'"Mulıter ...... Hanımefendiler, Beye
fendiler, 

Sercimiz bu aktam" saat 23 ltuçukta 
kapanac:alı:tır. Betinci yerli mallar ser 
ıisi seleçek •ene sene aizlere ayni sün 
de karıılaşmak üzere Yeda ediyor. Si 
zin necip ve nezih ali.kanızla her cün 
dolup boıalan serci kadirtinaa halt.
mızın bu yükaek teveccühüne bütün 
aaınimiyetile te,ekkür eder. Tetvikin 
en büyük kuvvet olduğu hakikatine 
biz oerıı:ilerde ıahit oluyoruz. Eğer ıriz 
!er yüksek ali.karuzı bizden eıircemit 
olaaydmız. Üçüncü, dördüncü ve be
şinci aergilerde açmak için kendimiz 
de cesaret ıöremezdik. Bu ceaareti 
bize siz yerdiniz. O cesaretle yürüyen 
milli oanayi beıinci yerli mallar ser
siaile teıvikinizin canlı eaerlerini aize 
ıöaterdi. Her halde bir ıene aonra aİ· 
ze bir senelik meaaimizi bir aeoelik 
emek ve gayretimizin mahiulünü de 
cöıtermeğe çaJıtacağız. 

Sen ey aziz vatandaı; 
Vatanını ve onun servetini korumak 

imanını sakladıkça vatanın ve çalıt· 
kan unaurlann da oenin bu aıil tevec
cühüne layi kolmaağ çalrtacaktır. Bu 
veıile ile sergimiz aziz bükllmetimiz
den ve necip halkımızdan göı·düiiü şef 
kat ve muhabbete huzurunuzda tek
rar tefekkür eder ve 934 altıncı yerli 
mallar aergisine kad ar sizlere veda e· 
der. 

Tam gece ya.rıaı saat 24 te sergide . 
kapanma zilleri çalmağa batlarken 
her taraftan aürekli alkış se•leri gel
meğe batladı. Hak Türk sanayiinin bu 
yüksek zaferini alkı,tıyordu .. 



• 

Sürat düşmanlığı.! 
Galiba 11caldardan olacak. Bu

ııünlerde yol kazaları artmıtbr. O
tomobil albnda ezilenler, tramvay 
albnda keailenler, tahta arabaların 
çarpmaıile zedelenenler ve hatta 
biaiklet ilitmesinden kapaklanıp, 
yaralananlar çoialmıttır. 

Ve her zaman olduğu gibi bele
diye yeni bir emirle otomobillerin 
yirmi kilometreden fazla gitmesi
ni yaaak ederek bu kazaların önü
ne geçebileceğini zannetınittir. Bil 
meden, böyle vak'alar kartısında 
daima menfi tedbirler hatırımıza 
gelir. Otomobillerin yirmi kilomet
re gitıneıi acaba bu kazaları mani 
olabilir mi? 

Haydi otomobiller hızlı gittikle
ri için 'una buna çarpıyorlar. Ya 
tramvay altında kalanlara, tahta a
rabalara çarpanlara ne demek la
zım. Onlar da mı hızlı gidiyor. Bir 
kere otomobillerin yirmi kilometre 
gitmelerine imkin yoktur. Çünkü 
piyasada i~ gören otomobillerin 
yüzde sekseni ilk harekette otuz 
kırk kilometre giden makinelerdir. 
Böyle bir makineyi yirmi kilometre 
üzerinden çalıttırmak motoru tah
rip etınek ve pek palıalı olan ben
zini israf etmektir. 

Halkın selameti için buna katla
nıldığını farzetaek bile bu süratle 
giden otomobillerin de kazaya se
bep olmıyacaklarını kim temin e
der. 

Bana kalırsa fen heyetleri kaza
lara ait raporları tetkik ederek ,,a
re bulmak usulünü kabul etmeli
dir. 

Kazalar neden oluyor. Giden bir 
otomobilin önüne birdenbire bir 
çocuk, bir hamal, bir kadın batı 
bo~ bir yüklü hayvan çıkıyor. Şo
för bunu kurtarmak için direksi
yon kırıyor ve bu sefer kırdığı 
istikamette biri onune çı
kıyor • Ve gayrikabili içtinap ka
za gelip çatıyor. 

Böy!e batıbot bir hayvan, yara
maz bır çocuk, dünyasından geç
mit bir kadın çiğnememek için tel
graf direklerine, yan kaldırımları
n!!- çarparak harap olmut otomo
billerin miktarı bugün itleyen ara
baların yekfuıünden daha az değil
dir. 

Caddenin ortasından giderken 
birdenbire sağdan sola, soldan sa
ğa ok gibi fırlayıp geçmek istiyen 
lere, makine kuvvetini bacakları
nın zayif kudretile bir tııtanlara, 
umumi meydanları bir tenezzüh ye 
ri telakki ederek kırıta kırıta gezip 
eğlenenlere belediyenin söyliyecek 
bir sözü, yapılacak bir nasihati ita , 
at edilecek bir emri yok mudur? 

Dünyanın bat döndürücü bir sü
ratle kaynadığı devirde otomobil
lerin tekerleklerine zincir vuralım, 
tramvayların tellerini koparıp ön-
lerine birer liger bey-
gir kotalrm, tahta ara-
balarda hayvanları salıverip bi
rer uyuz manda mı bağlıyalım ! 

Sürate kartı düşmanlığımız artı
.Yor. Bu artıkça da sokak terbiye
miz azalıyor. Daima menli çarele
re bafvuracak yerde halkı medeni 
şehirlerin bol nizamlarına alıttır
mak, hiç olmazsa sağını solunu bel 
!etmek daha doğru değil mi? 

Bizi Anupadan geri bırakan o 
eski ya vat yavat zihniyeti idi. Anla 
şılıyor ki idrakimiz henüz bu hik
meti kavrıyacak kadar yontıılma
mış. 

Burhan CAHIT 

1 BORSA 1 
(l ı Banka11ndan alınan cetvelcllr) 

15 AGUSTOS 1933 . 
Aktam Fiatları 

lıtilaular 
Jat.Uıraa dalaiJi 97,.IO 
1933 lıtilcru.ı 95,
Şark D. 1ollan 2,75 
D. Mu•altbide 55.-

Tahftli.t 
EJelıtrik -.-
T ... ,. .. ,. 
TG..ı 

ClimrQl,ler 1,25 
Sa1dt aııalıl l ,IO Anadolu J 
Baiclat 10.25 " 111 
T, •tlıeri7e 10 Müm.aaail 

ESHAM 
1, Bani.atı Na· Telefon 
1na 9,IO Bomoati 
., ,. Hamiline 9.,55 Terltpa 
.. ,, Müaı•İ• 102 f,imant• 
Tram••Y 50 ttiat da,.. 
Aaadolu Hiıaa 27 ,60 Şark da7. 
RajJ 3,60 BaJ7a 
Slr . ... ri1a 15.,25 Şark •· -... 

ÇEK FIATLARI 
Paris 
l.e•dra 
NU7ork 
Brnlır.ael 
MUa•o 
Atina 
c ....... 
Sofia 

12,06 t Prai 
8,99 3-4 Viyana 

63,- Madrit 
3,38,75 Berlia 

8,995 Zleti 
82,75 Peıt• 

2,4445 Belsrat 
67,77 Bükret 

Amıtıtrdaın ) 17 lO M k • ı Ol OTa 

N U K U T (Satq) 

20 f . Fr•nıuı: 
1 laterlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Belçika 
2() Drahmi 
20 1. lı•İçre 
20 Le•a 
21 Kul". Çek 

l flor i• 

kur111 -167 
704 
155 
219 
116 

Z5 
818 
0.25 
ne 

84.-

t Şilin, AT. 
l Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 DU..r 

l Cerno•~ 
1 Altın 
1 Mecidi7a 

B••knot 

18,ZO 
47,86 
46,70 
51,70 

13,25 
21,-
27,71 
12,50 
20.-

1,50 
2,71 
2,90 

JS,9335 
4,28 

5 ,65,75 
1,9711711 

4,225 
371 

3,67376 
3<1,5975 
108825 

x ..... 
21.-
11.-
50.-
24,-

0.23 
55.-

923 
o,n 
2. .. 

• 
I 

MİLLiYET ÇARŞAMBA 16 J,(;USTOS 
' 

1933 

o 

ŞEHiR HA 
IE.kono•I Poliste 

Fransa ile ticaret Şaka yüzünden 
Modus vivendi altı ay daha Sinirli bir adam arkadaşını 

temdit edilecek öldürdü 
Dün lıtanbul gümrüklerine telgraf

la Türk - Fransız iktıaadi münaaeba
tınm kuvvetleıtirecek bir emir gelmit .. 
tir. Bu telgra fta memleketimizle Fran 
sa araıındaki muvakkat ticaret mua
hedeainin altı ay daba temdit edildi
ği bildirilmektedir. Türk - Franaız 
madüı vivendiai müddeti bitmiıti. Bu 
aerek ihracat, gerek ithalat tacirleri
ni endifeye aevkediyordu. Muvakkat 
ticaret muahedesinin altı ay temdidi 
ile yeni ve geni§ bir saha açılını§ ol
maktadır. Bundan ba§ka Fransız e§ya 
a.ı için kontenjanda hususi olarak ye
niden bazı müıaadat verilmit ve bu 
da gümr üklere tebli ğ edilmi§tir. Yeni 
kontenjan listesi mucibince birçok 
Franaız eşyası diğer devle tler eıya
sından ayrı bir m uameleye tabi ola
rak muayyen mikdarlarda m emleke
te ıirebilecektir. 

Dün gelen buğday 
Dün Anadolu ve Trakyadan fehri

mize ı9 vagon ve ı 787 çuval buğday 
ııelmİ§tir. Son gÜnlerde buğday mü
varedatı çoğalmı§tır. 

Samsun yumurta kongresi 
Samıun yumurta tacirlerinin teıeb

büıile Samsunda toplanacak yumurta
cılar kongresine diğer mıntakalar yu
murta tacirleri de davet edilmektedir. 
Yumurta tacirlerinin umumi bir bir
lik yapmaları kongrede görütülecek 
maddelerdendir. 

Buğday mQbayaatı 
Buğday fiyatlarını korumak makaa. 

dile Ziraat banka11nın muhtelif istih
sal mıntakalarında claha geni, müba
yaatta bulunması hakkındaki yeni 
kararname, Ticaret ve zahire borsa
ıına ve d i ğer alakadar ıehrimiz ma
kamlanna tebliğ edilmİ§tir. Bu yeni 
kararname ahkamı tatbika başlanmıı
tır. 

Tecrübe ne netice verecek? 
Kaaımpa§&da Hasan Efendi iamin

de biri, yumurtalann Üzerine sürülün
ce altı ay tazeliğini kaybetmiyecek bir 
ili.ç bulduğu iddiaıile ortaya çıkmıt 
idi. Ziraat odası, o zaman bir yumur
tayı Haaan Efendiye iliçlatmıf ve mü 
hürleyerek kilit altına almı§tı. Bu ilaç 
h yumurta martta açılacak ve tazeli
iini ll'uhafaza edip etmediği o 7'· 

man görülecektir. Bugün de Ticaı . 
ve zahire boraaaında birkaç yumurta· 
ilaçlanacak ve mühürlendikten aonra 
kilit altına aln.acaktır. 

Salahattin Bey geldi 
Londrada toplanan Beynelmilel lk

tııat konferansına giden heyetimiz me
yanında bulunan Cümburiyet Merkez 
Banka11 umum müdürü Salahaddin B. 
Berlin tarikile ıehrimize avdet etmiı-
tir. 

Motörin 
Piyarada motörin yağı buhranı bat 

gösterdiği haber veriliyordu. Ali.kadar 
bir tüccar, Piyaaada kifi miktarda mo
törin yağı mevcut olduğunu, buhranın 
fazla kazanç emelini güden bazıları ta
rafından ihdas edilmek istenildiğini, 
Standard'ın henüz gümrükten 500 ton 
motörin yağı çıkardığını aöylemiştir. 
Alakadar merciler, bu hususta tetkikata 
devam etmektedirler. 

Dünya maden cevheri fiatları 
Türkiye madenciler birliğinden a

lınmıttır: 

Bakır (elek.) 4ı ili. 41,1-2 İngiliz 
liraaı, Bakır 36 S-8 ili 36 ı ı-ı6 İngi
liz liraaı Ka.lay 2ı5 3-8 ili. 2ıs ı-5 ln
giliz lirası, Kurtun 12 ı-4 İııgiliz li
rası, Çinko ı6 3-4 lngilız lirası, 
Krom (Türkiye malı yüzde 48) 72 ili. 
74 İngiliz §ilini, Krom (Türkiye malı 
yüzde 52) 8S lngiliz tilini, (Beher de 

,rece için. 2 ıilin fazla) Antim11an (SO 
dereceli beher de~eceü) 3 'ili. 3-3 l';;gi 
liz §ilini, Antimuan ( 60 derece! be·İ 
her dereceü) 3-6 ili 4 İngiliz filfoi, 
Magnezi ( Carbonate baturel en re
chea) 40 İngiliz filini, Kömür (Fob 
Cardiff) Groı Admiraute ı9-6 İngiliz 
şilini. Gros Or411atire ı8-3 ili. 18-6 ln
.. iliz filini, Kömür (Navlunu) Ujrdiff 
Venora 6 İngiliz ıilini. 

Tuna panayırı 
27 ağustoıta açılacak ve 3 eylule ka 

dar devam edecek Tuna beynelmilel 
panayırlarına ticaret odası davet edil 
mittir. 

Felemenkte iskonto fiatı 
AMSTERDAM, ıs (A.A.) - Ho

landa Bankaaı iskonto fiyatını 3 bu
çuktan üçe indirmiftir. 

9 Eylül panayırına hazırlık 
IZiMIR, ıs <A.A.) - 9 eyl\il pana

yir komitesi topJantdarma devam ve 

yeni kararlar ittihaz eylemektedir. Pa
nayİr aahaaındaki pavyoolannda inıa

at üç aüne kadar tamamlanmıı olacak
br. Elektrik teaisatı hitam bulmak ü
zeredir. htanbuldan gelecek varyete, 
tiyatro ve sair oyun guruplarımn mÜ· 
racaatları üzerine bunlar için de yffr 
hazırlanmaktadır. 

Komitece üzerinde 9 eyl\il panayiri 
yazılı bir bayrak dahi teıbit edilmittir. 
Avrupa panayırlarının methali tarzında 
bir de methal in§asına ba§lanmıttır. 

Belediye tarahndan ı:-anayir mahal
linin etrafına yaya kaldırımı yaptınla
caktır. 

Evvelki gün tehrimizde bir hiç yü. 
zünden feci bir cinayet olmuştür. U
zun müddetten beri biribirlerile doat 
olan Manuk isminde biri ile Haydar
pafa gite memurlarından Emin, eVYel 
ki gün Y eldeğinneninde karşılaşmış
lar ve konu§& konuşa yürümiye baıla 
mışlardır. Bu sırada muzipliği çok se
ven Manuk, Eınin Efendiye takılma
ğa başlamış, şaka olarak arkadaşına: 

- Sen hainsin! demiştir .. 
Bundan muğber olan Emin derhal 

arkadaşile kavgaya ba§lamıf, fakat 
arkadaıını kızdırmaktan zevk alan 
Manuk takılmalarına devam etmiştir. 
Esasen birkaç defa tımarhaneye girip 
çıkan Eminin deli bir tabiati olduğu 
için birden bire gözleri dönmüt, ce
b inden tabancasını çıkararak arkada -
fı Manukun üzerine iki el ateş etaıif
tır. Çıkan k\ır§uolar zavallı adamın 
karnına saplanmıı ve yere yuvarla
mışbr. Emin kaçmak istemiş, fak11t 
derhal yetiıen zabıta memurları tara
fından yakalanmııtır. Manuk, hasta
neye kaldınlırken ölmüıtür. 

Sekteden ölüm 
Evvelki aktaın Luit Triyeatiı10 İtal

yan vapuru kumpanyası htanbul ikin
ci müdürü, M. Maryo .saat on sekiz 
raddelerinde Beyoğlunda Mia aoka
ğından geçerken, Taksim polis mer
kezinin bir az 8.§8.ğııında, kaldmm.rn 
üzerine yıkılıvermiıtir. Derhal etraf
tan yetişilmi§ ve orada bir doktor ta
rafından bir de enjeksiyon yapılmıı
tır. Fakat M. Maryo'yu kurtarmak ka 
bil olamamıştır. 

Hırsız 
Fatihte Ihsan Bey mahallesinde Fer 

batağa aokağında oturan Tahir Efen
dinin evine hırsız girmit, gümüt saat 
ile altın köstek ve bir gömlek, b ir 
pantalon alarak kaçmıttır. 

Sandal devrildi 
Evvelki gün Büyükderede Canfes 

sokağında 48 numaralı evde oturan 
Ruhi Bey ve ayni sokakta 43 numaralı 
evde oturan Şevki Efendi sandal ile 
gezerken riizgi.r sandalı devimıitt her 
ikiai de denize dökülmüşlerdir. Bu ea 
nada oradan geçen Sanyer polis kon
trol memurlarından Sım Efendi tara
nna kurtarılmışlardır. 

Pencereden girerken 
Unkapanında Duygu aokağında Div 

rikli Haydar Efendinin evinin pence
resinden hırsızlık maksadile giren 
Sabahattin cünnü meıbut halinde ya
kalannuıtır. 

Nara atanlar 
Etyemez caddesinde nanı atarak 

halkın huzur ve sükfuıunu ihlal eden 
Cemal ve Refik nam şahıılar yakalan· 
mıttır. 

Ağzı açık kuyular 
Fatihte Atpazarında cambaz lbra

hiın Efendinin ahırında oturan araba 
ıürücüıü Sivaslı Rahmi çarşamba cad
desinden geçerken, bir it için arsaya 
ginnif ve anada açık bulunan kuyu· 
ya dütmüıae de feryadı üzerine yeti§i· 
lerek kurtarılnuıtır. Vücudünün muh
telif yerlerinden yaralandığı için Cer
rahpa§a hastanesine yatınlınıftır. 

Tutuşan kurumlar 
Beyoğlunda Kumbaracı yokuıunda 

1 ı ı numaralı marangoz Hiristo Li
vardi mahdumlarına ait marangozha 
nenin aoba baca.11Ddaki koriıliılar hı
tufmut ise de itfaiye tarafından sön .. 
dürülmüttür. 

Y alovaya rağbet 
Akay idaresi' yüz yataklı 

bir oteLyapbracak· 
·Yafovaya rağbet günden güne art

maktadır. Bugünkü otellerin yatak 
me~cudu k86 gelmem6:ktl,ir. Halen 
üç yüz kadar yatak vardır. Öğrendiği
mize göre, Akay idare.İ önümüzdeki 
mevtime yetitmell üzere yüz yat.aldı 
asri, ııeniı bir otel İDtaıma karar ver
mittir. Bu buıus İçin tetkikat yapıl· 

maktadır. Gelecek sene Y ıılova ıeferleri 
de yeniden tanzim olu1111cak ve la
tanbuldan Y alovaya daha sık vapur ifli
yecektir. Bunun için de Büyükada -
Yalova arasında daima gidip gelen 
bir sefer ihdası mukarrerdir. Bu hatta 
küçük bir vapur itliyecek, lstanbul yol
culannı Büyükadadan aktarma ıure

tile Y alovaya götürecektir. 

1 KUçUk haberler 1 
• Sıhhiye veki.leti hıfzıssıhha mü

dürü umumisi Asım lsmail Bey ile ıi
cil müdürü Zihni beyler tehrimize ııel 
miıler ve dün Sıhhiye müdürünü ziya 
ret etmiılerdir. 

* Tapu ve kadaıtro fen müfettiıle 
ri Halit Ziya Bey ile müfettiılerden 

Kavaklı Ahmet Bey müdiriyeti umu
miyenin daveti Üzerine evvelki gün 
Ankaraya hareket etmi§lerdir. 

• Tapu ve kadastro heyetlerinden 
birinde ıörülen lüzum üzerine müfet
tişler tahkikatı yapmaktadırlar. Bazı 
memurların maliimatlarına müracaat 
edilmeldedir. 

• 

Maarifi• 

Yeni kadro 
- __ ... __ 

Orta tedrisat kadrolan 
tasdik edildi 

Orta tedriaat kadroları Maarif ve
kaletince tasdik e<iılmiftir. 

Kadrolann bugünlerde alakadar mek
teplere tebliği beklenmektedir. Vğren
diğimize ıöre evveli terfi eden mual. 
!imlerin kadrosu tebliğ edilecek, bunu 
yeni tayinler takip edecektir. 

Yeni kadroda lise ve orta mektep 
müdürlükleri ara'Jnda hayli deği§iklik 
vardır. Bu meyanda orta tedrisat mü
dürü Fuat Beyin Haydarpaşada Tıp 

falı:ültesi binasında açılacak luz liıesine 
müdür tayin edileceği, yerine Gazi ter
biye enstitüsü müdürü Halit Ziya Be
yi,; ıetirileceği söylenmektedir. 

Maarif müdürü rahatsız 
Maarif müdürü Haydar Bey rahat

sız bulunduğundan iki gündıir maka
mına gelememektedir. 

Mahkemelerde 

Ölüme sebebiyet 
1 
Bir şoför on ay hapse 

mahkum oldu 
Mihriban iaminde bir çocuğu Gala

tasarayda çiğneyerek ölümüne sebep 
olar> toför Salim, dün nöbetçi ceza 
ı.oalıkemesinde 10 ay hapse mahkiım 

olmuıtur. Otomobil sahibi Artin Ef. 
beraetine karar verilınİ§tir. 

Bavuldan çıkan sigara kagitları 
Köprünün Haydarpata vapur iske

lesinde şüphe üzerine bir adamın açı
lan bavulundan ı440 defter ıigara ki. • 
ğıdı çıktığını yazmı§tık, Bavulun sa
hipleri olan Bursalı Refet ve arkadaf
lan 9 uncu ihtisas mahkemesine veril
mişlerdir. 

930 bin liralık davalar 
reddedildi 

Muhtelit Türk - Yunan mahkeme
sinde temmuz ayı içinde 20 davanın 

reddine karar verilmİftir. 

Reddedilen bu davalardaki tazminat 
ıpik\an 930 bin liraya baliğ olmakta-

<l>f. 
Temmuz ayı içinde ayni malıkeme

ife harçlan vaktinde verilmediğinden 

dölayı 2760 davanın iptaline karar ve
rilınİftİr, Bir ıene zarfında iptal edi
len davaların adedi 6850 dir. 

Ayvalıktaki Trikupis çiftliğinin ia
desi için vereseai Despina Jan Triko
pis tarafıdnan bir dava açılmııtı. Des
pina Trikupiı hükumetimizden yarım 
milyon lira tazminat iıtiyordu. Bu da
va ela muhtelit hakem mahkemesince 
reddedilmiıtir. 

M. Janone 
Türklüğü tahkirden suçlu Vaııonli 

tirketi müdürlerinden M. Janone hak
kında mahkemece beraet karan verildi
ğini yazmııtık.. Haber ııldığunıza ııöre 
Janone dün ltıılyaya hareket etmiıtir, --o-------
Cemiyetlerde 

Esnaf bankası kredi açacak 
Eınaf Bankasının yakında eınafa 

·ı.;edi a?nak iınkanınİ temine çalıttı· 
ğı haber verilmektedir. Banka, borç-
larından bir çoğunu c1de-::0i,tir." · 

Esnaf yardım sandığı 
~,Eanaf -iyetleri için konulacali 

niii.tterek yardım sandığının ıo bin li
ra aermayeai ıimdiden hazırlanmııtır. 
.Bir ~ daha tennaye temin edildikten 
tonra sandık faaliyete ba9lıyac11ktır. 
• ... 

Mlsırdan gelecek 
gazeteciler 

Gelecek cuma aünü Seyriaefain va 
purile Mmrdan bir ııazeteciler heye
ti gelecektir. Heyet Matbuat Cemiye
ti tarafından karıılanacak ve pazar
teai ııeceai lıtaabul Matbuat cemiye
ti tarafmdan ıereflerine bir ziyafet 
verilecektir. 

Gayri mübadiller kongresi 
Gayrimübadiller cemiyetinin sene

lik kongreııi ayın 22 ıinde Halkevinde 
toplanacaktır. Cemiyet reiıi lama il 
Müıtak Bey bu hususta demiıtir ki: 

- Kongre aenelik kongredir. Bu .., 
nelik meaai .. örüşülecek ve idare he
yeti 1eçilecektir. ---Tamir edilecek küçük 

camiler 
lstanbulda mevcut büyük, küçük ca 

m.ilerden bu sene on taneıinin tamiri

ne ba§lanacaktır. Evkaf müdürlüğü 
bu maksatla evkaf umum müdürlüğü 
ne müracaat ebnif, camilerin tamiri 
için tahıisat istemi§tir. Tahıiaat gelin
ce camilerin tamirine haılanacakbr. 

Süleymaniye camiinin dıf ve iç lcısun 
lannda yapılan tamirat yalanda bite
cektir. 

• 

VllAyette 

160 yeni polis 
Polis mektebi imtihanlan 

bitti 
Polis mektebi 4S inci devre imti

hanları bitmiştir. Bu devreden 160 
kiti mezun olmuıtur. 46 ıncı devre ey
IUI baımda açılacaktır. Bu devreye 
200 kiti almacaktır. Bunun ıs ıi mu
kayyet polislerden aeçilecektir. 

SO kİfi yeniden ve dıtarıdan imti
hanla alınacak ve polis mektebinde 
okutturularak polis kadroiuna alına
caktır. 

Bu suretle polis kadrosu yeni unsur 
!arla takviye olunacaktır •• 

Mali teskilat 
' Defterdarlıkta yeni mali tqlrilat 

hazırlıklarına devam edilmektedir. 
Dün de yazdığımız .. ibi eaki lıtanbul 
valisi Raşit Beyin mürakipliğe tayin 
edildiği emri gelmemiştir. Fakat buna 
muhakkak ıözÜ ile' balalmakt;.dır. 
Ne kadar memur alınacağı da kat'i te 
kilde maliım değildir. 

Jandarma kumandanı 
Vilayet jandanna kumandanı teka

ütlüğünü istemiıtir ve kabul edildiği 
haber verilmetkedir. 

Sarıyar kaymakamı 
Sarıyer kaymakamı Hudai Beyin 

Dahiliye vekaletinde bir müdürlüğe 
tayin edileceği haber alınmııtır. 

Belediyede 

Yapı talimatnamesi 
Yapı talimatnamesinin belediyece 

tetkiki aon safbaıma gelmi9tir. Tehi
re mühtaç görülen daha birkaç nok
ta kalmı§tır. Bu noktalar Üzerindeki 
tetkikat ta bitirildikten aonra talimat 
name belediye tubelerine tebliğ edile 
cektir. 

Florya çitli gi arazisi 
Öteden beri münazaalı olan Florya 

çiftliği erazisinin hükumetçe iatimlak 
edilerek Çekmece ve Kalitarya köy
leri ahalisine tevzi edilmeai kararlat
tınlmııtır. lıtimlik intaç edilmek ü
zeredir. 6000 dönüme bal ii olan çift
liğin haritalan yapılmaaı bekleniyor. 
Haritalar yapılınca tevziata baılana
caktır. Hük\ımetin göıterdiği bu yük· 
sek ali.ka Kalitarya ve Çekmece köy
lüleri arumda derin bir memnuniyet 
uyandırmı§br. 

Yenibahçe stadyumu 
Yenibahçede yapılacak stadyum 

arsasının istimlik muamelesine de
vam edilmektedir .. Geçen aene bu it 
için belediye bütçeıine konulan 50 bin 
liralık tahsiaatm hepıi aarfedilmittir. 
Bu aene de peyderpey yapılacak istim 
18.klerle stadyum arıası tamamen be
lediye uhdesine geçmiş olacaktır. Stad
yum ancak ııelecek sene açılacaktır. 

Kandıradan bu sene odun 
gelmiyecek mi? 

Kandıradan lstanbula çok miktarda 
odun gönderilir. Bu odıuılar cins itiba
rile Rumeli odunlarından •ıaiı değil
dir. 

Bu sene Kandıra havalisinde odun 
lıeailmesine müsaade edilmemektedir. 

Bu havaliden odun ııelmerneai lı
tanbul .odun atolıu üzerinde teair yap
maktac!W. htanbUlun odoin ihtiyacı se

nede 325 bin çeki kadardır. Geçen se
neden 75 bin çeki ıtok .,.) kalmıştı. 

Şimdiye kadar Rumeliden ı26 bin çeki 
odun &elmİftir. Bu ıuretle mevcut o
dun 200 bin çekiyi bulnUıftur. Fakat 
bu miktar ihtiyaaı kiıfi değildir. 

Kandıra havali.inden odun gelme
me1i 6atler üzerinde teür yapmıftır. 

Yirmi Pi>. "'"'el İyi meıe odunu 240 • 
250 kuruta aatılıyordu. Anadoludan 
mal gelmediği, Rmneliden ıelen mııl ela 
azaldığı için fiat 270 kunıp çıkmıf· 

tır. 

Şehrin ışığı ve suyu 
Belediye iatatİltik müdürlüfü §İm· 

di ı§ık ve ıular hakkında bir iıtati1-
tik hazırlamaia haflaımıtır. Bu iıta
tiıtikte karanlık, aydınlık aokaklar, 
her aokakta kaç limba olduğu, bun
lardan hangiıinin elektrikle, hangisi 
nin haTa&azile yandıiı &Ölterilecektir 
Su iıtatiatiii de tehrin hangi nokta
larında ne cina au bulunduğu, bunla .. 
da ne kadar ıu iıtihlak ettiğini ııöste. 
recektir. 

Sokakta top oynayan çocuklar 
Son afuılerde mahalı. aralarında, 

hatti ba:.ı caddelerde, mektep tatilin
den dolayı mefau]iyetleri olnuyan ço
cuklarm futbol oynadıklarından tiki
yet ediliyor. Bu toplar yüzünden kın
lan camlar, kiremitler aayısızdır. Şi
kayetlerin çoialmaaı üzerine beledi
ye zabıtası talimatname.inin bu hu
suıtaki maddelerinin tamamile tatbi
kini emretmittir. Küçük yafta çocuk
lar aokak ortaımda top oynadıkları 
takdirde velilerinden para ceza11 alı
nacaktır. 

-
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Adem ve Havva davası 
Harpten sonra ortaya çıkmı9 

dünya meseleleri arasında bir ta-
. nesi vardır ki; erkek ve kadına
rasındaki ezeli davaya temas et
mektedir. Bu mesele kadının ba
yatta çalıfıp çalıımamaaıdır. Dün
ya buhranını tetkik edenler kadı
nm siy hayabna atılmasını itsiz 
erkeklerin çoğalması sebepleri ara
sında görüyorlar. 

Bu dava her yerde olduğu gibi 
F ransada da epeyce akisler yapb. 
Güzel yazan bir Fransız muhaniri 
haftalık aazetelerden birinde bu 
meseleyi eline aldı ve tetkika bat
ladı. Likin it dal budak saldı •• Ka
dın çalışmalı mı çalı9mamalı mı 
derken kadınlar koca bulamadık
larını, erkeklerin evlen
mediğini ortaya atarak çalıtmaya 
mecbur olduklarını söylediler. 

Biz ne kadar müsavat versek, 
onlar ne derece iddia etseler hil
kat ka~unları gösteriyor ki, kadı
nın içtinai hayatı erkeğin elinde
dir. 

Bu münak8'& uzadı.. Kadınlar 
erkeklerin evlenmemesi üzerine ke 
dınların evli erkeklerle nametru 
münasebetler tesisine mecbur kal
dıklarım yazdılar ••• Hala sürüp gi
den bu itin çok tuhaf cihetleri var .. 
Bakınız: 

Evlenme kanunlarının karı ko
cayı ölüncüye kadar birbirıne bağ. 
lamaundan korkanlar evlenmiyor· 
lar. Fakat (serbest birletme) sek
linde Yafıyorl!lr. Şu halde ne ~lu
yor? •. Kanunun kabul etmediği bu 
izdivacı, yavaf yavat cemiyet ka
bul ediyor. (Metres) ismi altında
ki kadın evvelce ablik ve kanun hu 
dutlarının dı,ında bırakılırken 'im
di yalnız kanun haricinde kalıyor. 

Eskidenberi aldığımız terbiye

nin, ablik umdelerinin tesirinden 

kurtulmak için bunları modaları 

geçmiye bqlamıt kıymetli mücev

herler gibi kutularına koyup şöyle 

bir çekmecede sakladıktan sonra 

d~nürsek (serbeat birletme) tek

linde y&f&yanlara namuuuz deme· 

ğe hakkımız olmadığını görüriiz. 

Çünkü; evlenme iki tarafın birlikte 

~mayı kabul etmesi ise, bu te

mel atılm19br. it bunu kanun vesi
kaJanna bağlamakta kalır. Bence 

kanun ile namus birbirine pek az 
tesadüf eden iki yolcudur.. Kadı

nm namusu Adliye makinesinin ka 

nunlarma değil insanlık kanunları

na bağlıdır. Erkek olsun, diti ol

sun insan, ancak umumiletmeme~ 
sile köpekten ayrılır ... On\ll\ı içinı 
dir ki; timdi bu (serbest birle~me~ 
ile birleşen çiftlere - bizde bilmenı 

ama - Avnıpada cemiyet karı kociı. 
muamelesi yapıyor. Sonra tarafe 

yinden birisi isterse bu beraberliği 

bozuyor. İtte: 

Gerek böyle serbest birletmeler

de gerekse evli bir erkek 
le • metres olmak teklinde 
kadın claima ziyandadır. . Çün
kü erkek onu bıraktı mı, Iİ:a
dın batıyor .•• Zira cemiyet her şe
ye rağmen erk~ği cinsi rabıtalarda 
kadın kadar bağlamamıs .... O ser-
besttir. ' 

Şimdi Fraııs1% kadınları içinde 
töyle dü~ünenler var: 

Madem ki: Artık evlenen arkek

ler az. Madem ki: Evli erkeklerden 

bir çoğunun metresleri var •• O hal-

. de kadınları kurtarmak için taad

düdü zevcatı kabul etınelidir, böy

lelikle kadın hiç değilıe koğulup 
.okağa atılmaktan kanun ve cemi

yet nazarında namussuz görülmek
ten kurtulur. Hem Fransız tebaa
ımdan olan Müslümanlarda caiz 
olan bu teY neden bizde de cari 
olama•m.. ,, 

Bir vakitler, Türkleri çok kadın 
aldığından, teaddüdü zevcata ta
raftar olduklarındatı dolayı tayip 
eden prpWarm zaten gayrikanu
ni tekilde ötedenberi tatbik ettikle
ri bu feyİ timdi kanunilettirmek İs· 
temeleri o kadar aaribime ııitti ki ; 
bunu y•z•madan geçemedim. 

FELEK 

Teberrü 
Pr-eııa Haliıa Pap.ıım haremi Te

rendil Hammefendi 90 yafında oldu
iu halde e...,,eı.i akıam vefat etmi4il. 
Duyduğumuza na;ı:aran, Terendil Ha
nımefendi, ölmeden evvel, Mercan yo 
kutunda iki yüz bin lira kıymetindeki 
Şerif Paıa haıımı Hilaliahmere hibe 
etmiıtir. Bundan batka, bayır yapma 
iı sok teven bu hanımefendi, Kanlıca 
köyüne de her ay ıs lira tahliı etmiı· 
tir ve Kanhcada bir de mektep açmıı· 
tır • 
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Zahmetsızce gençleşmek 

Mıntaka yelken yarışları Gençleıınek için malfun ıekilde 
(Voronof) aşısı yaptırmak usulü bir 
çok kimseler tarafından hof görülmü
yor. Bunlar aefil ve adi bir hayvan 
uzviyetinin cereyanıtabiiainde geçen 
ve tükenen bayat ve gençlik kuvvetle
rinin iadesine vesile olur diye o mür
dar hayvan neaçinin vücutlarına ili.ve
ıine bir türlü razı olmuyorlar. 

sahasında olduğu gibi 
klüpçülük girdi 

Sporun her 
bura yada 

Bizim bahsedeceğimiz gençlik bu 
türlü bir ameliye ile elde edilmez, belki 
tabii ve zati mevcat olan hayat 1cuv
vetleri, hastalıklar, yorgunluklar Ve' 

senelerce devam eden bayatın ağırlık 
ları, sıkıntıları ile atınmıt, bozulmuı 
ve azalmıı olmakla beraber henüz 
asarı baki ve mevcut olan hayat kud
retlerini ziyadeleıtirmek ve iade et
mek ~eklinde yapılır. Millet efradın
dan herhangi bir ıahıın hayati kuvvet 
lerini yeniden meydana getirmek ve 
ziyadeleıtirmek için gösterilen usul<: 
kimse itiraz edemez ve bu usullerden 
istifade edenlerin adedi arttıkça bü
tün bir milletin kuvvetlenip canlanma
•ına hizmet edilmiı olur. Bu hayırlı 
neticeyi elde etmek için de elimiz al
tında bulunan vasıtalardan başka bi'r 
şey kullanıllllllz. Azalmıt, bozulmut 
hayat kuvvet ve kudretlerimizi yen~
den iktisap e~ek için bu kuvvetlerin 
hangi sebeplerle azalıp çoğaldığını 
bilmek lazımdır. 

Bu hafta htanbul mmtalraaı ~i 
yarıılarmın ıonuncuıu yapddı. Birilıi· 
rini müteakip üç günde yapdaıı bu k.,.. 
fulara bet tekne ittirak tılmİftİr • Bu 
teknelerin isimleri kullananlar ve ldok· 
çulan ıunlardıT: 

1 - Kliret - Dümenci Sellin Ze
ki, klokçu izzet kulübü Fenerbehçe. 

2 - Böcek - Dümenci Şeref Re
fik, klokçu Şakir Atıf, kulübü Anadolu. 

3 - Ece - Dümenci Osman Oğuz, 
klokçu Enver, kulübü F enerbahçe. 

4 - ili. Trix - Dümenci doktor 
Demir Turgut, ldokçu Naci Halil, ku
lübü Galatasaray. 

5 - Yoldaş - Dümenci Hayrettin 
Talat, klokçu Sadi, kulübü Fenerbah
çe. 

Bu bet teknede 11 - 12 - 13 ağuıtoı 
tarihlerinde yanıtılar. Müaabekalar 
çok heyecanlı oldu ve merakla takip e
dildi. Burada bir noktayi ilive etınek 
lazımdır. 

Doktor Demir Turrut hakikaten iyi 
bir yelkenci ve yarqçıdır. Bunda inzi. 
marn eden, bu husustaki bilrisi k.,.... 
dısinin muvaffakıyetini temin ediyor. 

Demir Turgutun hüsnüniye • 
tinden biç §Üpbemiz yok, yal. 
ruz teessüfle haber aldık ki, son ya
rııta biç te hoı olmıyan ve yeni ca.n
lanmağa baılamıı bulunan yelken sporu· 
muzun istikbali noktai nazarından çok 
tehlikeli bir hareket yapdnuftır . 

Bizde her sporda, olduğu gibi bun
da dR kulüpçülük kafası haklın olursa, 
çok nezih devam ede gelen bu spora 
da yazık olacak. 

Hadise ıudur: 
Pazar günü, yanı baılarken, teıki

lata mensup olmıyan busuıi bir ıarpi 
ismi li.zım olmıyan bir zat tarafından 
kullanılarak yanı mahalline gİrmİf 
ve iki haftadanberi yelkenciliğin vuku
funu, bütün yelken meraklılarma gös
teren Anadolu kulübünden Şeref Zeki 
ve Şakir Atıfın kullandığı böcek §Mpi 
sine çapa bez vermişlerdir. Bu hal 
bir mil imtkladınca devam etmiı ve Ga
latasaray filiınasını t8§ıyan yanı hari
ci şarpi böceğin rüzrarını mütemadi
yen mani olmuıtur. Vaktaki ıaman
dıra dönüşünden sonra it ustalığa va
beste kalınca, Şercl gayet tabii ola
rak Galatasaray filimaıım ta11ıyan ve 
yarışı, yarış sahasından fakat müsabık 
olmıyarak takip eden, mahu,t ıarpi ge
riye kalmıı ve bu ıuretle kurtulan bö
cek lstanbul birincisinden bir saniye 
geç yanıı bitirmiıtir. 

Bu iıte kast vardır. Hiç, tevil gö
türecek tarafı da yoktur. 

Ancak bu kasttan Demir Turgutun 
haberi kat'iyyen olmadığına eminiz. 

Şimdi o gün o yarııı seyredenlerin 
kafasında birer istifham belirecek ve a
caba, bir mil böyle gitmeseydi netice 
ne olabilirdi? diyecekler. 

Bu kendi kulüplerine mensup genç 
bir sporcunun kariyerile oynamak de
mektir. Sporun her sahasında yaptı
ğımızı, bu daha yeni canlanan sporda 
da tatbika kalkııırsak, ilerliyeceğimize 

gerileriz. * * * 
Eskişehirde gUreşler 

30 Ağuatos 933 zafer bayramı mü
nasebetile Eskitehirde büyük bir gü
ret hazırlanmıştır. Bu güreıe bütün 
Türk pehlivanları davet edilmiştir. 

Baıa 200, serbest birinciye 150 lira 
Yerilecektir •• 

Gorki'de yapılan maç 
Gorki (Milliyet) - (Gorki) de 

sabahtanberi istirahatteyiz. Maça 
ancak mutata merasimden sonra 
19,30 da baılanabildi . Hakem re
ne Moskovadan Şelçikof • Bizim ta
kını §Öyle: 

Avni, Hüsnü • Y qar, Feyzi - Sa -
mih <Ihsan) - Bilal, Şükrü. Fuat - Va
hap - Sait - Niyazi. 

Para atıldı. Biz rüzgar altındayız. 
Hava yağmurlu ve aoğuk. llk akını 
biz yapıyoruz. Fakat bu akırumız Va
habın ofsayt kalmasile kırılıyor. Ve 
kalemize götürdükleri topu Y qara 
yapılan bir favulle kesiyoruz. Tekrar 
gelen topu aoliçleri avuta atb. 

Biz hücumdayız. Oyunun betinci 
dakikaları. • • Hep sağdan onlarm ru
uf sahasJndayız. Bir aralık top on-
larda. · Hücuma geçtiler. Fakat haf 
hattımızda kınldı. 

8 inci dakika: Vababm 20 metre• 
den bir ıütü avuta gitti. 

10 uncu dakika: Fuat Niya.ziden 
müaait vaziyette aldığı pa11 gol ya
pamadı. Soldan ve aağdan iki hücum 
yaptılar. Sağiçlerinin ıütü avut oldu. 
Tekrar kalelerine sokuluyoruz. Fuada 
iki kiJi birden favul yapb. Vababm 
çektiği tüt kale direğine çarparak ge
ri geldi, top onların kalesinden uzak· 
laıtı. 

Tekrar ortadan ııkıfbrıyoruz. Ab
lan şütü kaleci tuttu. 

Sahanın kaygın bir halde bulunma• . 
aı topu tamamile kontrC>le fırsat ver
miyor. Maamafih biz onlara faikiz. 
Daha iyi kontrol edebiliyoruz. Soldan 
hücumlarını kornerle durdurduk. Kor• 
ner ahtı tehlikesiz geç~ yağın.;.. ıid
detlendi. Tazyike devam ediyonız. 
Top daima onların nısıf aahaıımda, 
dolaııyor. Bir aralık ortadan hücum 
yaptılar. Sola geçirdikleri topu Bilal 
kapb ve kaleciye geri pası vererek 
hücumlarını durdurdu. 

18 inci dakika: Soldan iniyoruz. On 
lara korner oldu. 

20 nci dakika: Gene tazyikte de
vam ediyoruz. Bir korner daha oldu. 
Fakat hp ikisinden de istifade ede
medik. 

22 nci dakika: Ortadan iniyorlar. 

Tehlikeli bir vaziyet oldu. Az daha 
bize gol oluyordu. Allahtan aağiçleri 
ıüt atamadı. 

24 üncü dakika: Karııhklı iki akm 
oldu. Fakat neticesiz. 

25 inci dakikada Fuat aağdan aldı· 
iı pasla falsolu bir ıüt attı. Bir gol da
ha kaçınruf olduk. 

27 nci dakikada kalelerinin önünde 
yiz. Sağdan bir akmımızı kornerle 
durdurdular. Avut oldu. 

30 uncu dakika: Top bir müddet 
ortalarda dolaştıktan sonra tam kale· 
nin önlerine geldi. Santralorlarının 
kuvvetli bir ıütünü Avni maharetle 
tuttu. 

Hep tazyikteyiz. Niyazi aldığı müsa
it bir paala kaleye kadar indi. Atbğı 
ıütü kaleci kornere atmak ıuretile • 
kurtardı. 

37 nci dakikada: Hakimiyet gene 
bizde. Onlar araaıra münferit akınlar 
yapıyorlar ye ekıeriyetle bizim müda
filer sabanın bozukluğundan mütkül 
vaziyette kalıyorlar. 

43 üncü dakika: Hücumdalar. Fa
kat kalemizin önünde ıüt atamıyor
lar. Bir korner yapbk. Avut oldu. Ve 
devre O - O berabere bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Bu devrede ihsanın bacağı tutuldu. 

Yerine Si.mib aantrhaf oynuyor. Bu 
devrede de hakimiyet bizde. Bütün 
forvetleri dahi geri geliyor. Bir ara• 
]ık aağdan bir hücum yapmak iatedi
ler. Fakat Feyzinin yerinde müdaha
lesi hücumlarını kırdı. Ve topu sağa 
reçirdi. Bili.I topla beraber yürüyor. 
Saide verdi. Durmadan Fuada geçen 
topu birden bir vunııla Fuat gol yap
tı. 1 - 0. 

17 nci dakika: Sağdan hücumumu
zu favulle durdurdular. Niyazinin 
çektiği ceza vuruşunu Vahap kaparak 
§Üt attı. Kalecileri tuttu. Ortaya attılı 
topu santrforları kalemize doğru gö
türdü ve ıüt attı. Fakat top Avninin 
ellerinde. 

20 nci dakika: Tazyikimize devam 
ediyoruz. Çocuklarm nef.,.leri gayet 
iyi. Hiç bir yorgunluk alameti yok. 
A.rasıra onlar da hücum yapıyorlar. 

25 inci dakika: Hücumlarımız şid· 
detlendi. Sağlı sollu akınlar yapıyo
ruz. Şütleriınizi kalecileri tutuyor. 

28 in.S dakika: Soldan kalemize 
yaklaştılar. Ortalanan topu santrfor
lan kafa ile kalemize attı. Fakat Av
ni tuttu. Oyunu biraz açblar. Bizi sı
kıştırıyorlar. Sağdan aleyhimize bir 
korner oldu. Fakat neticesiz. Soldan 
inınek istedik. Kornerle durdurdular. 
Avut. 

3 5 inci dakika: Ortadan tehlikeli 
bir akın yaptık. Fuat Vahab;> verdi. 
Vahap kale yakınlarında topu ayağın 
dan fazla açtı. Kaçırdık. . . 

Gene bücumdayız. Kalecilerı Va
habın şütünü, muhakkak bir gölü kur
tardı. 

38 inci dakika: Sağdan iniyoruz. 
Niyazi Saide müsait vaziyette ileri pa· 
sı verdi. Sol müdafileri ve kalecileri 
birden fırladılar. Fakat Sait topu dur
durmadan ani olarak kaleye çevirdi 
ve top kalenin sol direğinin için~ çar
parak içeri girdi. Gol. 2 --O galıp va• 
ziyetteyiz. 

Mütemadiyen onların nısıf aahaılD• 
da oynuyoruz. 

42 nci dakikada bize soldan firikik 
oldu. Vunq yapıldı. Santrforları sıkı 
bir kafa vunqu ile kalemize attı. Fa
kat direğin ilıtünden avut. 

Gene top onların yanın saha.sına 
reçti. Kalelerini güçlükle müdafaa e
diyorlar. 

Soldan iniyoruz. Fuat Vahaba ver• 
di. V a.habm ıütünü kaleci plonjonla 
kurtardı. 

Arkadan bize soldan indiler. Ya
ıar kornere çıkardı. Kornerden gelen 
topu müdafilerimiz kafa ile uzaklaı
tırdılar. Top ortalarda dolaşırken hll
keınin düdüğÜ oyunun bittiğini ilan 
etti ve 2 - O galip geldik. 

Forvet hattımız her iki devrede de 
gayet iyi oynamııtır. Fakat ilk dev• 
rede çok gol kaybettik. . 

Haf hattımr.z iyi çalıttı. Ve forvetı
mizi yürütebildi. 
Müdafaamız ilk devrede iyi değil

di. Fakat onlar iatifade edemediler. 
ikinci devrede iyi oynadılar ve nite• 
kim vaziyete hakim olduk. Avniye 
çok it dütmedi. Yalnız ilk dewede bir 
iki tehlikeli vaziyetten bizi kurtardı. 

Teşekkür 
Hemıiremin irtihali münasebetile 

taziyet lôtfunda bulunan muhterem 
zevata ayn ayrı tetekküre imkan bu
lamadığımdan bu hususta ceridei fe
ridelerinin tavaitini rica ederim. 

inhisarlar memurin müdürü 
Tevfik 

Sıhhatte bulunan bir inaanın <;leva• 
mıhayatı için muhtaç olduğu §e:r gıda 
ile saf havadır. Gıdaaıru noksansız al
dığım farzettiğimiz her hangi bir kim
senin en büyiik ve en zıhhi ihtiyacını 
saf ve ceyyit havadır. Bunu temin e
demezse sıhhati muhtel ve bayab sek
tedar olur. lıte ne kadar nüfus ve 
halk kitlesi bugün kapalı daireler için
de, dört duvar arasmda fabrikalar, 
bürolar, kalemler, meclisler, müessese 
ler, mektepler ve sair emsali yerlerde 
:raf ve temiz hava noksanından müte .. 
esair ve mustarip ve sıhhatleri muhtel 
olarak ya§ıyorlar. Son taharriyat ı:ıe· 
ticesi malfun olmuıtur ki muhtaç oldu
ğumuz en asli gıda anasınndan olan 
vitamin ziya vasıtasile vücudumuza 
dahil olur. Bu itibarla ismi geçen ka
palı yerlerde vakitlerinin bir çok kıs
mını geçiren kadın erkek bir çok nü
fus lüzumu derecede ziya ve oksijen
den mahrum olarak ya§arlar .• 

Mademki bu gôbi kapalı yerlerde 
yaşıyan insanlar için ki.fi miktarda 
saf hava ve ziya almak mümkün değil 
dir. Bahusus bu gibi yerler büyük te
hirler dahilinde bulunursa! 

'Punun için en evvel yapılacak ~ey 
bu gibi yerlere anasırıhaaytiyenin üs
sülesası olan oksijen ile ziya ithal et
i' o;ktir. Zira hiç unutmamalı ki nere
d<; saf bava vardır. Orada ziya da 
mevcuttur. Bunun suretitalbiki ljir i· 
ki şekilde kabiliicradır. Bunlardan bi
rinciai o gibi yerlerde bulunanlar her 
gün muayyen bir müddetle bu h.,.UM 
elveriıli cesim daireler ve bav.,clar 
gen;~ yerlerde kendi yerlerinde bula
madıkları oksijeni almalıdır. V -,y,. 
bunlar için camdan cesim daireler in ... 
r.a olunur v e muhtaç olduklan oktijen 
~ralara verilir. Ayni zamanda bu _ .bi 
yerlerin (ültraviyole) §Uaatmm nü:u 
zuna mani olmıyan yeni camlaTdan 
yapılırsa gÜnetin bayatbahıa te•irin
rlen müstefit olurlar. Londra hastaha
nelerinden birinde böyle bir d"ir., ya• 
rılmış, yalnız burada kullanıl~n ca
mın havayı geçirmiyen neviden olanı 
intihap edilmit ve bapıca verem ha•
l~lan hakkında yapılan bu dairedı; 
h:ı. vadaki oksijen miktarı yüzde ellı 
ni•betinde haatalara teneffüs ettiril
nı~kle pek büyiik istifade görülmü~tü" 
Y ıı.lnız bu dairelerin inşa edildiği c"
mın her halde hava nüfuzuna mani 
camdan olmasına itina etmekle ı,,.ra
ber teneffüsten mütehassıl bamızıkar
bon gazının orada teraküm etmeoi teh 
: 'lre ve mahzurunu bertaraf etmeli ve; 
acık şule ve elektrik f"rrareai gibı 
ş~ylerin bulunmamasına da dikkat et
ın.,k lazımdır. 

Büvük.zd·1 
Dr . . ŞCKRO 

ALENi TESEKKÜR 
Sevğii.i Valdemizm-vefatı dollayiısiJe 

rerıaze merasımına Vıe tees.SÜI11erimizıe iş
tirak eden zevatı keırama ayrı ayrı teşek 
küre we.ssürlerimiz mani dldıuğ,undan 
lütfen muhterem .gazetenizin <tavaısütü
nü rica ederiz. 

Kerimeleri : Prenses Nazli v<: Rıulöye 

Halım. (6429) 

lHTlRA iLANI 
Devredilecek ihtira beratı 

« TayyareJ.eri.n satıh hamiline (kanat) 
ait islahat» hakkındaki ihtira için is
tihsal edilmiş olan 25 Ağu.stoıs 1928 ta
rih ve 1357 numaralı ihtira beratı iiu
riruleki hukuk bu kerre başkasına de
vir ve yahut icara verileoeğ~nc>en bu 
hususta fazla mali1mat e<linıiıoek arzu e 
den zevatın İtanbutda, Bahçe kapıda. 
Taş hanında 43-48 numaıralaNla !din 
vekili H. W. Stock efendiye müracaat 
etmeleri ilan olnınur. (6310) 5409 
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Barik Hayat Kaza ve Otomt>bll 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaphrmız. 

Türkiyede bilAfasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayı'lıZ. 

4908 ; 

I İst. Mr. K umandanhğı Sa. Kom. ilanları ,

1 l1_R_A_DY_o_ı 
Harbiye r'1ektebi için alına 

cak on sekiz bin kilo sade ya 
ğmın 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 
mele üzere her gün ve pazar
lık gününde belli saatinde te
minatlarile Merkez Satın Al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(154) (3979) 5340 

Topçu atış mektebi için beş 
yüz kilo benzin ellişer kilo B, 
88 mobiloil marka yağ ile on 
kilo vazelin ve üç kilo üstüptü 

. pazarlıkla 17 -8-933 perşembe 
günü saat 15,30 dan 16 ya 
kadar alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 

· her gün ve pazarlık günü bel
li saatte teminatlarile T opha
ne de Merkez satmalma komis 
yonuna geimeleri. 
(181) (4105) 5469 

~~· 
Topçu Atış mektelli ihtiyacı 

için dokuz kilo saf vazelin, 
dört kilo İnce saatci yağı, on 
dokuz kilo B marka mobiloil 
yağı üç kilo BB marka mobi
loil yağı, iki kilo gliserin, iki 
kilo bolvazbiratör sensen iki 
kilo salaşpur temizlik bezi 17 -
8-933 perşembe gunu saat 
15,30 dan 16 ya kadar pazar
lıkla satın alınacaktır. Şartna
mesini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa girecek
lerin belli saatte Merkez Ku
mandanlığı Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(182) (4106) 5470 

* * * 
Harbiye mektebi ıçın yüz 

top 68 X 100 eb'admda Simi
li kağıt 17 -8-933 perşembe gü 
nü saat 1 1 den 1 1 ,30 za kadar 
pazarlıkla alınacaktır. Talip o
lanların belli gün ve saatte 75 
lira teminatlarile Tophanede 
Merkez satın alına komisyonu. 
na gelmeleri. (188) ( 4112) 

5473 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin 6000 kilo Bulgur 3-9-933 
pazar günü saat 14,30 dan 
15 şe kadar açık münakasa i 
le satın alınacaktır. Şart
namesını görmek iste
yenlerin her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (151) 
(3943) 5277 

Y eşilköy Hava Makinist 
Mektebi ihtiyacı için aleni mü 
nakasa ile alınacak üç yüz elli 
çeki Oduna talip zuhur etmedi 
ğinden miinakasası 24-8-933 
perşembe günü saat 14 ten 
14,30 za talik edilmiştir. Şart 
namesini görmek isteyenle
rin her gün ve münakasaya 
girmek isteyenlerin belli saa
tinde Merkez Satın alma ko
misyonunda hazır bulunınala 
rı. (197) (4146) 

• • * 
Altı gün müddetle dört ki 

şilik bir binek otomobili pa
zarlıkla kiralanacaktır. Pazar 
lığı 16-8-933 çarşamba günü 
saat 11 den 12 ye kadar Top
hanede Merkez Satınalma Ko 
misyonunda yapılacaktır. Ta 
lip olanların mezkôr saatte 
komisyona gelmeleri. (189) 
(4139) 

* * * 
Harbiye Mektebi için yÜZ 

elli kilo Cay 19-8-933 cumar 
tesi günü-saat 14 ten 15 e ka
dar oazarlıkla alınacaktır. Ta 
liple-rin şeraitini öğrenmek ü
zere her gün ve pazarlık günü 
belli saatte teminatlarile Top 
hane Merkez Satın Alma ko
misyonuna gelmeleri. (183) 
(4107) 

Kuleli Lisesi İçin 1700 yas
tık yüzü ile 1700 yatak Çarşa 
fmın yapılan aleni münakasa 
smda verilen fiatlar haddi la
yik görülmediğinden 20-8-933 
pazar günü saat 15,30 dan 
16 ya kadar tekrar münakasa 
sı yapılmak üzere bir hafta 
temdit edilmiştir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münak&sa günü 
belli saatte tem!natlarile Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satın alına · komisyonuna gel 
meleri. (184) (4108) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut Kıt'at ve müessesat 
hayvanatmın ihtiyacı için pa
zarlıkla alınacak Kırk bin ki· 
lo Samana tali:ı> zuhur -etme
diğinden 17-8·933 perşembe 
günü saat 11,30 dan 12 ye ka 
dar 9azarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gün ve pazarlığa gi
rişeceklerin belli saatinde Top 
hanede Merkez K. Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 
(201) (4149) 

* * * Merkez K. Kıt'at ve Mües 
sesatı hayvanatının ihtiyacı 
için otuz bin kilo kuru Ot 17 -

* * * 8-933 perşembe gunu saat 
Merkez Kumandanlığına 11,30 dan 12 ye kadar pazar-

. merbut kıt' at ve müessesat ih- lıkla satın alınacaktır. Şartna 
tiyacı İçin 6000 kilo Bulgur 3- mesını görmek isteyenlerin 
9-933 pazar günü saat 14 ten her gün ve pazarlığa gİrecek
~4,30 za kadar açık münakasa 

1 
lerin belli saatinde Merkez K. 

ile satın alınacaktır. Şartname Satın alma komisyonuna gelme 
sini görmek İsteyenlerin her leri. (200) (4148) 
gün ve münakasaya girişecek * * * 
lerin belli saatinde Merkez Topçu ve Nakliye mektebi 
Kumandanlığı Satın alma ko hayvanatı için Mayıs 934 ga· 
misyonunda hazır bulunmala- yesine kadar olmak üzere yev 
rı. (150) (3942) 5276 miye azami 365 kilo arpanın 

Harp Akademisi ihtiyacı 
İçin 8,000 kilo Kuru Fasulya 
için 000 kilo Kuru Fasulya 
12-9-933 salı günü saat 15,30 
dan 16 ya kadar açık münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya girişe 
ceklerin gösterilen saatte te
minatlarile Tophanede Mer
kez Satın alına komisyonun
da. hazır bulunmaları. (192) 
(4141) 

kırdırılması aleni münakasaya 
konmuştur. Münakasası 6-
9.933 çarşamba günü saat 14 
ten 14,30 za kadar yapılacak 
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek Üzere her gün ve mü
nakasa gününde belli saatte 
teminatlarile Tophanede Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (198) (4147) 

*** Merkez Kumandanlığı-
na merbut kıt'at ve Müesse
sat ihtiyacı İçin beş bin kilo 
makarna ile bin kilo 
Şehriye 21-8-933 pazar günü 
saat 14 te 14,30 za kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek isteyenlerin 

8ugiınkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
19 Cennet H. 
19,45 Hazım Bey tarafından ICaragöz. 
20,30 Udi SelAhattin B . ve Nubar efendi 

refakatile Hamiyet H . 
21,30 Gramofon' 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi. nal •J'UI 
ANKARA, 1538 ın. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeatra•ı. 
19, : Dan musilciai. 
20,15 : Ajana kberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
21: Tagannili konser. 22,15: Haf"d musiki. 231 
Dana musikisi, 23,45: Dans muaik:iai. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

21,IS: Sözler. 23.15: Haberler. Mü.teakibu 
Siııan musikisi. 24,35: Radyo orkestraıı 

ViYANA. 518 m. 
20.20: Karıtık danslar. 21,45: Zam.&IUl ait ıôa· 
ler. - Haberler. 2.Z,45: Senfonik konser. 

MILANA - TORINO • FLORANSA 
20,45: Pli.k. 21,05: Haberler. 21.JS: Leo Failin 
eaerleri.ndea ismi bi.Idirilmiyen. bir operet tem• 
aili. 
BOKREŞ. 394 m. 

13: Hafif muai.ki. - Hal.erler. l4ı Kur kon~ 
aeri. 18: Romen. musikisi. 21,05: Keman kon.• 
aeri, 21,50: Piyano kon.seri. 22.,20: Viyolonsel 
konseri. • 

Devredilecek ihtira beratı 
« Tayyarelere mahsus mücef saıtıb 

kanatlarına ai't islahat» hakkındaki ih
tira için istilual edilmiş olan 25 Ağua
t~s 1928 tarih ve 1352 numaralı ibtiıa 

beratı üzerindeki hukuk bu ker .. e baş 
kasma devir veyahut i.cara verileceğin 
den bu bapte fazla malilmaı edmmek 
isteyen zevatm İstaııbulda, Bahçe kc\pı 
da, Taş hanında 43-48 No. iarda kain ..., 
kili H. W. Stock efcıııdiye miiıraoaat et 
meleri i!Sn ohınur. (6311) 

5410 
DAKT;LO ARANIYOR 

Şaııtlıar : Türk olmak, lisanı ve dakti
foluğu eyi bilmek, Fransızca ve aynnı 
ba~ka e<:nıebi li"'!"' bilen tercih alımu.r. 
Büro işlerinde recrübe sahibi dlmak. 
İhtar: AraJl"ln mühim bir şirk<>tı!İir. Mü 
ıracaat: Teııcümei hal, ref.eıranıslar veya 
suretlleri ile Galata posta kutwıu 1094 
(6420) 

r~ ................... . 

Aann uındeıi "M 1 L L 1 Y E T'' tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aylığı 
6 .. 

12 • 

Türkiye iç.la 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak aeri •erilme%.- Müddeti 
•eç.en nüshalar 10 kuru4tur.- Gazete' ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Cazetemi.z illnların mea'u· 
liyetini kabul etmex. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy A•kert Rasat Merkezinden 

verilen habere göre bugün ba'l'a 

sakin o1acaktır, 

15-9-933 larilıinde La.va tazyiki 760 mi
limetre, en fazla sıcaklık 26~ en aı. 21 de
rece idi. 

her gün ve pazarlığa girişecek 
)erin de belli saatte Tophanede 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (196) (4145) 

* * * Harp Akademisi . ihtiyacı 
için 4200 kilo pilavlık pırınç 
12-9-933 salı günü saat 14 ten 
14,30 za kadar açık münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya giri 
şeceklerin gösterilen saatte te 
minatlarile Tophane Merkez 
Satın alma komisyonunda Ha 
zır bulunmaları. (195) 
(4144) 

*** Harp Akademisi ihtiyacı 
için 6000 kilo Nohut 12-9-
933 salı günü saat 15 ten 
15,30 za kadar açık münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartname 
yi görmek İsteyenlerin her 
gün ve münakasaya girişecek 

lerin gösterilen saatte teminat 
larile Tophanede Merkez Satın 
Allına Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (194) (4143) 

*"'"' Harp Akademisi ihtiyacı 
için 3000 kilo kırmızı Mer
cimek 12-9-933 salı günü saat 
14,30 dan 15 şe kadar açık mü 
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin gösterilen saat 
te teminatlarile Tophanede 
Menkez Satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(193) (4142) 

Harp akademisi ihtiyacı i
çin 180,000 kilo Arpa kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 
12-9-933 saat 16 da yapılacak 
tır. Sartnamesini görmek is
teyenlerin her gün ve münaka 
saya girişeceklerin gösterilen 
saatte teminatlarile Tophane· 
de Merkez Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(191) (4140) 

Stajyer ollamk Ru.syaya gönder>lecek taılebeleırle giımek iki erkek dakıti.!Dya 
ihtiyaç vardır. Li-sa.n bilenler 1ıeırcih o1unacaktrr. Summer Bank Pamuklu şube;si
ne müracaat olunmaısı. (6416' 



Radyoda haberler 
Her radyo sahipleri için radyodan 

ııünün havadiılerini dinlemek büyük 
bir zevktir. Çünkü bu haberlerin ek
'°riıl sazetelerde intiıar etmezden ev
vel ajanılar ve radyolann huıuıi mu
habirleri tarafından radyolara bildi
rilir. 

Bir çok radyolar huauıi otomobil 
mürailelerile ehemmiyetli haberleri 
dakikaımda merkezlerine bildirir. 

Bu ıekilde reportaj yapmıyao da
ha küçük t91kilith iıtaıyonlar iıe a
janslar ile anlqmıfbr. Ve günün bü
tün harici Ye dahili haberleri kendi
lerine vaktinde ırönderilir. 

Bu haberlerin bir çoğu yevmi gaze
telerden yarmı Te hatta bir gün evvel 
radyo merkezlerinden ilan ediliyor. 

Avrupa radyolan vaaati olarak gün
de dört, bet kere radyo ile haberler 
neırederler. 

Meıeli proırramlannı dercettiğimiz 
Yartova, Prag, Budap91te, Viyana iı
tasyonları ilk haberlerini aabahleyin 
aaat dokuz ile on araaında netrediyor
lar. 

Bundan maada her aabah her lt a
damı evinden çıkmazdan evvel ııüne 
ait ırazete havadislerinden radyo ile 
haberdar edilir. 

Bazı merkezler gazetelerin bir haf .. 
talık siyasi ve memleket haberlerini 
hüliaa ederek hafta sonlannda neıre• 
derler. 

Şu halde Avrupa radyolarının mun· 
tazam dinliyicileri dünyada cereyan 
eden vukuattan mallimattar oluyor· 
lar. 

En mühim aiyaai haberlerin itina 
edildiği kadar spor haberlerinin de 
nakline dikkat edilir ve bütün Avrupa 
iıtasyonlannda spor maçlarını nak
letmek için birer daimi kablo tesis e· 
dilmiıtir. Maçlann yapıldığı günlerde 
radyo merkezlerinin •por rekortörü 
maç mahallindeki mikrofonun batma 
geçer ve maçta seyrettiği sahneyi ta .. 
mamile gördüğü gibi bütün teferriia· 
tile anlatır. Dinleyiciler evlerinden bü
tün harekatı ııözleri önlerinde canlan
dınr ve maçı yerinden ırörüyormuı 
kadar alaka ve heyecanla hoparlör
lerinden takip ederler. 

Raaat haberleri günde en aıağı üç 
kere bütün merkezlerden ilin edilir. 
Bunlann bilha,sa ıeyyahlar için ehem
miyeti pek büyÜktür. 

lıtanbul radyosunun da bu nevi neı 

Vapurcuların 
Anlaşması 

(Başı 1 ind ııahih<k) 
diıine l'fMlmi bir tebliğ yapılmadığını 
söyliyerek «hakem» mi yoksa mutavaı· 
aıt mı tayin ettiklerini aormuf ve va
purcular müttefikan: 

- Hakem, tayin ettik demiılerdir. 
Bunun üzerine ıu tahkimname im ... 

zalanmııtır: 
cBiz aıağıda imzalan olan vapur 

sahipleri 29 mayıs 1933 tarihli ve 
2239 numaralı kanun mucibince çalıı· 
mak üzere teıkil edeceğimiz Türk An<>
nim ıirketinin esas nizamnamesini tan ... 
zim ve ihzar etmek ve aramızda mev· 
cut olup izah ve tayin edilmİf olan bil· 
cümle ihtilafatı kat'i ve nihai surette 
hüküm ve karara raptederek nizamna
meyi bu karar dairesinde tanzim etmek 
ve hakem karanna merbut olao İfbu 
nizamname cümlemiz tarafından kabulü 
mecburi bulunmak üzere Türkiye it 
Bankaaı umum müdür vekili Muammer 
Saffet Beyefendi ile htanbul ıubeıi 
hukuk müıaviri lsmail ı.~ Beyefendi 
yi hakem nasb ve tayin eyle :.• 

Muammer Bey bunu müteakıp arada 
esasen bir ihtilaf mevcut olmadığuu 
ye ihtilif gibi ırörünen vaziyetin auf 
§Ahsi dütüncelerin ve asap gerginliği
nin bir tezahürU olduğunu llÖyliyerek 
vazifeyi kabul ettiğini söylemiıtir. 

Vapurcular, itilifta batlangıç nok
tasının Yalova itilafı olduğunu kabul 
etmitlerdir. Bu itilafa göre meclisi ida· 
re şöyle teıekkül edecektir: 

Takdiri kıymet komisyonu vapur· 
lara kıymet takdir edecektir . Bu suret
le her firmanın sermayesi taayyün ede
cektir. Sermayeye r- "'\ran sıralanan 

bu firmalardan ilk ye "·•İ meclisi idare
ye almacaktır. Müdür veya murahhas 
iza meselesine gelince; eğer meclisi i
dare bu hususta müttefikan lıarar vere
bilirse müdürü tayin edeceklerdir. it. 
tifak ha11l olamadığı takdirde lktısat 
vekili Celal Beyefendinin gösterdiği 
hal teldi timdiden vapurcular tarafın· 
dan kabul edilmittir. 

Vapurcular meselesinin bu fekild11 
halli memnuniyeti muciptir. Vapurcu• 
larm göıterdikleri hüsnü niyet her hal· 
de tirketin muvaffakıyeti için iyi bir 
alamettir. Muammer Beyin de bu hu
suıtalô. dirayeti kayda değer. Onun 
telkin ettiği bitarafldı: ve itimadın bu 
meselenin hüsnü suretle hallinde mü· 
him bir imil olduğuna tüphe yoktur. 

* * Huıuai vapurlara kıymet takdirine 
memur komiıyon, bugÜn bir içtima ya 
Pacak, bir kaç vapurun daha kıymet· 
!erini teabit edecektir. 

Yeni efya tarilui 
1 EylUlden itibaren Türk limanlan 

araımda tatbik edilecek yolcu ve et· 
ya tarifelerini ihzara memur komis
yon, dün Sadullah Beyin riyaııetinde 
toplannuı ve etya tarifeai aza tarafın 
dan parafe edilmiıfir. Bu tarife, dün 
a~t":"' veki~et~n taıdikına gönderil
mıttir. Komıayon, yolcu tarifeaini de 
bir kaç içtimada intaç edecektir. 

Yeni na,rly•t 

Holivut 
Holhmtun Uçünıcü sene (34) in;ci sayı 

•ı çok güzel resimler ~ .zengin miiınıdc>
racaiıla inıtıi,,... etmiştir. 

1 Muhtelif radyo hab•rl~r!:] 
Viyana radyosunda TürK 

temsilleri 
Türklerin Viyanayı muhasara etmele

ri münaıebetile Viyaoa radyosunda daha 
iki temsil vet"ilecektir. Temsillerin birisi 
8 Eylül alqamı diğeri de 10 Eylülde skeç 
teklinde Viyana radyosunda neşredile
cektir. 

Birinciıinin idaresini Viyananın Burft 
tiyatrosu artistlerinden Aılan, ikincisinin 
kini de Dr. Müchtern deruhte etmiıtir. 

Dünya yüzme şampiyonluğu 
2S,26, ve 27 Ağustos 933 günü Buda· 

peıtede ve Tuna nehrinde dünya yüzme 
müsabakaları tertip edilecektir. 

Müsabakalar hazırlanan nakil teıisatı
le mahallinden Budape9te radyosu va11· 
taıile nakledilecektir. 

Gündüz olmak itibarile her taraftan 
dinlenmiyecek olan nakiller ayni günün 
ırecesi gene Budapeşte radyosu vasıtasi· 
le ilan olunacaktır, 

Oslo istasyonu 
lsviçren.in Oslo ıehrinde son sistem ve 

ıso kilovat kudretinde mükemmel bir is
tasyon imali bitmek üzeredir. 

Lucarne konferansında tespit edilen 
1185 metrelik dalga uzunluğu ile çalııa· 
cak bu poıta Avrupamn her tarafından 
duyulacağı tahmin edilmektedir. 

Merkez ıs kanunsani ı934 te iılemeye 
batlıyacakbr. 

Fransız postahanelerinde 
Yeni radyo kanununa nazaran her 

Fransız her ıene nasıl bir radyo kullan
dığını en yakın poıta mevküne götürerek 
marka11ru kaydettirmek mecburiyetin
dir. 

Bu nizamname ilan edilir edilmez poı· 
tahanelere 500000 kişiden fazla abone 
hücum etmiıler ve posta idaresi itini ırö
remez bir hale ıreldiğinden herkesin ev• 
lerine gitmesi ve muayyen zamanın tem
dit edileceği haber verilmiıtir. 

N•••••••••••••U• •••••••• o o aoo ·' •••• • • • ouaı••IHlll•a•~ 

riyala dikkat ve ehemmiyet vermeıi 
temenni olunur. Haberler neıriyatm 
en sonuna aıkııtırılacağı yerde bir kıs
mı da istirahatler esnasında ilin edi
lecek oluraa hiç te fena olmaz. 

Tepebatına yapılacak daimi kablo 
biraz daha uzatılarak stadyumdan 
nakiller için de kullamlmasıru arzu et 
miyen kimııe bulunmaz zannederiz. 

Turgut MITAT 

Herriot 
Yarın bekleniyor 

(Başı 1 inci. sahifede) 
Hariciye hususi kalem müdürü Refik 
Amir Beyle birlikte bu sabah saat 2 
de Yamaya hareket etıniıtir. Zafer 
torpidosu bu sabah güneıle beraber 
Yamaya vasıl olacaktır. M. Herriot, 
Varna•da Kral Boris Hazretlerine m.İ· 
safir olacak ve ağlebi ihtimal yarın 
ıehrimize gelecektir. Zafer torpidosu 
nun yarm öğle üzeri Dolmabahçe ö
nünde demirlemesi muhtemeldir. Muh 
terem misafirimiz için Perapalas ote
linde bir daire aynlmıştır. M. Herriot 
nun yarın aktamki trenle Ankaraya 
ıritmesi çok muhtemeldir. 

Kongre kapandı 
SOFYA, lS (A.A.) - Radikal bir· 

liği kongreıi dün meaaisini bitinnit
tir. Kabul olu-ıan iktıııadi karar ıu· 
retinde <'ünya iktıııadiyatırun milletler 
arasında iktısat teaanüdüne müatenit 
bir tarzda kurulması lüzumu ilin o
lunmaktadır. 

Bu tqek'tül 11nıf ve milel tp'-,akkü· 
mü olmamalıdır ve beynelmilel veya 
mıntakavi tedbirler paralann i:stikra
n ve gümrük mütarekesine kati ria
yet ve bu mütarekenin temdidi ile ta• 
hakkuk ettirilmelidir. Karar suretin· 
de iıtihlikin artmaaına, itlerin tek
rar baılamasına ve itsizliğin azalma
ıma yardım edecek ıurette iıtiboalin 
tensik edilmesi tavaiye ve wnumi men 
faatlerin temini için trüst ve kartelle 
rin mürakabeıi telkin olunmaktadır. 

Siya&İ karar 
- :on~ ' kabul olunan aiyasi ka· 

rar sure le ancak demokrat bir hü 
kiimet usulünün memleketlerin içti· 
mai teıki!l\tında manevi ve fikri teı· 
riki mes; i mümkün kılacağı, çünkü 
ancak böyle bir uaulün bütün vatan· 
daılann kanun önünde beraberliğini 
mahkemelerin istikli.lini ve ıöz ve 
matbuat hürriyetini teınin eyleyeceği 
beyan olunmaktadır. 

SOFYA, IS (A.A.) - Kongre aza 
11 buııün Bulgariıtanda ııeyahate çıka 
caklardır. 

M. Herriot Solya fahri hem,erm 
LYON, ıs (A.A.) - Belediye 

mecliıi Sofya belediye reisi M. Arocha 
coff'tan ıu telgrafı almıştır: 

Bugün bilhas:ıa M. Herriot'nun f"· 
refine davet edilmi, olan Sofya bele· 
diye mecliıi Bulgar hüklimeti mümes
ıilleri, Fransız diplomatları, radikal 
ve demokrat kongre mümessilleri, me
buslar ve ıehir eırafı huzunında M. 
Herriot'yu Sofya fahri hemıerisi ilin 
ebniıtir. 

10 seneyi 
Kutlula yacağız 

(Baıı 1 inci e.ahifedc) 
giinün ve gecenin muhtelif saatlerin
de ayn ayrı yerlerde tekrar edilecek· 
tir. Nakil va11talan bayram ıerefine 
halkı yarım ücretle tatıyacaklardır. 
Şirketlerin buna dair yapılan müraca· 
ata yakında muvafakat cevabı verme 
leri bekleniyor. 

Halkın "'e geçit reomine iıtirak ede 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 16 ACUSTOS 1933 

Zabıta hizmetinde kullanılan bir 
otomobil 

1 Karı ere c ,; ıao i ar ı m ı: 1 ---Ayşe lbrahim Hf. 
Sayfamıza gösterdiğiniz alakadan do 

layı tefekkür ederiz. 

lıtanbul merkezi pek kuvvetli bir is· 
taıyon olmıunak itibarile kullanmakta 
olduğunuz ilet ile Ankaradan ya:z mev· 
siminde lıtanbulu dinliyebileceğinize ib 
timal vermiyorum. Fakat timdiki halde 
- Ankarada da, buradan dinliyemediği 
niz, Ankara istasyonu il" iktifa edecek 
olursanız - kııa doğru küçük makine
nizle Istanbulu tl.a muhakkak dinlemek 
mümkün olacaktır. Sahip olduğunuz i
let ile müsait kıt geceleTİnde bir kaç ec 
nebi merkezinin bile dinlendiğine ıahit 
oldum. 

Arzu ettiğiniz makineye gelince. ıim
dilik bundan sarfı nazar etmenizi tavsi
ye ederim. 

Yalanda radyo merkezlerinin dalga· 
!arı birbirine pek yaklaıacağmdan bu fi 
atte timdi alacağınız bir alet ile. doğ~, 
dürüst hic bir merkezi dinlemeruz kabıl 
olamıyacaktır. 

Bundan başka htanbul istasyonunu 
dinlemeğe çalışırken makinenin ayırma 
kabiliyeti az olduğu cihetle diğer kuv
vetli merkezler burasını dinlettirmiye· 
cektir. 

Bir müddet sonra gene fikrimizi sor
manızı rica ederim.' 

T. M. 

Mukarrer program 
da değişiklik yok 

(Başı 1 inci sahifede) 
lesi reiıi Kerim Beyin istifasından 
rnallimatım yoktur. Bu yeni bir haber 
değildir. Eski iatifalardan galattır. 
Bir takım şayiaları gazete sütunlarına 
geçirmekle Cümhuriyet gazetesi efki 
rı umumiyeyi tağlit etmiştir. Birkaç 
güne kadar itlerimiz tekemmül ede
cektir. O vakit size esaslı mallimat ve 
ririm!' 

Ecnebi profesörler 
Vekil Bey dün öğleden ıonra Üni

versitede ıalahat itlerine dair tetkika
tına devam ebnİf ve akfaM aaat 3'S 
ğa kadar getirilecek ecnebi profesör 
ler meselesile mefgul olmuttur. Şeh
rimizde bulunan ecnebi profesörler 
müıavir M . Malche ile birlikte vekil 
beyi ziyaret etmişler ve Onivenite 
ıalahatı etrafında uzun boylu ırörÜt· 
müılerdir. Vekil Bey Üniversitede her 
gün mefgul olacağından kendiaine e
minlik oda11 tahıiı edilmiı, emin Dr. 
Neıet Omer Bey makamını eaki di
van odat1na nakletmiıtir. Kalemi mah
sus için de, vekil beyin odası yanıft· 
da bir daire tahsiı edilmittir. 

Cenevre Üniversitesi sanat tarihi 
profesörü dün Üniversiteye gelerek 
Dr. Ne§"t Ömer Beyi ziyaret etmit ve 
yapılan ıslahat hakkında takdir hiıle 
rini beyan etmittir. 

Maarif vekil vekili Bey dün sabah 
11hhiye müdürlüğüne ırelerek öğleye 
kadar metırul olmuıtur. 

Üniverıite idare heyeti Tıp fakülte· 
sinin nakli itini dün ihale etmiıtir. Fa 
kültenin nakline cumartesi günü bat· 
lanacakhr. 

Ecnebi profesörlerin mukaveleleri• 
nin yapılmaoma baılanınııtır. Şehri
mizde bulunmakta olan ecnebi profe
sörler vekaletle anlatmıı oldukların
dan iki gün sonra memleketlerine dö 
neceklerdir. Bir hafta sonra, davet e· 
dilen yedi ecnebi profesör daha tehri
mize gelecek, kendilerile mukavele 
yapılacaktır. Profsörlere lazım ırelen 
izahatı vennek için ıslahat heyeti aza 
smdan ve Fen fakülteai reisi Kerim B. 
memur edilıniıtir .. Maarif vekil vekili 
Dr. Refik Bey bugün de Üniversiteye 
ırelerek ulahat iılerile uğratacaktır. 
Öğrendiğimize göre Dr. Refik Bey da 
ha bir hafta kadar tehrimizde kaldık 
tan sonra Ankaraya gidecek ve tekrar 
lıtanbula dönerek Üniversitedeki me· 
saisine devam edecektir. ............................................... _. ___ , ..... 
rek asker ve mekteplilerin toplanma· 
11 için Beyazıt meydanı intihap edil· 
mittir. O ııün bu meydan mah}eri bir 
manzara arzedecektir. Bayram gece
leri için de muhtetem §"nlikler ve fe. 
ner alaylan tertip edilecek, havai fi. 
etkler atılacak, atet oyunlan yapıla· 
cakbr. Cümhuriyet bayramında bü• 
tün evler, hiç olmazaa birer bayrak 
aamıt olacaklardır. Arzu edenler, bü
yük tenvirat da yapabdeceklerdir. 
Şimdiden bir çok kimseler evlerine 
aoacakları bayraklan tedarike batla· 
mışlardır. Yapılacak geçit resminin 
diğer senelerin çok fevkinde olma11 
için tertibat alınmaktadır. 

Anketimize 
Muhterem efendim, 
Açtığınız radyo ank<!tini radyo din· 

leyicileri için faydalı bulur ve size te
ıekkür ederim. ıMernleketimizde radyo 
faaliyeti başladıktan bu güne kadar - he 
hemn hemen 8 • ıo sene - radyo ile uğ· 
raştığım iç.in, az çok tecrübeme istina· 
den, yazdığım bu mektubun bir parça 
uzun olmakla beraber • tamamiyle neı
redileceğini ümit ebnekteyim: 

1 - Saat 18 den 23 e kadar S saaL 
il - 2.4S saat alafranga, 1,30 saat 

alaturka, 30 dakka ders. IS dakka ajanı 
haberleri. 

111 - Alaturka musikide: Alafranga 
metodlarda bestelenen ve piyano, ke
man, viyolonsel gibi aletl.,,.Je çalınabilen 
parçalarla e•ki ağır musiki, klasik muıi
kiye ehemmiyet vermelidir .. Ut, kemen 
çe, klirnet gibi sazları atıp yerlerine pi
yano, keman, viyolonsel gibi illetler koy 
malıdll'. Alafranga musikinin çoğunu 
• halkı bu musikiye mndınncaya kadar -
hafif muıiki, klasik opeterler teıkil et
melidir. 

lV - Eliza F. ve inci Harumlar, T. 
Osman pehlivan, Cennet Hm. Muzaffer 
Bey, Ni1ıal T. Hanım, Mahmure S. Ha· 
nun (repertuarıru zenginleıtirmesi pr· 
tiyle) Münir Nurettin Beyi her zaman 
dinlemek isteriz. 

V - Muhtelif lisan dersleri, k<>nfe. 
rans, tem,il. 

VI - Ka'>il olursa lstanbul ve An
kara radyolarmın birleıtirilmesi - pro
gram zenııinliği ve ikhıadi noktadan • 
pek iyi olur. htanbulda Taksim meyda· 
nına kadar bir kablo (bu kablo Üzerin
deki Darülbedayi, Fran51z tiyatrosu, 
Maluimbar eibi musikili yerlerden isti
fade edileceği gibi Milli Bayramlarda 
Taksim meydanında yapdan meraıim ve 
tezahürat Alman ve Ruı radyolarında 
olduJ u gibi • Bütün memlekete nakledi 
lirse rok İyi olur. Ayrıca bir kablo da 
latanbul Halkevinde yapılmalı, Halkevi 
reisliğile mutahdı: kalınarak o'ada veri
lecek konferanslar, temsiller nakledilme 
lidir. 

Vll - Saat 12,30 dan 13,lS e kadar 
plaklarla alafranga hafif musiki, 13,lS 
ten 13,30 a kadar ajanı haberleri, saat 
13,30 dan 14 de kadar plaldarla alatur
ka musiki. 

Aksam üıtü aaat 17 den 18 e kadar 
fazla .;ıarak alaturka . 

Vlll - Bugünkü pro~amı tetkil e-

Amerikalılarla 
İlişiğimiz 

(Başı 1 inci sahifede) 
B-1>eple dünkü içtima bu itilafın 

tatbibtmdan ibarettir. 
HükUmetçe bu meselenin tetkiki, bu 
ııibi iflerdeki vukufu dolayııile, Muh
telit Mübadele komiayonundaki Türk 
murahhao heyetine tevdi edilmiıtir. 

Konferansın dünkü celııeıi ııaat 18 e 
kadar ıürmüıtür. Bu toplantıda uıulü 
müzakere meselesi görütülmüt, celse 
birkaç ııün sonraya talik edilmiıtir. 
Dün Ankaradan ıehrimize gelen 
Hariciye birinci ıuhe müdürü Saip B. 
de dünkü müzakereye iıtirak etmiıtir. 

Memlekette 

Beş lira için adamın kafasını 
uçurdular 

ADAPAZARI - Akyazı nahiyeıi· 
nin Yongalık köyünde oturan Trab· 
zonlu yanaıma Temel oğlu Oaınan ala 
cağı olan beı lirayı istemek için Tat· 
yatak köyijnde Hüseyin oğlu Mehme· 
din evine gitmiı, fakat İstediği para
yı alamayınca eline ıreçirdiği balta 
ile Mehmedin kafasını kesip öldür
müttür. Osman yakalanmı§br. 

Sarhoşlukla cinayet 
CEYHAN, - Gölovası köyijnde Ah 

met iaıninde bir delikanlıyı ayni köy· 
den Hasan isminde biriai aarhotluk 
-ikaaile ııüpegündüz köy ortasında 
tabanca kurıunile öldünniittür. 

Katil bu cinayetinden aonra dağa 
kaçmak istemitııe de köylüler derhal 
arkaımdan takibe çıkmıı ve katili dağ 
da ıilihile beraber yakalıyarak hüku· 
mete teılim etmiılerdir. 

MI. Liya Türk olmak istiyor 
KANDIRA, (Milliyet) - Kandıra 

da muhtelif kimselerin hisaedar bu· 
lunduğu Kll§Ar peyniri irnalithaneıin· 
de müteha1111 usta batı Bulgar teba
a11ndan Yuvan Ağanın kızı MI. Liya 
burada atçılık etmekte bulunan Nihat 
efendiye kendi nzuile kaçmıı bulun
maktadır. MI. Liyanm anneıi kızmm 
nerede bulunduğunu ilk zamanlarda 
anlayamamıı, fakat sonradan Nihat 
efendinin nezdinde bulunduğunu öğ
"'nmesi Üzerine hükümete müracaat 
ederek kızının Türkiye hudutlan ha· 
ricinde Bulgariıtana ıürgün edilmeıi· 
ni çok ısrar etmiıtir. MI. Liya Nihat 
Efendi ile birlikte ayrıca hüklimete 
müracaat ederek Türk olmak istediği 
ni ve bir Türkle evlenmekte tereddüt 
etmediğini ve bilhassa şeref kazanaca 
ğıru söylemiı ve 20 yatında bulunma
sı dolayııile kanuni hic bir mani olma
dığmı, muamelelerinlıı bir an evvel 
yapılmasını iıtemiıtir. 18 yatlarmı 
ikmal etmiı bulunan bu gençlerin vaki 
müracaatları doğru görülmüı olmakla 
muamelelerinin ikmali için bir müd. 
det beklemeleri lazım bulunduğu ken
dilerine söylenmiıtir. 

Sahlık ŞEVROLE Kamyon 
29 nıodıeJ çalışu halde, lastikleri yeni. 

Beşiktaş, Akaretler, Aziziye 73 (6368) 

5451 

5 

gelen şayanı dikkat cevaplar 
den yalnız alaturka musikidir. Bu kı
ıunda: Hanımlar heyetinin piyano, ke
manla çaldıklan parçalar, eski ıarkdar, 
alafranga metodlarla beotelenmiı eser
ler, Oıman Pehlivan tarafından çalınan 
bazı köy ıar lalan güzeldir. 

Beğenmediğimiz ve ulahını istediği
miz kısımlar ıunlardır: 

iSTASYON - Değil yabancı mem
leketlerden, kendi memleketlerimizden 
bile fena denilecek kadar - zayif, ıtüd· 
yo ile gayrimüsaittir. Hükı1metten yar· 
dım İstenerek ıslahına çalııılmak elzem
dir. Netriyatı fena halde bozan, radyo 
dinlemekten insanı pİfman ettirecek es
ki ıiıtem T. Telgraf iıtaıyonlarırun rad 
yo saatlerinden gayri çalıımasını temin. 
Keza Lükaemburg postaımm rahatsız 
ettiği dalga uzunluğu da değitmelidir. 

PROPAGANDA - Memleketimiz~ 
yerli mahıwlerimizi tanıtacak muhtelif 
lisanlarda neşriyat, propagandL 

PLAK NEŞRiYATI: Pliklan, hafif, 
danı, operet, opera musikisi ıribi taınif 
olunmalı ve çalınacağı zaman haori ne
vi musiki olduğu evvelce haber verilme-
lidir. Şimdiki gibi, Traviata operaım
dan l,ir parça ile Rumbanın arka arkaya 
çalınması kulağa ne derece hoı gelir, 
bilemeyiz? Alaturka pliklar da çalınma 
hdır: Meseli kendisini dinleyemidiği
miz IMiinir Nurettin Beyin plakları. 

ALAFRANGA NEŞRiYAT YOK
TUR: Geçen radyo orkestrası - peki
sabet edilerek - bırakıldığı halde yeri· 
ne bir yenisi konmadı. Mali mü,külat 
mı var? Yoksa koca memlekette - bir 
orkestra tetkil edilecek katı.ar - muıiki 

erbabı mı bu]unamadı?. Bizce ma1üm 
değil! Eğer Ankua radyosu ile iltisak 
olsaydı alafranga musiki İçin sıkınb 
mevzuubahis değildi. Bugünkü terait i
çinde alafranga muıiki bulunan otel ve 
barlanndaki orkestralardan, Deniz ban 
doıundan istifade edilebilir. Avruna kon 
servatuvarlarından mezun sanatkirları
mız unutuluyor mu? Bu meyanda Ce
mal Reıi t Bey gibi beynelmilel fakat 
kendi milletince meçhul sanatkirlarımız 
niçin radyoya davet edilmiyorlar?. 

KONFERANSLAR, TEMSiL NEŞ
RiYATI YOKTUR: Halkı tenvir edecek 
sade, açık ifadeli konferanslara çok ihti 
yacnmz vardır. Konferanslarda yüksek 
tahsil !'"ÖrmÜf ımıfa değil, nz okumuş 

veya hiç okumaıruı ımıfa hitap edilme
lidir. 

T emıil nctriyatınıla umumi edep, 
terbiye haricine çıkılmamalı, pek laübi.
li ve aoğuk tabir ve cümlelerle dinleyi• 
cilere hitap edilmemelidir. Temıil edi. 
lecek eserleri evvelce Şirket müdürü B. 
tetkk ederse pek memnun oluruz, zira 
sık ıdı: yüz kızartıcı parçalar dinlemek
teyiz. Radyonun hemen tamamile nezih 
ve muhitlerinde dinlendiği hiç unutul. 
mamalıdır. Hizım Beyin karaırözleri iyi 
oluyor amına tU Arabın yalellisi gibi 20 
dakka süren bqlangıçlan olmasa .. 

ALATURKA NEŞRiYATTA: Güf
teleri manasız, müstehcen, berbat tarkı 
!ara yer vermemelidir. - Besteleri gÜ· 
zel de olsa. - O fevkalade cansılocı ah 
lar, oflar, ırazelleT taksimler, klarnet gi
bi meyhane sazları külliyet atılmalıdır. 

FASILALAR: iki ayn pro!'ram ara 
ımda en çok üç dakika ara vermelidir. 
Plak neıriyatından, konferans veya den 
!erden sonra tekrar bet dakika istirahat 
vermek, mantığa uğar iılerden değil
dir. 

MiLLi MARŞ: Yüksek tahıil genç· 
liğinin fazla 11ran üzerine nihayet çalın 
mıya batlanan Milli Mart pliğı pek ea
ki ve bozuktur, yeni bir pliık alınmalı ve 
yanya kadar değil, nihayetine kadar ça
lınmalıdır. 

IX - Bugün verilmekte olan Fran• 
ıızça ve diğer lioan dersleri her zaman 
faydalıdl1'. 

X - Spiker yüksek tahıil görmüt, 
lisan bilir olmalı, okunacak parçalan ko 
!aylıkla, durmadan, kekelemeden oku· 
malıdll'. Laübill olmamalı, mizaçları bir• 
birinden farklı yüzbinlerce kitinin kartı· 
unda bulunduğunu, onlara hitap etmek 
te olduğunu hiç bir zaman unutmamalı· 
dır. Telaffuzunun, tivesinin düzgün, se
sinin rle mümkün mertebe tatlı olması, 
iyi konuıması lazımdır. Bu tartlar için· 
de spiker İster kadm, ister erkek olsun 
müsavidir, Spiker intihabmı dinleyicile
re terketmek te doğrudur. 

Hürmetle!'imizin kabulünü rica ede
riz efendim. 

Nureddin SAMI 
Maçka, Göknar sokak No. S9 

APTI 
Ka11mpa1a., Kulaksız, Atlamataıı No.42 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
K. O. ve 1. F. Kıt'aları ihti

yacı için 12,000 kilo bulğur pa 
zarlıkla satın alınacaktır. İha-
lesi 17 ağustos 933 perşembe 
günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek üzere her gÜn ve pazarlı
ğa girmek için de o gÜn ve vak 
tinden evvel Fındıklıda üçün
cü Kolordu Satın alına komis-
yonuna müracaatları. 1 
(291) (4091) 5461 . "' .. 

Haydarpaşa l,ıastanesi i
çin müteahhit nam ve hesabı
na pazarlığa konan 12406 ki
lo yoğurda verilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla i
halesi 17 Ağustos 933 perşem
be gÜnÜ saat 15 de yapılacak
tır. Şartnamesini görmek ü
zere her gÜn ve pazarlığa gi
receklerin o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. müracaatları. 
(297) (3742) 

* * * 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 26 

Ağustos 933 tarihinde açık mü 
nakasa ile alınacak olan 
10,000 kilo kuru üzümün alın 
masından sarfı nazar edildiği 
ilan olunur. (276) (3809) 

• *. 
K. O. Kıt'alan ihtiyacı i

çin kapalı zarfla münakasaya 
konan 1430 ton oduna teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. i
halesi 19 Ağustos 933 cuınar 
tesi günü saat 11, dedir. İstek 
lilerin pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel F m 
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma Komisyonuna müra
caatları. (294) (3351) 

*** 
1. F. ihtiyacı İçin kapalı 

zarfla münakasaya konan 
800,000 kilo Oduna teklif edi 
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığa konmuştur . İhalesi 
19 ağustos 933cumartesi günü 
saat 11,30 dadır. isteklilerin 
şartnameyi görmek Üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel F ın 
dıklıda üçüncü Kol Ordu Sa-

tın alma Komisyonuna müra
caatları. (295) (3352) 

••• 
Çatalca Müstahkem Mev

ki ihtiyacı için 8,000 kilo Sa
de yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 6 
Eylül 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. isteklilerin şartna
me ve evsafı görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alına Komisyonu
n<>. müracaatları. (296) 
(4134) 

Istanbu:l altıncı icra memurluğundan: 
Bir borl)tan dolayi merhun ve mahcuz 
50 kalem ev eşyası 17-8-933 tarihine mil 
sadif perşembe günü ııaat 12 den 14 e 
kadar Bakırköydc 10 Temmuz caddesin 
de ıs ıwmaralı ha.nede açık artırma ile 
saıılacağmdan talip olanların mahallin 
de memuruna müracaatları ilin oliln.ur. 
(6411) 

İ'5tanbul 3 üncü ic.ra meınuııluğuın
Bir harçtan dolayi mahcUz ve para

ya çevrilmesi mukarrer 1 ad.et muhtelif 
şarap konserva ve saire 22-8-933 tarihin 
de saat 10 dan itibaceıı Beyoğılu, Mis 
sokağmda 1-18 numaralı dükkinda pa
raya çen:il.eceği ilan oı.ınur. (6415) 

1 "e lşçi 1 
Milli,,.ı ı.u aifunda it ..., ifçi uti· 
)Wftfere t-t Mi:yor. lı .,. itçi 
~ ı.;,. m•'tvplo lı ,,.,.,.. 
..._ ııaiı a:caat etntelülirl•. 

İt arayanla r 
Lise mezun.iyiın ve bununla beraber 

ticaret kunlarmı ikınaJ ettim. On be~ 
senedenberi muhasebecUikle meşgul ol
dum, bcr türlü muhasebe ve usuhı def· 
tcriye vakıfım. ~ hangi bir ticarctha· 
ne veya resmi devairde iş arıyorum. 

• * * 
Lise me=uyim on sene adliyede 

mülllantik ve icra memur.IJUkları :la bu
lundum y<>dimde vcııaikim vardır. Avu 
kat ve t10terler nezdinde iş arıyorum. 
lı bürosu Karaköy. 

* * * Orta mekte,p mezunu İstıaınbul'da kim 
sesiz bir çocuk iş arıyor. Her iııe razı. 

Ayda on liraya çalışacak bu çocuğu is
teyenler insaniyet namına İş bürosu 
Ahmet ismi.ne müıracaatlarr rica c.'untllr. 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni aene mahaulil toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bla kllodaa az olmamak 

tlzere her lateyene aablmaktadır. Fiatlarım.ız eakial gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci lataayoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

,.'::!11':. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurustur. 
Ancak en as beı vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. fatanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yi•de ylrmlal peıln ve tlat tarafı hamule aeaedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderillr. Depodan itibaren bitin maaraflar 
ve mea'ullyet mtlıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heaabına aigorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler fçfn algorta ihtiyari olduja gibi en az beı vagon alpariı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
tenzll&ttan latUade ederler. 

Aclrea: latanbal'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Galata.aray Yerli Mallar Sergisindeki 

Y edikule Gaz Şirketinin 
dairesini ziyaret ediniz, 

•• •• •• 
KOK KOMURU 

- Katrandan çıkarılan maddeler. - [6264) .. 5360 

T0RK KADIN BIRLIGI 
Himaye ve milrakabesinde 

KIZ TALEBE YURDU 
Şehıadebapnda açılıyor 

Ün:versiteye devam edecek hanımlar Cağaloğluııda Türk Kadın 
Bir 'iğine tahriren miiracaat'a yer tu~malıdırlar. 

=[6367] 

· arı 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz al 
tına alınarak birinci müzayedesi olan 14-8-933 tarihinde ta 
lip zuhur etmediğinden satılamayan tahsin efendiye ait stü
debeyker markalı ve kamyondan tenezzüh otomobiline tahvil 
edilen otonun ikinci müzayedesi olan 17-8-933 tarihine müsa 
dif perşembe günü saat on dörtte İstanbul mezat müdüriyetin 

ae bilmüzayede satılacağı ilan olunur. (4154) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden 
Viliyet &ıhhat dairesi . için 7 kilo kinin ile memleket has 

tanesi için 146 kalem alatı Cerrahiye ve eczayı kimyeviye ale
ni münakasa suretile satın alınacağından talip olanlann ihale 
tarihi olan 6 Eylfil 933 çarşamba günü yüzde yedi buçuk temi 
natla Kocaeli Vilay~tine ve tartnaınesini görmek isteyenlerin 
Kocaeli Sıhhat Müdüriyetine müracaatları. ( 4119) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
İstanbul Erkek Liaesinin yeni nakledildiği Düyunu Umu 

miye bioaıımda yapılacak tamirat, tadil ve İnşa işleri 29-8-933 
tarihine müsadif Salı günü saat 16 da ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve 
şartnamelerini görmek üzere mezkiir mektepteki komisyon ka
lemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü temina 
h muvakkate makhuzlarile komisyonumuza müracaatları. 

(3863) 5217 1 

Tokat Vilayetinden: 
Şosa İnşaatında kullanılan ve Nafia Vekaletince kabule

dilen nürnunelerine muvafık olmak şartile Çelikten 1500 Kü 
rek, 750 Kazma, 750 Çekiç, 250 Yaba, 250 Tırnak, 50 Var 

'oz alınacaktır. Talip olanların Toka ta teslimi teklif mektup
larını ve nümtınelerini 22-8- 933 salı günü Viliyet encüme
ni Binasına göndermeleri ilan olunur. (4118) 

Preventorium Müdürlüğünden: 
, 933 senesj için alınacak odun ve Maıiğal kömürünün ya 

pılan açık münakasasmda verilen fiyatlar muvafık görülmedi 
ğin,den 30-8.933 çarşamba günü saat 14 te Yüksek Mektep 
ler ,nübayaat ~omisyonunca tekrar münakasa yapılacaktır. 

. (3990) 

deriler ve deri mamulatı 
Eşya Satışı: 

İstanbul Gümrükleri Bat Müdürlüğünden: 
2, 6, l~, 20 Temmuz 933 tarihli Türkçe Milliyet, Cüm

huriyet, Vakıi, Son Posta, Akşam, ve Akın gazetelerile yapı
lan ve açık arttırma suretile satışa vazedildiği bildirilen eşya
lardan mülga tarifenin 11 inci faslına ait 233 kapta 4582 
lira 44 kuruş kıymetindeki muhtelif deriler ve deri mamulatı 
çantalar, iskarpinler, terlikler, vesairenin 12 Ağustos 933 ta
rihinde yapılan müayedesind e verilen bedel haddi layık gö
rülmediğinden 23 Ağustos 93 3 çarşamba günü tekrar müza
yedeye konacaktır. Talipler bum~. ait şartnameyi Başmüdür 
lükten alacakları gibi eşyaları da İstanbul ve Galata Gümrük 
lerinde görebilirler. İsteklilerin o gün saat 15 le İstanbul 
Gümrükleri Baş Müdürlüğün de Müteşekkil satış komisyonu
n?. müracaatlar!· (4128) 

Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - 11 Eylfil pazartesi günü tedrisata başlanacaktır. 
2 - İkmal imtihanları 2 Eylülde başlıyacak 10 eylüle 

kadar sürecektir. " "İmtihan günleri mektepten öğrenilir." 
3 - Yeniden girecek tal ebenin kayıtlanna 20 Ağustos 

ta başlanacak her gün öğleden sonra devam olunacaktır. Ye 
niden kayıt olunacak talebe velisiyle gelecek ve beraberinde 
A) şahadetname veya tasdikname B) nüfus tezkeresi C) 
aşı şahadetnamesi D) kayıt be yannaınesi - mektepten alına
cak - E) 8 vesika fotoğrafı getirecektir. 

4 - Eski talebemiz 20 Ağustostan 31 Ağustosa kadar 
kayıtlarını yenileyeceklerdir. Bu zamanda içinde kayıtlarını 
yenilemeyen yatılık ve gündüzlük talebemizin yerine yenileri 
alınır. ( 4024) 

Amerikan Koleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan Kız Koleji, Arnavutköy 
Tel: 36.160 

Rolıe<rt Kokj. Bebek 
Tel. 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğrete<l bir müessesedir. Almanca veya Fran.
sızca ihtiyarı olar.ık mütehassıs mualHınler taralm:dan öğretilir. Aile 
hayatı yaşatılır. Terbiye sist•mİ Amerikan olmakla beraber milli terbiye 

ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret şubesi vardır. 

ÜNİVERSİTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve t-alebenin vukufJarına, fikri te.rbiyelerine 
hi zmet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sporlan 

ile g~nçleri bedenen ve ruhen yükseltir. 

Nehari ücretlerinde tenzilat vardır. 
MÜHENDİS KISMI : Ameli ve nazari elektrik, makine ve 
---- ve naffa mühehdwi yetiştirir. 
SANAYİ KURLARI: Elektrik ve te.ıviyeci ustabaşı ve makinist 

yetiştiren ilri senelik ameli kurlardır. 

1 Ağustoatan ı: itibaren-Salı ve 1. Eylülden itibaren Pazardan 
Cuma günleri 9 - 12 ye kadar . maada hergiin 9 - 12 ye ka 

kayıt yapılır. { , 1 ., • dar kayıt yapılır. 
De~sler 23 EylµJ.<:umartesi günü batlıyacaktır. 

>fazla ı,nal~~t, için m~~pla da mür.a~t olunabilir. (4276) 
. 4918 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sıvas hattı üzerin de kalın civarında kain taş oca

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

Talipler münakasa şartnamelerini Ankara'da Nafia Veka 
leti Levazım Müdürlüğünden, İstanhul'da Haydarpaşada Li
man İşleri Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik edebi· 
lirler. (3723) 5209 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Yeni Şehirde E ı:nniyet abidesi etrafında yapı

lacak bir bahçe ile iki havuz ve teferruatının İnşası 88110 
Lira keşif bedeli üzerinden ve 25 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. İhale 24 Ağustos 933 per
şembe giinü saat 15 te icra edilecektir. Münakasaya girecek 

ler Vilayet Nafia Baş Mühendis Jiğinden al~cakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ve (6608) itra 25 kuruşluk teminatı mu
vakkate makbuzunu ve itibari ınali mektubunu 661 Nu
maralı kanun mücihince haz ırlayacakları zarflara koyarak 
ihale günü saat 15 şe kadar encümeni Vilayete vermeleri ve şe 

raiti anlamak üzere her gün Ankara Baş Mühendisliğine mü 
racaatları. (3827) 5181 

ASiPiN KENAN 
Tabletleri 

Havaların bu karars121ığı ekıseriya nezle, kır· 

gmlık, baş.ağrısı gibi hastalıklar tevlit ede.-.Bu
n,.mani olmak için yanınızda daima tıa.ze.Jiğini 
muhafaıa için şişe tüpfor içinde bulu.ııan A
~ipin Kenan tabletlerini bulımdurmağı uaıut

ınayıruz. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçtır. 
(6154) 

Sıhhat ve içtimai 
5385 

Muavenet Vekaletinden: 
Tecrübe için Doktor'lara bedava olarak tevzi edilmekte 

olan Tıbbi müstahzarat nümunelerinin Kutu, Şişe ve sair am 
balajları Üzerindeki etiketforin Yeşil renkte olması ve 
hu etiketlerde Türkçe (Bedava dairtıJrr, Doktor'lara nümune 
dir.) kaydının matbu olarak yazılı bulunmasıliiznndır. 1 Teş 
rinisani 933 tarihinden itibaren yukardaki şartlara uygun 
o'fmayarak Gümrülç ve Posta İdarelerine gelecek olan nü 
muoelerin ithallerine müsaade ediJmiyeceği ilan olunur. 

., (3958) 5326 

1 
.1 

Evkaf miidlrlyetl ilA.n.laTı 
i 

Çeki r 

:.1 
5000 Alemdağ vakıf ormanla rının davalı burun mevkiı"nde 

Selçuk Kız i Sanat, :mektebi 4No. m8'taaslrnm 10 No. Makta seneviyesinden .: 

:~~ ; . m~clürlüğünden: ~~~ :: ~~ ~:: :: :: :: _ :: ·:: 
Hava Makinist Mektebi Müdürlüğünden: Yeni ve eski Talebenm kaydı: 20-8-933 - 1-9-933 Alemdağ Vakıf Orm.anlar mm davalı Burun mev!Pinden 

İkmal ve ·kabul imiihanlacı : 111-9.:933 -' - 1'0:9.933 : :Yukarıda mevkive iniktarları 'gösterile~ ~ahlut odu~un .bir 
Mektebin Talebe kadrosu Orta Mektep rnezunlarile tama- ' ' · 

men dolmuş olduğundan müsabakaya girmek için müracaat
Dersle~n' başlaınaii : 11-9-933 buçuk sene zarfında kat ve n~ İdi arthrılınaya ' Çthrılı~uştır. 
9-9-933 den itibaren elbise, ~aşw, .şapka ve nakış atölye , ' İhalesi Eylülün altıncı çarşamba günü saat on beftedii-. Ta-

ta bulunan taliplerin evvelki il 8nım.ız veçhile 20 Ağuııtosta İm 
tihanlannm yapılamayacağı ilan olunur. (4103) 

Milllyet'ln romam: 19 

Ya:ron: G. de la FOUCHARDIERE 
Honore Cradouille: 
- Haydi haydi, IUL • dedi. ··~di

fini setirdik ama. . Gümrükteki herif 
ler açıksöz. • 

- Gümrükte mi?. 
- Gümrük ya. . . Kapıdan sirer-

lo:en ıifeyi elimizden aldılar. • Hem 
de eaki ıarapb ••• 

Bouff hiddetle haykırdı: 
-Tevekkeli değil .. Ben de bu haa 

tabalncıları biç meyhaneye gitmez
ler mi diye taııyordum. Meğer onlar 
ifin kol!'yını bulmutlar. . Alemin iç
kilerini alıp alıp içiyorlarmış. . Ne a· 
ıaı 

Eğer Bouif, Auguste'le Gradouille' 
in b;Jibirlerine yaptıklan göz i,areti
ni ,,örmüş olsaydı, muaventttliçlimaiye 

Tercüme: Kamran Şerif 
memurlarına iftira etmezdi. Filhaki
ka iki kafadarı haataya istediği mÜ· 
nebbihi getirmek iatemitlerdi. Fakat 
Jİ§e, Bouif'in pek kolay İzah edebile· 
ceği bir bi.diıe neticesinde mürsiline 
varmadan bo,alrvermişti ! 

Honore: 
- Bugün bava güzel. . . . dedi. 
Zira müsahabe tavsamıya batlamıı· 

h; meyhane tezgahı başmda, biribiri 
arkasısıra veya hep beraber dört saat 
lakırdı etmekte hiç güçlük çekmiyen 
bu adamlar muhitlerinden çıktıklan 
için silyliyecek söz bulamıyorlardı. 

Auguste, üstünde en ufak bir ça
mur lekesi bile olmıyan kunduralanna 
bakarak: 

- Hava iyi. . diye tekrar etti. 

leri gayet müsait şerait ile sip~rişlı:abulüne başlıyacaktır. lip olanların İstanbul Evkaf Müdüriyeti Varidat İdaresine 
· 5446 müracaat eylemeleri. (4137) 

Auguate kundurasmm temizliğine 
rağmen o aabab Saint • Euatache kili
sesinden geçmek tartile Eteinne • 
Marcel'den Bagneux'ye kadar yürü. 
müftü. Fakat baliaıhhatteyken kendi
sini mealek mevzulanna dair söz söy
lemeyi menettiği için onu kızdırmak• 
tan çekinerek bundan bahsetmedi. 

Graouille Bouif'e sordu: 
- Karından haber almıyalı çok ol

du mu?. 
Fakat bu, yağmurdap kaçarken do• 

luya tutulmak demekti; zira Bouif, 
bu mevzudan da öteki kadar ho§lan
mazdı. 

Bouif yatağa uzandı. 
Kendini yorgun hissediyordu. Göz

lerini kapayarak cevap verdi: 
- Ne Şamın şekeri ne Arabm yü

zü. . . dedi. Cesedimi bbbiye talebesi 
parçaladıkları zaman zahmet edip 
gelip istemez bile • ... 

Dedi ve gözlerini açtığı zaman, ar
kada§larırun arkasında, muhteıem ve 
mütb.it bir val!iyette Madam Bicard'ı 
gördü. 

Arkadatları, Bouif'in tabirile bir 
ıey olduğunu anladılar; arkalarına 
dönü_p Madam Bicard'ı görünce neza-

keten İ;tİ.n istediler. Malüma, bir aile 
aalırıeaini muvaffakıyetle oynıyabil
mek için aktörler iki ve yalnız iki ol
malL • • 

Gradouille kadının önünden ıreçer-
ken: 

- Merhaba! •• dedi. 
Auguate de kızkardetine: 
- Bonjur, Eugene, dedi. 
Madam Plcard kuru bir sesle: 
- Bonjur, Auguste, diye cevap ver

di. 
Sonra oturdu ve kocaıımn yüzünde 

hastalığm yapbğı tahribab memnuni
yetle seyretti. 

Madam Bicard oldum olası densiz 
bir kadındı. Fakat bir müddettenberi 
takındığı mutaazzım ve muhteşem ta
vırla büsbütün tatsız bir bale geliyor
du. itini adamakıllı yoluna koyan kı
zı Charl otte, bir falcı müessesesi satın 
alıp içine anasını oturttuğu gündenbe· 
ri ona bir azamet gelmi§ti. 

Madam Bicard artık fala ve kendi
nin kehanet hususunda haiz olduğu 
kudret ve istidada artık iyice iman et
mişti. 

Comedi Française programında 
Charlotte Bicard'ın iımi naSll Eıtelle' 

dea Carpettes diye yazılıyorsa, kapı-, 
aını süsliyen emaye tabelada annesinin 
ismi «Sibcle de Gumeso diye yazılı i
di; zira kadın bu isimde bir kahine 
mevcut olduğunu ititmi§ti. 

Sükôt fazla uzayıp mü:ı;'iç bir bal 
almıya başlayınca Bicard karısına 
aordu: 

- Benim burada olduğumu sana 
kim söyledi? 

Madam Bicard vakayı kapıcıdan i
ıitmiş, o da gazetede okumu§tu •.• 

Bir saniye Madam Bicard "Alfred 
Bicard Lariboisii:re'e nakledilmiştir.,, 
cümlesile nihayet bulan "bir sarhoşu 
kan vurdu,, serlevhalı gazete maktu8 

asmı kocasının önüne koyarsa acaba 
yüreğine inel" mi inmez mi diye tered
düt etti ... 

Fakat sonra izzetinefsi namına da-
ha kazançlı bir yol buldu: 

- Falda gördüm! diye cevap verdi. 
Bicard takdirkar bir ıslık çaldı. 
- Ya •.. çok iyi .. Peki bir §eye ih

tiyacım olduğunu da falda görmedin 
mi?. Burada herkes beni çok iyi tutu· 
yor. Qemin Auguste'l.e Honore bana 
portakal getirdiler. Muavenetiiçtima· 
iye Müdürü Çin imparatoru ile birlik-

te ayağınıa kadar &elip bana ucu yal 
dızlı bir sigara getirdi. • Sen de he· 
nim darıdünyada biricik kanın ola
cakam, ellerin bot geliyorsun. • Yü· 
zümü kızarbyorsun, Eugenie .• 

Madam Bicard gözünü kırpb; da
ha doğrusu cevap 'jerebilmek için bir 
gözüyle on saniye kadar uyudu; za
ten kendisi ağır hareketli bir kadındı. 
Sonnt. koraajinin üatünü gevteterek i• 
çinden küçük bir ıiıe çıkardı. Şitenin 
içinde kehlibar rengi bir mayi vardı, 

Gözleri yafaracak kadar rikkate 
gelen Bouif: 

- Ah Eugenie .. Yann bbbiye ta. 
)ebesi vücudumu keaip biçecelılerini 
nereden bildin?. 

Madam Bicard: 
Bu sana çok iyi gelir, Alfred .. ~ 

dedi. 
Bouif §işeyi aldı: 
- Sıhhatine Eugenie ! .. 
Bouif hastabakıcılar görmeıin diye 

bir an yorganın altına girdi. 
Sonra boğuk bir inilti işitildi, ve 

meyusane bir uluma ile nihayet bul
du. 

(Devamı. var) 
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Mfl.LIYET ÇARŞAM.BA l ı ACUSTOS 1933 

Ş E V R O L E 
AL Ti SiLiNDİRLİ _ KAMYONLARIN İSLAH 

EDİLMİŞ YENİ MODELLERİ 
ÇIKTIGINI ARZEYLER. 

İdareli nakliyatın lideri o-,llP••••••••••••ı, tazam bir bale ifrağ etmektedir. 
lan ŞEVROLE yine iktı- ARKA DİNGIL : Arka din.git ner lıangi bir kamyonun en 

m:k~ır. ŞEVROLE 6 sili<tdirli k.ımyonların ısl.ih edilmiş MODELLERfNfı mum aksamı daha kuvvetli ve daha sağlam yapı'..mıştır, ve en , 
,,.t yolunun başında gel-ı 1933 mühim ve .,n fıayati bir kısmını tc~kil e<l:r. Arka dingilin bilü-

yeni modellerini taloılim e<ier. Yeni motörile, yeni arka ak&i.Le. Hanif Zade biraderler ; Ankara mühim bir nokta olarak dört 'P:nyonlu difran,iyol v: iki taraf-! 
yeni sası3ıle ve im~l.lttaki yeni tckemmülatile bu yeni kamyon- Otomobil ticareti T. A . f.· taki yatak mesnetleri, yeni kamyonu ağır işlere daha elverişli 
hr e•kikrind= daha çok ucuza satılmaktadır. O T T A Ş bul kılmaktadır. - . . • . stan 

MOTÖR : J . V. O 'Carroll, 
Yeni ŞEV ROLE kamyonları daha kuvvetli, daha sessiz, da

h.a ôdarehi vıc daha çok ı..ı.ah edi'lmiş yük!IC!ı: bir lı:amyon maotörü 
il.., techiz ediJ,miştic. İŞiıe yeni husuaiyetlermden bic kaçı : 

DAHA AÖIR KRANK MILt: Yeni !oranlı: mili daha muh 
loem olıu.p 63,5 libre sıkletin.dedir. Yani yüzde yirmi n <sbetinde 
fazladrr 

SiFONLU İŞTİAL KONTROLlJ : İştial çift Joo.ntrollu
dur. Biri motörün sürati, diğıcri .,ğro; sifonu .ilodir. Bu sım:t
le i~ti.al her vites ve her hamul.c şera\ti iç.i:n muntazaman "" oto· 
malik surette kontrol edilir. 

TERMUSTATİK HARARET KONTROLU : Yeni rer
mustat, egzozd>aki hararet kontrnlunu otomatik oLo.rak açar ve 
la.par, benzin halitasını daimi SUl'Ctte matlup der•cıeyi hanı.r<:tte 

oolunduırur. Bunun neticesi olarak da benzin aarfiyatmdan ta
.. rcuf edilir ve motörün ınuata,,_ itleme•i 1ıcmin edilir. 

YENİ PİSTON KOLLARI : Yeni ŞEVROLE kamyonu
nun emniyetmi tıcmin eıdcnlerdon en büyük amil. yatakılan ı:e-

R . E. T urre ll Halefi lzmir 
Mü fti zade Meh met Hayri 
ve Ali Veli Mehmet 
Ali B. G- Antep 
M üfti zad e Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet 
Ali B. Menin 
E rzurumlu zade Ah-
met B. Trabzon 
Aldı kaçb zade Rü,tü ye-
ğenleri Samsun 
Hacı Salih E fendi zade 
Ahmet Şevki ve Şüre
kiA Antalya 

Şevrole bayilerinde 
Ziyaret Ediniz. 

ŞASI : 131 pusluk kamyon şa•isi daha kuvvetli ve daha 
muhkem yapılmı~tır. Bu sasinin yan kıirişlerinin eb'adi arttırıt.
ımş ve şimdi 6,5 pus derinliktedirler. 

MAFSAL : ŞEVROLE kamyor.'.cı.mıda şC.:ndi d1ha kuvvet 
1i ve tamamile yeni bir mafsal kullanıJmaktadrr. Bunun daha 
kuvvetli olması e.r3b:l:ııın hayatını 

i n i temin ed.er. 
arttırtr ve Caha iyi isleme-

BENZİN DEPOSU : Yeni ŞEVROLE k>myon!~rıam: 
benzin depoları daha büyüktür. Yeni deponcn hacmi istiabisi 
15 galondur Ve bu suretle fazla mesafe kat olunur. 1 

GÖRÜNÜŞÜ : Yeni ŞEVROLE kamyonlarının göriınüşü, 1 

hatta eskilerinden daha ho~tur Yeni radyatör. yeni fenerler ve 1 

yeni çamurluklar, ŞEVROLE karnyonlarma daha güze.! bir man
zara temİ<l etmektedir. Yeni SEVROLE kamyonları ağır iste en 
mü~kül şerait dahilinde tecrübe edilmiştir. Şimdiye kadar hiç bir 
ŞEVROLE kamyonu bu gibi t.ecrübelere tabi tı;tulmamıştı. Bu 
ağır tecrübelerin neticeai olarak ŞEVROLE kamyonlarının 

kendi sınıfı d'.ihi li:nde di-

nİ•tetilmiş ve daha ııağlaml.aştlITTlmış piston kollandır. ğer her hangi bi r kamyon. 

EKSANTRİK MİLİ MERKEZ YAT AÖI : Çelik le ka;pa- dan kat kat daha sağlam ve 
lr husuai yatak madeninde>n mamul yeni mcdıez yatağı elı:sant- daha iyi olduğu sabit ol· 
rılc milinin hayatını arttırmakta ve sı.ıpap tanzimini daha mun- muştur. 

YENİ KAMYONLAR TENZİLATLI 
FİYATLA SATILMAKTADIR. (5793) 

• 
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Doktor - Operatör - •••-•••••••••• 
AHMET MUKADDE..k Alemdar Zade Mehmet 

Doğum, kadm hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 
Kadıköy, Moda <0addesi No. 100 64 

5300 

İstanbul dördüncü icra dairesinden: 
Tamamına 1875 lira kıymet tak.diredi
len Kumkapu Nişancı Mehmet Paşa 
mahallesi Nişancı çeşmesi Daltaban so 

kağmda yeni 25,25 numerolu yüz yirmi 
bir buçuk metre murabbaı eraiiden ""k 
sen hir buçuk metre murabbaı bahçedir 
bu kerre mevkii müzaye~cye vazedilip 
2-9-933 tarihinde şartnamesi divanhane 
ye talik edilerek 18-9-933 tarihine mü 
sadi f pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 

kadar İstanbul dördi.:.ıcii icra dairesin

de satılacaktır. Artırm.aya iştirak içi..q 

yüz ;e ye.di buçuk temin3t alınır müt .. 
rak~.11 veri. belediye. vakıf icar<:>i mil!'i: 

teriyt' aittir. Arttırma b .. d!!-l muh~-t·:1-

me'il kıymetinin yüzde 75 ini b~. ~ .ı~u 

takdirde ihalesi yapı'..caktır. Aksi lul 
d.: en son artı:-anın teahhüdü baki k1l 

mak Üzere artırma 15 gün daha t _ r.di

dedilen:k 3-10-933 tarihine müE- :lif sa
' giinü ayni sa.atta muh3:nn: 1 kıym~ ti 

nin yüzde 75 · i öu~clugu takdire!: -'n 
son artırana ihale edil-er:ektir b..ı~madığı 
takrlirdc ihaleden sarft n~zar edilecek-

Yapıınl 

BÜLENT 
Vapunı 16 aiuıtoa çarfamba s ünü 
(Zonguldak, lnebolu, Samaun, Or
du, Gireson, Trabzon, Rize, Mapav 
ri , Pazar •e Hope) ye azimet ve av· 
dette ayİıi iskelelerle Sürmene, Vak 
fıkebir, Görele, Onye ve Ayancığa 
uğrayarak a vdet edecektir. Acen-

tesi Ali.iye Han No 1 Tel 21037 

(6371 5487 
.... a:ııı .............. . 

TAVILZADE V APU RLARI 
' .... 1lık Eksp res Postası 

~ ~~!~~~~ ~ be 16 da Sirkeci-

.,,1rcketle Gelibolu, Çanakkale 
• < Körfez tarikUe Ayva lığa azimet 
ve avdet edecektir. Dikkat : Cuma 
günü Edremit yolcularını trene ye
tiştirir ve Ayvalık yolcularını ayni 
gün akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
hile t i vapurda da verilir. Adres. Ye· 
miş'te Tavilzade MCM;tafa bira<icr'er 
Telefon: 22210 . 6~31 

tir. 2004 nwnero1u ~cra kanunun 126 ~-----------Z'.--
inci rnadd<ı.sino tcvfik; .1 ipotek .... hibi D e niz Yolları lıletmesi 
alacaklılar i'c diğ:r aJakadarl<ırın i ACENTALARI : 
ve irtifak hakkı sa.Iıioleri.nin dahi gay ' Karaköy - Köprübaşı Td. 4236-

ri menkul üzerindeki haklarını ve husu • 

i 
i 
i 

sile faiz ve ·masrafa dair olan j<idiaları-

n ı evrakı müsbitclcrile 20 gün içinde ic 
r:1 .daires ine bildinneJ.cri lizımdır. A k 

1 

Sirkcci M ühürdar zade han 
Telefon : 22740 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENiZ si ha!.dc haklar( Tapu sicillerile ısabit 

olmadıkca satış bedelinin payla m""ın
dan hariç kalırlar. Alakadarların i~bu · Vapuru 16 Ağuatos ça rşambı 
maddei kanuniyye ahkamına göre hare- günü saat 18 de Galata nhtı
krt etmeleri ve <laha fazla rnalümat al • mından kalkar. Dö,ü, te T iu· 

mak isteyenlerin 933-1593 do~ya numero ~ l-olu 'ya d 1 ui7n- [40431 
su ile memuriyyetimi.ı;e müracaatları ı- =-••İıll••••-•••1111!51!4•4•\i• 
lan olunur. (6410) ........................ 
-------------ı SADIK.ZADE BiRADERLER 

SO Der ecel ik ---• ı Vapurları 
.tıARİ . ı\ RAk.ı::>ı IZMlR SURAT POSTASI 

I:"' -... .. • • •• 

i m i,ti ... 
5996 

5143 

Devredilecek ihtira beratı 
« Tek satıh lı tayyarclere ai t islahat » 

hakkındaki ihtira için istihsal e<lilmi§ 
olan 27 Ağllstos 1928 tarih ve 1505 nu
maralı ihtira beratı üzerirukki hukuk 
bu kerre b~kasına devir veyahut icara 
verileceğinden bıı husıısta fazla malfı

mat edinmek isteyen 1evatın İstanbul
da. Bahçe kapıda Ta hanında 43-48 
nıımaralaroa kain vekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmel04i ilin olu
nıır. (6309) 

5408 

SAKARYA vapuru 

Her CUMARTESl gunu 
saat tam 18 de doğru lZMIR'e 
hareket eder • 

Fazla tafailit içiıı Sirkui Mey
menet Hanı altında ~nta:lığa müra 
caat. Telefon: 22134. (64J~ • 

Devredilecek ihtira beratı 
c Tek satıhlı tayyar.,ıue-ait ialAha t • 

hakkındaki ihtira için istihsal cdilmit 
olan 27 Ağustos 1928 tarih ve 1351 nt!

maralı ihtira beratı üzerindeki hukuk 
bu kerre başbsma devir ve yahut icıı
ra verileceğinden bu hususta fazla ma
lüınat edinmek i~teyen zevatın lstanb.ı I 
da, Bahçe kapııda. Taş hanında 43-4~ 

numaralarda kiMı vekili H. W Stoc>< e 

fendiy., müracaat etmeleri ilan olunur. 

( 6308) 
5~07 

iersin Ziraat Bankasıı!Ldan: Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra Cinsi Mahalle Kapu Malıahibi Devir Muhammen 
No. Mevkii No. Kıymeti Kiymeti 

Lira Lifa 
7, DDkkia llafaraudiya M. 9 l/J hiueml M. Anııeti 2,000 2SO 
77 

" .. tı 2,000 250 .. 
i S .. .. 13 11SOlt soo " 79 .. .. ıs ·1,000 20:} .. 
80 .. " G o .200 .. 
81 .. .. • soo. 100 .. 
82 .. .. o 1,000 209 ., ... 
83 • .. .. 29 1,000 100 .. 
84 .. .. • 800 ıso .. 
88 .. Caeiprif M-. ' • !,000 201 • " 

Yukarda evsafı yam pyri mllbadlllete ait -•ali• .. 
1/3 hissesi 3181933 b.ribiadaıı 

arttırma Ye pefİa para ile müuyedeye çılı:anlmııtır-
itiltarea açık 

İhaleleri 23/81933 Yinai llç apatos 933 çarpmbıı pııü Aat onda Mersin Ziraat Bankasa binaaıada 
mGtqekkil heyet lauz9nmda yapılacakhr. c 

Mllsayedeye ittirak iila muhammen kıymetin yGı:de yedi buçuiu ni.sbetinde muvakkat teminat akça
ınıa müzayede saatlndea enel banka vezneıioe 1atırılması lizımdır . 
Salıt Ye mllzayede 19raitini anlamalı: islt-yenler Ziraat Baııkaaına müracaat edebilirler- (3859) . 5283 

1 ı-Askeri fabrika-
! ~ar ilanları .. Kandilli Kız Askeri Fabrikaları icin lü

zum g österilen aşağıda ~b'adı 
yazılı galvanizli oluklu saçla-

Ll•SeSI• Mu·· dürl •. v •• d rm kilosuna verilen fiat pahaugun en: lı görüldüğünden yeniden pa-

20 A _ • . . . zarlık yapılmak üzere talip o· 
!ebe f:•tostan 1 Eylu!e ~adar yemde~ taleb~ kaydıyle eski ta- lanlar 17 .g.933 perşembe gü 
zar Pa!'1tlan;°ın tecdıdme devam edı!ecektir. Kayıt günle ri ~a- nü saat 14 te Bakırköy Barut 

' &rtesı, Çartamba ve Cunıartesı saat dokuzdan on yedıye F b ·k 1 S 1 
kadardır. E!lul birinden onuna kadar ikmal imtihanları yapıla- ~ rı a arı~~ atın a ma ko 
c~k ve on b~r eylulde tedr isata başlanacaktır. Leyli ücret 225 mı~yonuna muracaat eyleme-
Lıra~?"· Oç taksitte verilir. Bilfiil memur çocuklarına yüzde on le~ı. (319) (3ı26) 
tenzılat vardır. Ancak baremin sekizinci de recesine kadar maat Kılo Geniş- Uzun- Kalın-
alanlara mahsustur. Vesil.a ibrazı sarltır. Vaktinde müracaat liği luğu lığı 
e tmeyen e ski talebenin ye rine yeni talebe alınacaktır. (3959) ; I 4250 0 ,80 2 ,70 0 ,075 

5349 , ; 23300 0,80 2,45 0,075 
6500 0,80 1 ,80 0,075 . 

Sıra 
No. 

118 

119 

Cinsi 

Dükkin 

.. 
ııo .. 
120 M 195 M2 Araa 
121 Dükkia 
146 .. 

Depo 

Mahalle 
Mevkii 

Mahmudiye M. 

.. 
" .. .. 

C.amiıterif M. 

14'1 

143 
ısı 

Dükkin • Mağaza 
.. .. 

38 
Depo 
Hane 

.. 
Nüzhetiye M. 

Kapu. 
No. 

25 

2:1 
29 
G 

31 
61 

63. 
65 
8 

30/ 4Z 

Devir Muhamme n 

MalNhibi Kqmeti Kıymeti. 
Lira Lira 

J / 2 N'lell Y Ol'- o 300 
. si •e Rolaani .. 

H 

" 

' o 
o 

ot 0 
IZ,5/36 hiueai maır-

. -wnati vereaelwi 4.000 
" 4,000 .. .. 

21/192 hiueli 

S.000 
9,000 

250 
250 
300 
250 

1,500 
1,700 
1,200 
3,500 

Argiro, Ermi7oni o ı ,500 
Yukardaevwı yazdıgayrimubadi llereaitemvalden 118, 119, 120Te 121 .120_Mükerrer 

No. Iu olanların 1 / 2 hissesi ve 146, 147, ı48 ve ısı No.lu olanlum 32,5/36 hiueu ve 38 No 
olanın 2ı/192 hiıieai 9-8-933 tarihin den itibaren açık artırma ve petİn para ile. m~ayedey~ 
çıkarılmıştır. İhaleleri 30-8-933 otuz Ağustoı 933 çar· şamba ııünü aaat onda Meram Ziraat Ban 
kası binasında mtiteşekkil hey'et huzuru nda yapdacaktır. 

Müzayedeye iştirak için muhammen laymetin yüz de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat te 

minat akçaamın müzayede saatinden ev vel Banka veznesine yatırılmaıı IUmıdır. 
Satış ve müzayede şeraitini anlamak isteyenler Zi raat Bankasına müracaat edebilirler. 

(386ı) 

... Nişanta,ıııda - TramYaJ •• Şakayık caddelerinde 

1 LEYLi 1 ŞİŞLİ TERAKKi LİSESİ ~ARtl 
5S aene evvel Selini.ide teıaiı ve 1919 da latanbula nakledilmiftir. 

Reımi Liıelere muadeleıi ve muamellbnm dnıırllnlliğü Maarife• musaddakbr. 

KIZ .... ERKEK TALEBE f ÇIN yenyana .,.. genit bahçeli iki blııada .&. YRI LEYıJ TEŞKiLA T i 

ANA - iLK - ORTA- LiSE SINIFLARl-FRANSIZCA ·ALMANCA 
INGILIZCE karları vardır. 45 lıitllik bir ·Maarif encümealnln ae-
Zilret ve himayeabıe mazhardır. Mektep her gün aaat 10-17 ara-

' 

K 
1 
z 1 aında açıktır. Kayit itlerine Cumarteai ' ERKEK ı 

Pazarteal ve Çarıamba günleri bakılır. 
Tel: 42517 

··~----



MlLLlYET ÇARŞAMBA 16 ACUSTOS 1933 

Her gün İstanbulun gündelik 
kahve sarfiyatına muadil ser
gi bahçesindeki paviyonunda 

satış yapan: 

r 
e met Efendi 

MAHTUMLARI: 
Beşinci Yerli Mallar Sergisini gezen 
muhterem lstanbul halkından göı-dük .. 
leri çok büyük teveccüh ve rağbetin 
minnettarı olduklarını saygılarıyla 

bildirirler. 

u 
Sabı yeri yalnız: 

• c· e et E 
MISIRÇARŞISI KAPISI 

a tuml 
KARŞISINDA 

rı 

ZA Yl ı Haydar Pap gllmrliğünden al
llU§ dıdutı>m 142 mıma.ralı beyanı.Knc
ye ait 92 parçalık müfrez ordinoyi zayi 
etilin. Yeıı.iıaini çıkaraoağımdan cakiııir 

nin hükmü yoktur. 
.,. Salti Franko (6422) 

Umumi Neşriyat ve Yazı l,leri 
••::-lür;i !ITF.M iZZET 

Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 

T~RKiYE 

l1RA4T 
BANKASı 

Çamlıca Kız orta mektebi 
Müdürlüğünden: 

Ocrteli leyli ve nehari talebe kaydına Ağustosun yirmisin
den Otuzbirine, ikmal imtihan larma da Eylülün İkisinden 
onuna kadar devam olunacaktır. (3974) 5330 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
1 Makalleıi 

Hüseyin afa 
Ş. Muhtar 

" 
" 

Hüseyin •i• 
Ş. Muhtar 
Bili bili 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Koca tepe 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" Koca tepe 

" 
" Şehit Muhtar 

BülbUI 

" Şehit muhtar 

" 
" 
" 
" Hüseyinağa 

" Şehit muhtar 
Hüseyin ağa 

" 
Koca tepe 
Bülbül 

Tahrir 
N. 

Mevkii Kapı 
N. 

113 Yeıil 30 
347 pelesenk 8 
161 Taksim akarcası 5 
383 Yoğurtçu Faik 7 
340 Büyük bayram 24 
436 Altın bakkal 42 
136 Büyük kırlangıç 23 
124 " 14 
184 Atlı asas 18 
141 Büyük kırlangıç 35 

257/l Karac~ 3 
342 v· eci 28 
300 .Dercota 69 
366 Yeni kafa 40 
661 Serdar Ömer J>t> 2 
671 " 24 

31 Feridiye 101 . 
58 36 36 

202 Çaylak 28 
217 " 68fi0 
225 " 86 
340 " 11 
413 Valde çeşmesi 207 
414 " 209 
437 Nizamiye 29 
482 Köstebek 7 
517 Han kapısı 7 

398/2 Valde çeımesJ 141 
573 Elmaı!ağı 127 

566/1 Elmadai 83 
56612 " 85 
566/3 " 85/l 

449 Nefti 1 
514 Taksim çeşmeıi 32 
177 Atlı asas 4 
537 Çöplük çeım• 17 
329 Kapanca 3 
334 .. 4 
115 Kurabiye 2 
273 Çorbacı 23 
480 Süslü sıkuı 15 
113 Yeşil 30 
151 Utarit 4 

55611 Tarlabaıı 143 
55612 " 143/l 
111 Ferahi 6 
210 Bnyük ıılba ıs 

Binanın Binanın Varidat Binanıa sahibi 
nevi ciheti 

istimali Lira 

" 
" 
" 
" .. .. 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
' 
" 
" 
" 
" .. 

ahşap 
ki gir .. 
ahşap 
kagir 
kagir 
han 

hane 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" dllkkln 

Hane 

" kkla 

" . " 
" 
" 
" 
" .. 

r 

alatı sabiti 
ahıap ha 
ahtap dükkin 

" ,. 
kagir 

" 
" 
" 
" 
" 
" kagir .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

hane 

" hane 

" 
" 
" 
" 
" 
" hane 

" 
" 
" dükkan 

hane 

" 
" 

420 
360 
660 
480 
600 
480 
336 
324 
300 
240 
180 
60 

168 
270 
120 
216 
300 
420 
420 
192 
240 
180 
300 
60 

84 
216 
480 
125 
66 
48 

300 
120 
420 
120 
3o0 
720 
420 
324 
660 
360 

1020 
420 
480 
240 
300 
216 
240 

Yervant yaıııcıyan efendi 
Virjln hamm 
Onnik Muratyan ef. 
Gülüzar, nektaryan hanım 
Fetanet Hanım 
Yusuf oğlu Mustafa 
Mu•a Kizım ef • 
Minar Velit 8. 
Misak ef. 
Vasi! ef. 
Aleksi H. nişan 
kapamacı yan 
Eleni bamm 
Ömer Zülfü bey 
~ tro P ol ef. 
Eliıavet Papadoplo 
kondoktör Mustafa ef. 
Şifli Franıııı h11tanui akarı 
Pişirici Dimitri ef. 
Marika hanım 
Agop kızılyan ef. 
Bakkal Antimo ef. 
Sürpik hamm 
Eleni hanım 

Varvara hanım 
Ester hanım 
lfarika hanım 
Ahmet usta 
Vasilyadi ef. 
Boğos kalpakcıyan efendi 

,, ,, 
" " Paraih mardik Ye Koço 

Ağatankiloı eleneli 
Ali Riza efendi 
Neyire hanım 
Vi111yoı karakq el. 
Fethiye hanım 
Mehmet Rağıp bay • • 
Davut efendi 
Eleni Gndı: hanım 
Anna H. Armanak el. 
Dimo efendi 
Mari bamm 

.. '' 
Sabahattin afeadl 
Elenl hanım 

• 

Beyoğlunda yapılmakta olan umumi bina tahriri mUaasebetile tahrir komiıyonlan tarafından .,.. 
ridat takdir ad•lip •ahiplerinin ikametgahı meçhul bulunan emlakin alelmüfredat numaralarile yaııolg. 
nan varidab gayrı safiye miktarları yukarıya yazılmııbr. 

Mezkur emlak sahiplerinin tarihi ilandan itibaren müddeti kanuniyesi olan on bef gtln zarfında 
mensup olduktan Maliye ıubelerina müracaat etmedikleri takdirde takdir olwıan varidatın kubl 
katiyet edeceği ilan olunur. [4124) 


