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Tediye muvazenesi! 
Döviz vaziyeti 1 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 
Tediy~ muvazeneai vo bunun netice

ıi olarak döviz vaziyeti. beJ&P.U her • 
met!llekctt" h<>yati bir me.el~ olara~ 
takip edilir. Bizde de böyle~r. ~edı
yc m•1vazenesi, bir memleke.~ı~ dıge~ 
ecnr;bi memlecktlerle olan bulun ted~
y_elerine ve tnhsilitına ıamil ~um~ 
bir muvazere esasıdır. Bu tedıyelerın 
en mühimleri kar§dıklı emtiıı ithalat 
ve ihracatının neticeaida. l!una, ha
zan mühim yekiinler tutan bazı ka
lf'mleri de zıunmetmek lazımdır: 
Borçlar tediyeai, aeyyahlann .aarfiya .. 
tı, muhacirler:n ve hemıerilernı hava
leleri, şirket ltmettükri. navlunlaı. 
aigor!a prtml~ri gibi •.• Bunların h~P· 
sinden dah ' mühim olan kalem, bıl
ha!'aa büyük v:e sermaye terekümü 
çok kuvvetli olan memlek~tlerde aer
maye hareke.:ic1ir. 

Tediye n:u·vazeneai ne auretıe lf"min 
ediliı ~ 

• • • 
Bir memleketin ecnebi memleket

lerden tahsilatı. ilkönce ihracat emti
asının bedelleridir. Sonra, yukarıda 
belli ba§lılarını kaydettiğimiz diger 
ro.ltamlar gelir. Ayni memleketin ha
rice tediyatı da ithalat qyasınm be
tlelleı·idir. iki memleketin tahsilat ve 
tediyntı araımda tebarüz ed~ aley~
ı.-ki .urk ancak iki suretle odenebı-
1ı,, 

t - Tecil, vade ve kredi vermek ıu
rctile 

2 - Altın -ve altın muadili döviz 
verm~k ıuretile. 

Acaba memleketimizde tediye mu
vazenesi naad oluyor? 

Yazıl< ki, eıkidenberi memleketi-
. mizın lıiıabat bilançoıu dalına açık 

vcrmi,tir, Bu açık, eıki devirlerde 
ekseriya hariçten temin edilen istik
razlarla kapatılmı§tır. Umumi Harp
te ve aonraları bu açık, tasarruf fikri
le halk tarafından biriktirilen altın
la·nı harice ,1:ibneai auretile ödenmiş· 
tir. Son senelerde, bilhaua. üç sene 
e\"Vel paramızın fili istikrarm.ı temin 
eden hükfunetimiz, döviz ve tediye 
"'uvazenesile yakından meşgul olmuf, 
11kı tedbirler almıftır• 

Türkiyede adeta müzmin bir şekil 
alan bu açıkların ıebebi nedir? •• 

* * * Bir defa hesabat bili.nçoaunda, te-
diye muvazenelerinde mühim bir ye
kiin tutan ve gözle ıörülmez ihracat 
diye tanınan alııveriılerde daima 
borçlu vaziyetinde kalıyoruz. Çünkü 
biıde aanayi henüz kurulmıya ba,Ja
rnıı. . latihıal vautalarmm İptidai 
tekniği, tekimül yolunu henüz tut
muıtur. Bundan bqka maziden yal
nız mühim bir borç miraaı almadık; 
tevarüa ettiğimiz memleket ve vatan 
da haıtan bata harap ve imara ~~~
lPçtır. Hariçten, anavatana buyük 
paralar gönderecek vatandaılarımı.z 
yok gibidir. Fransa, ltalya, Y unanıs· 
tan, Mııır gibi, bazı memleketlerde 
olduğu gibi, ecnebi seyyahlar bizde 
mühim bir para bırakmıyorlar. lhra· 
cat ve ithalat mallarımızı, tamamen 
ecnebi vapurları taııyor. Bu suretle 
navlun parası da diye harice çok para 
veriyoruz. Memleketimizde ecnebi ıer
mayeıile çalııan bir çok §irketler var 
ki, bunların koyduklan sermaye faiz· 
leri, ıennaye temettüleri de tabiatile 
harice gidiyor. Düyunuumumiyeden 
ba§ka umumi ve huıuai bir çok borç
ların faizi ve itfaaı dolayııile her ıene 
harice göndermeğe mecbur olduğu
muz paralar da var. Bütün bu tedi?'atı 
Yapmak için elimizdeki vasıta ve ım
kanlar ite pek mahduttur: Büyük altın 
ıtokumuz, altın madenlerimiz yok ki, bu 
borçlan ve açıkları altınla ödeyebilelim.. 
liariçteki büyük ıermaye piyasaları 
ınüaait değil ki, ucuz bir faizle uzun 
vadeli kredi temin edelim. • Elimizde 
kalan yegane vatrta, emtia ihracab
dır. 

••• 
Acaba bugünkü terait içinde emtia 

ihraca tile bu açığı kapıyabilir miyiz? 
Düıünmeli ki, geni§ zamanlarda, 

llnıumi buhrandan evvelki §era-it ve 
fiatlerle ·yapılmıt bir çok angajmanla
rı; bugiinkü ihraç mallanmızm düş
kün kiymetile ödemek mümkün değil
dir, Şunu da unubnamalı ki, daha 
geçen ıeneye kadar, ithali.bmız, da.i
ma ihracattan fazla olmuıtur. 1 ki ıe

nedır ki, ihracatımız lehimizde bir 
fark göıteriyor. ithalatı .azaltmak, 
bazı ihtiyaçlarımızı kısmak sayeıindo 
temin ettiğimiz bu farktan ettiğimiz 
i•tifacle ise pek azdır: 1928 - 1930 
ıenelerine nispetle ihracat emtiamızın 
'~•ati kıymeti yüzde altını§ (%60) 
"•betinde düşmüıtür. Yani o seneler 
ı:arfında yüz lira eden bir ihraç malı· 
ınız. bugün ancak kırk lira getiriyor. 
l!atka suretle ifade edelim: ihraç mal
' arımız, miktar itibarile arttı, fakat 
- fiat düıkünlüğÜ yüzünden - mem
lekete getirdiği paranın miktarı ev
'\relki tenelcre niapetle yan yarıyadır. 
Djger lAraftan lthalit eşyasının kıy· 
ınetindeki düıüklük yüzde otuzdan 
fazla degilJir. ithalat ve ihracat mu
'Vazenesi ni } apmak, tediye muvaze ... 
neıini temin etmek değildir. Yukand.ı 
aaydığunız kalemler ve rakamlar açık· 
ta kalıyor? Bu açıkları yeniden itha
!atı tahdit ile mi kapıyacağız? Bilmeli ki, 
ıthalatı tahdit derecesinin de muayyen 

tDc\,ımı Sinci sahifede) 
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------------------------------------------~--------------------------------------------
Sabık Fransız Başvekili Ankaradan ay-ı 
rılırken: ''Yaşasın Türkiye,, diye bağırdı' 

"G enç olsaydım, gelir memleketinizde çalışırdım,, 
~~~~~~~~~~-

İsmet Pş. ile M. Herriot'nun vedalaşması çok samimi 
Hariciye Vekili de M. Herriot ile beraber geliyor oldu. 

ğenmif ve bando §efi Zeki Beyi tebrik 
ederek kendiıinden Betboven hnkkın 
da yazdığı bir eserini göndermek üzr
re adresini almışbr. 

M. Herriot saat beıte §ehir lokanta 
aında belediye tarafından verilen ziya 
fettc de bulunduktan sonra iıtaayona 
inmittir. Lokantada Hakimiyet fo!o 
mu!-ıa'oiri Cemal Bey tarafından kendı
ıine verilen albümden çok mütehasaiı 
olmu§, hararetle teıekkür etmiştir. 

istasyonda 
lıtaıyon , M. Herriot'yu görmeğe ve 

teıyie gelenlerle dolu idi. M. He.rriot 
ve arkada§lan çok alkı§landıl..t.' 

M. Herriot tesadüf ettiği bir çocuğu 
olcıayarak 

_ Hadi beraber gidelim, dedi. 
Ve grupa bakarak: 
_ Ankararun grupu çok giizel, di

ye ıöylendi. 
ismet Pa§a ve vekiller, Recep Bey 

ve J>üyülı bir kalabalık kendisini teı
y; ettiler .• istasyonda konu§ma!ar pd< 
aamimi oldu, M. Herriyo ismet Pat"" 

M. Herriot Ankara da halk arasında ya: 

ANKADJ. 20 (Telefonla) - M. burada iılıvarlarm fU veya burasına - Pariı Cenevrenin yolundadır, de 
~""' b ı b di ve iliive etti. Herriot bugÜn Gazi ve lmıet Pa§a ene konulmu§ olan eserlerin a§ ı a~ma k d "'Jd" 

Orm · f bı'r mu" ze te•k'ılı'ne ka" fı' oldugu" nu ıöy- - Lyon da uza ta egı ır . titülerile kaleyi gezmi, ... e an çı t • "Y T·· k. ,,, 
d h - lemı'ttı"r. Mu'"•arunı" 'lyeh çiftlikte RiyR- ""asın ur ıye liğinde Ba§vekil tarafın an usu•ı •u- • --, 

rette verilen ziyafette hazır bulun,. .eticümhur muzikasr tarafından çalı- Son vedalaımalar çok ·~imi oldu. 
muıtur. M. Herriot kaleyi gezerken nan Bethovenin parçalarını pek be- (Devamı S inci sahifede) .................. S ......... ~ .... v .......... a .............. ~ ....... t ...... a ................. Ş ....... ~ ......... k ........ ~ ......... ~ .......... f ....... ~ ....... b ......... ~ ....... ~ ... ; .. k ....... ~~~·· T ...... ~ ....... . 
G•d h f b "k • • ISTANBUL,20(A.A.)--Reisi 

ı en eyet a rı anın yerıDI Ve cümhur Hazretleri bugün Büyiıka· 
h t tk• k d• dayı teşrii buyurmuşlar, araba ite pancar Sa aslnl e l e ıyor l+· gezinti yaparak akşam Saraya 

Recep Zühtü Bey 

SiVAS, CMılliyet) - Siva, şe
ker fabrikar.ının inşasına bu seo ' 
başldna,aklıı. Fabrika y<!rir.; kat'f 
olarak teshil tetmek üzere basların
da Sinop mebusu Recep Ziıhtü B. 
bulunan bir heyet Sivasa gelmiştir. 
Heyet içinde ;:İraat, makine ve kim 

ya mütehassı~ları olduğu gihi Al- avd"I buyurmuşlardır. 

man ve ç.,koslovakyah bazı mü / HlllllHlllllllHIUllllllllRHlllH llU 
şavirler de ""rdır. Bu ll'eyanda 

Eskitehir fahrikası umum miidı.irü Başvekil geliyor 
mühendis Kilzun, Alpul!u fabrika 
sı müdürü ve Ziraat umumi miifet- ANKARA, 20 (Telefonla) - Baı-
tişi Şefik, Uşak fabrikası ziraat vekil yann olmazsa aalı günü Yalova-
umum müfettiti Ferit Beylerle Es- ya hareket edecektir. 

kişehir fabrikasının fen müd,irii 
Çekoslov.ıkyııh M. Cogola ile ec· 
nebi ve Türk birkaç ziraat ve fen 
mi;hendisi ılaha vardır. 

Heyet va;:İyeti iki noktai nazar
dan tetkik ı•diyor. F abrik.ı yeri i
çin aranan hiitün şartlarm tP.mi
n ndcn <onra kurulacak fabrikanın 
kabiliyeti miktarında muhitin de 
pancar ziraatine müsait olması la 
zımdır. 

Sivasta İyi pancar yeti~tirilebil
diği tecru'!ıe ile anla,ılmıştır. Me
sele, J'ilz bin ton pancann yetiştiri 
l<'ceği saho yı bulmak V•' tesbit el
mektir. Heyet tetkikle,.ini şu bir 
iki gün içinde bitirecek ve raporu
nu yazacaktır. Son karar Ankara
Ja verile<"ektir. 

~~------<>-----~~ 

İktısat vekilimiz 
Eylfilün haftasında mem

lekete dönecek 

Yeni profesörler çağırıldı 
Refik Beyin bugün avdeti bekleniyor, 

Hukuk Fakültesi üst kata çıkarılıyor 
Univerıite müıavirlik heyeti reisi 

lbıan Bey dün öğleden sonra Üniversi
teye gelerek Emin Doktor Neşet Om er 
Beyi ziyaret etmiıtir. 

lktı8at Vekili Celal Bey 

lkbaat Vekili Mahmut Celil Bey, 
Eylülün ilk haftasında memlekete döne
cektir. Son aylar içindeki sıkı mesaiıin
den sonra çok yorğun diııen Celil Bey, 
Franaanm hir su tebrinde tedavi ve iıti 
rahat kürünü yapmaktaıhr. 

-----
Güneş tutuldu 

Ihsan Bey Neıet Omer Beyle ıslahat 
itleri etrafında uzun müddet gÖrü§müı 
tür. 

Yeniden gelecek ecnebi profesörler
den bazdan şehrimize davet edilıniıtir. 
Oğrendiğiınize göre, evvelce şehrimize 
gelen ecnebi hocalardan yalnız ikiıi ile 
anlatılmıt ve bunlar birer kürsü almağa 
muvafakat etmişlerdir. 

Maarif Vekili vekili Dr. Refik Beyin 
bu gün Ankaradan §ehrimize dönmesi 
beklenmektedir. Müıavirlik heyeti, Oni 
versite idare heyeti ile birlikte bugün 
Refik Beyin riyaseti altında içtima el· 

meıi muhtemeldir. 
Dün Hukuk fakültesinin, Onivenite 

binasının üıt katına taıınmaıma ba§lan
mııtır. Yann Tıp fakülteıinin latanbula 
tqınmasına ve Edebiyat fakültesinin de 
Zeynep Hanım konağına nakline başla
nacaktır. 

Yeni teşkilatta her ders zümresi için 
ıwrı ayn seminerler mevcut olacağın
dan seminerler için ayrı ayn solanlar tef 
riki icap etmektedir. 

Seminer mesaisi mecburi olduffu için 
talebeyi istiap edecek şekilde planlar ya 
pılmal:tadır. 

·ıvtıarif müsteşan Avı>i, Talim terbi
ye ,,zasından Rüstü Beyler ıslahat komi 
lesinin vazife .. inin ' ·· ;.-_a ermesi ü;:eri .. - - .... -

Dün Ankaraya dönen Avni .,. 
Rü§tÜ Beyler 

ne dün Ankaraya dönmü§lerdir. 
Öğrediğimize göre, komiteye Oniver 

sitede hocalık almak ıçin son zamanlar
da (300) kadar talip müracaat etmiştir. 
Bunlara cevap verilerek kadroda mün
hal olmadığı bildirilecektir. 

Univcrsitede yeni profesör muavin 
namzetliğinc tayin edilen bir kısım genç 
ler henüz Avnıpadan avdet etmemiıler
dir. Bu ay sonunda bu gençlerin avdeti 
hrkl~nmektedir. 

Takvimlere nazaran, bu aabab güne§ 
tutuluyor. Küsüf müddeti ıudur: 

Saat 5,10 dan 7,40 a kadar, güneşin 
dörtte üçü kararacağı için, sabah erken 
den uyananlar küıiıfiı görmüt buluna
caklardır. 

Sofya seyahati 
Yunan gazeteleri seyahati 
memnuniyetle karşılayor 

ATINA, 20 - Türkiye Ba§vekili 
hmet Pap Hazretlerile Hariciye Veki
li Tevfik Rüttü Beyin Sofya'ya mukar
rer olan ıeyabatleri, bura gazeteleri ta
rafından Balkan ıulh ve ıükUnunun bir 
zamanı ııfatile hararetle ıelimlarunakta
dır. 

Hükumet taraftan Proia gazetesi bu 

ıeyahate tahsis ettiği bir makalede di
yor ki: «Bulgaristamn Balkanlarda hali 
jhtilifta bulunmadığı yegane memleket, 
Türkiyedir. Bu itibarla Türkiye Bulga
ristanın bütün komıularile anlaıması i

çin tavassutta bulunabilecek bir mevki
dedir.• 

Dün •porculanmızı getiren vapur yana flrken nhtımda karıılamağa gelen 
kala balık 

Rusyaya giden sporcula
rımız dün avdet ettiler 

Sporcularımız layık oldukları muhabbet 
ve büyük tezahürle karşılandılar 

Dün ıabah aaat 
dokuzda Rusyada
ki ıporcu kafile • 
miz §ehrimize gel· 
di. Günün daha er
ken saatinde, bü • 
tün rıhtım ve deniz 
büyük bir karıılayı 
cı kafilesile dolmn§ 
tu. Şehrin sahil .e

mtlerine ait sandal 

lar bayraklarla do
nanmıı olduğu hal
de aporrufarnnızı 

bekliyorlardr. 
Nihayet ıaat do· 

kuzda vapur geldi. 
Gemi rıhtıma yana 

ıırken, ıporculan • 
mız hep bir ağız
dan milJi marşımı
zı aöylediler. Bun
dan sonra ıehir 

bandoau da milli 
martımızı çaldı ve 
sporcuları selamla· 
dı. 

Müteakıben rıhtı 

ma çıkan aporcula .. 

nmız büyük t!'zahü 
ratla kar§ılandılar. 
C. H. fırka11 vilayet 
merkezi, Halkevi, 
lstanbul belediyesi, 
Alemdar nahiyesi 
ve aemt ocağı Kum 
kapı nahiyesi, Lo -
kantacılar cemiyeti, 

Halkevinde verilen çay, denizde istikbal, 
gönderilen çiçeklerden bir demet, gelen 

sporcularımızın grup reımi 

çiçekler gönder- !erle C. H. Fırkaaı binasma gittiler. 
mi§lerdi. 

Rıhtım ve liman tıklım tıklım dol-
muıtu. Hamallar ve manavcılar birer 
motörle, deniz aponına mensup genç ... 
ler de aandallarla gelmiılerdi' 

Sporcular karaya çıkınca, otomobil-

Burada kendilerine mükellef bir çay 
hazırlanmııtı. Çayı müteakıp lıtanbul 
Halkevleri namına Nakiye Hanım aöz 
aldı ve ıporcuların Rusyada kazandı
ğı muvaffakıyetlerden bahaettikten 

(Devamı 5 ind sahifede) 
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DİL ANKETİMİZ 
T. D. T. C. geçen yıl bütün millete karşı bir anket açmıftı. 105 liıtede a§a

ğı yukan 1500 kadar aöz ortaya atıldı. Dört aya yakın gazetelerde bir çok ce
vaplar çıktı. Bu cevaplar §İmdi cemiyetin bu i§le uğrapn komiıyonunda aıra
ya konularak Umumi Merkez Heyeti tarafından son şekli verilmektedir. 

Her yerden gelen ve bir kısmı gazetelerde çıkan k.artılıklar arasında bir ta 
krm sözlerin ince mana ayrılıklarını tastamam kar§ılayabilecek öz türkçe mu 
kabilJerin ortaya konamadığını görüyoruz. Bunun için, kendimizce karşılığını 
daha iyi ve daha inceden İnceye aram ak lüzumunu duyduğumuz aözleri, ken .. 
di tarafnnızdan yeniden ankete koym uıtuk. llk listemizi de bir kaç giinden 
beri ne,rediyorduk. Bu liıteye gelen cevaplardan bir takımım neşrettiğimiz 
gibi, daha gelenleri de biribiri ardınca baoacağız. 

Bugün ikinci bir liste daha veriyor uz. Bu listenin temeli ıu ıözlerdir: 
1-HADISE, 2- VAK'A, 3 -VAKIA4-HADISAT 5-VU

KUAT, 6 - V AKIAT. 
Bu .özlere karıılık dütünürken fra naızca §U sözleri de gözönünde tutma

lıdır: 

1- 'ACCIDET, 2 - iNCiDEN T, 3 - EVENEMENT, 4 - PHE-
NOMENT, 5 - F AiT. 1 

Bu .özlerin anlattığı fikirleri türk çe ne yolda söyliyebiliriz? lıte buraaı 
ortaya korunak gerektir. 

Bir iki ömekle dii§üncelerimizi an latalım: 
Meaela: "Fili.n adamla falan adam araımda bir hadise çıkını§.. dediği

miz zaman bu "hidiae" nin franıızca sı "incident'' dır. (İki otomobilin çarpıf· 
maaı hadiaeainde yaralandı) denek "hadise" accident yerini tutar. (Tarihi 

bir hadise) un etJhımıent hutorique diye tercüme olunur. "Ay tutulma bir hadi 
aei ıemaviyedir" diyecek olursak bu, franaızcada phenomene celeste diye söyle

nir. Bu aözlerden bir takrmrnrn yerine vak'a vi.kıa, vukuat ıözlerini de kul
landığonız vardır. Şimdi, okurlarımızdan dilediğimiz §udur: Bu .özlerin kul
lanılı§ yerlerine göre türlü manalarını ifade edebilecek öz türkçe sözleri arat
tırmak ve bize bildirmek ... 

Cevaplar, gazetemizde anket memurluğu namma gönderi]m,.Jidir. 

Yeni gelen cevapları 4 üncü ıabifemizdedir 
111111111111111111111111111111111111111111111111 



2 MILLİYC:T PAZARTESİ 2ı ACUSTOS 1933 

--------------------·----..... ~----~--~--~!"'!!!!!'!'!!!'~----
Tarihi tefrika: 90 HARiCi HABERLER 

2 

Padisahın lala, efsuna merakı ve rağbeti. - Aynalı b!Jkıcı Langa
lı ebe ha;.ımlar, Zenci Tur11ep kadınlar. - Sal halkı dolandıran mai
ribiler. 

051Danlı Paditahlannın bir çoğu ci
ne, periye, ervahıhabiaeye, remile, 
efıuna, büyüye, muıkaya, terbete, ma· 
cuna, zayiçeye, hüli.sa simyaya, -
kimyaya, tütyaya hatti mumya! -
ya inanır ve itikat ederlerdi. 

Abdülhamit, bt'iyyen budala bir 
P.dam değildi; bilakis cinleri çarpacak 
derecede cin, zeki idi. Kendi ba~ına 
id· re etmek istediği bir çok işlerin, ki
yaset, siyaset, maharet ve zeki.vetle 
uhtesinden gelmit, hepsini baıarmıttı. 

Mütkül gördüğü meselelerde aklı&e
lim erbabına müracaat etmeyi bilen ve 
ayrı ayrı danıf&ll, herkesin reyinden. 
fikrinden, mütaleasmdan, kanaatin· 
den istifade eden Sultan Abdülhami
din kuş beyinli >ıenci karılarına, ayna-
1.ı bakıcı ebelere müracaat etmeai, SU· 

..ı.J•.er sordurması akıl alır teYlerden 
deşti idi. 

Sultan Hamidin bu zifında en bü-0 

yiik rol oyruyan vehmi olduğu tüphe
si7.dir. Son haddine varmıt bir veh
min bir İnsanı buralara kadar ıüriik· 
lcnıiı olmasını, sürüldiyebıteceğini 

kabul etmekten başka çare kalmıyor. 
Osmanlı tarihindeki Cinci Hoca re· 

zalcli; efs·ınculuğun, büyücülüğün pa· 
ditah ve saray üzerindeki akla dur. 
gunluk veren nüfuz ve teairi ıah.eaer 
hir misaldir. 

Abdülhamit, efsunculara, remilcile
~ '.>u kadar yÜzvemıiyordu, hatti. on· 
lan n fazla di,lenmelerini hoş gÖrmÜ· 
~ r. muhtelif vesile ve fekillerle bu
runlannı kırmaktan, hallerini. bildir· 
rael<ten geri durmuyordu. Buna raJ· 
men padişahın, büyücülere zifı oldu
i"u ve büyüye, efauna, zay:içeye inan· 
::h ::-ı muhakkaktı. 

Sultan Hamit. latanbuldaki Yamalı 
Nuri Efendi, Şeyb Mlığribi Ha.an K~
;af, Şey Çivi, Şey Memduh, Şeyh Şuh, 
Musevi kahin Bohor Levi Efendilerle 
l>ak1cılardan Lohuaa kadın, Aynalı ba
kıc1 Ebe Hanım, Zenci TuT§ep kadın 
vesaire gibi meıhur bakıcı, remilci, 
ı.:efirci, zayiçeci. büyücü, efsuncu, 
hül&.a - bqta aöylediiimiz cibi aim
yacı, kimyacı, tütyacı ye mumyacı 

( ! ) - ne kadar lbnicayp alimi, mü
tebaııısı, mütebahhiri, mensubu varaa 
h<."pıini tahkik Ye tetkik ettinniıti. 

Bu tahkik ve tetkik neticesinde ıeh 
z.ıdelerden. ıultanlardan, aaraylılar
dan bir çoğunu onlara cidip ıreldikteri 
ni de öirenmit Ye buno derhal menet
tinnifti. 

Sultan Hamidin bo yasaktaki mura
dı, maksadı, bel' halde ıahıi Yehimle
r ".'lden ileri ce1iyordu, yoksa efauncu· 

luğu, •:ahinliği ho§gÖrmediği için de
ğil. Çünkü sonra bizzat pad~h, ken
di iı adamlarından bazılarını külli
yetli ihsanlar, atiyyclerle onlara gön· 
dererek bazı niyeteri Üzerine sualler 
sordurmuttu. 

O devirde, lstanbulda falcılık, ba
kıcılık dehıetli rağbette ve faaliyette 
idi. lıtanbul, Efg8.nlı, BülUciatanu, 
Hindistanlı, Mağripli, daha da nere
den geldikleri ve ne idükleri belli ol
mıyan, falcı, remilci, muskacı, bin tür .. 
lü ( Uhimuhafiye) erbabı ( 1) ıerseri
lerile dolmuıtu. 

Bunların Nunıosmaniyede, Beyazıt
ta Makaaçılarda, Şehzadebatmda, Fa
tihte, Akoarayda, ve daba ıehrin muh
telif semtlerinde açık, serbest dükkan
ları vardı. Camekanlarında, marifetle
rini gösteren acayip resimler; karga
cık burgacık zayiçeler dökülmiit taı
basması, elyazması levhaJan cöze çar
pardı. Şerkavi, laterkavi gibi carip i-
ıimli bakıcılar türemiıti. lı o hale 
ırelmitti ki yerlilerden bile kendini 1 
Mağrjpli, EfganJı gibi göstererek ismi· 
ni Te l...yafetini deiiıtiren nice açık
gözler de çıkn111tı. 

Evlerinde falcılık, bakıcılık edenler 
de ayn idi. Bu kabil büyücülerin ma
biyetlerinı ü:tat Hüseyin Rahmi Bey 
(Tesadüf) ismindeki romanında bü
tün dekayik ve inceliğile taavir ebnİt· 
tir. Devrin kanaat ve cehaletini göster 
mek itibaril~ üstadın romanında yaz. 
dıifı tipler 'e vakalar cidden hakiki 
ve ~aheserJir. 

Ma;j'\·ibilerden Mahmutpafa. ba~ın .. 
da, S"lıanahınette, Ara&tada, Üıkü
darda -~lpazarında oturan Art'\pların 
türlü yalan ~olanlarla halkı dolandı
np İzrar ett:kleri anla,ılmıştı. lıe za
b•ta mÜdf\h1t;e etmege mecbur kr...in-~ıı-· 
tı. 

Mağrıbilt"rden yakalananlar zabıta 
~-uı nallarile m.,hkemeye aevkediliyor
du. Allah ı ahmet eyleain me,hur edip 
ve hicivci Kemal Paıa Zade Sait Bey 
aıeı hum Şurayidevlet bidayet ırahke
mesi reiıi idi. 

Bunların muhakemeleri yapıldığı 
esnada Sait Rey merhum bermutat gü
lerek: 

- Bunlar, kırtaaiye ulemaaıdır, biz 
de krrta ,;.,e cezacılarıyız. ! 

derdi. 
Sa;t Bey. eluerya Araplara ceza ve-r 1 

mezdi, yalnır: 
- Bir dah• yapm1yacak91n! Eğer 

yapacak olunan cin Ye periler seni 
çarpım mı"! 

Diye, onlara ant verdirirdi. 
(Arlıa.ı r'<lr) 

Japon harbiye nazırı; 
anlaşalım, diyor 

NEVYORK, 20 A.A. - Japon 
harbiye nazırı jeneral Araki "As
sociated Press" umum müdürü M. 
Coopen'e beyanatta bulunmuttur. 

Jeneral Araki Amerika'ya Japon 
hicretinin ve deniz meselesinin tam 
bir anlaşmağa mani olmalarına rağ 
men Amerika ile Japonya arasında 1 
hiçbir ihtilaf olmadığını söylemiş-· 
tir. Nazır şunları ilave etmittir '. 

- Yıldızlı bayrağın dünyanın 
herhangi bir noktasında dalgalan
dığını görmekten daima hakiki bir 
zevk duyacağım. Bununla beraber, 
deniz meselesinde, bir deniz reka
beti tehlikesini bertaraf etmek is
tiyen Vaşington ve Londra konfe
ranslarına rağmen her iki millet a
rasında bir itimatsızlık vardır. A
merika ile Japonya dostluğunu in
kişaf ettirmek için elimden geleni 1 

yapacağım ve bu iki devletin ara
sında bir harp olmasına mani ol
mak lüzumuna katiyyen kaniim. 
Bu peticeye varmak için silahları 1 

azaltma hakkında bir anlaşma ka· 
fi değildir. 

Hicbit- vakit muharebe etmemek 
üzer~ kartılıklı ve daha sağlam e
saslar üzerine bir anlaşma yapma
lıyız." 

M. Çaldaris'in 
Ankara seyahati 
Yunan nazarları 9 eylulde 

yola çıkıyorlar 
ATINA, 20 <A.A.) - Başve4cil M. 

Çaldariı guetecilere, Hariciye, Maliye 
ve Milli lktısat nazırlarile beraber 9 Ey 
lülde AnkaraYa cidecelderini söylemiş
tir. 

ATINA, 20 - Ankara Yunan sefiri 
vukubulan davet üzerine Salı ırünü Ati. 
naya gelecektir. 

Sefirin buraya çağınlma11, M. Çal
darisin Ankara}'J ziyareti e•nasında is
met Paşa ile cörüşeceii meseleler hak
kında Türkiye sefiri ile burada cereyan 
edecek olan iptidai müzakerelere i1tirak 
etmek içindir. 

Verilen malumata göre Ankara müla 
katında bütün Balkan meseleleri Ye iki 
hükumetin '>u meaelelerd<> takip edecek 

~ 
.ıı 

Yann: 11 
leri müıterek battı hareket müzakett o
lunacaktır. 

1 
i 

1 
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Eşekle saraya giden Şeyh Efendi 
1 

Şeyhin •evgili efeği.. - Efeğim gİrmeue ben de girmem! - Efe
ğin Babü••aade aralık ha11lı•ına kadar ııokulJuğu Hünkara arzo

lunuyor! 

1 

1 

·yangın için modern ihbar 
teşkilah lazımdır · 

İtfaiye mütehassısı şehre göre yangın 
tesisatını çok eksik buluyor 

fstanbul itfaiyesinin ulahına me- ı 
mur Kolonya tehri itfaiye müdür mu-
a .. ini Her Vein Mayer, dün ak§am 
Loyd Triyeıtino kumpanyasının bir va 
purile memleketine avdet etmiıtir. it
faiye müteha1111 hareketinden evvel 
bir muharririmize fU beyanatta bulun 
muttur: 

- lıtanbulda kaldığım sekiz hafta 
müddet zarfında yaptığım tetkiklerde 
visıl olduğum neticeleri, iki ay sonra 
Almanyadan göndereceiim raporda 
zikredeceğim. Benim kanaatime cö
re, l•tanbul itfaiye teıkilitı, tehrin ih 
liyaçlarile mütenasip derecede değil
dir. 

Birinci derecede yancm• ihbar teı 
kilatı nok&andır. ikinci tehlikeyi ah
şap mebani teıkil ediyor. 

Şehrin sokakları aon derece dar ol
ması, auıuzluia emin çareler buluna· 
maması yangınların teveııüünde bathca 
amillerdir. BihaHa ıuıuzluk, çok i
mansız bir dütmandrr. 

Bence, §ehrin her semtinde ihbar 
teskilatını modern tekilde ıslah ve 
ta;,zim etmek zarureti vardır. Polia, 
~ehir ve kule telefonları, yangınların 
<aktinde haber verilmesine kifayet et 
mlyor. ltbiyenin, hususi yangın ihbar 
ve iatihbar merkezleri olmalı, günün 
ve gecenin herhangi saatinde zuhur 
eden yancmlar, icabında sekiz on ya
qında çocukalr tarafından itfaiyeye 
saniyeıi ıa.niyeıine haber verilebilme 
lidir. Kuvvetli motorbotlar temini aa- · 
hillerde zuhur edecek yangınlarda 
çok ite yarayacaktır. Bunlardan lı
tanbul cibi her tarafı deni1le muhat 
hir tebirde mükemmel iıtifade edilir. 
Avrupa tehirlerinde , itfaiye, yalnız 
yangına kartı değil, bütün tehlikelere 
kartı emre imade bulunan bir kuv
vettir .. İtfaiye, bütün felaketli anlar
da imdada yetitir. Jıtanbuldan bir ve
ya birkaç itfaiye amirinin ıtaj yap
mak Üzere Avrupaya gönderilmesinde 
büyük faydalar ıöriiyorum. Yalıuz 

fW"aıını da kaydedeyim ki: latanbul 
itfaiyesini disiplin itibarile kusursuz 
buldum. Efrat, vazifelerini tamamen 
müdriktir. 

Kumanda ve ıevkü. idare mükem. 
meldir. 

Bundan sonra Her Vein Mayer ls
tanbulun ainema ve tiyatrolarile umu 
mi mahallerinin yanırm tehlikesi kar 

Her Vein Mayer 

1111ndaki vaziyetlerine dair eorduiu
nıuz auale cevap vererek dedi ki: 

- Almanyada itfaiyecilik noktai 
nazarmdan bu kadar fena feraiti ha
iz ot.n sinema ve tiyatrolar, derhal 
ııeddedilir. Halbuki burada birçok ah 
f&P sinema ve tiyatro &ördüm. Buralar. 
da bir yangın zuhurunda halk büyiik 
tehlikelere maruz kalır. Belediye riya 
aetine verdiğim müıtacel bir raporda, 
bu tehlikeye ehemmiyetle itaret et
tim. iki ay sonra göndel'eceğim rapor 
da, ı:erek bu noktayı cerek yangın 
tehlikesine karşı koymak için dü,ündii 
iüm diğer muhtelif tedbirleri daha. 

M. Caldaris, lımet Pa,arun Sofya ıe 
yahatinden evvel Ankaı:."Y' ziyaret ede· 
ceği cibetle, bu mülakata büyük bir e
hemmiyet verilmektedir. 

Amerikada içki taraf
tarlarının zaferi 

SAlNT LOUIS, 20 A.A. - Mi~· 
souri'de yapılan umumi reye mü
racaatın ilk neticesi içki yasağının 
kaldırılması lehine büyük bir t:k
seriyet olduğunu gösteriyor. Şimdi
ye kadar Amerika' da hükumet içki , 
yasağının kaldırılması lehine rey 1 
vermittir. Aleyhe rey veren hiçbir 
hükumet yoktur. ............................................................ , 
e&aılı ıurette izaha çalııacaiım-

Raporumda zikredeceğim ıeylcrin 
c.iddiyetle tatbik edileceğinde 9üphem 
yoktur. Salat halindeki ıinema ve ti- ! 
·yatro binalarında en aeri ıekilde ter
tibat alırunak ve icap eden tadilat he
men yapdmak lazımdır. 

latanbulun ahıap kısmı, benim ka
na.-"ltime göre tedricen yanmaia mah ... 
kiımdur. Sokaklan bu kadar dar o· 
lan bir ~chirde bunun önüne ceçilme· 
sine m\kiıo göremiyorum. 

Şehri n diğer akıamına celince, bu
ı aları modem ihbar teıkilatı aayeıin
d<' yangından mahfuz bırakmak kabil 
ı.lir. lıtanbulun selameti için bu tetki
litın vakit ı:loçirilmeden vücude getı
rilmesi elzem olduğu fikrindeyim. Yan 
gınların çok defa ihbarın vaktinde ya
pılmaması yüzünden tevesıü ve etrafa si 
rayet ettiğini istatistikleri tetkik ede
rek anladnn. Onun içindir ki bu nok
taya. çok ehemmiyet veriyorum. 

lıtanbulun şehircilik noktasından 
bugünkü vaziyeti hakkında bana bir 
şey ı-ormayımz. Ben yalnız itfaiye İt· 
lerinden anlarını. Sözümü bitirirken 

: e §UDU söyliyeyim: R::ıporum aynen 
tatbik edilirse, latanbul itfaiyesini, 
ç.ok kısa bir zamanda Avrupa itfaiye 
!erile mukayese etmek imkanı hasıl o
lacağına eminim. 

Her Mayer, bundan sonra, tehrin 
buı semtlerinde her odası bir ba§ka 
müstecire kiralanan ahıap pansiyon .. 
!arın da yangın için büyük tehlike teş 
kil cllilderini ve böyle bir felaket ha
inde-, binadan evvel insanları kurtar• 
mak tc'bi bir endişe ile hareket etmek 
zarureti hiııl olacağını söylemiştir. 

Heı Mayer. dün Ç1t kumpanyasın
dan bil<.tini alırken yanlı§lıkla gi,ede
ki 1 ürk memure hanıma 28 lira fazla 
vemıittir. Her Mayer yarım saat gon .. 
ra ı>aıasını :amamile kendiaine iade 
"tlen İ•mini bilmediği genç Türk ha
nımıra gazetemiz vasıtaıile tefekkür 
<-hnektedir. 

İtalya'da 
Mülakatlar 

Avusturya Başvekili M. 
Mussolini ile görüştü 

ROMA, 20 A.A. - Mussolini ile 
Dollfuss mülakatının ay sonuna ya 
pılacağı zannediliyordu. Fakat A
vusturya başvekili mülakatın daha 
evvel yapılmasını istemittir. 

Mülakat rimini mmtakasında 
Ricciowe' da olacaktır. M. Dollfuss, 
dün akpm tayyare ile Rimini'ye 
gelmittir. Bugün dönecektir. 

Bir vaitte bulunulmadı 
BERLIN, 20 A.A. -Volff Ajan 

sından: News Chronicle'nin Viya
na muhabiri gazetesine, Almanya' 
nın radyo propagandası ile İngilte
re ve Fransaya yaptığı vaitler hila
fına hareket ettiğini bildirmittir. 

Salahiyettar mehafil, ne lngilte
re'ye ve ne de Fransaya hiç bir va
itte bulunulmadığına bir kere daha 
nazarı dikkati çekmektedirle~. 

İtalya ile muhtelif görütmeler ya
pılmıttır. Fakat bu görüşmelerin 
neticeleri ne lngiltereye ne de F ran 
sa'ya bundan istifade etmek hak
kını vermemektedir. 

Kendilerine hiçbir beyanatta bu
lunıılrnnmı,tır. 

ROMA, 29 (A.A.) - M. Musso 
tini Riccione'ye giderek M. Dolfus 
ile gör üşmşüştür. iki devlet adamı 
bir buçuk saat konu,mutlardır. 

N~riyat devam ediyor 

ViYANA 20 (A.A.)- Stuttgatr 

Münih , Breslau radyo merkezleri 

dü•1 akşam Avusturya aleyhtarı net 

riyala deva m ederek Avusturya 
Nazi fırkasının müdürlerinden olup 

Bavyeraya iltica etmi~ birisinin nut 

kuııu vermitlerdir. 

Hatip bir facia olarak tasvir etti 

ği A vusturyanm mali ve iktısadi 

vaziyt:ti hakkında uzun uzun aöz 
söylemittir. 

F raruızlar ne diyor? 
PARIS, 20 (A.A.) - Gazeteler, 

Dolfus - Mussolini mülakatını ehem 
miyetle takip etmektedirler. 

Petit Parisien, diyor ki: 

Berlin ile Viyana aruındaki ger 
ginliği izale etmeğe matuf teşebbüs 
lerin tam bir manevi müzaheret gö 
receği tabiidir. 

M. Hitler'in iradesi 
T emps gazetesine göre 

bugünkü Almanya 
PARIS, 20 (A.A.) - Hava& Ajan

sından: Almanyanın ha?"İci siya~etini 
tetkik eden T emps gazeteıi günü~1 yaz•· 
sında, Almanyanın Milletler Cemiyeti 
muahcde.;i çerçevesine olsun, veya bun 
da daha dar dörtler mi,akı çerçevesine 
ol3un, ve yahut diğer devletlerinkine 
işt~r.ık edebilecek biı· ha::ici siyaseti olup 
olmadığı sualini soruyor. Görünü~ na
zaran hayır. 

Filhekika Alman sıyaseti Hitler'in 
l:uvvet!i ira -'eıine boyu:ı eğnıck •~~?cbu· 
riyetindedir. Hitler iae, reisleri tama· 
men nıiU; sosyalist devleti vücude getir 
mek istiyen bi .. fr .. kanın esiridir. 

M. Hitlerin bir nutka 
B;:::RLlN, 20 A.A. - Godesburg

Sur·Rhin de Çelik Miğferlilerle Hit 
ler milisleri reislerinin kongresin
de Ba,vekil Hitler bir nutuk ver
mit ve •unları söylemi,tir: 

"Milli sosyalizmin inkifafma se
bep Marksist düsturların yıı.nlı,lığı 
dır. 

Ba~vekil sözünü bitirirken fUnla
rı ilave etmiştir: 

"Cermenlik fikri milli sosyoliz
min bütün gayretlerinin Alman 
milletinin sağlafmasına ve durutu
na teveccüh etmesi demektir. Bina
enaleyh milli sosyalizm milletimize 
yabancı insanları ve milletleri cer
menlettirmek deyildir, zira, bu- mil
letimizin ırki özünün alçaltılması 
demek olur. 

Sofya müzakereleri 
- .... -

Bazı zorluklar çıkhğı 
haber veriliyor 

SOFY A, - Burada Türkiye sefiri 
Tevfik Kam.il Beyin riyasetindeki Türk 
heyeti murahhasaıiyle Bulgar murah
hasları arasında ticaret muahedesi akti 
müzakeratına devam edilmektedir. 

«Utro'> gazeteainjn istihbaratına gö .. 
re müzakerat esnasında, bazı zorluklar 
ortaya çıkmıt ve Türk heyeti murahba
sası Ankaradan talimat iıtemiıtir. 

Türkiye ile Bulgaristan ara11nda .ak
tedilecek olan hita•aflık muahedeıi ta
mamile hazırlanmı~tu·. Bu mukavele, ti
caret muahed.!sile birlikte imzalanacak .. 
tı:-

• 
I stanbul maliye teşkilatı mura

edildiler kıp/eri tayin 
ANKARA, 20 (Telefonla) - lstanbul yeni maliye teskilatında 

mevcut ba,mürakipliğe inhisarlar unum müdürlüğü mübay"aa komis
yonu reisi RQJil Bey, mürakipliğe lstanbul defterdarı Mustafa Bey ve 
cliğer mürakipliğe Demiryollar mu ha•ebecisi Kazım Bey tayin edilmif
lerdir. Yol müdürlüğüne de Harici)e vekaleti muhıuebe müdürü Ab
dülkadir Bey tayin olunmuştur. Tayinler tili tasdika arzedilmiştir. Ha
riciye vekaleti mulıasebeciliğine M aliJe vektileti nakit ifleri müdür mu 
avini Rüştü Beyin tayini ku11vetle muhtemeldir. 

Ulukışla -Kayseri hattı açılıyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Ulukışla ·Kayseri hattının in1a>:ı 

il,-" aya kadar bitecektir. Hattın küşat resmi Cümhariyet bayramı.ıda 
yapılacaktır. 

Heyeti Vekile iki defa toplandı 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Bugün Heyeti Vekile iki defa içti

ma ederek yeni altı aylık kontenjan iızerinde tetkikatta bulunmuştur. 
• 

I zmir vilayeti istikraz yaptı 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Vilayetin esnaf ve ahali bankasından yapa 

cağı 100 bin !iralık istikraz muka ııelesinin ihzarına baflanm~tır. Bu 
para ile yol ve köprüler yapılacaktır. 

Cümhuriyet bayramında tarif eler 
ANKARA, 20 ( A.A-) - Onuncu cümhuriyet bayramı kut/ulama 

yüksek komisyonu reisliğinden: 
Onuncu cümhuriyet bayramının kutlulanacağı günler zarfında f.ı?

hirler halkının idiladeleri ve bayr ım günlerinin hareketli olması için 
yolcu tarifelerinin bu üç güne muh ı.us olmak üzere indirilmesini yük
sek komisyon alakalı fİrketlere bil dirmifti-

lstanbulda Şirketi Hayriye bu teklifi kabul ettiğini bildirmi.1 ve 
yüksek komisyon ~irkete tesekkür etmİftir. 

Berline yaş üzüm gönderildi 
IZMIR, 20 ( A.A.) - fzmir Ytlf iizüm ve sebze ihracatçılariyle şehri 

mizde bulunan soğuk halla vagon acentaları arasında yapılan bir an
lc.şma üzerine Balcuya yaş meyva ve sebze kooperatifi tarafından bu
gün Adnan 11apuru ile 2.212 kilo ya, üzüm hususi suretle yapılan am
balajlarla Jstanbula gönderilmiştir Üzümlerin vapura yükletilme.i e.
wısında Vali Ktizını Pasa ile C. H.F. idare heyeti reisi Hacim MuhiJ
c!in Bev ve ticaret odtu1; erkanı ve daha birçok tüccar hazır bulunmUJ
tıır. O~ümler romörkör 11e kayıklar la vapura nakledilirken limanda bu
lıınan bilumum vapurlar düdük çalmak suretiyle merasime iflİrak et
mişlerdir. Yapdan hesaplara göre lzmirde tahmil tarihinden itibaren 
altı gün zarfında üzümler Berline satılmlf olacaktır. lzmir ticaret ma
halili bu sevkiyattan çok memnundurlar. Ba ilk Y"f üzüm sevkiyatın
dan muvaffakıyet hilııl olduğu tak airde orta Avrupanın bütün ticaret 
merkezlerine yaf üzüm ve yaf mey ı.a se11kiyahna Jevam edilecektir. 
Yarın Sakarya vapm•u ile gönderilmek Üzere ikl vagon ya, üzüm hazır 
lanmıştır. 

Bulgaristanda suikast 
Filibede arbedeler esnasında bir polis 

memuru öldü, 80 kişi tevkif edildi 
SOFYA, 20 (A.A.) - M. Tza.,kofP 

a yapılan S'-';kast iti etrafında tU mütem 
mim mal\ımat \'et"İhntkted'.r; 

M. Tzankoff Ağustos bitlayetinden
beri Filibeye 50 kilometre mesafede ka
in Tchepino'da sayfiyede bulunmakta İ
di. Mumaileyh, b:ı günlerd ! Ladjeane 
kasabasında büyük bir siyasi içtima ter· 
tip etmek ve burada söz söylemek tasav 
vurunda idi. 

Perşembe günü nat 7,30 da M. 
Tzankoff yanmda iki muhafız olduğu 
halde o~anlık bir mıntakada her gÜn· 
kü sabah gazetesini yapıyordu. Bu Sıa 
rada Tchepino'ya bir kilometre mesafe .. 
de 'M Tzankoff ile arkadaşlarına 50 
metreden iki boıı1ba ablıruıtır. Mumai
leyh kendisi hemen hemen yere atılmıt 
yanındaki muhafızlar da bombalann a
tılı olduğu mahalistikametine doğru a
teı etmeie baılamıılardır. Bombalar &a 

bık başvekil ile arkadatlarmm bulundu 
ğu yere 30 metre mesafede patlamıf, 
muhafızlardan mri hafifçe yaralanmıt· 
tır. Cani kaçm:ığa muvaffak olmuıtur-

Şimdiye k~ar suik:ıı•ta itti~ ~· 
olanlarından fıiphe edılen altı kitı tev• 
kif edilmiştir. 

Baıvekil M. Muşanof ile Dahiliye 
nazırı M. Guirguinoff'un vermiı olduk· 
ları emir üzerine tahkikata ıüratle de-

Almanyanın yeni Ankara 
sefiri 

1 

BERLIN, 20 A.A. -Volff ajan
sının haber verdiğine göre Alman
ya'nm Moskova sefiri Von Dırkaen 
yakında tekaüt olacak olan M. Vor
b:ach'ın yerine Tokio'ya tayin edi· 

lecektir. 
Ankara sefiri M. Nadolny de 

Moskovıı.'ya tayin edilecektir. 
Stokholm sefiri Von Roaenberıı 

Ankara'ya memur edilecektir. 

Alh saat harp 
HARBiNE, 20 A.A. - Diln Nm

guta'nın tarkı timalinde Mançau • 
Kuo hif;Umeti aleyhtarları ile bu 
hükômet taraftarlan arıumda yapı 
lan bir muharebede 200 kiti öl

müttür. 
Netredilen tebliğde, Mançeu-Kuo 

aleyhtarı olan 700 kitilik bir kuv
vetin timale doğru l(iderken 30 Ja
pon "konsolos" polis ve 50 Koralı 
tarafından hücuma uğradıjiım bil
'diriyor. Altı aaat süren bir muhare 
beden sonra Mançeu-Kuo aleyhtarı 
kU\·vel!t'r cPnuba doğru ıeri çekil

mitlertlir. 

vam edilmektedir. Basvekil ile Dabilj. 
ye nazırı, caninin me-ydana çıkarılması 
Ye han!İ mehafile mensup oldu "'unun 
anlaşılması i~in !iddetli tedbirler alın· 
mış olduğunu söylemişlerdir. 

Bu cinayet tetebbüsünün mahalJi si
yasi tezvirleı·in eseri olduğu ve M. 
Tzankoff'a karıı öyle büyük bir suikast 
tertibatı olmadıiı anlatılmııtır. 

Tahkikat devam etmektedir. T7.han
kovis grupu suikast aleyhinde bir nüma 
yiı yapmak üzere cinayet günü Fi1ibede 
bir içtima yapmıttır. Polis müdahalede 
bulunmuıtur. 

Arbedeler esnasında bir poliı menıu 
ru ağır surette yaralanarak ölmü°'tüıt~ 

80 kifi tevkil edildi 
SOFYA, 20 <A.A.) - Bi< kv ,.,.. 

mandan.beri Gabsovo' da komünistlerir. 
yapmakta oldukları gizli teşkilatın izi ü 
zerinde yürümekte olan polia, bir komii 
niıt gazeteleri basan, risaleler tevzi e
den Cabrovo llUUlyi merkezinin oldukça 
kalabalık olan amelenin fırkaya kaydet 
tirmeğe ufraşan t"fkilitın bütün ,eı.e
keıini meydana çıkarmıftır. 

80 kiti tevkif edilmit olup bunlaruı 
arasında teıkili.t rüesası da vardır. 

Muhaberatta ve prop,...anda itlerin
cle kullanılan bir ıifre bulunmuştur. 

Bulgar kıralı ve M. 
Mussolini 

ROMA, 20 A.A. - Resmi bir teb 
liğe göre ltalyada hususi bir suret
te bulunduğu esnada Bulgar kralı 
Boris, M. Muuolini'yi kabul etmiş
tir. 
İtalyan c:İenizalb gemileri 

Nevyorkta 
NEVYORK, 20 A.A. - Umumi 

harptenberi ilk defa olarak Nev
york limanına denizalb gemileri 
ııirmlttir. Bunlar, Atlas denizinde 
jeneral Balbo'nun uçutu esnasında 
zincir tqkil ebnİf olan İtalyan Bal
lina ye Millelire denizaltı gemileri 
"dir. 

Amerikada petrol ve 
çelik kanunları 

V AŞ1NGTON, 20 A.A. - Sana
yicilerin muhalefetine rağmen M. 
Roosevelt petrol ve çelik sanayii 
kanunlarını imzalamıttır. Bu auret
le mensucat, pamuk, yün, deniz in
p.atı gibi 14 sanayi, Reisicümhur 
tarafından imzalanmıt kanunlar i
le idare edilmektedir. 



lii.K;;N 
lıte laübaliliğe doğru 
İki gündür tramvayla geçerken 

teeadüf ediyorum: 
Caddede bir T erkos borusu pat

lamıf, geceli gündüzlü akıp gidi
yor. 

Tramvayda bunu gören birisi ya
nındaki arkadatına dedi ki: 

- T erkosun Belediyeye geçtiği 
nasıl belli ... Eskiden bir boru pat
ladı mı, Kumpanya, hemen adam
larını seferber eder, gözle kat ara
sında arızayı tamir ettirirdi ... 

Batka memleketleri bilmiyorum, 
fakat içi dıtı su ile dolu olmasına 
rağmen hiç bir yerde bir dirhem 
su, İstanbulda olduğu kadar kıy
metlı değildir. Bu yüzden her yaz 
lstanbul halkı, bir nevi Kerbela ha
yab geçirmeğe mahkfundur. 

Bir dirhem suyun bu kıymetine 
rağmen, onun böyle umumi bir cad
dede gözönünde heder olup gitme
si, insana: 

- Bu ne pehriz, bu ne lahana 
turtusu? .. 

Sualini sorduruyor. 
İ'in asıl nazarıdikkati celp eden 

noktası, tramvaydaki muhavere
dir. Filhakika eskiden bir boru pat
ladı mı, T erkos kumpanyası, der
hal arızayı tamir eder suyu mecra
sına alırdı. 

Terkoaun Belediyeye geçİfi, sade 
ce hukukidir. Yoksa, kıımpanya, 
batta Müdürü olduğu halde ayni a
nasır tarafından idare edilmekte
dir Tahsildarı ayni, arıza tamir me
muru ayni, katibi ayni, hatta hade
mesi, hatta binası aynidir. Buna 
rağmen eski idarenin arızaları ta
mir hususunda göstermit olduğu 
hassasiyeti, ayni anasırdan mürek
kep olan yeni idarenin göstereme
mesi, insana itte bir laübalilik bat
langıcı hiuini vermektedir. Böyle 
telakkinin derhal kökünden kaldı
rılması lazımdır. 

Bu anza, ,ehrin hücra bir yan 
sokağında değil, Galata tramvay 
caddesi gibi en kesif ve umumi bir 
caddede vukuhulmuftur. Binaena
leyh bu bozukluğun Terkos memur 
ları tarafından görülmediği iddiası 
asla varit ve mesmu olmamak la
zımdır. 

Bu bizim gördüğümüzdür. Halle, 
bir dirhem su için kıvranırken teh
rin görmediğimiz batka semtlerin
de böyle boru patlamasından ne ka 
dar suyun heder olup gibnemekte 
olduğunu bize kim temin edebilir. 

Dün bu itte bir ecnebi kıımpan
yasının menfaati mevzuubahisti. 
Bugün mevzuu bahsolan Türkün ve 
,ehrin menfaatidir ki bu itte daha 
fazla amir bulunmaktadır. 

Salahattin ENiS 

lnhlaarlarda 

Afyon İnhisarı 
lzmirdeki teşkilat ta ikmal 

edilmek Üzeredir 
Uyuıturucu maddeler inhisar idare

sinin lzmir tetlrilatı da ikmal edilmek 
Üzeredir. idare, henüz afyon mübayaatı 
na ha§lamaımıtır. 

Afyon fiatleri geçen hafta tereffüe mey 
yal iken son hafta zarfında 643 kuruı
tan 639 kuru§B dütmüıtür. 

lnhısarlar idaresi, mübayaata baıla
yınca fiatlerin birdenbire yükıeleceği 
tahmin edilmektedir. 

-0--

Belgrat sefirimiz gitti 
Bir müddettenberi mezunen tehri

nıi>Xle bulunan Bulgar sefiri Haydar 
Bey dünkü trenle Belgrada avdet etmiı 
tir .• 

1 BORSA 1 
(lı Baııkuından alınan cetveldir) 

19 AGUSTOS 1933 
Akta m 

istikrazlar 
latihaz dahili 96,50 
1933 latikruı 95,
S.rk D. ybll•n 2,80 
D, Mu..-ahhdei 55,75 

Fiatları 
Tahvillt 

Elektrik 
Tranı..-ay 
Tünel 
Rhıtım 

Gümrükler 8,25 
S.ydl malal $.60 Anadolu J 
Baidat 10.25 " ili 
'1", ••keriye 10 MWneaail 

ESHAM 
it Banltatı Na. Telefon 
llıla 9,50 Bomonli • 
,, " Hamiline 9.55 Terko• ' 
ı • ., Müea•İ• 102 Cimll!nto 
1" ramvay 50 fttihat day. 
Aııa.dolu Hiaa• 27,60 Şark day. 
RejJ l,35 Balya 
Şi ... bariye 15,25 Şark m • .caa 

18,20 
47,95 
47,70 
51,70 

13,25 
20,25 
27,75 
ı2,50 

18,25 
J,45 
:Z.71 
:Z.90 

ÇEK FIATLARI 
Paris 12.08 1 Prai 15,9335 
Londra 700 J Viya.na 4,28 
NüyorL: 64,02 Madrit 5,65,75 
8,ük,eJ 3,38,25 Be.JU. J98ı9 
Mila.no 896 Zloti C,.225 
Atina 83065 Peıte 371 
Cenevre 2,44 Bel arat 3,67375 
Sofi• 67 3ı B k • Ü reı 34,5975 
.\mıterdnnı 116875 Moıkova J085 

N U K U T (Satıı) 
Kuruı JC•r11t - -~O r. Franııa ı67 l Silin, A •. 21.-1 lp'eırln 704 1 Pezeta ıs.-

ı Dolar 158 1 M•rk 50.-2) Liret 219 1 Zeloti 24.-
20 f. Bel.;ika ııe ZO Ley 0.23 
2 l nrah,..i 2!I 20 Di'1ar a&.-
20 f. l••isr• 818 l C•'"no•~ -.-20 L~•• 0.25 1 Albn 927 
21 Kur. C~k 116 1 r.ı ... c:idi7e O . .JT 

l Florin • 85 8=11a1<not :z.• 
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ŞEHiR HABERLERi 

EkonoMI 

Yeni ölçüler 
_.,___ 

Şimdiye kadar bir hayli 
imalat yapıldı 

Yeni ölçü ve iyarlar kanununun 
tatbikına ait hazırlıklara devam edil
mektedir. Dökmeciler ve eaki kantar 
cılar. yeni ölçülerden bir hayli nıik
darda imalat yapmıılardır. Hariçten 
pek az yeni ölçü ithaline mecburiy~t 
0facaiı ümit edilmektedir. lstanbul 
mmtakatı ölçüler ve ayarlar bat mü
fettiti Kudret Bey, ölçü imal eden mü 
e .... seleri gezmit ve bunların ihtiyacı 
ne derece~e kadar karıılayabilecekle 
rini tetkik <'tmiıtir. Kanun, 193-1 yıir 
batından itibaren tatbika baılanftcaı.
tır. Ticaret c:daaı, yeni ölçüleri tabil 
ceıametlerinden canlandıran büyi;k 
dıvar afiıieri ve bunlara ait brotür
ler hazırlamaktadır. 

Yeni bir fabrika 
Bir musevi grupu tarafından Baha 

riyede 500 bin lira sermaye ile bir yLın 
lü mcn~ucat fabrikası açılması için İk 
hsat veki.letinden müsaade is~enmiı
tir. 

Dün gelen buğdaylar 
Dün ıehrimize Anadoludan 31 va

gon buğday, 6 vagon arpa gelmig\h·. 
Buğday 5 - 4,38 kuruı araıında mua
mele eörmüıtür. 

Buğday konferansı 
Kanada, Arjantin ve Avuatratya j .. 

le Müttahit Amerika devletlerinin te
•ebhüsü üzerine Cemiyeti Akvam ka
;ıbi umumiliği, 21 ağuıtosta (bugün) 
buğday ithalatçısı ve ihracatçısı olan 
batlıca devletleri Londrada bir kon
fer.u.a akdine davet etmittir. Konfe
ransa Türkiye, Almanya, Avusturya, 
Belçika, lngiltere, Danimarka, BOJlga 
ristan, Macaristan, Holanda, Lehistan 
R<'nu:.\.nya, İsviçre, Çekoslovakya, Rus
ya, Yugoslavya, ltalya davet edilmit· 
lerdiı-. 

Rus fabrikalarına gönderilecek 
efendiler 

Kayaeride İn§& edilecek fabrilıa için 
•ısta yeti§tirilmek üzere Ruayaya arön
deriloc:ek efendilerin birinci partiıi 
50 kiti olarak ııeçilmittir. Bu parti, a
yın 24 ünde hareket edecektir. 20 • 25 
kitılik ikinci partinin de tefriki rle 
iatigal edilmektedir. Bu ikinci parti de 
eyhilün yedisinde hareket edecelüır. 
Sümer Bankta, dün bu efendilerin 
seçilmesile i§tigal edilmiıtir. Gidecek 
efendiler Rusyada 9 ay kalacak!..rdır. 
Avde!lerinde Sümer Banlun gÖ•terece 
ği fabrikalarda çalıımay1 taahhiit et
ıunl<tedirler. 

Macarlarla yapılan ticaret itilafı 
Türkiye - Macaristan arasında ya .. 

pılon son ticaret m~~aveleıi tebliğ e
dilm'ttir. Altı ay muddetle muteber 
bulunan bu mukavele mucibince, Ma
carlar memleketimizden 770 bin li
ralık mal alacaklardır. Bu meyanda 
kömür, tütün ve meyve bulunmakta
dır. Buna mukabil Türkiye de IMaca
rİ•laı•dan lastik boru, laıtik ayakkabı 
ve, yünlü mensucat ve saire alacaktır. 
Bu mukaveleler haricinde taka. eaası 
dahilinde tarafeyn yekdiğerinden mal 
ıı.laiıileceklerdir. Altı ay ıı.ufında kıy
rne~IP.r 1tr1tsında muadil olanız.!'.'\ bunu 
temin için mukavele altı ay daha tem 
dit edil...::ektir. 

Yumurta yükseldi 
)·umurta ihracatı son gi.inlerde art

mış, fiyatlar da biraz yükoolmiıti.. 
iri yuımutalarm ıandığı 19 lıraya, u
fak boylArın aandığı 16 liraya kadar 
çıkmııtır. 

Tiftik 
Son hafta zarfında oğlak tiftik fi

yatı 54 1 uruıtan 62 kumşa kad"r 
yÜkS<'lmiı• ir Eskitehir, Kütahya :n"I 
ları eski fiyat üzerinde:> muamele 1 

görmüşt\.İr. 

Paris itilafı 
Pariate imzalanan Türk .. Fransız 

ticaret itilafı ile bunun tasdikına da
ir olan kararname 11 ağustos tarihli 
Fransa Resmi gazetesinde intifar et
mittir. 

Finlandiyalılarm bir müracaatı 
Finlandiyalılar, bir ticaret itilafı ak

ti için Roma sefareti vasıtasile hükiime 
tiınize müracaat eylemiılerdir. 

Galata yolcu salonu 
Galata yolcu salonunun tevsi edile

ceğini yazmıştık. Hazı refiklerimiz, sa .. 
lonun yanında, yolcuların beraberlerin .. 
de getirecekleri hayvanlar için bir de a
hır inşa erlileceğini yazıyorsa da, bunun 
doğru olmadığı anlaıılımıtır. 

Sıhhat müsteşarı hasta
haneleri geziyor 

iki gün evvel ıehrimize gelen Sıhhat 
Vekaleti müstetarı Hı.iıamettin Bey ıeh 
rimizd~ki haıtahanelerde bazı tetkikat 
yapmakla meığul olmaktadır. 

Hüsametin Bey evvelki &Ün vilayet 
11hhiye müdürü Ali Riza Beyle beraber 
fakültenin tahliye etmiı olduğu Hay
darpa§B hastahanesini geznıit ve bazı 
tetkikat yapmıılardır. 

Lı ______ K_u_ç_u_k __ h_a_b_a_r_ı_._ .. _____ ı 
• 31 Ağustosta Büyükadada Yatklü

bünde Hililliahmer Cemiyeti tarafından 
bir balo verilecektir. 

• Sabtk Edim~ mıntaka miman Ka
mal Bey A•arıatika müzeleri mimarlığı 
na tayin edilmi§tir. 

YllAwaHe 

Mali teşkilat 
Kimlerin alındığı hafta 
sonunda belli olacak 

lstanbul yeni mali tqkilatı ile uğ
ratan komisyon dün de çalıımııtır. Ko 
misyon siciller üzerinde tetkikat yap 
makta ve yeni müracaatlan da tetkik 
etmektedir. Yeni müracaat edenler
den kimlerin alınacağı bir haftaya ka 
dar anlatılmıt olacaktır. Varidat mü
dürü Cezmi Beyin talimatname ile 
bu hafta sonunda gelmeıi beklenmek
tedir. 

Milli emlak 
Milli emlakin idaresi için 1 ey

h'.ilden itibaren bir müdürlük tqkil e
dilmekteclir. 
------------

Poliste 

Kavruldu mu? 
Tuğla harmanı üstünden 

bir ceset indirildi 
Kağıthanede tuğla harmanlannda 

çalı§an Gebzeli Mustafa tuğla har
manı üstünde kavrularak yanmı§ feci 
bir r.urette ölmüttür. Mustafa gece, Ü· 
şi' ·, ü~, Hüdaverdi Beyin yanmakta 
olaıt harmanının üstüne çıkarak yat
mıştır. Sabahleyin anıeleler, Muıtafa
nın cesedini harmanın üstünde yarı 
yanmır bir halde bulmuılardır. Ceset. 
Morgıt nakledilerek muayene edilınit
tir. Muayene neticesinde cesedin üze .. 
rin<lc hiç bir yara izi görülmeırıi§tir. 
Mustafanın fırından çıkan karbonla ze
hirlenerek öldüğü tahmin edilmekte
dir. Hadisenin tamamile aydmlanma
&ı morgun "i'ereceği rapora bağlıdır. 

Bir mahalleye dadanan hırsızlar 
Çapada Nevbahar mahallesi evvel

ki ak§&JD hırsızların ziyaretine uğı·a
mıttır. Bu hırsızlar Kalender ~eşme•İ 
sokağında oturan Alaettin Beyin evi
nin önüne l'elerek demir parmaklığı 
kesmek suretile kapmın mandalını oyna 
tırlarken, ev sahibi haber almıı ve bu
nun üzerine hıraızlar kaçmıtlardır. 
Alaettin Bey derhal arkıılarından fır
lamıfsa da, hıraızlara yetİ§ememiştir. 
Yalnız hırsızların kaçarken sokağa at 
tıklan bazı mesruk qyayı bulmuı ve 
ertesi sabah poliıe venniıtir. Fakat 
hırsızlar gene mahalleden uzaklaşma 
mışlar, orada yeni yapılmakta olan. 
bir evin kurıun bonılarmı ve camlan
nı çalmıtlardır. Bu da yetifmİyonnuf 
gibi ayni mahallede Osman Beyin evi 
nin açık penceresinden çekmek siıre
tile bir halı çalmı9lardır. Hırsızlar a
ranmaktadır. 

Kaçak sigara 
K.,rtuluı ismindeki Salih kaptana 

ait bir motörde 162 kilo kaçan sigara 
yakalanmııtır. 

Hırsız elektrikçi 
Galata nhtımında bağlı bulunan 

Adnan vapurunda kamarot Davidin 

Mahkemelerde 
• 

••l•ılly•d• 

Yeni inşaat 
Talimatname şubelere 

tamim edildi 
Yeni yapı ve yollar kanunu tatbikatı 

için Belediye bir talimatname vücu-
de ııetirmif ~e ~tname şub~ere t.a 
nıim edilml§tir. Talimatnameye gore ıı· 
mendifer güzergahında, abideler etra
fında iD§aat yapılmıyacak, açık meydan 
bırakılacaktır. lstanlıul cihetinde (40) 
rakımlı olan yerlere (9) metreden yük
sek bina inta edilmiyecektir. (9) metre 
(3) kat demektir. 

Talimatnamede en yükaek irtifa ola 
rak <15) metre teıbit edilmittİf. Bu va
ziyete göre htanbulda badema (5) kat
tan fazla apartıman ift!Uına müsaade 
edilmiyecektir. 

Talimatnamede apartıman ve ev ma 
halleleri ayn ayrı tesbit edilmiıtir. 

EminönUnde benzin deposu 
Bir ıirket Eminönünde asri bir ben

zin deposu ve asri bir de bala yapacak 
tır. 

inşaata yakında ha§lanacaktır. Ben
zin deposu için şirket Belediyeye bin li
ra kira verecektir. 

Gazi köprüsü 
Bir Macar Şirketi Gazi köprüıünün 

İn§Bıma talip olmuıtur. 
Fakat Belediye henüz bu şirkete ha

vale edilip edilemiyece!ii hakkında bir 
karar venniı değildir. 

Köprünün inşaatının hangi ıirkete 
verileceği münakasanm ilanında ıonra 
belli olacaktır. 

Ağustos yoklaması 
Eytararamil ve mütekaidinin Ağuı

lot yoklamalan Salı günü akşamı niha
yet bulacaktır. Üç aylık maaşlar Eylü
lün onuna doğru verileeektir. 

Çek seyyahlar 
Çekoslovakyalı seyyah kafilesi, dün 

Asarıatika müzeıini ve Topkapı sarayı
nı gezmiılerdir. Bugün Eyibi gezecek-
ler ve akşama do~ ~ulgariıta'! tari
kiyle memlekeUerıne döneceklerdır. 

~ 

--acimlek ve pantalonunu çalan elel<trik 
çi Fuat cürmü meıhut halinde yalıa
lanmıştır. 

Yankesiciler 
Bir'~ok yankesicilik aabıkalarından 

dolayı zabıtaca aranılan yankesici Ar 
navut Şevki arkadaşı Hulii&i ve Moro
ço namile ınaruf Koço zabıtaca yaka
lanmf~tı•. 

Kavga 
Alemdarda Şengül hamamı yanın

da e•kici Hayri ile seyyar karpuzcu 
Oıman aıtaıında kavga çıkm\~, netice... 
de eskid Hayri bıçakla O.marn bal
dmndan hafifçe yaralamıştır.. Hayri 
yakalanmıştır. 

Dayak 
Galatad:ı Perşembepazannıl'l kah

veci llavr:i inhisar idaresi odacılann .. 
dan o.,..'.,an Efendiyi dövdüğünden ya
kalanmııtır. 

iki küfe sigara kağıdı 
Geniş bir şebeke halinde çalışan ka

çakçılardan bir kaçı mahkemeye verildi 
Bundan bir kaç gün evvel Kadıköy 

vapurunda bir bavul içerisinde 227 bin 
kaçak siğara kağıdını taııyan Hidayet 
iıiınli bir adam yakalanmııtı. Hidayetin 
cürüm ortağı olarak Rafet isminde bir 
erkekle, Canan Hanım isminde bir ka
dın da yakalanımıtır. 

Rafet Kadirgada, Şehit Mehmet Pa
§8 medreıeainde bir odaya siğara kağı
dı saklarken, Canan Hanım da evinde 
saklanan ıigara kiğıtlannı imhaya t~ 
tebbüs ederken yakalanmışlardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu ka
çakçılığın çok vasi bir tebeke halinde 
yapıldığı, bir ucunun Bursaya, bir ucu
nun cenup hudutlanım2a ve·Ada.naya 
dayandığı anlaşılmaktadır. 

Esasen yakalanan sigara kağıtlarının 
da iki üzüm küfesi içerisinde Adanadan 
getirildiği tesbit edilmiıtir. 

Ancak Canan Hanımın kaçakçılıkla 
melüf olmadığı ve bu ite mahiyet ve e
hemmiyetini anlamadan, bilmeden girdi 
ği de anlatılmaktadır. 

Yapılmakta olan takibat ve tahkika
tı işkal etınemek için bu hususta daha 
fazla malumat vermek muvafık olrnıya
caktır. 

Rafet ve Hidayetle Canan Hanım 
mevcuden Dokuzuncu ihtisas ve istin· 
tak hakimliğine tevdi edilmişlerdir. Ha 
kim Saffet Bey her üçü hakkında da tev 
kif kararı vermiş, fakat Canan Hanım 
bu karara itiraz ederek Ağırceza mah
kemesine müracaat eylemiıtir. 

Ağırcezaya V ekilet eden ikinci ce
za mahkemesi itirazı tetkik etmektedir. 

Vapurdan dökülen keresteler 
Karadeniz Ereğlisinde oturan ve 38 

lira kıymetinde ecnebi kerestesini güm· 
rük resmini vermeden memlekete sok .. 
maktan ıuçlu bulunan Cafer ve hmail 
iıminde iki kisinin muhakemelerine dün 
Dokuzucu ihtisas mahkemesinde baıla
nılmıştır. 

iddia edildiiine göre bu keresteleri 
lamail Efendi !'etirıniı ve Cafer Efendi
ye satmıştır. Fakat mahkemede hmail 
baıka türlü aöylemiıtir. Demittir ki: 
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- Karadenizde bir vapur yandı, bu 
vapurun hamuleai kereste idi. Kereste
ler denize döküldü, dalğalar bunlan köy 
lcrin kenarına ıürükledi, köyfüler gör
düler, topladılar, Cafer Efendi de ev ya 
pıyordu. ona sattılar, ben de tuttum 
gümrüğe muhbirledim. 

- Bunlar ecnebi kerestesidir, güm
rük vermeden memlekete soktular, de-
dim. Cafer Efendide benim muhbirledi
ğimi duyunca benden öc almak İçin: 

- Bu keresteleri lsmailden aldım, 
dedi. Mesele bundan ibarettir, demiıtir. 

Muhakeme Ereğlide iıtinabe §Bhidi 
dinlenilmesi için ba§ka bir ıüne bırakıl 
mıttır. 

Oç almak için mi? 
Evvelce ortağı olan kasap Hakin E- . 

fendinin dükkanına çakmak taıı bıra
kan, sonra <1.a Hakkı Efendiyi: 

- Çakınaktaşı kaçakçılığı yapıyor, 
diye ihbar eden Beykozlu Eminin muba 
kemeaine dün Dokuzuncu ihtisas mah
kemesinde devam edilmittir, 

Emin bu işi inkirda ısrar etmekte, 
fakat dinlenen tahitlerin hepsi de Emin 
le kaıap Hakkı Efendi arasında müna
feret olduğunu söylemektedirler. 

Muhakeme Ell'.inin çalmıaktatlannı 
aatın alır ve dükkana bırakırken gören 
tahitlerin celbi için ha§ka güne bırakıl
mııtır. 

Türklüğe hakaret 
Türklüğe hakaret ve yüksek makam 

lara tefevvühatta bulunmaktan suçlu 
Giyasettinin mubakemeıi dün neticelen 
miştir. Giyaaettin, cürmü inkar kabil o
lamıyacak derecede sabit olduğundan 
bir sene sekiz ay hapse mahkum olmu9 
tur. 

Uyuşturucu maddeler 
Seher ve Falına isimlerinde uyuıtu

rucu maddeler imal eden iki kadınla ay 
ni suc:la maznun 30 kişi sekizinci ihtis:aı 
mahkemesine se,·kedilmit ve bir kısmı
nın m11>vkuf o)arak muhakemelerine bat 
lanmııtır. 

Maarifte 

Avrupada tahsil 
Lise 
han lan 

mezunlarının imti
nasıl yapılacak? 

Ecnebi memleketlerde tahıil için 
gönderilecek lise mezunlarının müsa
baka imtihanı eylfilde yapılacaktır. 

Bu imtihanlar her vilayette liseler 
de yapılacak, lıtanbuda da Erkek li
sesi mezunlan Pertevniyal lisesinde, 
kız talebenin imtihanlan 1.tanbul kız 
orta mektebinde yapılacaktır. , 

J\lamzetlerden sıhbat raporu yani 
herhangi bir ecnebi memlekette tah
siline i.n.zası olmadığına dair rapor 
ist .. nmcktedir. 

Müsabaka imtihanlan iki lnıımdan 
müı ekh.eptir: 

1 - Bütün namzetlerin umumi .sevi 
yelerini anlamak makaadile yapılan 
müıterek imtihanlardır. Bu imtihan
lar §U derslerdendir: 

Türk edebiyatı, ecnebi liaaıır, riya
ziye, fizik, kimya, tarih, coğrafya. 

2 - Her namzedin intihap ettiği 
ilim zümresinden verecekleri imtihan 
!ardır. 

Müşterek imtihanlar: 
Türkçe edebiyat 2 eyh'.il cumartesi 

aaat dokuzda. 
Tarih coğrafya 3 eylül pazar saat 

14 buçukta. 
Riyaziye 2 eylı'.il cumarteai aaat 14 

buçukta. 
Fizik, kimya 4 eylı'.il pazartesi &aat 

14 buçukta. 
Tabiiyat 3 eylı'.il pazar aaat dokuz

da. 
Ecnebi dili 4 eyliil pazartesi aaat 

dokuzda. 
Zümre imtihalan: 
Riyaziye 5 eylul &alı &aat 14 buçuk 

ta. -
Fizik, kimya 6 eyliil çar§amba aaat 

dokuzda. 
Tabüyat 7 eylul perıembe saat do

kuzda. 
Tarih, coğrafya 7 eylul perıembe aa 

at 14 buçukta. · 
Gerek Pertevniyal lisesine, gerek 

lstanbul kız orta mektebine müracaat 
edecek olan talebe isimlerini listede 
bulduktan sonra sıhhat raporlannı ge 
tirecelderdir. Bu raporlann imtihan 
günlerinden iki gÜn evvel getirilmeai 
§&rthr. Kendilerine fotoğraflı birer 
vesika verilecek ve o auretle müsaba
ıralara ııireceklerdir. 

Kayıt başladı 
Diin aa&.htan itibaren resmi·füe, 

orta ve muallim mekteplerine talebe 
kayıt ve kabulüne baılanmııtır. Dün 
mekteplerde fevkalade bir kalabelık 
göze çarpıyordu. Fakat mektepler ev 
vela leyli talebe kaydedeceklerinden 
birkaç gÜn daha nehari talebe kaydo 
lunmıyacaktır. Leyli talebe kadrosu 
tesbit edildikten sonra nihari talebe 
alınmağa başlanacaktır. Maamafih 
m:iracaat eden hiç bir talebe açıkta 
kalmıyacğı için timdiden endişeye ma
hal yoktur. 

Şehrimizde bu sene açılacak yeni li 
ac ve orta mekteplerin kadrolannm 
c bugünlerde tebliğine intizar edil
mektedir. Tebligat yapılınca bu mek
tepler de derhal faaliyete geçecek ve 
talebe kaydına batlanacaktır. 

Bir senelik ilk tedrisat 
lstanbul ilk tedrisat müfettiıleri 

bu aym aonund~ um~ bir içtima ya 
parak bir senelik faalıyet haklonda 
görütecekler ve önümüzdeki aene iç~ 
lazım gelen tedbirleri alacaklardır. Mü 
fettiıler birer rapor hazı:rlamaktadır

lnr .. 

Sanat mektebine alınacak talebe 
lstanbul mmtakaaı aanat mektebine 

almacak talebenin müaabaka imtiha
nı dün Maarif müdürü Haydar Beyin 
rivasetinde bir komisyon tarafından 
yapılmııtır. imtihana 45 kiti ııirmiıtir. 
Alınacak talebe adedi 20 dir. 1 mtihan 
evrakı tetkikatı ÜÇ gün aonra anlatıla 
caktır. 

Leyli, meccani talebe 
Lise ve orta mekteplere alınacak ley

li meccani talebe .için müsabaka imti
hanları eylülün 9 uncu günü .E~enlı;öy 
kız liseıinde ve Kabalat erkek lıaeıın--
~:c yapılacaktır. Alınacak meccani ta .. 
lceb adedi 150 dir. 

Nizamname hazır 
Vapur kıymetlerinin bugün 

anlaşılması muhtemel 
Vapurcular tiketinin tetekk~I~ 

rut hazırlıklar devam etmektedır Nı
zıurıname hazırl~ıt!r. Bi!~aç gÜne 
kadar qkili kanuruyesı dahilinde te
kemmül ettirilecek ve yeni tirket, 1 
evli'ılden itibaren faaliyete ıreçebile
c~ktir. Bu sayede, hususi vapurların 
ı eyliilden itibaren aeyriiaeferden me
nedilmeleri ihtimali kalmamııbr. Hu 
susi vapurlara kıymet takdirine me
mur komisyon, buııün de topanacak 
v• mesaisi biterse takdir edilen kıy. 
metleri vapurculara teblii edecektir. 
Bu tebligat ile, yeni tirketin idare meo 
liıini tqeldriil edecek en büyük sennaya 
ti yedi firmanın hangileri olduğu an
latılacaktır. Bu flrmalar, idare mecli
bİne birer mümeuil tayin eclec<.~er
dir . 

Müşterek eşya piyangosu 
Hilatiahmer, Himayeietfııal, Milli ik

bsat ve taaaruf, Türk ma.arif ~y.etle
ri ve Türkiye idman cemıyetlen ıttifalo 
umumi merkezi tarafından müıterekm 
bir etya piyangosu tertip edilmittir. 

Bu piyangonun bedeli 100 kuruş o
lup 10 Teırinisanide Ankarada çekile
cektir. 
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ltfELE0iJ 
Evlenecek kızlar 

Dünyada, timdi kadro cinsini 
metgul eden teYlerden biri de ko
ca bulmak meaeleaidir. Eskiden 
IDefgul etmez miydi) .• Hayır! Bu 
günlni kadar metgul ebnezdi. He
le phsen hiç metgul olmazlardı. 
Ana baha, kızlarına talip çıkbğı 
zaman sorarlar, sual ederler, mu
vafık görürlerse kıza haber bile 
vermeden "evet!" derler. İt olur 
biterdi. Şimdi öyle değil ! Her za
man da dediğim gibi erkekler ev
lenmeye pek ittahh görünmüyor
lar. Bunda kabahat erkeklerde mi, 
kadınlarda mı pek karıtbrmaya 
gelmez, albndan çapanoğlu çıkar .• 
Ve artık i, hata dütünce her taraf
ta garip garip çarelere hat vurul
maya ba•ladı.. Mesela Belçikanın 
bilm<'m hangi küçük kaaabaaında 
her ııene muayyen bir günde genç • 
kızlar o civarın beki.r erkeklerine 
bir ziyafet vermekte imitler. Genit 
bir nis~t dahilinde yapılan davet
lere ittirak eden yüzlerce genç er
kek, kasabanın yüzlerce genç kızı. 
ru bu ziyafette tanımakta, o vesile 
ile gülüp oynamakta ve yemekten 
&<>nra da gençler çifter çifter ci· 
vardaki koruluklara dağılmakta 
İmİf. Ak .. m olup ta avdet saati 
geldiği zaman kasabanın kızlarrn
dan bir çoğu nipnlanmıt bulunu
yormus ... Bu tetebbüsün muvaffa
kıyetle neticelendiğini gören bir 
çok cliğer kasabalar da ayni şekil
de ziyafetler ve davetler yapma-
J a başlamışlar. Doğrusu biz bekii,. 
lar için iftihar edilecek fey ! .. İfti
har edilecek fCY amma, maalesef 
bu adet bizde olmadığı için kıyme
timizi hiç olmazsa ziyafet sofra la
rında karşılatacağımız müstakbel 
2ew·elere gösteremiyoruz. 

Bir diğer usul de Hindistamn 
bilmem hangi eyaletinde cari imif. 
Kı;,lar, kız olduklarını göstermek 
için iki ka~larının arasına bir "hen" 

1 H. b "b ,, 1 koyar armıf. ıntte u en er 
bekaret ipreti imit. Bu da fena de· 
ğil ! Gördüğünüz kadının bakir ve
ya.. daha doğrusu kocalı veya koc2 
aız olduğunu anlayabilirsiniz. Bu 
"ben' ler bir salahiyettar heyetin 
kontroli.ıne tabi olmadığı için ifa· 
delerinin doğruluğu hüsnü niyete 
bağlı ise de kocasız kadınları göb
teruıe~i itibıuile pratik bir tey !. 
Şimdi şoruyorum: Bizim kızları

mız kocasızhktan mütteki değil mi 
dirler? .. Müsteki iseler, fU aöy!P.di
ğim iki çareden hangisini tercih 
ederler?. Vakıa "ben" masrafsız 
bir sey olduğu için ilk görütte mÜ· 
recc'aıı gibi~elirse de (ziyafet sis
temi) nde de doğrudan doğruya 
temas edip hemen evlenme b,,ı si
ne girmt-k faydası var? 

Kızlarımızın bu yoldaki fikirie
rini öğrenmek gerek benim, gerek 
okuyucularım için çok enteresan 
olacak! (Enteren.nın • türkçesini 
bulamadım. Ayıp değil ya!) 

FELEK 

Ankaradan uzun mektup gö11de 
..-en zata; 

Affedin: İmzanızı okuyamadım! 
Mektubunuzun senli benliifade!ine 
kızmak •övle dursun pek memnun 
olJum. Yazdığınız vak'ayı birkaç 
güne kadar bu sütunlarda mevzuu 
bahsetmek niyetindeyim. Cemal 
Nadire Amcabey hakkındaki rica
nızı söyledim "Canım! Devede kn 
lak! Amcabcyde bonjur ! ona ne 
tesiri olur'?" dedi. HürmPtler ve 
muhabbetle!' efendim. 

• • • 
Salacaklı kariimize 
Tetvik edir.i sözlerinize !eşek· 

kürler!. Mütevazi fikirlerimin, ~i
zinkilere ı•yı;un olduğunu görmek 
eo büyük ~evkimi tetkil ediımr. Üs 
küdar iskelı!sinden Haydanıaşaya 
yapılmasını arzu buyurduğunuz 
bulvara gelince Nedimin dediği 
gibi ben de: 

Yok bu fehriçere senin vasfettiğin 
dilber Nr.,.'im.1 

Bir peri-surl'.f görünmüş bir ha yıil 
olıııu~ : '! n 11.' 

der geçerim, vait buyurduğunuz O· 

tomobil gez.me•İ de •UYA J;işe,.. 
Hürmetler efendim. F. 
----·----·~- ·------
Mısırlı misafirler 
Dün Adalara giderek 
tenezzühte bulundular 

Miaafirlerimiz, Mısırlı ıaze_!eci !_8 
doktorlardan mürekkep heyet, dun Bu
yüluıdaya ıitmif)er ve Adada tur yapa· 
rak sanaturyomu ve diğet' gezilecclı yer 
)eri dolqmıtlardır. .. 

Misafirlerimiz, öile üzeri, Y atkhıpte 
tereflerine verilen ziyafette bulunmut-
lardır. . 

Dün aktam da Park otelinde Tunq 
Klüp tarafından misafirlerimiz tenl'IM 
bir ziyafet verilmittir. Yan~ Y~llı~)~B 
)alta Matbuat Cemiyeti. mı~afirlcr~~z 
terefine bir öğle ziyafetı tertıp ebW~tir. 
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( San'at aleminde ) 
Öğünmek 

Azi:ı:im Nurullah Ata; 
Hot adamsın vesaeli.m. Münaka

ta etmit olmak için münakataya 
girmek keyfi, hazan, hatta bir çok 
defalar kendi fikir ve kanaatlerin
den fedakarlığı bile göze aldıracak 
kadar seni sarar. Bu zevk sende si
yaha beyaz, beyaza siyah dedirte
cek kadar seni kendinden geçirir. 
Mesteder. Yazımın daha serlevha
sından benimle münakqa edeceği
ni anlamışsın. Çok doğru bir itiraf, 
Senin bu tuhaf bir tabiatindir üs
tat!. 

Serlehha fU idi: "Sanatkarın ten 
kide cevap vermeğe hakkı var mı
dır?,, Ben yazımda sanatkara bu 
hakkı ya veriyorum. Ya hut vermi
yorum. Burası - gayet tabiidir ki -
yazım okunduktan sonra anlaşıla
caktır. Gerçi lep demeden leblebi
yi anlar bir üstat olduğunun muhak 
kak ise de daha yazıyı okumadan 
münakata edeceğini anlamıt ol
man ispat ediyor ki ben hangi fikir
de isem mutlaka sen onun tersini 
söyliyeceksin. Ne olursa olsun mü
nakaşaya karar verdiğine göre ben 
ma dem ki "yoktur" diyorum. Sa
na da ' 'vardır.,, Demek dütüyor. 
Netekim sen de öyle yapıyorsun. 

Canını seveyim senin!. "Fayda u
muyorsan,, kaydile beni münaka
şaya davet ediyorsun. Bu bahsin 
münakatasından ne fayda memUl 
ki .. Faydadan sarfınazar yalnız se
ninle karşılıklı konuümak keyfi ye
ter. 

Herkes bilir ki insanın kendisine 
ait hükümlerinde aldanınaaı ihti
mali mevcuttur. Şayet insanlarken
di haklarındaki samimi kanaatleri
ni söylemeğe mezun olsalardı Dün 
ya bir maskaralık dünyası olurdu. 
ortalıkta ahmakların azametinden 
geçilmezdi. 

Azizim; her insanda hotbinliğin 
tohumları vardır. Bunun içindir ki 
muaşeret ve mevzuat, bu gaflete dü 
şenleri gülünç bir hale koyuyor. Ab 
dülhak Hamit kendisine "Şairia
zam,, İsmail Safa "Şairimaderzat,, 
deselerdi şiir kralı diye imza atan 
Filorinalıdan daha az gülünç mü 
olurlardı? 

Kusurlarımızı söylemek, saliihi
yetıimizin hudutları dahilindedir. 
Fakat meziyetlerimizi söylemek as
la. Zira cemiyet o hakkı batkaları
na vermiştir. Ne yapalım belki çok 
zalimane bir hüküm fakat cemiye
tin, medeniyetin hükmü. Benim sa
na büyük münekkit derneğe hak
kım var. Fakat senin kendin için 
böyle bir tefahüre hakkın yok. is
tersen tecrübe et. Gülünç olursun. 

Dava nedir? Hamit Necdet'in re
simlerini beğenmemitim. O da kız
Dlif hocasının o resimler için "bun
lar görülmemit eserlerdir şaheser
dirler.,, Dediğini ciddiye almıt ta 
kartıma geçerek,, gördünüz mü? 
Ben işte böyle büyük sanatkarım,, 
diye öğünmÜf. 

Bu kabil öğünmeler hakkında ef
karıumumiye derhal kararını verir. 

Hamit Necdetin yalnız Peyami 
Safa' dan aldığı ders kafidi. Bunun 
için hatta cevap vermek bile lüzum 
suz ve fazla idi. Fakat beni de es
ki bir arkadaş sıfatile Hiiınit'in is
tifadesine yarayacak bazı noktalar 
kaydedivermem lazım geldi. 

Efendimizin botuna gitmemif. 
Anlatılıyor. O kadar ki kendine da
hi payesi vermekle matbuatta bir 
haftadır mizah mavzuu olan Hamit 

l,_R_A_DY_o____.f / 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
!8 Craınofo1a 
1 ~,30 Fr•nıızca ders, Müptediler• mab.aus, 
19 t-likmet RU:a Hanım 
1 ~,45 Nihal Teyfik Hanım 
20,30 Munir Nurettin Bey •• arlr.adaılan 
21 ,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Ajansr, Bora& la.aberl ıaat ayan 

ANKARA, 1538 -. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkestra.ıs. 
19, : A.!aturka ıaz. 
20,15: Ajanı lıaberleri. 

VARŞOVA, ı411 m . 
18,20: Oda muıikiıi. 20,25: Karııık. 21: Pli.k. 
ile "Ma.non., operaıı. 23,45: Pllk ile danı mu
ıikiıi. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 
21,20: Plak. 22,SS: Mandit.1 aaloııa ta.lamı "•alı 
•• fant&ziler,.,. 23,40: Sil'a.n m.uıi.ldıi.. 

ViYANA, 5ıs m . 
21,35: Ork•tra "Senfonik takımı,.. 22,35: Mü.
aababe. 23.20: Radyo orkeıtraıL 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,30: Giordano'nun eaerleriadea "Andrea Cbe 
mier,. OpeTaaı. 

PRAC 488 m. 
20,40: Konfe.rana. 20,05: Bando mu.zlka. 22,35: 
Violi. aletile sonatlar. 23: Haberler. 

ROMA, 441 m. 
21,10: Plilc. 21,SO: Orkestra lr.onıeri. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Plak. 13,4S: Haberler. 14: Orkestra lı:on· 
seri . "pli.k ile ... 18: Radyo orkutrast. J9,20: 
devamı. 20.25: Halk musikisi. 21: Plak ile o· 
da muıikisi. 

BRESLAU, 325 m. 
21: Ha.fir musiki "taaannili . ., 23: Son lrıaberiea-
23.JO: F•nni neıriyat . 

ı 

Necdet'i tımartacak kadar da ileri 
gidiyorsun. 

Evvelki günkü açık mektubu sa
na yazdıran yazımda ben bu mese
le hakkındaki kanaatlerimi açıkça 
aöylemiftİm. Yazımı acele okıımut 
olacaksın. Tekrarlıyorum. 

Münekkit - nederse desin - sa
natkarın ağzını açmaması onun bü
tün türehatına eyvallah demesi la
zım gelmez. Yani "sen fena resim 
yapıyorsun, eserlerin falanın tesiri 
altındadır.,, Gibi kıymet hükümle
rinde sanatkarın münekkide J ··utı: 
"Hayır! Ben güzel resim yaparım. 
Eserlerim tesir, altında değildir.,, 
Derneğe hakkı yoktur. Bunu sana
tin esaleti meneder. Fakat münek
kit "sen bu eseri filan yerden kop
ya ettin.,, Derse bu teniyete ait bir 
hükümdür. Sanatkar bunu tekzip e
debilir. 

Sanatkarın tenkide değil iftira
ya cevap vermeğe mezun olduğunu 
ve tenkidi hükümlere hürmet etme
si lazımgeldiğini söyliyorum. Hay
di o güzel batırın için kendini mü
dafaa ederken mezhebinin mesle
ğinin izahını da yapsın Fakat bun
ları gayet mütevaziane ve nazikane 
yapması lazımgelirken bu fırsatı 
eline geçmit bir ganimet bilerek 
kendisini Dev aynasında görmeğe 
ve hele başkalarını techile ne hakkı 
vardır? Eğer münekkit beğenme
mitse ve beğenmemekte haksız ise 
bıraksın elbette beğenenler çıkar 
beğendiklerini söylerler. Hiimit 
Necdet'in Andre Lehote resimleri
ni, Ahmet Hasim yazılarını 
beğenmit biri Pariste, öteki 
ölmüttür. Gerçi kimseden tüphe et
mek hakkımız değildir ama Peya
mi Safa'nın dediği gibi tahkiki 
mümkün ve ispatı bize ait olmıyan 
bu gibi vesikalarla böbörlenmek. 

- Samimi söyle - senin hoşu· 
na gider mi? 

Yani mesele bir öğünmek mese
lesidir. 

Gelelim "her fikrin tayanı hür
met olması bahsine: "her fikir 
tayanı hürmettir.,, Demek senin 
fikrine hürmet ederim fakat ben 
bu fikirde değilim "derneğe mani 
değildir. Nasd mani olabilir ki,, 
ben bu fikirde değilim diyen ada
mın fikride şayanı hürmettir. 

Bir fikre itiraz etmek o fikre hür 
metsizlik değildir ki bu sözün mü
nekkitten tenkit hakkını nez'eden 
bir tevil tarafı olsun. Fakat "sen 
anlamıyorsun, anlayamazsın. Ben 
çok akıllı adamım.,, Demek kaba
lıktır. 

Ben resimleri için Hamit Necdet' 
e Andre Lehote"un tesiri altında 
kaldığını söyledim. O da verdiği ce 
vapta hem Lohte"un tesiri altında
yım, hem de bana "anlayamaz
sın dedi. 

Kendi itirafile hak kazanan id
diama kartı onu hürmete davet et
mek te hakkımdır. 

Sana gelince: Fikirlerine itiraz 
edildiği zaman kızarmıtsın. Öfkel
lenirmişsin, uykıısuz kahrmışsın. 
Müsterih ol ki Nurullah' cığım ne 
seni uykusuz bırakmak, ne kızdır
mak, ne öfkelendirmek niyetinde
yim. 

Sadece konuşuyoruz. 
Benim ise böyle şeylere kızmak 

değil sevinmek adetimdir. Bilakis 
fikirlerime biraz daha ıtık vermek 
için bana fırsat kazandırdığından 
dolayı sana teşekkür ederim .. 

Elif NACI 

Yeni ne,rlyat 

Mülkiye Mecmuasının 
Lozan nüshası 

Geçen ay Sanat ve Edebiyat hayab
mıza çok kıymetli bir «Ahmet Ha,im» 
nüshası hediye eden Mülkiye Mecmuası 
Temmuz nüshasını da Lozan sulhünün 
ilmi tetkikine hasretmiıtir. Bu nüsha
da Mülkiye ve Harp akademisi diplo
masi tarihi profesörü Ahmet Şükrü Be
yin baımakaleai, profesör lbrahim Fa· 
zıl Beyin Lozanın ikbsadi ve mali mu
vaffakiyetlerini İzah eden uzun ve kıy. 
metli bir tetkiki, Mülkiye Hukukudüvel 
Profesörü \..Menemenli zade Etem Be.. 
yin « Lozan ve Çanak> ismindeki maka
lesi, Mülkiye Hukukumedeniye Profe
sörü Sİddİk Sami Beyin lozanın huku
ki ahkamını tetkik eden yazıu dikkate 
ıayandır. 

!'lecmuada ayrıca altı Papiyeku,e ü
zenne Lozan sulhüne ait tarihi resim
ler de vardır. Bütün münevverlerimizin 
bu mecmuayı okumalarını bilhassa tav. 
ıiye ederiz. 
Davetıe_r __________ _ 

Topçu zabit namzeti Muhittin 
Efendiye 

Üsküdar Askerlik şubesinden: 
Osküdar yıldızlı tekke yanında 

kaymakam İsmet Beyin (3) numa
ralı hanesini ikametgah bildirmif 
olan topcu zabit naı::ız ~ti Sülevman 
o ;:b 30G doğumlu Muhittin Ef. nin 

1 • • • 
şu.:cye r.:urac~atı. 
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Çocukların bademcikleri 
Parkın mevcut saz heyetine memhketimizin en maruf musiki-

Bademciklerin aldrrılması husunda lstanbuldaki yeni mailim tetki-
bir müddettenberi görülen mülahaza- labndan sonra herkesin adresi de- tinas ve bestekirları lütfen ittira k buyuracaklardır. [6570) • 
sız hareketlere kartı doktorlar tara- ğişti. Mesela hiç farkında değilsi· 
fından pek doğnı ve yerinde bir İsyan d 1 ? O d ı A • k (I" K } ' 
ve muhalefet hareketi vardır. işte hu· niz eği mi... tur uğunuz semt- zmir merı an nternasyonal) o ec i 
nun üzerine lngıiltere Hükumeti Talim te muhakkak bir kaymakamlık ve 
ve Terbiye Cemiyetinin Ba,hekimi ya nahiye müdürlüğü vardır. Ba
tarafmdan yapılan tayanı hayret be- zan bu kaymakam, bu nahiye mü
yanat meseleyi büsbütün tafsilatile dürü yanıbatınızda bir binada otu 
meydana koymuştur. Şöyle ki: rur da farkında olmazsınız .. 

Geçen sene lngilterede 110,000 den Zarif Racinin oturduğu semt 
ziyade çocuklann bademciklerile a· bir nahiyedir. Daha doğrusu nahi-
denüitlerinin aldırma ameliyesi yapıl- b 
mıfbr. 9 senede bu veçhile 100 de 130 ye de değil.. Nahiyeye yakın ir 
bir tezayüt görülmektedir. mahalle .. Siz buraya artık köy di-

yebilirsiniz. Köyle nahiye arasın
da, nahiye ile kaza arasında çok 
fark var. Mesela kazaların çartıla 
rı büyük, oturacak gazinoları var. 
Ve.s ... Nahiyelerde bunların b iraz 
bati sekilleri.. Köy olan mahalle
lerde' bütün ihtiyaçlarınızı ancak 
biricik mahalle bakkalından te
min etıneğe mecbur olursunuz. 

Bir gazetecinin bunun hakkında 
londranın belli ba§lı boğaz hastalık
ları mütehassısları arasında yaptığı 
tetkikattan bundan böyle bu mütehaa
sıs)arın ıağlam bademcikler Üzerinde 
ameliyat yapmamağa karar verdikleri 
ve ahali arasında bu ameliyenin bir 
çok hususi haatalıklann önüne geç
mek için yaptırıldığı hususundaki yer
leşen kanaat ve itikadı kaldırmak i
çin mücadeleye ba§ladıkları anlatıl
mıfbr. Bu huıusta Londranın en bü
yük Tıhbıye mektebinde profesör bu
lunan bir mütehassısın dediği gibi bir 
kaç sene evvel apandisit hakkında ya· 
pıldığı gibi ,imdi de bademcikler hak
dında yapılan bu ameliyatlar delilik 
derecesinde tavsif olunabilir. 

Bu hareketler Harbumumiden evvel 
ha§lamı' ve nihayet gitgide moda tek· 
lini almıştır. Bademcikler her türlü 
bastalıklann, meseli romatizma, sinir, 
kemik bunun gibi bir çok daha bün
yevi rahatoızlıklann sebebi gibi adde
dilerek ortadan kaldınlmak isteniyor. 

Memlekette bir çok aileler bahu· 
sua yük•ek k11nn familyalar badem• 
ciklerin hiç bir suretle lüzum ve fay. 
dasına kail değildirler. Hemen doktor 
farına koşuyorlar. O da umumi olan 
bu harekete kapılarak çok defa çocuk 
!arın bademciklerini alıyorlar. Ekseri 
çocuğun bademciği alındıktan sonra 
çocuğun sıhhatinde bir terakki hali 
görülüyor. lıte bütün fenalık buradan 
geliyor. Ve en çok ıerek ebeveyn ve 
gerek doktor dahi çok defa bu sebep
le neticeyi karııtırmak hatasına dü,ü
yorlar. 

Çocukların sıhhatide görülen terak
ki bir çok sebeplere hamlolunınak 
mümkün iken onlar bunu yalnız ve 
yalnız bademciklerin almma•ına atfe
diyorlar. 

!ıte son seneler zarfında bu ameli
yatın pek çok yapılması hikmeti bun-
dan ileri geliyor. Fakat aksülamel i,. 
te timdi haıladı. Ve bir takım müte
hassıslar bademciklerin tamam.ile ve 
hakikaten hasta olmadıkça onlann al
dırılmasına müsaade etmiyorlar 

Ben de ne romatizmanın hasta ba
demciklerden ileri geldiğine ve ne de 
bademcikler alınmakla romatizmanın 
ıifaıı mümkün olacağına asla inan .. 
mam. Tababet bademciklerin lüzum-
ıuzluğuna kat'iyen kail olamaz. 

Fakat hasta bademciklerin bir çok 
rahatsızlıklara sebebiyet verebilmesi 
mümkündür. Marazi bir halde bulu
nan bademcikler bazı ferait dahilinde 
aldınlmahdır. lıte bunun için müte· 
hassıslar hu ameliyeyi tamamile has· 
talığı tebeyyÜn ebnit olan bademcik
ler Üzerinde icra ebnekted.irler. 

Büyükada 
Dr.ŞOKRO 

Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 
Şart: bağ, Kayıt: bağlanma, Ma

hiyet: (neyin nesi) mürekkep ke· 
lime, Hüviyet; (kimin nesi) mü
rekkep kelime, Zat: kendi, özü, 
Şahsiyet: özvarlığı, 

Mütekait miralay 
Faruk . .,. .,. 

1 · Şart: Liizım olan fey: bağlı
lık, kayıt, yemin etmek. 

2. Kayıt: Birlettirmek, geçirif 
numara sn·asile deftere geçirmek, 

3 • Mahiyet: Bir feyin hakikatı, 
geçirilmit olan hal, (geçif hal). 

4 • Şahsiyet: kimselik, bir kimse
nin tahsi itibarile varlığı, ( varh
lık) 

5. Zat: (benlik) asıl, büyük kim
se. 

6 ·Hüviyet: bir adamın mahiye
ti (Şahsilik), (benlik). 

NifaDtaf 
Cevat Sait 

Muhasebeci aranıyor 
Muhasebe i~lerin& çok tcuübe gör· 

müş ve mühim bir şirketin Anıadoluda
ki şubesinde muhasebe <ınıamelatuu t 'Od· 
vire liyakatlı, mutlaka fraru;ızca bilen 
bir Türk muhasebeci aranıyor. Fransız
cadan başka almanca dahi bilenler ter· 
cih olunur. AJakadanl.arm (S.S.) rumu
ziJ.e İstanbul 176 No. posta lrutıı.su a1rr
sin e yazmaları. (6553) 

Dro A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 
5936 4917 

iste Zarif Raci yeni mükemmel 
teşkilata göre bu köyde, yani eski 
vaziyete nazaran da muhtarlık ida 
resinde bir mahallede oturuyor. 

Geçen akşam, geçen aşam de
ğil , d:ıha doğrusu geçen gece üç, 
dört arkadaş toplanıp Zarif Raciye 
gittik. Çocukçağız bizi sıkı izaz ve 
ikram etti. Hoşbeşten sonra biraz 
içki içmek ihtiyacını duyduk. Ar
kadatlardan Muzaffer ağabey ber
mutat ihtiyatlı gelmişti. Cebinden 
bir şişe çıkardı: 

- Çocuklar dedi, bende bir kü 
çük fite var .. 

Aman yarabbi gecenin saat on
birinde bu fİfe ne kadar makbule 
geçmişti. Hemen masanın batına 
çevrildik... Kadehlerimiz doldu. 
Fakat şİfe de dibine inmitti. İkin
ci bir tur için bir damla bile kal
mamıştı. Zarif Raci üzüldü: 

- Gideyim, dedi, bakkal kapa 
mamışsa, bir şite alayım .. 

Monfer, işte burada oturmanın 
da bu fenalıkları var. Saat daha 
on bir .. Bakkal kapanır mı?. İnsa
nın alacağı bir şey olur, alamaz. 

Sedat Veysi atıldı: 
- Efendim, dedi, benim otur

duğum yer tam teşkilatlı bir kaza 
merkezidir. Şimdi fU dakika otada 
bulunsak istediğimizi alabiliriz. 
Hatta geniş selatin meyhaneleri 
de açıktır. Müskirat depoları açık
tır, manavlar açıktır. 

Zarif Raci biraz içerlemİftİ. Ye 
rinden fırladı: 

- Ben şimdi bakkala gider, 
kapalı ise açtırır, bir şişe alır geli
rim, dedi .. 

Zarif Raci bet dakika sonra o
daya dönmüttü· Hep birden sor
duk: 

- Ne oldu?. Bakkal kapamıt 
mı? .. 

Zarif Raci müteessir bir tavır
la: 

- Vurdum, vurdum, uyandıra
madım, dedi .. 

- Zarar yok, canım, dedik, za 
ten geç oldu, şimdi gideceğiz. Sen 
rahatsız olma, üzülme .. 

Meclis neşesizdi. Biraz sonra 
veda ederek kalktık. Sedat Veysi 
arkadaşlarını kendi evine davet e
diyordu. Bir kaza merkezinde o
turmaktan mütevellit gururu var
dı. Yolda: 

- Şimdi göreceğiz, diyordu, 
bütün istediklerimizi bulacağız. 

Hakikaten öyle oldu. Bir de ne 
görsek beğenirsiniz? .. Bütün çarşı 
açık, kebir meyhaneler, manavlar, 
dükkanlar, her şey, her şey mükem 
mel.. Eve kadar sabredemedik. 
Hemen bir büyük meyhaneye gir
dik.. T ezgiihbafı bir iki kadeh iç
mek niyetinde idik. Meyhaneci 
memleketin tam ehil, çok nazik 
ve kibar bir insandı. İçeride bir 
de bahçe varmış .. Bize: 

- Bahçede biraz oturunuz bey
ler, dedi .. Görünüz ne güzel yer
dir. 

Bahçe enfes bir yerdi. Havuz, 
fiskiyeler, envai çiçekler, temiz ve 
açık bir hava .. 

Çıkarken meyhaneciye özür di
lemek istedik: 

- Kusura bakma, geç geldik, 
belki sen dükkanı kapatacaktık .. 

- Yok beyim, ne münasebet, 
burası neresi? Köy mü burası, çok 
tükür Allaha semtimiz kaza mer
kezi .. 

Meyhaneden çıkarken fU mül
ki tetkilatta derece farklarını ne 
kadar iyi anlamıttık. Ne liizımse ge 
cenin o geç vaktinde tedarik et
mek mümkün olmuttu. 

Yattığımız zaman saat bilmem 
kaç olmuftu. O gece tunu anladık 
ki, mülki tetkilatın hakikaten e
hemmiyeti fazla .. 

Aman siz de dikkat ediniz, ma
hallede, nahiyede oturmayınız ..• 
Yaşasın kaza merkezleri ! .. 

Maarif VekAletince tam devreli lise olarak tasdik edilmiş tir. 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şubeleri vardır. 
Kol ec ingilizce ve fransı zcayı en iyi öıreıen bir müessesedir. 

Üniversite bakalorya•ına bazar)arlar. 
Kayıt muamelesi 16 eyliılde başlıyacak ve 30 ey:üle kadar dıınm 
edecektir. İkmal ve hususi imtihanlar 26 Eyliılde baılıyacaktır. 
Ücretler: Leyi! 350, nısıf leyi! 140, nehari 90 ve baş l an gıç Jngillzce sın ıfı 

için nehari ücret 70 liradır. 

Daha fazla malümat almak iıtiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 
müracaatları rica olu'!lur. 

Adre•ı İzmir posta kutu•u No. 258 -Te lgraf: Kolec, lzm ir 

[6533) -

Barut ve mevaddı infilakiye fişek ve 
av malzemesi ve av saçması İnhisarları 

işletme Muvakkat idaresinden: 

Avcılara ilan 
llk av mevsimine mahsus dolu fişeklerinden bu kere kara 

barutlu olarak imal ve ihzar edilen fişekler satışa çıkarılmıştır. 
Bu fişekler, onar adetlik kutular derununa konulmuş olup 

bir kutunun fiatı 50 kuruştur. 
T opanedeki satış mağazam ızdan ve sair belli başlı bayileri

mizden arayınız. Bu fişekleri ku llanmca memnun kalacaksınız 
ve kovan barut ve saire alıp fişek ihzarı için beyhude uğraşımya 
rak bundan sonra şüphesiz hep bu yeni dolu fişekleriınizi ala
caksınız. 

Bu fişeklerin evsafı aşağıda gösterilmiştir. 
Bıldrrcm ve emsali avlara mahsus dolu av fişeği 
12 Kalibre siyah av kov anı 
Birinci nevi siyah kara av barutu 4, 700 gram 
Av saçması 31,00 ,, 
Av saçması numarası ve kutu 11 numara "1,50 m / m" 
Fişek içindeki saçmanın tane adedi vasati 1350 
12 Kalibre "namlu tulü 70 s/ m" tam şok tüfek ile 

75 s / m kutrunda bir hedefe 30 metre mesafeden 

İsabet adedi 810 
İsabet nisbeti % 60 
15 metre saçmaların haiz olduğu •••• sür'ati vasati 

Hedefte ...... . 
DİKKAT: 

330,3 
Nufuz 

metre 
Azami 

Gerek kara ve gerek duman sız barutlu ve muhtelif saçma i
le veya canavar kurşunile doldurulmuş muhtelif cins ve fiatta 
fişeklerimizde yakında satışa çıkarılacak ve ayrıca ilan edilecek 

tir. 
500 addetten aşağı olmamak üzere doğruca sipariş dahi ka

bul olunur. Kutuların garanti etiketlerini ihtiva etmiş olmasına 
dikkat ediniz. (4253) 

Maarif Vekaleti Terzilik 
mektebi müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muame lesine 20 Ağustostan 1 EylUle 

kadar devam edecektir • 
2 - İkmal imtihanları 1 E ylUlden 11 EylUle kadardır. 
3 - Mektep 11 Eyliilde açılacaktır. 
4- Mektep nihari, mecan ni, muhtelit ve resmidir. 
5 - Mektep sipariş atelye leri; erkek ve kadın kostümleri 

gibi siparişleri 16 eyliilden itibaren kabul edecektir. 
6 - Mektebe girebilmek iç in ilk mektep mezunu ve 17 ya

şından büyük olmamak, şahade tname, nüfuz tezkeresi, sıhhat 
raporu ve çiçek aşısı raporları v e dört vesika fotografı ibrazı 
şarttır. 

ADRES: lstanbul - Sultanabmet 

Sarayda pehlivan güreşleri 
Sarayda her sene 31 Ağustosta açı· 

lıp bir hafta müddetle devam eden 
me,hur balçık panayırı ve 30 ağustos 
tayyare ve zafer bayramı münaaebe· 
tile Türk Tayyare Cemiyeti tubesi ta 
rafından büyük bir pehlivan güreıi 
müsabakası tertip edilmiıtir. Bu müsa 
bakadan bata 75, büyük ortaya 40 li
ra müki.fat verilecektir. 

Boğaziçlnde ••tılık ev 
Büyükderenin en güzel bir yerinde, 

biri beı oda, iki ıofa mutfak, taşlık, tu
lumba ve eletrikli, diğeri üç oda, mut
fak ve iki depodan mürekkep ve her i· 
kisi bahçeli ve iki bölüklü bir ev satılık 
tır. Bu ev mektep ıokağı caddesi ü~e
rinde 30 ve 32 numaralıdır. Büyükdere
de kahveci Sami Efendiye ve yahut Mil· 
liyette Nuri Beye müracaat edilmesi. 

• Dizdariye mahallesi. Tel:22480 (4264) 

:eıitliyct 
Asnn umdesi "M l L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
TUrkiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L. K. 
S
ı4 -
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Gelen evrak aeri •erilmes.- Müddeti 
seçen nüıbalar 10 kurutlur.- Guete •• 
matbaaya ait itler için micliriyete lllÜ .. 
racaat edilir. C.ıı:etemiz iliııla.rın m .. •u. 
liyetini kabul etmes. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy Aıkeri Raaat merkezinden ye

rilen malümata ıöre, buaün ha•• açık •• 
ıakin olarak de•am edecektir. 

1 
20·8·933 tarihinde hava tazyiki 762 mi· 

Jimetre, sıcaklık en çok 2S, en ·~ 19 dere· 
ce olarak kaydedilmittir .. =---------·--



Mesele meydana çıkıyor 
Eminönündeki 60 kadar dükkan hak
kındaki tahkikat ne netice verecek? 
Tapu ve Kadastro heyetlerinden bi 

rinin Eminönü Bahkpaazrında ka
dastro itlerini tetkik ederken, 80 ka· 
dar dükkan ve mağazanın firariler na• 
mına kaydedildiği hakkında Defter• 
darlığa ve tapu ve kadastro riyaseti· 
ne bir ihbar vaki olmuıtu. Bu ihbar Ü• 
zerine Tapu ve kadastro müfettiıle
rinden Kavaklı Ahmet Beyin riyase
tinde Vahit, Nahit, Münir Beylerden 
mürekkep bir heyet tarafından tahki-

- kata başlanmıt ve tahkikabn birinci 
kısmı ikmal edilmiıtir. 

Yapılan tahkikata göre, bundan bir 
buçuk sene evvel ikinci kadastro he· 
yetinde tasarruf azalığı vekaletini ya
pan Tevfik Bey isminde bir memurun 

mesuliyeti anla§ılıyor. Bu gibi eıhas 
namma kaydedilen emlakin bedeli 
500,000 lira kadard1r. 

Senetlerin bir heyet huzurunda iptal 
muamelesi yapılması ve kadastro mahke 
meıine müracaatları için kadastro heyet 
leri riyasetinden defterdarlığa bir tezke
re yazılımım. Defterdarlık ta muhake
ın at şubesi müdürü ile hazine dava 
vekillerinden bir zab göndereceğini 
bildirmittir. 

Bu mesele hakkında kadastro mü
f cttiılerince diğer bazı kadastro ta• 
ıarruf aza ve memurlannın da malU
matlarma müracaat edilmiştir*" Mü
fettiıler ikinci kısmın tahkikatile meş 
gul bulunmaktaa1rlar. 

.. Rusyadaki sporcularımız dün geldiler 
(Başı 1 inci sahifede) • 

sonra Halkevlerinin Türk gençliğinin 
tnalı olduğunu söyledi ve sözlerini 

- Var olun .. 
Diye bitirdi. Bunu müteakıp C. H. 

F. namına Ali Rıza Bey (Yetilköy) 
söz aldı. 

"Dost ülkeden öz ülkeye &ağlıkla, 
sevinçle ve Ün ile döndünüz •. Ho§ gel 
diniz ..• 

Dost ülkeden dedim.. Bu kafi de
ğil.. Karagün do•lu demek daha doğ· 
ru olur .. Çünkü hep biliriz ki: inkılap 
Türkiyesi ile inkılap Rusyasının doat
luğu, her iki ülkenin en kara günle
rinde başlamı§ ve gittikçe artan bir 
genişleıne ile devam edegelm.i§ sağ .. 
lam ve sı:.mimi bir dostluktur.~ 

işte sizler, tam bundan kırk gün 
evvel böyle karagün dostu olan bir ül 
keye, Rus ülkesine, Cümhuriyet Tür
kiyesinin milliyetçi ünlü gençliğinin 
sembolü olarak gittiniz .. Oraya milli· 
yetçi Türk gençliğinin sevgisini götür 
dünüz .. Orada milliyetçi Türk spor
culuğunun asaletine hakkiyle Örnek ol 
dunuz .. 

Böyle kurulmu§ bir heyetin dost 
ellerden bize getireceği ıey, Türk Ü· 
nünü yükseltmi§ olmaktan Türk •Rus 
dostluğunu arttırmış bulunmaktan bat 
ka ne olabilirdi? 

Rus topraklarına ayak bastığınız 
günden beri her gün, ajansları heye
canla bekledik .. Her gittiğiniz yerde, 
Rus dostlarımızdan gördüğünüz çok 
İyi l~abulleri ve çok samimi ağırlama .. 
ları öğrendikçe, biz de Rus dostları .. 
ını:..:a kar§ı içimizde sevgilerimizin ar 
tıp genişlediğini duyardık. 

Böylece tam kırk gün 40 gece kula 
ğımız sizde, yüreğimiz sizde, gözü .. 
müz yolda bekledik ... 

Nihayet, beklediğimize bizi kavuş• 
turdunuz .. Var olunuz! .. 

1 
men uyğun olan bu sanıimi dikkatten 
dolayı çok mütehassis olduk. Sovyet 
dostlarmıızın her sahadaki terakkilerine 
büyük memnuniyetle şahit olduk. Sov· 
yet dostlarımızdan teessürle ayrılıyo

ruz. Fakat yakında Sovyet sporbnenle
rini Türkiyede selô.mlıyacağız ümidiyle 
müteselliyiz. Buradaki ikametimiz esna 
sında Sovyet - Türk dostluğunun ehem 
miyetini müdrik olarak hakkmıızda dos 
tane neşriyata bulunmuş olan Sovyet 
matbuatına bilhasa teşekkür ederiz. 

Büyük Sovyet devlet adamlanna ve 
bütün Rus milletine selamlarımızı iblağ 
etmenizi bir kere daha rica ederim. 

Yelken yarışları 
Yelken yoırıılanna dün de devam e

dilmiştir. Türkiye idman cemiyetleri it 
tifakı umumi merkez reisi Aziz: Bey d'e 
yarışı yakından takip etmiştir. 

12 kadem dingi sınıfında: 
Bu yarışa yedi tekne ginniştir. 
Dr. Demir Turgut Beyin idare ettiği 

T rix 111 55 dakika 32 sa. de birinci, Li\t 
fullah Beyin teknesi 1 saat bir dakika 
35 saniyede ikinci ve Hayreddin Beyin 
Yoldaş ismindeki teknesi 1 saat 3 daki 
ka, 49 saniyede üçüncü oldu. 

12 metre murabaı yole. 
Harun Beyin Co§kun isimli teknesi 

54 dakika 31 saniyede birinci. 
20 metre murabbaı yole. 
Cevat Beyin teknesi bir saat 13 daki 

ka 33 saniyede birinci. 
Y ole sınıfından. 
Jofredi. 1 saat 4 dakika, 27 saniye 

(ikinci zaman 54 dakika, 27 saniye) de 
birinci, Yüzbatı Sırn Beyin Kıskanç 
isimli teknesi 1 saat 15 dakika, 29 sani 
ye O. 06, 29) de ikinci oldular. 

Küçük yatlar: 
Edip Beyin Tehlike isimli yab 1 sa 

at, 17 dakika, 26 saniyede birinci. 
M. Postu" Sefte isimli teknesi 1. 35. 

6S ile ikinci ol ı'.u. 
Büyük yatlar: 

MiLLiYET PAZARTESi 21 AGUSTOS 1933 

Eşya ve yolcu 
Tarifeleri 
Vekalet tasdik etti, Sa
dullah B. bugün geliyor 

Deniz ve hava müsteşarı Sadullah 
Bey, bugün Ankaradan avdet edecek
tir. 1 Eylulden itibaren limanlarımız 
arasında tatbik olunmak Üzere tari .. 
fe komisyonunca hazırlanan eşya ta .. 
rifeleri ve deniz ve hava müsteşarlı .. 
ğınca ihzar olunan seyrüsefer prog· 
ramı lkbsat vekaletince taodik edil· 
miştir. Sadullah Bey, bu tarife ve 
programı da birlikte getirecek ve bun 
far yarın neıredilecektir. 

Tarife komisyonu, bugün öğleden 
ao·:tra Sadullah Beyin riyasetinde top· 
lanarak yolcu tarifelerini de ikmal e
decek ve bu suretle mesaisini bitire· 
cektir . Yolcu tarifeleri de birkaç gün 
için vekaletin tasvibine iktiran edecek 
tir. 

Yeni yolcu tarifelerine, gazetecilerin 
istedikleri hatlarda senede bir defa 
meccanen azimet ve avdet edecekte. 
rine da•r bir madde konulmuıtur. Ga 
zeteoiler, bir sene zarfında ikinci de
fa seyahat ebnek isterlerse kendileri
ne yüzde elli tenzilat yapılacaktır. 
Bu madd<>nin hükmü, gerek devlet de 
niz yolları ve gerek vapurcular §ir
keti vapurlarına da 1amildir. 

M. Herriot 
Ankaradan ayrıldı 

(Başı 1 inci sabHede) 
M. Herriot İsmet Paşaya veda edı;r
ken: 

- Bütün kalbimle teşekkür e<lcrim. 
dedi ve tren hareket ettiği vakit' 

- Yaşaım Türkiye diye bağırdı. 
Tren alkışlar arasında hareket etti. 
Tevfik Rüştü Bey de M. Herriot ile 

beraber htanbula hareket ebnistir. 
Yarın l\t1. Herriot Gazi Hazl'etler\ ta• 
rafından kabul edilecektir. Misafiri
miz mütukıben Çanakkaleye haı-e
ket ederek Tnıva harabelerini geze-
cektir. 

Yeni Ankara 
ANKARA, 20 (Telefonla) ·- Dün 

ıehirde uzun bir gezinti yaparak her 
tarafı tetkik eden M. Herriot beledi
ye reisini ziyaret eylediği vakit bele
diye ı ·eisinin odasında şehir planım 
tetkikten sonra demiıtir ki: 

- Ankarada bir iki bina mür.tesna 
yein yapılan bütün binalann mimari 
tarzlarını pek beğendim. Bilhassa Ga
zi Ha:t.ı-etlerinin köşklerinin sadelik ve 
güzel]iği her an nazarı dikkate çarp
maktadır. 

M. Herriot'nun beyanah 
ANKARA, 20 (A.A.) - Sabık 

Fransız başvekili M. Herriot Ankara 
dan hareketinden evvel Hakimiyeti 
Milliye gazetesine beyanabnda Tür
kiye ihtisaslarını en mükemmel intiba 
lnr diye tavsif ederek demiştir ki: 

Kütahyada ılıca hayalı 
Ilıcaların etrafı ve çamlıklar kurulan 

çadırlarla kamp manzarası aldı 

Kütahyaaa ıtıca 

KOTAHY A, (Milliyet) - Burada 
her yıl yaz mevsiminin başlangıcından 
sonbahar orta larma kadar Ilıca, Yon .. 
calı kaplıcaları, Çamlıca mesiresi a
lemleri devam eder. 

Bu yıl da buralara rağbet çoktur. 
Mevsim başından itibaren 250 • 300 
evden eksik olmamak üzere Ilıcada ve 
100 • 150 ev Çamlıcada, 100 • 150 ev 
de Yoncalıda bulunmaktad1r. 

Bugün Ilıca kaplıcalarında mevcut 
yüzü .mütecaviz oda ve ev hemen ki.· 
milen dolu olduğu gibi ayrıca 150 den 
fazla da çadır vardır. 

Çamlıca baştan baıa kamp halinde
dir. Her çam kömesinin kuytuluğunda 
müteaddit çadırlar buraya cidden müs
tesna bir güzellik vermektedir. 

Kütahyalıların olduğu kadar civar 
vilayetlerin de rağbetini celbeden 
bu kaplıca ve çamlığın hususiyetinden 
bahsedeyim. 

Ilıca; Kütahyadan Eskişebire giden 
fosenin 3 km. garbinde ve Kütahya. 
yaya 26 kilometre uzaklıkta olduk
ça korunmuı genç bir ormancığın tet
kil ettiği derede şirin bir mevkidir. 

Burada üç açık havuz ile iki hamam 
vardır. 

Hamamlardan birisi 38 digeri 42 
ve haTiız 30 dereceihararettedir. 

Suların terkibinde silis, karboniye. 
tikalsi_yom, karboniyetimağnezyom, 
klorso~yom ve eterikibri.ti var,,~ .. 

--- - - 1 

etrafında çadırlar .. 

hi tesadüf edilemediği söylenen bu ta
bii servet, öyle umuyoruz ki, devletin 
diriltici elile çok yakında Türkiye için 
faydalı bir yer olacak ve devletçe ku
rulacak san.atoryom burada tesis olu
nacaktır .. 

Y oncah kaplıcası; kaplıca ve mesi .. 
re cihetinden çok zengin ve bahtiyar 
olan Kütahyada o derece ehemmiyet 
verilmiyen bu kaplıca dahi baıka yer
lerde olsa büyük bir nimet telakki o
lunabilecek kıymet ve mahiyettedir. 
Kütahyaya 15 kilometre me•afededir. 
Kükürtlü ve Yeoihamamı (38 derece) 
ile romatizmalılar için balçığı vardır. 
Belediyeye ait kiralık odalar bulunur. 

Balıkesir yerli mallar 
sergisi açıldı 

BALIKESiR, 20 <A.A.) - Balıke
sir milli iktısat ve tasarruf cemiyeti şu· 
besinin tertip ettiği üçüncü yerli mallar 
sergisi bugün 14 te yüzlerce halkın ö
nünde açılmı§br. 

Serı:iye tahsis edilen Gazi mektebi· 
nin iki büyük salonu ırüzel yerli mallan 
nuzla bezenmiştir. 

Sergi 3 Eylüle kadar sürecektir. 
--o--

Bir yuzocu boğuldu 

5 

Bir köylü 900 bizans altını 
buldu 

KONYA, (Milliyet) - Cihan
beyli kazasına tabi Kuluköy kari
yesinde genç bir köylü bir define 
bulmuş fakat bunu elinden kap
tırmışhr. 

Bundan beş ay evvel genç bir 
köylü tarlasında çift sürerken sapa 
nın ucu bir çömlek sapına takılmış
tır. Bu çömleğin ne olduğunu anla
mak için çiftini bırakarak muaye
ne ettiği zaman ağzına kadar sarı 
lira dolu olduğunu görünce hemen 
köye koşmuş ve itimat ettiği ağalar 
dan iki kişiye vaziyeti anlatmışhr. 
Çömlek bofalhlnııf içinden tam 
950 adet bizans altını çıknııftır. 

Ağalar sarı sarı altınları görün
ce derhal genç köylüyü ikna etmit
ler bu paraları vermesini ve karşı
lık olara~ kendisine ev yaptıracak· 
!arını, çift çubuk alacaklarını ve 

hatta üste de kağıt para verecek

lerini söylemi,ter. Ve ilk iş olarak 

ta genç köylüye yapılacak evin te

mellerini attırmıflardır. Cahil köy

lü muvafakat etmiş ağaların birisi 

600 lira diğeri 325 lira alınış köylü. 

ye de 25 lira bırakmışlar. 

Parayı alan ağalar dex-hal lstan· 

bula gelmişler aradan 5 ay geçtiği 

halde köye dönnıemi,lerdir. 

25 lirayı alan köylü Ankaraya 

gitınif ve bebe.- altını sekiz liradan 

saraflara sabnıftır. Aradan bet ay 

geçtiği halde ağaların dönmediği
ni ve kendisine yapılacak evin ya

pılmadığını ve diğer verilecek fey

lerin verilmediğini gören köylü vi

layete bir istida ile müracaat etmit 

ve hakkının aranmasını istemittir. 

,_ __ KADIKÖY--... 

•· SAıNT - JOSEPH,, 
Fransız Lisesi Müdürlüğünden: 

1 - Bu sene eylUlün Unci pazar
tesi günü tedrisata baılanacaktll". 

2 - Kayıt muamelesi pazartesi 
gününden maada her gün sabah sa
at dokuzdan 11 buçuğa ve akıam 
14 ten 18 e1 kadar icra edilecektir. 

3 - llk tahsili bitirip ıahadet
name alan talebe orta amıfına gir
mek için evveli. ihzari amıfına ka· 
bul edilecektir. 

Arkadaşlar; sizin bu ziyaretle yap• 
tığınız iş, Rus dostlarımıza, Rus genç· 
lerine, yalnız Türk sporculuğunun 
.gürbüz)üğü, tekniğini göstermekten 
ibaret kalmadı .. 

1M. Gorbun'un Kokgolva'sı 1 saat, 
43 sainyede birinci, Mehmet Beyin Tay 
fun isimli yatı 1 saat 9 dakika, 52 sani 
yede ikinci oldu. 

- Zalen ihtilalinizi yakından ta
kip etmiştiın, iyice biliyordum. 1'ürki· 
yeye nereye geldiğimi bilerek geliyor
dum. Fakat gözlerimle gördükten son 
ra lıayran oldum. Harici, manzara iti 
bariie Ankarada gördüklerim Üzerim· 
de en iyi tesirler bırakmışbr. Fakat 
fikre ve cemiyete taalluk eden eser
ler işir. kat kat fevkindedir. Bir şef, 
milleti ile mutabık kalarak harikula
de bir eaer meydana getirmesini bil .. 
miştir. 

Haınamlann bazı cilt hastalıklarile 
romatizmaya karşı şifai has"alan 
malik oldukları, açık havuzların ise 
sinir rahatsızlıklanna müessir olduğu 
anla§ımaktadır. 

TRABZON, 20 - Dün çok feci bir 
deniz kazası olmustur. Yüzme müıaba .. 
kalanna iştirak edecek olan yüzücüler 
ekzersiz yaparlarken bunlardan Ticaret 
mektebi talebesinden lbrahim Efendi 
Kandilkaya önünde nasılsa kendisini kur 
taramamış ve boğulmuştur. lbralıim E
fendi boğulduğu esnada teyzesi ebe is
met Hanım da kenarda seyirciler arasın 
da bulunuyordu. 

ır.·-~---[6519] ~ 

Siz ayni zamanda, §UDU da bir ke
re daha ishal ebniş oldunuz ki: 
(Türk) demek, her zaman, her yerde 
sözüne inanılır, dostluğuna güvenilir, 
asil, vakur, mert ve centilmen bir mil .. 
let demektir. l§te siz, orada Türkün 
bu ezeli ve ebedi milli karakterini de 
bihakkin temsil ettiniz .. 

Size, Cümhuriyet Halk fırkasının 
bütün te§kilitı namına §Ükranlar su
nar ve candan kutlularken, size gÖs· 
terilen derjn ve geniş misafirperver
likten dolayı , Rus dostlarımıza, bir 
kere daha şükranlanmızı ulafbrmala 
rını, burada hazır bulunan salilhiyetli 
R.u• dostlarımızdan dileriz .• 

Beşiktaş Varnada 2-1 galip 
V ARNA, 20 - Beşik!&§ klübünün 

birinci takımı ile Kral Boris kupası 
şampiyonu Molatipne takımı 15 bin 
ki§iden faz]a bir seyirci kütlesi önün. 
de karıılaşmıılardır. Oyun Beşiktaşın 
hakimiyeti alımda cereyan etmiştir. 
Şiddetli alkış tufanı arasında Be§.ik
taı bire karşı iki sayı ile galip gelmit 
tir. Gollerin birini Nuri, diğerini Ha
yati yapmııtır. 

ÇANAKKALE, 19 - Beşiktaı ü
çüncü takımı ile Çanakkale Türkgücü 
takımı karşılaştılar. Beşiktaş 3 • O ga
lip gelmiştir. 

Nihayet kafileye riyaset etmiı olan 
Cevdet Kerim Bey sÖıE aldı ve bu te- T d" 0 

rnasın her iki millet arasındaki dost- e ıye muvazenesı 
luk rabıtalarını bir daha kuvvetlendi- o• • • 
ğini ' orada gördükleri büyük hüsnü övız vazıyeti 
kabulden, terakkiyatıan şitayişle bah-
setti ve Rus maslahatgüzarma döne- (Başı 1 inci sahife.de) 
rek le§ekkürlerini buradan da ve bir hududu vardır. Bu hudut aşılamaz. 
daha Sovyet ülkesine irittirmesini ri- O halde ne yapmalı? .•• 
ca etti. Bundan sonra Merkezi umu.. :t· ;lf. "' 

ıni reisi Aziz Beye teveccüh ederek Bugün dünyanın yaptığı şey, malı 
sporcuların gösterdiği disiplinden ve mal ile mübadele prensipidir. Takas 
kendisine bir ağabey gibi muamele e· esasının tatbikatta çürük noktalan 
derelt sözlerini dinlediklerinden bah- varsa, onlar< ı!lah ebnek tabiidir. Em-
sederek spor teşkilab reisi sıfatile tia haı·ekatından gayri tediyatı asga-
ltendisine teşekkür etti. ri hadd~- indirmeğe çalışmak ve ba§ka 

Bundan sonra Sovyet maslahatgÜ· memleketlerde olduğu gibi bu mese• 
:Zarı söz aldı, o da mÜ§lerek dostluk· lede daha ziyade hassas davranmak 
t~n bahsetti ve sporda yenmenin ve ye lao:ımdır. Borçlu bulunduğumuz bü-
nıfmenin ehemmiyeti olınadığım, esas yük devletlerle hususi uyuımalara de-
noktanm iyi bir seciye ve 'llrkada§lık vam etmeliyiz. Bize tediye kabiliyeti 
";'hu olduğunu ve bunun Tfırklerde ve vermek, bu devletlerin de menfaati 
bılhassa Türk sporcularında" fazlasi· icabıdır. Mahmut Celal Beyin Fransa 
le ınevcut bulunduğunu söyledi ve Cev ve Almanya ile son yaptığı ticaret mu• 

Ben '!i\yikim. Memleketimde •ol ce• 
nalın mensubum. Binaenaleyh Türki
yede bulunduğum günlerde hep ffenç 
bir cüınhuriyetin ilkbaharını yaşadığı 
mı hissettim. Gazinin ve arkadaşları· 
nın kurduklari bina ne tarafından s<ıy 
redilse eüzeldir .. 

Türkliiğün geçmifİne ait olarak ya 
pılan E.ra§trrmalar milleti büyük mazi 
sine bağlamak bakımından ne mükem 
mel şeydir. 

Ben 1909 yılında, yani Mahmut 
Şevket Paşa ~amanında da Türhiyey~ 
gelmi§tim. O 2amanki Türkiye ile bu
gCnlıü T ürkiyenin farkı gece ile gün .. 
düzün farkı gibidir. 

Fransaya döndükten sonra bu seya• 
hatime dair bir kitap yazacağım. in· 
tibrı?arnm orada okursunuz. Samiıni 
olarak söylediğime inanacağınızdan 
eınin olduğum için söy]üyorum, şa .. 
yet genç olsaydım, gelir, memleketi· 
nizde çalııırdım. Her fırsatta davant
zın istikametini her yerde göstermeğe 
çalı§Bcağım. 

Bugün lstanbula gidiyorum. Yarın 
muhtemeldir ki Gazi Hazretlerilc mü
lakatta bulunacağım. Sonra Ru•yaya 
gideceğim. Türk milletine selamları • 
mı söyleyiniz. teı Kerim Beyi bir kardeı samimiyeti kavcleleri, bu yolda atılmı§ mühim 

e kucakhyarak, sözlerini bitirdi. adımlardan sayılır. Bu hareketi daha * • * 
Sporcular her iki memleket ıerefi· ziyade genitletmelidir. Yalnız bu lıa- Misafirimiz olan sabık Fransız b"f" 

rıe bağırdıktan sonra dağıldılar. reketlerin filen faydasım arttırmak vekili M. Herriot bu sabah trenle An· 
Ruslar bir tayyare ve saire için ihracatımızı da arttırmak lazım- karadan ıehrimize gelecektir. M. 

Bu kaplıca kendine mahsus yaşayış 
tarzı, banyolan, içilen su1arı ve havası 
itibarile iştihayı ziyadelettirip fazla 
yemek yedirdiğinden, banyo hıfzıssıh
haaına riayet etmek •artile vücut üze-. d • • 
nn e çok müsait bir tesir yapmakta 
ve bir müddet oturanlar istidatlarma - . 
gore, epeyce kilo kazanmaktadrrlara 

Çamlıca; Kütahya ya garp cihetin
den bet kilometrelik bir ıose ile bağlı 
s. · 10 asırlık çok sevimli ve zengin 
hır ormandır. 3 • 4 kilometre imtidat 
eden bu ormanda bir kaç as1rlık çam· 
lar olduğu gibi yeni filiz ve fidanlara 
da tesadüf edilir. 

Son zamanlara kadar bekar olarak 
muhafaza edilebilen bu koru hava • 
man2:ar~ ve suyunun latifJiği, tabii 
zengınlıkleri itibarile olduğu gibi bil
hassa şehre bir mahalle kadar yakm 
~imendifer uğrağı olması itibarile d~ 
eşsiz ve Türkiye için milyonlar değe~ 
rinde bir servettir. 

Veremliler İçin dünyanın en müsait 
fi fa yeri olduğu ve eşine lsviçrede da .. 

Feryatlar, ağlamalar arasında lbra
him Efendinin cesedi denizden çıkarıla
rak defnedilmiştir. 

Usakta ilk pancar , 
UŞAK, - Şeker fabrikasına ilk pan 

car mahsulü ırelmiştir. Pancar tesellüm 
muamelesinde davul zurna ve köylüleri 
mizin oynadığı milli oyunla bir meraıim 
yapılmıştır. Merasimden sonra fotoğraf 
lar çekılmiş ve köylüye para ikramiyesi 
dağıtılmışbr. 

Bir batında Uç çocuk 
KAS (Milliyet) - Kazamrzın 

Kınık' köyünden Durmut zevcesi 
Ayşe Hanım bir batında üç çocuk 
doğurmuştur. Doğan çocukların Ü· 
çü de kızdır. Bunlardan birisi iki 
gün yaşadıktan sonra ölmüş, diğer 
iki yavru halen sağdır. 

l•tanbul Sıhhi Müe•seseler Satınalma 
Komisyonu ReiıUğlnden: 

Tıp Talebe yurduna mayıs 934 sonuna kadar lüzumu o· 

lan Süt ile Silivri yoğurdu 12 Eylul 933 salı günü saat 14 te 

aleni münakasa suretiyle ihale edilecektir. İsteklilerin müraca-

atları. (4265) 

• 
Istanbul Erkek Muallim 

Mektebinden: hediye ettiler dır. ihracatın artması, ihracat emtia- Herriot Haydarpaşada vali Bey ve di-

l 
Ruslar sporcularımıza avdet eder- mızın himayesile yakından alakadar ğer zevat tarafından merasimle kaı·şı~ l M • f. 'h l l IAld lO lAl k 

etken, gezdikleri bazı fabrikalarda olmayı icap ettirir. Dahili istihsal, da- !anacaktır. - E:::unıyet ve smı ımtı an arı ey U en ey U e a 
muhtelif hediyeer vermiılerdir. Hedi- bili sanayi pek yerinde olarak, yüksek Reisicümhur Hazretlerinin bugün dar rlevam edecektir. 
Yeler henüz gümrüktedir. Hediyeler himayeler görüyor. ihracat mallarımız M. Herriot'yu kabul buyurmaları muh 2 _Meslek sınıflarına alınacak leyli ve meccani talebe İçin 
llleyanında motörsü.z itli~n bir tay· da ayni himayeyi görmelidir. Bu sene ten" eldir. ) • 
~a-~e vardır. Bu tayyare Rusyada spor alman ehemmiyetli, eheınmiyeısi.. ta ımatnamede muharrer şerait dahilinde 7 eyliil 933 akşamı-

luplerinde gençleri uçuılara alııtır· bazr himaye tedbirlerinin piyasada Eminönü na kadar namzet kayit olunacaktır. Y almz ikmali olanlar ka-
~.ak için kullanılmaktadır. Kıt'ası kü derhal tesir yaptıklarını gördük: bul olunmıyacaklardır. 
çuktür. Hediyeler meyanıncfa Rus Memlekette stok mal kalmadı. ihraç Malmüdür}Ü~Ünd•n: 
Yerli mallarından bazı kumaılar da mallannnzın kıymetini yÜkselbnek eH- JI§ "" 3 - İstanbul Erkek Muallim Mektebi meccani talebe mm 
vhardır. Bundan baıka sporculanmıza mizde değildir. Bu, dünya piyasasına Ahırkapıda Nakliye taburu takası, Bolu, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, ve Sinoo_ ve İs· 

ayvanat b h · · k b" bag"lı bir şeydir. Tebdili elimizde ol- • d l d 503 ık b 1 
a çesını gezer en ır ayı - garajın a a tı a et aç tan u Vilayetleri olarak tayı· n edilmiştir. Bın· aenaleyh bu vı·ıaA Yt_a.vrusu ve iki sincap hediye edilmit· mıyan bu kıymet noksanını miktar b _ 

ır. fazlasile teli\fi etmenin biricik yolu ve ir adet 510 kapalı Fiat ve yetler çocuklarından olanların en yakın muallim, lise, ortaınek 
Cevdet Kerim B. in Tas ise, ihraç mallarından muhtaç olduk- bir adet TL 16 Berliye kapalı tep müdürlüklerine ve olmayan yerlerde Maarif Müdürlüklerı-

ları himayeyi esirgememektir. · D f d 
ajansına beyanah Memleketin mali, ticari ve umumi· ve e ter arlık dairesinde ka- ne müracaatla namzet kaydolunmaları. 

. MOSKOVA, (A.A.) - Cevdet Ke yetle iktısadi politikasını tam ve mut- palı Merdede Bens DIXI mar- 4 - Müsabaka imtihanları 9 Eylfil 933 cum.artesi günü sa 
:•nı IBTey Rusyadan hareket etmezden lak bir ınuvRzene esası içinde yürüt- kalı otomobillerin satışı bir 1 at tam sekiz buc_ukta her vilayetin yukarda tadat olunan mek-
h \ı'\re as Ajansı muhabirine beyanatta meyi şiar edinen hükUmetimiz; bu h f İ 

1 olunarak demiştir ki: mevzu üzer;nde ötedenbe~ sarfettiği a ta uzadılmıştır. steklilerin tep.erinde teşekkül edecek imtihan komisyonları marifctile ic-
. - Sovyet Rusyada 25 g(in kaldık. dikkat ve mesaiyi, önümiızdeki sene 24 ai':ustos 933 n. erşembe gu··. l ktır ı· t'h d ff k l l J 1 k b }' 

Sır çok şehirleri ziyaret ettik. Her yer· içinde de •lbette yapacaktır. - ra o unaca • m ! an a muva a o an arın mut aKa a u Ü 
de hüsnü kahut P.Ördük. TW-k ve Rus Siirt moh'mu nü saat 14 te satış komisyonu- şart değildir. Mi.!nhal vuku bulclukca c~erece siras!!e yer!e~tirile. 

_____ m_i_ıı._t_ı._ri_n_i,_ı _bu-·y_fi_k __ d_o_•_ıı,_,g_·u_n_a __ ı_am_a_-_____________________ Jl,f_A_ı_ı_w_v_r _______ n._a_rr: __ "u_·r_a_c_a_a_t_Ia __ rı __ ~~-(_4~2_3_3_)~_c_e_h_·l_ir_. __ ~~~- (4279) 1 

lstanbul Birinci Iflfls Memurluğun
dan: Evvclce Sultan Hamamı.n.d.a Çinği· 
roğ1u hanı altında manifatıu:racLlıkıla meş 

guJ bu1unmuş olan Ekmekçi zade Hay
ri Bey ifılas etmiştir. İflAsı 20-8-933 ta
rihinde açılıp <tasfiyenin aıdi şekilıde ya· 
pıhnasmıa k;mır verilmiş olduğun.dan: 

1 - Müflisten alacağı olanların ve is
tihkak iddiasında bwıınanl.arm alaıoak

larmı ve istihkaklarını >landan bir ay i
çinde 1 nci if.Jas dai.ııeshı.e gderek kayiıt 
e<ttirmelıe:ri ve deliıl.lerini (ısenet ve def
ter hul.3mları ve sa.ke) ast! veya musad
dak su:r<>tJerini tevdi eylıemeJıeri 2 - Hi
lafına hareket cezai mesuliyıeti müs<eJ,. 
zim olmak üzere müflisin borçluJ.annm 
ayni müddet için kendilerini ve borçla· 
rım bildirmeleri. 3 - Müllisin ı:ıralları· 
m her ne sıfat.la oour:sa olsun e1leriırııde 

bulundw-anJ.arm o mallar ii21erindeki 
haklan mahfuz kalmak şa.rtile bunları 

ayni müddet içinde daire emrine tıevdi 
etmeleri ve etmez.le.rse makbul mazeret
leri buhınmadıkça cezai mesu.liyete uğ
raya.cakları ve ruçhan haklarından mah
rnm kalacakları. 4 - 31-8-933 tarihine 
müs.,dif perşembe günü saat 14 de aıla
caklılarm ilk i9tİmaa gelmeleri ve müf
Jis ile müşterek borçJ,u olanJar ve loefi.lr 
lerini.n ve borcw:ııu tek.effiil eden sair 
kim.sel.erin toplanmada bulıırunağa hak
ları olduğu il.§n oLıınur. (6577) 

Üskiidar icra Memurluğundan: Üskü
dar Şeyh camii arkasındaki sokakta 32 
No. lu hanede mukim iken ikametgahı 
meçhul Demirci Yusuf Efendiye. 

Celilettin Beyin tahtı tasarrufunda bu 

lunup tahb isticarınızda olan Osküdar

da Bülbüıl der""'i caddeıs.i.ndıe 182 No. lu 

dükkanın tahliyesi hakkında Celilettin 

Beyin Üsküdar SLLlh mahkemesinden is

tihsal eylediği 9-8-933 tarih ve 933/478 

N o. lu ilam mevkii icraya konarak tara

fınıza 933/1870 No. lu dosya ile tahli

yesi zımnında beTayi tebliğ kra kılman 

icra emri ikametgahınızın meçhul olma
sı hasebile tebliğ edilemem.iş ve ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiş olmakla 
tarihi iJ.ôndan itibaren nihayet 20 gün 
zarfında mezkfrr dükkaru bi.Jriza tahliye 
ve teslim etmeddğiniz takdirde cebren 
tahliye ve mecur CeHiletin Beye teslim 
edileceği malfımatınız olmak ve iıcra if. 
13.s kan~..ı.nıun .'Jn mevaddı mahsuısasına tev
fikan tıe·b!jği muktezi tahliyeye mütedair" 
icr:ı e-mri t~b!iğ mil:'ffı.ı."tlI~a ka.im olmak 
ÜZ-. r! iH!:ı c!u:?.ur. (6554) 
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PERTEV PERTEV 
Krem 

Lo•yo• 
Kuvvet ıurubu 

Kinin komprimeleri 

PERTEV Müstahzaratı 

Stlclorono Pertev 

Taharet puclra•ı 

Dit macunu 
Briyantin 

PERTEV PERTEV 

~ GENÇ ANNELER! 
Vaz'ı hamilden sonra asayi tenasllliyenizde, arıza tahaddüsilne ve 
muannit haıtalıklar te•elllidline baiı olabilecek bazı mikropların 
gizlenmiş olması ihtimali vardır. Bunun 6nlinü almak için samimi 

tuvaletinizde mikrop 61dilrücü tes·r ve haausile tanınmı~ 

ı soı· " Y ~r.ttGIJ&. ot63'tl 
Mustahzannı kullanınız. Pire ve tahtakuruıu 
sari haatalıkların nakil va1ıtalandır. Bunlar 
l:u muzadı taafftin mahllilü ile kat'iyyen tah
rip edilebilir. Alimeti farikamır.ı tafımıyan 
mümasil müstahzarları reddediniz. 
Fabrikatörü: Schuelke & Mayr A. G. Hambourg 
Ül"'u'1' İ ac•n' ası S, J AK O EL Mahrlumu. fs"nbnl 

~ _._ r ' ' .. ....: . 

Yüksek Mühendis mektebi 
Rektörlüğünden: 

Ankara'da yapılan asfalt şoseleri sureti imalini gösteren 
filmlerin mahı halin 22 inci salı gÜnÜ saat (17) de Mühendis 
mektebi konferans salonunda gösterileceği alakadarana ilin o-
lunur. (4227) 

Pehlivanlarımızı 
Çağırıyoruz. 

Eskişehir Tayyare Cemiyeti . 
· Şubesinden: 

Türkiye ba! pehlivanlanndan : 

" .. " 
: .. " .. ı .. .. .. : 

" " " 
" " .. ı 

" " " .. " " 
ı 

,, " .. ı 

Efendim, 

Kara Ali Efendi. 
Gostuvarlı mülayim 
Tekirdağlı Hüseyin 
Buraalı İbrahim 
Manisalı Rifat 
Mandıralı Koç Ahmet 
Dinarlı Mehmet 
Adapazarlı Cemal 
Alpullu Arif 

Efendi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Eakiaehirin ikinci tayyaresinin ad konma meraıimi münaaebetile 30 
Ağustost~ büyük bir pehlivan güreti yapılacaktır. Bu güre9 hakkındaki 
tafıilat a.-ğıdadır. 

1 - Güre,ler iki kısımdır. 
A - Alaturka, yağlı. 
B - Serbest. 
Mükafatlar. 
Alaturkada ba,a (200) lira. 
Serbestte birinciye (150) liradır. 

2 - Spor mmtakası nezaret ve idaresi altında yapılacak olan bu 
güre,lerde Türkiye (1934) rekoru tesbit olunacaktır. 

3 - Bu büyük giire,e yukarıda isimleri yazılı büyük pehlivanlardan 
maada diğer maruf pehlivanlarda davet edilmi,lerdir. 

4-Alaturka h8' altına, güreteceklerin birincisine (100) ve deste
ye güreşeceklerin birincisine de (50) lira verilecekir. 

5 - Güre' 30 Afustostan ba,layacak ve kat'i netice almak için (3) 
gün devam edecektir. 

Bu çok ehemmiyetli olan güretimize gelmekle Tayyare Ce~iyetine· 
de bir hizmet ifa etmiş olacağınızı hatırlahr 'imdiden muvafakat ce-
vaplarınızı bekleriz Efendim. (4262) 

lVi illiyet'in romanı: 24 

AC 1 
~ :;;:= . - - . ' " -

Yazan: G. de la FOUCHARDIERE 
ondan safi kinmı:ıı bir gece karakol· 
da sabahlamak oldu! 

- Yok Mariette. • Bir haata teda· 
Ti ed-fim ••• 

- Sen mi?. 
- Yok .•• hômis.. Ben doktor o-

laeafıml 
- Y aYllf gel!. • • 
- Omitaiz bir ha~kf,.~ariette ••• 
- Sana baı YUrd na lıalulına 

ber halde ümitalz ola.ak. • Ben da 
laaatabakıcm olacaion, öyle mi?. Ne 
biçim haalaymıf bu?. 

- Kibar bir adam. • Kont. • • de 
Saint • Gaudeıuı. . 

Mariette takdirkir bir ıalık çaldı. 
- Kont de Saint • Gaudena müte• 

verrlmlerin çoğu gibi biraz huyauz ••• 
Onun için Saint - Cloud'daki lı:ötkün-

Tercüme: Kamran Şerif 
de namımüataar altında tedavi edil· 
mek iatiyor. Emeğlmiae mukabil bol 
para alacaiız. • • Bütün meaele, haata• 
nın her iatediiini yapmak, aon gÜnle• 
rini tatlı bir aurette ııeçirtmekten iba· 
ret ••• 

- Demek o kadar haıta öyle mi?. 
- Ne yaparaın cicim .•. Vakıa ölüm 

haline ııelmit bir insanla batbata kal
mak hoıa gider bir :ıeY değil ama •.• 
Fakat merak etme, sonra aiJeainden 
hakkını fazlaıile alırsın. . Ha. • Ben 
de aeni her zaman göreceğim. . Ma
lum a, ha.tanın doktonı benim •. 

- Bak Mariuı, mühim bir meaele 
var. . . Acaba haota tütün kokuauna 
tahammül ediyor mu?. 

- Piponu yanına alabilirain .• 
- O halde tütün sayesinde ben df' 

MiLLiYET PAZARTESi 21 ACUSTOS 193:J 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Adapazarı Askeri Sabn Al
ma Komisyonundan: 
Adapazarında bulunan kıt'· 

alar ihtiyacı için 19,940 kilo 
Nohut açık münakasa ile alı
nacaktır. İhalesi 27 ağustos 
933 Pazar gÜnÜ saat 10 dadır. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka
saya girmek için o gÜn ve vak· 
tinden evvel teminatlarile Ada 
pazarında Askeri Sabn Alma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3219) (3684) 4998 . .,. .. 
Bahkesirde Askeri Satın Al

ma Komisyonundan: 
Edremitteki Kıt'at ihtiyacı 

için 300,000 kilo un ve 12,000 
kilo ıade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 2 eylfil 933 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
ıartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya ittirak e
deceklerin de ihale gÜnÜ Ba
lıkesirda Askeri Satın Alma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3239) (3890) 5202 
• * • 

Çatalca Müstahkem Mev
ki ihtiyacı için 8,000 kilo Sa
de yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 6 
Eylül 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. İsteklilerin 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 alma Komisyonu
na müracaatları. (296) 
(4134) 5503 

* * * 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 

pazarlıkla 35,000 kilo Un sa 
tın alınacaktır. ihalesi 23 A
ğustos 933 çarıamba gunu 
saat 14,30 dadır. isteklilerin 
nümune evsaf ve sar(nameyi 
görmek üzere her gÜn ,;e ~azar 
lığa girmek için o gÜn .Ve 'vak
tinden evvel FmdıklıdatOçün
cü Kol Ordu Satın alına ko
misyonuna gelmeleri. (~08) 
(4239) 5639 

K. O. Bağlı Kıt'alar ihtiya-
cı için pazarlıkla 35,000 kilo un 
satın alınacaktır. İhalesi 23 A 
ğustoıı 933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. isteklilerin nü 
mune ve şartnamesini görmek 
üzere her gÜn ve pazarlığa gir 
mek için de o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma komisyonu· 
na gelmeleri. (307) (4240) 

. 5640 
••• 

K. O. ve 1 F. kıt'aları için 
pazarlıkla alınacak 51000 kilo 
karpuz ve kavuna talip çıkma
dığından ihalesi 24 Ağustos 
933 perşembe gijnü saat 11 e 
bırakılmıştır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün . 
ve pazarlığa girmek için tayin 
edilen gün ve saatte Fmdıklı
da 3 K. O. Sa. Al. Kom. na mü 
racaatları. (309) (4178) 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan 745 ton lavemarin kö-

hastaya tahammül ederim. 
Marius Pinchard her §eye rağınen 

enditeaiz değildi. 
Bouif'le Mariette'in ilk mülakatı 

nasıl olacak diye merak edip duruyor
du. 

Fakat itler lıkınnda gitti. 
Mariette kötke yerleıti ve daha ka. 

pmndan içeri girerken takdirkar bir 
ıalık çaldı. 

Mariuı Pinchard kendisine haata· 
•m odaıını l'ÖsteTdi. 

- Uzun olan ilaçların hepsini bu 
dolapta bulacaksın. • • dedi. 

Mariette merak edip dolabı açtı. 
- Bu ne? .. Bu ne? •• dedi. 
- Ne var? Ne oluyoraun? 
- lliç dediğin bu mu? 

Mariette ti§elerin ilzerindeki etiket
leri gösteriyordu. 

- Eıki konyak. • §ampanya. . Por· 
to .. Kummel' .. Bana bak, Marlus ... 
Ama aen çok oluyoraun! Haberin var 
mı 

- Kontun müsekkin teYlere ihtiya. 
cı var. Maneviyatmı yilkaelbnek 11-
zım . .• 

-- iyi ama, müteverrime alkol ve
rilir mi hiç?. 

- O nasıl olsa mahvolmu, .. Yapı-

İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- İlk. orta ve lise kısımlarına kız Ye erkek leyli ye aehari talebe kay .iını başlanmıştır. 
2- M~zuııiyet ve sınıf ikmal imtihanlarına Eylülün 2 inci, Tedrisata 11 inci günü baılanacaktır. 
3- Müdiriyet müracaatları cumarteai, pazıırteai, perşembe günleri saat !Odan 18a kadar kabul eder. 
4- Leyli ye nehari bUtlia ücretlerde mohim niabette tenıillt yapılmıttır. 
5- Arzu edenlere tarifname g6nderilir. 

Adres: Şehzadebaıı Polia Merkezi arkaıı ·Tel. 22534 (6462)- 5574 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 

Cinsi Kapu 
No. 

Malsahibi 

lstanbul C. Müdd~i umumiliğinden: 
İstanbul ve Üsküdar hapis hane ve tevkifhaneleri için mÜ· 

bayaa edilecek odun ile manğal kömiirü münakasasmın bir haf 
ta müddetle temdidine karar verilmiştir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Levazım dairesine münakasaya iştirak 
edeceklerin 26-8-933 cumartesi günü Defterdarlıkta Müteşek-
kil komisyon mahsusuna müracaatları ilan olunur. ( 4257) 

Kütahya lisesi için inşa edilecek 
pavyon münakasası 

Kütahya lisesi mübayaa komisyonu 
Reisliğin den: 1 

Madde 1 - Kütahyada Muvazenei Umumiyeden inşa edi- . 
lecek Liseye mülhak pavyon yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

Madde 2 - Bedeli muham meni (27951) yirmi yedi bin do 
kuz yüz elli bir lira (80) seksen kuruş olup talipler yüzde yedi j 
buçuğu niabetinde teminab mu vakkate göstermeğe mecburdur · 
lar. 

Madde 3 - İhale (7) Eylu l 933 pertembe gijnü saat ( 16) 
da Kütahya Lisesinde komisyonu mahsus huzurunda yapda
caktır. 

Madde 4 - Talipler (661) numaralı kanunun tarif atı dai
resinde teklif mektuplarını Kütahya Liseai mübayaa komisyo
nu reisliğine vermeleri veya teahhütlü olarak Posta ile vaktin
den evvel göndermeleri lazımdır. 

Madde 5 - Talipler plan, şartname ve teferruatını Kütah 
ya Lisesi mübayaa komisyonu reislifainden ve ~ara ls!~nbul 
Maarif Müdürlüklerinden (10) on lira mukabilinde alabılırler. 
Daha fazla tafsilat için komisyon reisliğine müracaat edilebilir. 

mürüne teklif edilen fiat paha
lı görüldüğünden pazarlığa 
konmuştur. ihalesi 24 Ağus
tos 933 perşembe günü saat 
15,30 dadır. İsteklilerin tart· 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom. na mü
racb.tları. (311) (4094) 

*** Kapalı zarfla münakasaya 

Darıca Askeri Satınalma Ko
misyonundan: Darıcadaki kıt' 
at ihtiyacı için açık münakasa 
ile 6,000 kilo şeker satın alına
caktır. ihalesi 10 Eylul 933 
pazar gÜnÜ saat 14 tedir. İstek 
lilerin tartnameyi görmek üze
re her alin ve münakasaya gir
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel Darıcada Askeri Satınal
ma komisyonuna müracaatları 

(3259) (4267) 
••• 

- Naim Vapur İdaresi --
İzmir Sürat Posta•• 

ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrufZMİR'e 
hareket eder. Tafıilit için Gala 
ta Gümrük karfıaında Site Fran-

aez Han No. 12 Tel: 4 1041 
(6530] 5450 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
24 ağustoı per:ıembe ııünü saat 18 
de Sirkeci nhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rize liman
larına azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafailat için Sirkeci Mey· 
menet Ham albnda acentalığa mü
racaat. Telefon: 22134. 6576 .... ___ .. ___ _, 

Deniz Yolları lııletmesi 
ACENTALARI: 

K.araköy - Köprllb"§ı Tel. 4236.; 
Sirkeci Mllhürdar zade han 

Telefon : 22740 

~----------------------İSKENDERİYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 22 ağustos salı gtlııü 
saat 11 de Galata rıhtımından 
lzmir, Pire ve İskenderiye'ye 
kalkar. [4251] 5651 

KARADENiZ POST ASI 

GÜLCEMAL 
Vapuru 23 Ağustos çarşamba 

güall saat 18 de Galata Rıh· 
tımından kalkar. 

İplikhane fabrikası önllnde 
bajlı hu'una'l Nimet vapuru 
teknesi h11rda olarak sabla· 
caktır. Taliplerin 21 Ağustos 
933 pızart•si günü saat on 
beşte Levazım Ş~fliğiae mlira· 
c ntlan (421<11 5621 
............ ! ......... 

konan 318 ton kriple maden 
kömürüne teklif edilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlığa 
konmuştur. ihalesi 24 Ağus
tos 933 perşembe günü saat 15 
tedir. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. na müracaat-

K.O. kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlığa konan 1430 ton odu
na talip çıkmadığından ihaleai 
26 ağustos 933 cumartesi gÜ-
nü saat 14,30 a bırakılmıttır. DOKTOR 
isteklilerin pazarlığa girmek Rusçuklu Hakkı 

ları. (310) (4094) 

lacak b ir fey yok. • istediğini verir· 
aek, biç olmazsa gönlü bot olur • • 

- Ha. . . lıtediği bu ise . cliyece
iim yok .. 

H'1senfratz böyle miinaıip görmüş
tü. 

- - istediği kadar içki ver, diyordu. 
Öylelikle daha ~abuk yollanır .. 

Pinchard vicdanının aelimeti na
"''"" bunu tu yolda tefıir etmittl: 

- Böylelikle ibtizannı ııtırapaız 
ııeçinnit olur. • • Ona kartı elimizdea 
ııelen bu. • • 

Mııriette'i yerl91tirdikten sonra has
tayı l'etlrmiye sitti. Yarun saat aonra 
Boulf'le birlikte döndü. Bouif-'tontun 
kilrküne büriinmüt, takıi yolculuğun
dan dolayı korkunç surette yonılmut
tu. Bicard, Pinchard'm kolunda, koş 
ke girince hayretle etrafına bııkındı: 

- Her halde Lariboisiere hastaha
neainclen daha hallice bir yer •.. 

- Şınt•.. Oyle Lariboiııiere·den 
filin bahıetmeyin. . Bura11 sizin evi· 
niz. • • Size otomobilde anlattım ya .• 
Size bakacak haatabakıcısı sizi bu 
köşkün sahıöi zannediyor .•• 

- Neden? 
-· Hıt.lınnızı aayaı~ ai:ze hünnette 

kuıur etmeıin diye . . Size baktıran ha 

için tayin edilen gün ve saatte 

1 

Calataaarayda K.anziik eczalıaneai 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu kal'f11mda Sahne aolrağıncla 3 auma

Satınalma komisyonuna gelme iııııı-•r;'' . apartımanda 1 numara. 

leri. (312) (3351) 4904 

yır sahibi böyle miinaıip gördü .. 
- Doğnısu çok nazik insan. . Ta

rafımdan kendiıine tetekkür ediniz •.• 
Ha. . itte baatabakıcısı da bu ııaliba .• 

Mariette derhal Bouif'in botuna 
gitti. Adam kendi kendine: 

"- Güzel kadın!,. d iye düıündll 
Kndına elini uzatarak aordu: 
- Eeeee .• keyifler naaıl, bakalım? 
- Tepkkür ederim, Kont cenap-

ları. . . Siz de iDf&llah daha iyiıinia?. 
Bouif, Marius Pinchard'an yana 

kurnazca bir ııöz kırptı. içinden ı 
- Vay canına. . . dedi. Bu kontlu. 

fa da bayıldıın doğruıu .•• 
Boulf bir çok meraıimle yatağına 

yatınldı ve yatalı Hlııumundan pek 
fazla rahat buldu.. O zaman Marietle 
arkadaıına intibalannı anlattı. 

- Ne alçak ııönüllll Kont bu ooy
le . •. Maamafih çok la kı'bar adam •• 
Fakat fena haata •• 

Pinchard, ümitıiz ahvalde, büyük 
doktorlann yilzlerinde ııördüğü llMll

leki itmizazı taklit etti. 
- Artık elinden ne ııelirse yap, 

Mariellt>'.". • Ben bir milddet geleml
yeceğim .•• 

- Gelmemen belki de adamın halı
kında hftyırlı olur ••• 

- Eğer bir. • • • hal olursa, bana 
telgral çekersin.. Yazı yazmayı da 
pek beceremezain ama •.• 

Pinchard çıkıp gittikten aonra Ma• 
riette hastanın yatağına yaklaıtı. Boıı· 
ıf, gözleri çukura kaçmıı, beti b.,nzı 
kül ı:>bi yatıyor, güçlükle nefes alıycı" 
du. 

- Size bet on tane kuru l:ıoynuz 
çekeyinı. • . dedi. 

Bou' !: 
· ·- Bana kiretmez, dedi. Eğer ka• 

bilae i-;Kek bir fey veneni:ı<. .. 
-- Si> e yanyacak bir teY Yereyiırı• 
Boui( kanamın vercliil balıkyağuıl 

hatırlıyarak ı 
- I>oğruıu, yarayacak teYlerde11 

fena ağzım yandı da .•• Vay •• vay. ı 
"ay • . 

Mar'<•tte dolaba kadar u:ııanıp bit 
tiıe Porlo tarabile, bir fite ele eaı.J 
kirach çıkannıtb 

- Hangiaile batlamak ı.terainiz, 
Kont cenapları. • . diye aordu. 

- fı.; bardak doldunın bakalım.' 
Yalnız içmekten hoılanmam ela .• 

- Anınn, Kont cenaplan. • . Tü• 
tUn dumanından rahateız olur mı.11.ı• 
nuz? 

( Deııamt var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anoninı Şirketinden: 1 

1 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahsuHi toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmam!lk 
üzere her isteyene aatılmaktadır. Fiatlarımız eakisl gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çı;::ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~turı 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. latanbul harlcindelıd yerlerden yapılacak siparltler be
delin yüzde yirmisi petln ve &at tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin maaraflar 
ve mea'uliyet mtitteriye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından mütteri heaabına •İgorta ettirilir. Siparlt bedelinin tamamını gön
derenler için algorta ihtiyari oldutu gibi en az bet vaıon alparlt ederek bedelinin temamını ~etin ödeyenler vagon ba1l ~.:l bet Hr
tenzili.ttan iatlfade ederler. 

Adrea: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: 1stanbu1, Şeker Telefon No. 244 70. 
4916 

;; ' :·· ... ~ ' - • ~ ' "}I '"t_j •ı • ==========~!=·. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fos 
ve kuvvetsizlik halatında bü- . 
yük faide ve tesiri görülen alt uıasası 

Kullanınız. .. 
Her eczane o 

~ de satılır. 

Amerikan Koleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan Kız Koleji, Arnavutköy 
Tel: 36.160 

Robcrt Kolej. Bebek 
Tel. 36.3 

Mektep İngilıizceyi en iyi öğreten bir mü.,,.seseıdir. Almanca veya Fran-
5czca ihtiyarı olarak mütehassıs mualılimler tarafından öğretilir. Aile 
bayatı yaşatılır. Terbiye si-stemi Amerikan olmakla beraber milli terbiye 

ve kültüre sonderece ehemmiyet vı:riJir. Mektebin ınükemmel bir 
ticaret şubesi vardır. 

UN1VERS1TE BAKALORYASINA HAZIRLAR 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflanna, fikri terbiyelerine 
tıızmet eder. Sıhhi terbiye verir kız ve erkek beden ter .. )iyesi sporları 

ile gençleri bedenen ve ruhen yükseltir. 

Nehari ücretlerinde tenzilat vardır. 
MÜHENDİS KISMI : Ameli ve nazari elektrik, makine ve 
___ __ ve nafia mühendisi yetiştirir. 

SANAYİ KURLARI: Elektrik ve tesviyeci ustabaşı ve makinist 
--------·- yetiştiren iki senelik ameli ku.rlardır. 

1 Ağustostan itibaren Salı ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 

1 
Cuma günleri 9 - 12 ye kadar maada hergün 9 - 12 ye ka 

kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günü başhyacaktır. 

>Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) 
4916 

Afyon vilayetinden: 
Afyon - Sandıklı yolunun 0+ 000 - 63+ 000 kilometrele

ri arasında muhtelif açıklıklarda· ( 11181) lira bedeli keşifli 
:sekiz adet köprünün beton ar me olarak inşaları 13 Ağustos 
933 tarihinden itibaren 6 Ey lul 933 tarihine müsadif çarşam 
ba günü saat 15,50 te kat'i ih alesi icra kılınmak üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konul muştur. Taliplerin sekiz metre 
veya daha fazla açıklıkta ve Beton arme köprü yaptıldarına 
dair vesika ibraz etmeleri ve bu kabil işlerde bulunmuş bir 
fen memuru istihdam edeceklerine dair teminat vermeleri 
meşruttur. Keşifnameyi görmek ve izahat almak isteyen talip 
lerin encümeni Viliyete ve Nafia Baş Mühendisliğine müra 
caat etmeleri ilan olunur. (4190) 5594 -· 

_. >- Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

lSTANBlJI. 

GAZI LİSESi 
Y almz orta ve lise kısımları ha \.'tdir. 

Müdiri; Ebulmuhgin K( mal 
Yeni kurulan Cümhuriyet Üniversitesinin bütün fakülteler.ine yiiksek 

sev:vzd: talebe yetiştirmek makısadile tesis oluıunuştur. Bu mektebe de
vam edip şahadetaame alacak talebe, herhangi bir ecnebi lisa ~r:-tın edebi 
yatını da de!~ edecek surette ecnebi bi.r lisana sah(p olacaktır. J)ers prog
ramları yeni şekptere göre nazari ve ameli olarak tanzim edi!miştir. Tec.
rübeli ve seç ilmiş bir talim hey.etine malik olan Gazi Lisesi Cai;aloğlu 

frrınr k~rst!,lilda 

H'asan Fehmi Paşa konaklarında 
Hergün <•ğleJ~n sonra biroen beşe kadar tal<:<be kay1~ ve kabul eder.(5320) 

5486 
------

' ' - ------------

Mektep Defterleri 
Türk Maarif Cemiyetinden: 

Bir Türk Müessesiyle mii,terek olmak üzere beş senedenbe~i 
Türk Maarif Cemiyeti namma çıkarılan ve hasılatı Türk Maanf 
Cemiyetine ait olan mektep defterleri bu sene daha zarif ve ÇO· 
cuklarımız için daha kullanı!h bir şekilde ihzar edilmiştir. Türk 
Maarif Cemiyeti firmasını havi olan bu defterler bütün emsaline 
faik olarak imal ettirilmiştir. Hasılah Türk Maarif Cemiyeti ta
rafından idare edilmekte olan mektep ve talebe yurtlarına sarf 
edilmektedir. Bu defterleri bütün Muallim Beylerle talebeleri
mı:ı:m tercihan kullanmalarını tavsiye ederiz. (4122) 

3592 . . . . ' 

• 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden 
Vilayet sıhhat dairesi iç in 7 kilo kinin ile memleket has 

tanc:;i için 146 kalem alatı Cerrahiye ve eczayı kimyeviye ale
ni münakasa suretile satın alınacağından talip olanların ihale 
tarihi olan 6 Eylfil 933 çarşamba gÜnÜ yüzde yedi buçuk temi 
natla Kocaeli Vilayetine ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
Kocaeli Sıhhat Müdüriyetine müracaatları. ( 4119) 5518 
----·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Istanpul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

İkmal imtihanlarına iki Eylülde başlanacak yedi eylül
de bitecektir. Taşradaki alakadarların Eylüi başında mektep 
te bulunmaları lazınıdır. 4042 

l st. lV.tr. Kumandanlığı 8-a. Kom. ilanlar ı 

Harbiye mektebi ihtiyacı i- gün ve münakasaya girişecek- 1 

çin altı bin kilo pirinç aleni lerin belli saatinden evvel tek- ! 
aıünakasa ile alınacaktır. lha- lif mektuplarını Merkez Ku- 1 

lesi 4-9-933 pazartesi günü / mandanugı SatınaL"1':a Komis- j 
saat 15 de yapılacaktır. Tail:>- yonuna vermeleri. 
ferin şartnamesini görmek Ü· (127) (3"/67) 5079 · 
zere her giin ve münak.ısa gü- * * ,;, 
nü belli saatinde tanunatiarilc Merkez Kumandanlığına 

ASİPIN KENAN 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nezle, kır
gınlık, başağTısı gibi ba;ıtalıklar tıevlit edcr.Bu
ına mani olmak için yanınızda daima tazdiğini 
muhafaza için şişe tüpkr içinde bulunan A· 
sipin Kenan tablet!erini bul.undunnağı unuıt

B·J s1hh.ıt1niz için emin bir ilaçtır. 
(6154) 

5385 

lstanbul maarif müdürli.~ğünden: 
, Tcphaı:ede Merkez Kun:an- merbut .krt'at ve müessesat ıh

daı"L.ığı Satma.illla komisyonu- ! tiyacı için bin iki yüz altı ton 
na geillıeleri. (176) (4070) Lavamarin ve üç yüz ton krıp-

5431 le kömurü 23-8-9:S3 çarşamba 1 Ekalli!et ve Ecnebi mek tepl~rinde münhal mu~llimlik 
~nü saat 14 te kapalı zarfla I b_ulUJL"'lladıgından beyhude yere ıdareye müracaat edılmeme 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 338400 kilo saman kapalı 
~arfla alınacaktır. İhalesi 4-9-
933 pazartesi gÜnÜ saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 1 

mesini görmek üzere her gün 1 

ve münakasa ı;:-ünü belli saatin j 
elen evvel teklif mektuplarını · 
Tophanede Merkez Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(174) 4072) 5432 

Maltepe ve Piyade atıs 
mektebi hayvanatnım Mayı~ 
934 nihayetine kadar ihtiyacı 
için 80,000 kilo arpanın kırdı 
rılması 21-8-933 pazartesi gü 

nü saat 14 ten 15 şe kadar pa 
ı:arlığı yapılacaktır. Pazarlığa 
gireceklerin belli saatinde 
Tophanede Merkez Kuman 
danlığı satın alme komisyonu 
na gelmeleri. (208) (4229) 

5632 

~/laltepe As. Elektrik tami
ratı İç;n 14 kalem Elektrik 
malzeıreııi 21-8-933 pazartesi 
gÜnü saat 14 t.en 15 şe kadar 
pazarh!-ı:fo. satın alınacaktır. 
Vereceklerin. belli saatinde 
Touhanede Merkez Kuman 
danhğı satın alma komisyonu 
na gelmefori. (209) (4?30) ı 

5633 : 
1 

J\llerkez kumandanlığına 
merbut kıt'at ve miiessesat ih 
tiyacı icin iki hin doksan altı 
kilo aği'r benzin ile iki yüz on 
altı kilo (8) marka mobiloil 
yağı 23-8-933 çarşamba giinü 
saat 10 dan 10,30 a kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa girişecek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (215) ( 4236) 

5638 

*** Merkez kumandanlığına mer 
but kıt'at ve müessesat ihtiya
cı için 75000 kilo sade yağı 7-
9-933 perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla satm alınacak
tır. Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gÜn ve münakasa
ya girişeceklerin belli saatin
den evvel teklif mektuplarım 
Merkez kumandanlığı satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

5430 4050 (163) 
**• 

Levazım İşleri Dairesi lstan 
bul Y ol!ama Müdürlüğü em
rinde mevcut Sarım ismindeki 
Romorkör 23-8-933 çarşamba 
gÜnÜ saat 15 te kapalı zarfla 
tamir ettirilecektir. Şartname-. . .. . 

satın alınacaktır. ~artnamesi- f sı. (4215) 5598 
ni görmek ı<ıteyenler.n her·gıin -

Ve münakasaya g;rış~cekıc.-ul Kartal Kazası Malmüdürlüğünden: 
belli saatınden tekiit mel<c..:p
larmı Merkez Kumandaru.ı.gı 
satın alma komısyonuna ver-
meleri. (1~8) (J7ti~) 

5080 
*** 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin 2400 kiio Sade yağı 7 -9-
933 perşembe günü saat 15 
den 15.30 za kadar aleni mü
nakaııa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve münaka,3.ya 
girişecekı.e;rin beHi saatinde te

-mi,natiarile Merkez Kuman
danlığı Satın <..ima komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
t167) \4u4fı 5427 

* * * Merkez Kumandanlığına 
nlerbut kıt'at ve muessesat ih-
iyacı icin dokuz bin laJo sa· 

hun 7-~-933 perşembe günü 
saat 16 dan 16,30 za kadara
leni münakasa ile satın alına· 
caktır . .';iartnamesıni görmek 
isteyenlerin her gün ve müna
kasaya girecekierın temınatıa
riJ.e birıtkte belli saatınde ıt:ıer· 
kez Kumandanlığı Satın ailTıa 
komisyonunda hazır bulunma-
ları. (lti6) (404<S) 

54L8 
* ;i;: 

Merkez kumandanlığına n:er 
but krt'at ve müessesat iht.y.ı
cı için üç bin kilo kuru üzum 
7-9-933 perşembe günü sa-• 
16,30 dan 11 ye kadar alem 
münakasa suretile satın alına
caktır. Şartnamesini görn1ck 
isteyenlerin her gün ve müna
kasaya gireceklerin teminatı 
evveliyelerile birlikte belli sa
atinde Merkez Kumandanlığı 
satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. ( 165) ( 4049) 

5429 

··~ Merkez Kumandanlığına o:ıer 
but kıt' at ve ınüessesat ihtiya
cı için 900 kilo Ağır benzin ile 
38 kilo (B) marka mobiloil 
yağı 23-8-933 çarşamba günü 
saat 11 den 11,30 za kadar pa 
zarlığı icra ktlmacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa girişecek-. 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanhğı Satmalma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(216) (4237) 

*** Merkez Kumandanlığına mer 
but kıt' at ve miiessesat ihtiya
cı için 2100 kilo Ağır benzin 
ile 101 kilo (8) marka Mobi
loil yağı 23-8-933 çarşamba 

Kariyesi Mevkii Cinsi 
Pendik Azaryan ~okak Arsa 

,, Bağdat caddesi Kağir 
oda 

Muhammen Kıymeti 
112400 

6000 

Zira 
1405 
0000 

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

Kartal Üsküdar cadde. ,. 7000 70 

" .. " 7000 70 
.. ,, .. 6000 80 
,, Rumkilise sokak ,. 9600 120 
YukRrda evsafı yazılı arsaların temliken satılması 20 

gün ınüddetle müzayedeye vazedilmiştir. İhalesi 29-8-933 
salı günü saat 15 le taliplerin yevmi mezkurde Kartal 1\-lal
:rıüdürlüğünde hazır bulunma!arı. (3944) 5294 

Preventorium Müdür~ü~ünden: 
933 senesi için abnacak odun ve Manğal kömürünün ya 

pdan açık münakasasında verilen fiyatlar muvafık görülmedi 
ğinden 30-8-933 çarşamba günü saat 14 te Yüksek Mektep 
ler mübayaat komisyonunca tekrar münakasa y:ıpılacakt ..... 

(3990) 5J5l 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Zeytinyağı 

Kilo 
4000 

Battaniye 
Adet 
200 

Yerli mamulatından ,ar tnarne ve numunesi veçhib 1 

(2{l0 adet Battaniye ile ( 4000) kilo Zeytin yağının kapah 
zarf .ısulile münakasaları 2 Eylül cumartesi gunu 
:n;ı ; -~· te İcra edilecektir. Taliplerin Yüzde yedi buçuk nis 
1: ot..:: :~ teminat akçelerile m üracaatla:rı. (3971) 

• 

~sküd...;r Malmüdürlüğünden: 
'lemdağında metre mikabı 330 kuruştan 312 metre mi 

kiip g vri mamul meşe kerestesiyle kanlan 9 kuruşb.n 
15912 kantar meşe odunu satılmak üzere müzayedeye : o 
nulmustur Satıs muamelesi 21-8.933 perşembe günü saal 15 
t.e açdt. arttırın~ ile Üsküdar Malmüdürlüğünde. (3777) 

dar pazarhkla satın almacak
br. Şartnamesini görmek iste· 
yenlerin her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (217) (4228) 

* ı;r. * 
Harp Akademisi ihtiyace i-

çin pazarlıkla 400 kilo Sade 
yağ alınacaktır. Pazarlığı 22-
8-933 sah giinü saat 14,30 dan 
15 e kadar yapılacaktır. Talip· 

· lerin şeraitini öğrenmek üzere 
her gÜn ve pazarlık günü belli 
saatinde teminatlarile Topha
nede Merkez Satınalma Komi& 
yonuna gelmeleri. (218) 

(4269) ...... 
lstanbul Merkez Yollama 

Müdürlüğü emrinde bulunan 
.... 2 -

5110 

8-933 cumartesi gÜnü saat 11 
den 11,30 a kadar pazarlıkla 
tamir ettirileceğinden şartn:ı
mesini görmek isteyenlerin 
her gÜn ve pazarlığa girecek
lerin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satrnalma Komis
yonunda hazır bulunroaları 

(219) (4270) 

Kuleli Askeri lisesi talebele
rinin ihtiyacı için 250 atlet ye
mek tabağı 40 adet sürahi 195 
adet çatal ve 243 adet de kaşık 
29-8-933 sah günü saat 11 den 
12 ye kadar pazarlıkla satına
hnacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin de bel
li saatinde Merkez Kumandan
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazır buluı~mjj,ları. ,..,21) 

- ~) 
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Ülkü ve kültür "Ya Ali ,, levhaları çok satılıyormuş Eti müzesi için yeni eserler geliyor 
Yolunda 
Ankara Halkevi şubeleri 

canla başla çalışıyor 
Ankara Halkevinde her ıube, yeni e

lemanlarla zenginleıerek, yeni tedh;r. 
lerle programını ve nizamnameıini tat
bik imkanlarını bularak çalıtmasını hız. 
!andırmakta ve verimlendirmektedir. ilk 
açıldığı gÜnlerdenberi birbiri ardı ııra 
bir iki topluluk gün veya gecesinde An· 
kara balkı ile bir defa dolup botalan n 
timdiye kadar bütün halkı yüzlerce do. 
fa kendinde toplamıt olan Ankara Hal· 
kevinin her ıubesi, ülkü ve kültür yolun · 
da ilerlemesine devam etmektedir. 

Dil, edebiyat ve tarih ıubesi, Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyetinin ve Türk Dili 
Tetkik Cemiyetinin değerli çalıımaan· 
na ortak olmak için fasılasız bir gayret 
aö.termekte ve çok faydalı neıriyatta 
bulunmaktadır. 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Po•ta- 1 
hanenin arka köıesi kabe resimleri, 
dini levhalar satan bir yaymacılar çar 
ımdır. O kadar ki, bu köte vehleten 
insana bir mabet manzarası verir. 

Evlerine "Ya Hafız" levhaaı alan 
hemen hemen kalmadı amma, satıcı-

~ 

run söylediğine bakılırsa (Ya Ali) lev 
haları çok aatılmakta imiı. Bunların 
fiyatı yirmi kuruıtan elli kuru§& ka· 
dardır. 

Biz burada Gazinin sözleri, gençli· 
ğe hitabesi yazılı levhalann satılması 
m arzu ederiz. HattatlarJDUzın kulağı 
çınlasın! 

Eti müzeaine ko nacak heykellerden 
Güzel sanatlar ıubesi, ıimdiye kadar 

bazı güzel sanatlar müntesiplerinin An
karada azlığı yüzünden mesela mimari· 
yi, heykeltraşlığı ve resmi tam temsil e
dememi~k~n yeni idare intihabında bü .. 
tün ~Üzel ,.an:'!tlardan birer eleman afa .. 
rak heyeti kuvvetlendirmit ve programı 
nı bütün şümuliylc hazırlamıya koyul. 
muştur. 

ANKARA, ı8 (Milliyet) - Haki· 
miyeti Milliye matbaasının sokağı ba· 
ımda bir bar vardır. Burada akıam 
Üzerleri alelekaer dansözler prova ya 
parlar. Bu provaları mahallenin kü
çük çapkınları pencerelere tırmanıp 

eeyrederler. Yan çıplak artistlerden 
bu erkek taslaklan da hoılansalar ge
rek. Hey gidi zamane bey 1 •• 

Bir "Himayeihayvanat,, cemiyeti lazım 
ANKARA, ı8 (Milliyet) - Dört 

ton ağırlığındaki bu heykeli son Eti 
devrine ait bir kralı temsil etmekle· 
dir. Batında çiçeklerden örülmüt bir 
çelenk vardır .. Saç ve ! a kallannın İ§· 
leniı tarzı Mezüpotamya tesiri altın· 
dadır. Sol kolunda iki bilezik mevcut· 
tur. Bu eaer, yeni Eti müzesi yapılın
caya kadar Hacı Bayramdaki Aaarıa· 

tika parkında muhafaza edilecektir. 
Etilere ait eserlerimiz çoktur. Bunlar 
birleıtirilince dünyanın en zengin Eti 
müzesine sahip olacağız. Bu heykel 
Arslantepedc çıkmıt oradan Malatya· 
ya ve Malatyadan buraya getirilmiş· 

tir. Hiç bir hasara uğramadan bu d ört 
tonluk heykelin Ankaraya gelmesi bü 
yük bir himmet eaeridir. Köydilük şubesi, bir taraftan civar 

köylerdeki tetkikleri, köylere yaptıklan 
yardımlar ve telkinlerle, bir taraftan 
da bütün Halkevleri için örnek ve maJ. 
zeme alabilecek neıriyatla i§im muvaffa 
k iyctle başarmaktadır. 
Diğer şubeler de kendi sahalarında ça 

lışnıak yolunu tutmu:ı ve vaktiyle hazır 
lamış oltluldarı program ve nizamname
yi tatbik me,·kiine koymakta bulunmut
lardır. 

Bu cümleden olarak temsil ıubeai, 
yeai hazırla .ocak piyeslere yeni arka· 
d"'lar angajo etmek, piyeslerin oynan· 
ması kadar mühim bir iti: Yeni el-· 
yetittirmek, yeni kabiliyetleri bulup 
meydana çıkarmak itim ba§al'Dllt olmak 
için fa11lasız bir gayret sarfetmektedir
l<r: Her Perşembe akşamı, çok samimi 

ve nezih bir topluluk tqkil eden bir 
danslı gece tertip etmektedirler. Bu ge
celere Halkevi temsil ıubesine girmek 
istiyenler ve ıubede aza bulunanlar gel 
mekte ve bu ıuretle yem Ye ıı:üzide bir 
kalabalık, her hafta yeniden Halkevine 
mnmıt ve kaydolunmut bulunmakta
dır. 

Halkevi tenuil ıubesi Gençleri, ev
velki Perıenıbe akfamı da gene böyle 
bir toplantı yapmıt ardır; danslar, mono 
loğlar, ıürlerle gÜzel ve faydalı bir ge
ce geçirmitlerdir. 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Bir hi· I 
mayei hayvanat cemiyetine lüzum var. ı 
Ziraat vekiletinin, baytarlarımızın bu 

İPEKİŞ ATÖLYESİ MAMULATI 
İPEKİŞ'in emsalsiz kumaşları ile 
yapılan hüsün ve san' at harikalar 

3 parçadan ibaret 
iılemeli kadın çamaıır

lan, pijamalar: 

18 Liradan itibaren 

En son Paris modelleri 
Dzerine kinmnolar 

Y emelı:, salon, yata 1< 
ve yazı adalan için 

iılemeli perdeler 

20 LlradaD 
'V astılı:lar 

4,S Liradan 
itibaren 

14 yaşına kadar 
çocuk elbiıeleri 

3 2 5 Kurustan 
itib · re '1 ' 

iiş ,, 
-....ihaz takımları, eşarplar, mendi.- ı 

1 r, ç•y takımları ve•aire ---
1PEK1 Ş ATÖLYE S 1 : Beyoğlu İstiklal caddesi 

IPEKlŞ mağazası yanında 
[ f PEKiŞ mağazalarında atölyede mamul eşya satıldığı gibi sipariş dahi kabul edilir] 

r6?ssı 

iıe Önayak olmalan İcap eder. Anka
ranın içinde ve dıtmda hayvanlara 
fazla yük yükleten veaaiti nakliyeye 

Sadullah Bey 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

lktısat Vekaleti deniz müstetan 
Sadullah Bey bugün lıtanbula ha
reket etmittir. 

her zaman rast geliyoruz. Hele göl ha 

tındaki tuğla ve kiremit fabrikalanna 

giden ve gelen arabalann bayvanlan 

neler çekiyor. Ankarada bir "Himayei 

hayvanat cemiyeti" nin !etkilini insaf 

erbabından bekliyoruz. 

ADİL 
BİR 

Refik ve 
Zekai Beyler 

Sıhhiye ve Milli Müdafaa 
vekilleri Ankarada .. 

ANKARA, 20 (A.A.) - lstan
bulda bulunmakta olan Sıhhiye ve 
kili Dr. Refik ve Milli Müdafaa ve· 
kili Zekai Beyler bugün Anlc!lrn.ya 
gelmi~lerdir .. 

KARAR 
Tıraş bıçaklarına mevzu" RADİUM ., markasının ve gene hraş bıçaklarma mevzu " ROTBART,. 1 

marka, şekli ve renginin Berlinde vaki Roth - Buchner şirketine aidiyeti Radium Limba Tica· 
rethanesinin Radium markasını fuzulen teaçil ettirmiı olduğu hakkında asliye mahkemeli birinci 
ceza dai~esince Yerilen kararın temyiıı mahkemesi ceza heyeti umumiyeıi tarafından tasdik 
edilmiş liulunduğunu muhterem müşterilerimize arzeylerim. Bayilerin bayilerden bu baptaki hllkmUn 
suretini görmrk arııu edenler Galata'da Kürkçilbaşı Hanında 4 numaradaki aabı büromuza 
müracaat edebilirler. [6568) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han fstanbul 

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

Türkiye İt Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane Ttirk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalannın hepsi Türktür. TUr
kiyenin en mtihim mtieaseselerinln vebankalannın sigortalanaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
1İiortalarıuı en iyi şeraitle l apar. Hasar vukuunda ııırarlıın allr' at Ye kolaylılı:la lider. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

• 

SATILIK 
ESKi TÜRK PARASI 

KOLEKSiYONU 
Gôrmek isteyenler: İataabulda 

'iu't a., Hamam y,.şi i r!ir ~ 1' Sıv,cıva, hanı'l.la No 10 müracaat 

Bakırköy Sulh Hakimliğinden : Emra· 

zı akliye ve asabiye lıa.stahanesinde tah 

tı tedavide ike.ı. 928 il.i 933 senesi zarfı O' 

da vefat edenlerin metnıkiitı ağustost' O 

23 ncü çarşamba günü saat 10 dan it ib 

ren fileni muzayide ile arttrrması icra kJ 

bnacağmdan talip oJ.anların yevmi v~ 

saat mezkilrde % 7,50 nisbetinde pey ak 
lstanbul 4 uncu lcra Memurluğundan: J 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınan ve 1 
satılrnaıma karar verilen cem'an (95) 

lira kıymetinde oda takımı 24-8-933 tari-

hinde müsadif ıperşembe günü saat 9 dan 

itibar~ Beyoğlıunıda Tum Tum mahal

lesin.de 1-3 numaralı Çon1u hanında a

çık uttırma ile satılacağından taliplerin 

ayni gün ve saatte mahaWnde buluna· 

cak memuruna müracatları i13.n olunur 

(65150) 

Konya lcra Hakimliğinden: Konkor

dato tekli finıde bulunan Konya.da beşin.-

ci sınıf manifatıura tüccarı Si.i.leili Ceran 

zade Ha<:ı Mehmet Efendi oğlu AbdııJ.. 
• 

!ah Zühtü Efendinin 10-8-933 4aribindeın. 

muteber olmak üzere vuku buJan kon· 

lcıordato teklifi kabul edilerek mumailey· 

he iki ay mehil verildiği ve Konya avu· 

katlarından Ali Haydar Beyin lrornisıer 

tayin ediLdiği ilan olunur. (6556) 

çesile mezkilr bastan.ede bu.Lu.nacak sa tı 

heyetine müracaat eykmc.leri ve alaca; 

ve borcu olanlann bir ay zarfında ve 

vario.ler bıı.Lunduğu takdirde ispatı v~ r 

set acnedile üç ay zarfın.da müracaat e'{ 

lelneleri aksi takıdirdc kanaınu medeni 

maddesi ahkamına tevfikan hükOmeıe 

devri intikal edeceği aUkadaranca ml' 

!Om olmak üzere ila.n o1wı.ur. (6557) 

Umumi Nefriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbacılık T. A. ş. 


