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Limon kıralı Diyamandi 
Efendinin muhakemesi bitti. 
Müddeiumumi iki sene hap
sini istedi. 

Sahip ve Başmuharriri: Sürt Meb'usu MAHMUT 

Amerikan filosuna 
olarak 150 parçadan 
kep Japon filosu da 
raya çıktı. 

cevap 
mürek
manev-

FlATI 5 KURUŞTUR 

Adliyemizde plan 
ANKARA, 31 Temmru. 
Cümhuriyet adliyemize tö;ırle bir 

bakıı, bu şerefli tarihin ile~ ve m~
vaffak hamlelerle dolu oldugunu gos
terir. Yeni hukuk prensipleri ile teç• 
hiz cdilmit adliyemiz cümhuriyet 
devrinde tekamüle doğru her gün ye
ni bir adım atmıtbr. 

Fakat memleketin içtimai bünyesi
ne ve ihtiyaca uygun yeni kanunların 
tatbikab adliye cihazmnzda teıkila
tın deiittirilmesini ve genİ§letilmesi
ni icap ettinnektedir. Her deği§tinne, 
ve bilhassa genitletme, maddi feda
karlıklara da lüzum gö.tennektedir. 
lıte bugün adliyemiz böyle bir vazi• 
yelle kartı karşıyadır. Ve de•letin mu· 
vazeneli bütçesini aarama.m.ak içıin ya· 
pılacak it. iman dahilinde maddi fe· 
daki.rlıkla bu cihazın ıalabmı ve tak· 
'Viyesini temindir. 

Rejimin genç ve kudretli elemanla· 
rmdan biri olan Saraçoğlu Şükrü Bey 
adliye koltuğunu iıgal ettiği zaman . 
böyle çetin bir davayı halletmek zarureti 
ile kartıla§tı. Ve 23 mayıstan bugüne 
kadar mevcut şartlar dahilinde bu ıs
lahab başannak için takip edilecek 
en bayırlı yolu bulıruya çalıııyor. Gi· 
riştiği tetkikat yakında neticelenecek· 
tir. Ve muhterem vekil aldığı mezu· 
niyetini bugünlerde kullanarak dön
dükten sonra; adliye için iki senelik 
bir plan hazırlanacakbr. Bu pli.mn 
tahakkuku için çizilecek çalışma prog• 
ramı çok mühim esaslan ihtiva ede
cektir. Gazeteciliğin mes'ut bir tesa• 
düfü olarak öğrenebildiğim bu esas
lardan bir J.:ısmmı sıra ile bildiriyo• 
rom: 

1 - Hapishaneler meaeleai: Hapis· 
haneler işini rejime layık bir seviyede 
tanzim zamanı artık gebnİ!tir. Hapia
baneler bir sefalet yııvau, bir tembel· 
hane olmaktan çıkarılacak ve birer 
medeni müessese haline konacaklar· 
dır. Bu gayeye varmak için, memle
ketin ber köşesinde mahalli ihtiyaçlara 
uygun birer hapishane bulunması te
min edilecektir. Eski bir medrese, yı· 
kık bir kilise, kerpiç bir daire eski· 
sinde, bu da yoksa tel örııüler içinde 
derme çalma bapiahanelerden memle· 
ket kısa bir zamanda kurtulacaktır. 

Gerek mahalli, gerekse umumi ha
pishaneler için kabul edilecek tipin 
tespiti için açdmaaı evvelce mufasav• 
ver müsabakadan vazgeçilmiftir. ik
limi, yaşama tarzı bize en çok u?an 
ltalyanın son senelerde kabul ve ID§a 

ettirdiği hapialıaneler tipinin bizde de 
aynen tatbiki, bu itin halli yplunda en 
ameli ve makul hareket tarzı addo
lunmuştur. 

Mahkumlar bir tasnife ti.bi tutula
caklardır. Ve bunun içindir ki hapis
hane bugünkü seviyesini muhafaza et 
miyecek bu seviyenin dununda ve Üa .. 
tünde bir manzara arzedecektir. Mah· 
kUm çocuklar için ıslah müesseseleri 
vücuda getirilecek, cürümleri nispe
ten hafif olan mücrimler fabrikalar
da ve in~aatı müteahhitler tarafından 
deruhte edilmit demiryolu İn§aatmda 
yevmiye ile çahıtınlacakbr. Bu saye
de mahkiim, mahkilmiyet müddetini 
bitirdiği anda biriken parasmı eline 
ıermaye olarak alabilecek ve cem.iyet 
içine faziletli bir vatandaş gibi yafa· 
mıya döndüğü zaman, ba)Tat mücade· 
lesine atılırken cebinde it tııtmak için 
bir kuvvet, bir vasıta bulacaktır. 

Bundan başka hapishanelerde ge
çirdikleri mahkümiyet seneleri zarfın· 
ela hallerinde ıalfilı görülen mahkilm· 
!ar için bir ada ve bir de çiftlik temin 
edilmek üzeredir. Bu nevi mahkiim· 
ların bu ada ve bu çiftlikte ailelerile 
birlikte otunnalarma müsaade oluna
caktır. Ve mahkfun mahlı:Uıniyet müd
detini bitirdikten sonra mesela yerfeı· 
tiği adada kalmak arzuswıda bulu
nursa buna da müsaade edilecektir. 
Marmaradaki lmralı ad..aın.n bu ite 
tahsisi mukarrerdir. Çiftliğe gelince; 
Adliye Vekileti devlete ait çiftlikler• 
den birinin adliye emrine verilıneaini 
maliyeden istemİ§tir. 

Her vi.li.yette mahalli ihtiyaca uy. 
gun Rirer hapiahaııe bulunacağı gibi, 
muayyen merkezlerde de umumi hapis
haneler bulunacaktır. lll§aata en ev
vel biç bapiıbaneai olmıyan veya var
sa bile kullanqa aalih ohnıyan mahal· 
den ba§lanacaktır. Bu it pl&nm mü
him bir cephea.ini tetkil edecektir. 

il - Hapishanelerde sinemanın 
kudretinden istifade edilecektir. Me· 
ıela hapishane hayatmdlı salah göste
ren bir mahkümun zamanla nasıl te• 
IDİz bir hayata kavutabileceği sinema 
perdesinde canlandırılacağı gibi, ah· 
val ve harekatında salah yerine te
denni görülen bir mabkUmlJ!I tek zin· 
danda bir delikten içeriye atılan ek· 
melde, aaçı ıakah biribirine karıım•t 
bir halde nasıl gÜnlerini geçinnekte 
olduğu gösterilecektir. 

ili - Tahkikatta süratin temini 
batlıca gaye olacaktır. Bunu temin 
için icap ediyorsa mevzuat değiştiri
lecektir. 

iV - Hakimin bir fazilet timsali 
olması, cümhuriyet hakiminin bu se• 
viyeyi bulınaaı; rejimin idealidir. Bu 
İdeale varmak yolunda her türlü ted
bire ba§VUrulacaktır. Bir hi.kim aley· 
hinde vaki olacak ihpar veya tiki.ye
tin, tnüfettiı raporunun, en kısa za .. 
manda bir neticeye bağlanması için 
mevcut usüller tadil olunacaktır. Ha
kimler hakkında bugün tatbik edil
mekte olan tahvil cezası, adalet ciha
:ıının pürüzsüz İ§lemesi yolunda rnen
faat yerine mazarrat doğuran bir u
ıul telakki edilmektedir. Bu cezanın 
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Yeni tayinler de dün çıktı .. . .... 
nkılip Tarihi Prof sörlüğü aarif V kil. 
Doktor Reşit Gal·p Beye Teklif Edildi 

~~~~~~~--~~~-~~~ .... ~-~-----~-~~~~~~ 
Yeni 
ecnebi 

müderris 
profesör 

ve muallimler de tayin 
3 kadın profesör 

edildi. Umumi kadroda 
49 

52 eski, 49 
muallim 

38 • 
yenı, 

ve 
• • 

muavını namzedi kimlerdir? var. • 
yenı 

~~---......--~~~~~-~~~ .... --~--~-~~-~-~~~~-
idare kadrolarında da mühim değişiklikler _Yapıldı, 60 kişi açıkta kaldı. Eczacı Fene, Dişçi mektebi de Tıp Fakültesine bağlandı 

Üniversiteye ye
niden alınacak pro 
fesör, muallim, mu 
avin ve muavin na• 
mzetlerinin kadro
.su tamamlamwf ve 
dün kendilerine teb 
ligat yapılınııtır. 

Ecnebi profesörle 
rin kadrosu henüz 
tamamlanmamıı • 
tır. Yeni kadroda 
muhtelif fakülteler 

de, yeniden ibdaı 

edilmif dersler de 

ırardır. Onivenite
Jl'e hariçten yeni-

1 Şehirde su 
Niçin yok! 

·Mübadele komisyonunda 
işler ne zaman bitirilecek? 

den alman hocalar, Vnirı.,raite Emini Nefd Omer Bey İf baıınJa •• 
kürsüleri ve dereceleri ıunlardır ı tarihi nıuallimi Ağao~lu Mehmet B., 

Edebiyat F:ıkültesi Türk medeniyeti taribı namzet profe-
Felıefe tarihi müderris muavini nanı aör muavini Hilmi Ziya Bey, orta za· 

zedi Vehbi Bey, Lengestik muallimi manlar tarihi namzet profeaör mua• 
Ragıp Hulusi Bey, Türk Edebiyab mu vini Mükrimin Halil Bey, yeni ve 
allimi Rahmeti Bey, estetik ve sanat (Devamı 5 .im:i 5ahifede) 
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Kutu ban rıe maktul Sami ElenJinin c enazesi karakoldan çıkarılıp otoma• 
bile ko nurken .... 

Kutubar'da bir cinayet: 
Bir yaralı, bir ölü var! 
Sebep Ne, Cinayet Nasıl Oldu? 

ssmarlanuılarıdır. Bu esnada barm ..,... 
.--------:: .. ...---.----. tistlerinden Melek ve Fikret H. lan da 

Maktulün karısı leryat 11e /igan İçinde 

Evvelki gece sabaha kartı saat 2,30 a 
doğru Beyoğlunda lngiliz sefareti kar· 
ıısmda 22 No lu Kutu bannda kanlı bir 
vak'a olmuı, bir erkek yaralanarak öl
müş, bir hanende de ağır yaralanmıştır. 

Vak'a §Öyle olmuıtur: Kutu barına 
saat 2 ye doğru Adil Ef. isminde bir 
müşteri gelmiştir. Adil Ef. yalnız de
ğildir. 

Yanında komisyoncu Papazyan ve ib-
ralı.im Ef. ler de vardır. · 

Bu Üç müıteri, bara girince hemen 
masalardan birini itgal etmişler ve ıarap 

tatbik tarzı Üzerinde durulacakbr. 
Tahvil cezasının bir hakimi, üstelik 
devletten harcırah alarak; olduğu 
yerden başka yere naklini istihtaf et· 
memesi düşünülmektedir. 

V - Temyiz mahkemesine giden 
evrakı azaltmak çareleri aranacaktır. 

Ba-zı esaslarını yukarıda saydığım 
progr:ma girecek mevzular üzerinde 

JD&salanna çağırarak onlara da içki IS• 

marlamıılardır. Böylece gülüşe eğlene 
dört §İte kadar prap içtikten sonra Ön· 
!erindeki hesap puaulaıma §Öyle bir göz 
gezdirerek aralarında işaretle bazı §ey
ler konuşmağa Jıatlamışlardır. Hesap 
pusularında bu dört tiıe şarap için is, 
tenilen paranın 24 lira oluşu Adil Ef. 
ile Papazyanın keyfini kaçmmştır. Uzun 
müz..akerelerden sonra bu paranın yarısı· 
nı ödenıeğe Papazyan Ef. razı olmutı 
Adil Ef. ye: · 

- Yarısını da sen verirsin! demiıtir. 
Halbuki Adil Ef. bu gece bara hazır· 

lıksız gelmiştir. Y arunıd'a parası yoktur. 
Esasen kendisini bara davet eden de 
Papazyan Ef. dir. Bununla beraber A· 
dil Ef. hissesine düşen parayı hiç öde
memek arzusuna düşmemiı ve garsona: 

- Yanımda para yok. Kağıdı imzala
yun, yann veririm demiıtir. 

Garson buna razı olmanuıtır. Adil Ef. 
bu ~ırada masasından kalkarak kapıya 
doğru yürümüıtür. Fakat gardırobun 
önünd'en geçerken gardırop memuru Re
tit yolunu keserek: 

- Eferuli, nereye gidiyorsun? diye · 
sormuştur. Adil Ef. bunu izzeti nefsine 
karşı bir hakaret sayarak yoluna devam 
etinek istemiş, fakat Resi.din tekrar mü
dahalesine maruz kalrruİtır. Adil Ef. ile 
Reşit arasında bunun üzerine bir ağız 

(Devamı 5 Jnci sahifede) 

eyliil ortalarına kadar tetkikat ikmal 
edilmiş olacaktır. Varılacak neticeler 
Üzerinde kararlar verildikten .sonra 
plan tanzim edilecek, ve lüzum görü
lürse Millet Meclisine tevdi edi.lmiş 
bulunan adliye tetki1'4t layihası, Üze· 
rinde tadilit yapılmak Üzeret hükU
metçe geri alınacaktır. 

Mecdi SADRETTIN 

Belediye reisi susuzluğun 
sebebini izah ediyor 

lki &'ÜDden beri Beyoğlu ve latan· 
bul taraflarında Terkos suyu kesil • 

mektedir. Bu da 
Manglovo'da ana 
borularda yapıl -
makta olan tami .. 
rattan ileri gelınek 
tedir. Bugün latan 
bul cihetine au ve 
rilmeai muhtemel .. 
dir. Beyoğluna su 
verilmiıtir. Su me· 
selesi ile Belediye 
Reisi Muhittin Bey 
meşgul olmaktadır 
Muhittin Bey, Ter· 
kos idaresine git -
mi§, yapılmakta o• 
lan tamirat bak -

MUH11TIN BEY kında izahat almı9 
tır. Bir muharriri

miz dün Muhittin Beyden bu mesele 
hakkında ıu izahatı alınıtbr: 
"- Terkooun lstanhulun tamamile 

su ihtiyacım tatmin ve temin ede<ı?: .. 
ği günler çok uzak değildir. Tesisatı 
genişletmek için alb bin ton boru ıi· 
pat'if .. ttik • ..'.Bunlar yedi sekiz aya ka
dar gelecek ve süratle yerlettirilecek
tir. Yeni terıih havuzlan planlan ha· 
zırdır. Sermayemiz vardır ve faydalı 
olacak hiç bir masraftan kaçınmıyo
ruz. Tesisatı genişletmek için lazım 
gelen zamanı, büyük ve verimli çaht· 
malarla, asgari "bir müddete indiııiyo· 
ruz ve bunu imki.nm son derecesinde 
kısaltmaktayız. Fakat asgari kısaltı
lan bir zanıan vardır ki, ondan fazlası 
kısalmaz. yollarda bazı arızalar ola· 
bilir. Fakat hemen hemen çaresine 
teve .. ül olunmaktadır. Bununla bera
ber §UDU da söyliyebiliriz ki, Terkoa 
bize geçtikten sonra vaziyet halkın 
lehine çok farklıdır. Görüyorsunuz 

(Devamı 5 ind sahifede) 

Fazıl Beyin tevkifi 
Kok kömürleri hangi mü

esseselere ciro edilmiş? 
lktıaat Vekaleti Takas komisyonu 

azasından Fazıl Beyin tevkifini mu• 
-,ip olan hadise et
rafında Ankarada 
tablrikata devam e 
dilmektedir. Teref 
tüh eden mütem -
mim malümata gÖ· 
re bu müaaade, Fa 
zıl Beyin ıehrimiz· 
de bulunan kayın 
biraderi Muam • 
mer izzet Bey iı· 
minde biri namına 
ve rer,mi bir fabri
ka için verilmiıtir. 
Fakat bu suretle 
kontenjan harici 
imrarma müsaade 

Gümrük BQ§mÜ· verilen 8350 ton 
Jürii Seyfi Bey kok kömürünün Vi 

toller,Vanderze ve 
Giligiaia acentesine ciro edildiği an· 
laıılmqtır. Hadise, ayni suretle kö
mür müsaadesi almış olan milli bir 
banlmnıızm nazarı dikkatini celbet
mesi üzerine meydana ~ıkarak tahki
katına baılanmıt ve Fazı) Bey tevkif 
edilmiıtir. 

itin, gümrüklerde cereyan eden mu 
amele.si tamamen dürüst olmuş, aon 
dakikada mesele anlaıılmca gümrük
lerde muameleleri yapılan 600 küsur 
tonunun da imranna müsaade edil
memittir. , 

Büyük yüzme mü
sabakamız 

13AGUSTOS 
Pazar günü 

Moda Havuzunda 

' 

Komisyon Reisi M. Holştad yapılan ve 
yapılacak olan işleri anlatıyor 

M. Holftad 

Muhtelit Mübadele komisyonunda 
itlere yeni bir hamle ile yeni bir ger
mi verilmek üzeredir; Türk ve Yunan 
murahhas heyetleri arasında ihtilafı 

mucip olan bir çok meseleler bitaraf 

azanın hakemliğine havale edilmiştir. 
Bitaraf aza bu husuıta kısmen karar· 
lannı vermiJle-r, bazı meseleler bak· 
kında da henüz vermemiılerdir. Ko
misyonda bugÜn en ziyade nazarı dik 
kati celbeden nokta, itlerin elan biti
rilmemesidir. Bugün elde mevcut ba
zı itlerin bu sene nihayetine kadar 
İntaç edileceği de ıüphelidir. Türk ve 
Yunan hük\imetleri, bundan evvel İŞ· 
lerin mümkün olduğu kadar çabuk 
bitirilerek komisyonun li.ğvı hususun .. 

: da anlatın•§ iseler de bu karar tatbi
kat sahasına geçmemiıtir. Komisyon
da mevcut itlerin elan bitirilmediğini 
kaydederken bunda ne muayyen bazı 
zevatı, ne kom:iayonun ıni.nevi ıahst .. 
yetini kastetmiş değiliz, maksadımız 
bugün mevcut ,,olan bir hal ve vaziyeti 
olduğu gibi kaydetmekten ibarettir. 
Dün komisyon reisi M. Holştad'ı ziya· 
ret ederek mevcut iıler ve komisyo. 
nun faaliyetinin daha ne kadar de. 

edeceği hakkında izahat ,.Imıık 
istedik; M. Holştad mutat olan neza
keti ile bize şu cevabı verdi: 

- Kom.il!lyonda itler tabii cereyanı· 
nı takip ediyor; timdiye kadar bir 
çok işler İntaç edilmiıtir; fakat inta
cı lazım gelen bazı itler daha vardır; 

(Devamı 5 inıci sahifede) 

Vehlıi Sait Bey a11ukah ile birlikte mahkemede .• 

Hakim karan bugün! 
Samiye Burhan Cahit Hanım bir 

defa daha yarışmaya hazır 
Mütehassıslar: Hakem kararı değişemez, diyorlar 
Sait Paıa zade Vehbi Bey tarafın

dan Semiye Burhan Cahil Hanım a
leyhine açılan yanı birinciliği davası
na bugün devam edilecektir. Sul ha· 
kimi Celal Bey tetkikatını bitirdiği 
takdirde dava hakkındaki kararını 
bugün bildirecektir. 

Davalık İf değil mi? 
Bu dava Adliye muhitinde hayret

le kaf'1ılandığı gibi her tarafta da a
l"ka ile takip edilmektedir. Bir kısım 

-

Amerikanın Pemil1UU1yalı izcileri 
eıırıelki gÜn ıehrimize geldi. Bu izci· 
fer Roma rıapurile hareket etmiıler 
Modi11a adalanna, Napoliye, Beyruta, 
Haylaya, Kudüse, Portsaite, Kahire· 
ye, Rodoıa uğrayarak §ehrimize gel
mi§lerdir. Amerika 8f!laretinde ıerel· 

1 
avukatlar, hidisenin bir dava mevzuu 
tetkil etmediği kanaatindedirler. Pek 
maruf bir avukabmız da bunun için 
§Öyle demitıir: 

- Böyle dava olamaz! 

Hakemler ne eliyor? 
Otomobil yanşı dolayuile ortaya 

çıkan davada hakimler hakem aali.hi 
yeti hakkında Merkezi umumiden 

(Devamı 5 inıei sahifede) 

lerine çay 11erilmi§ rıe izciler Cümhu
riyet abidesine çelenk koymuılardır. 

Bunu müteakıp dün akşamki trenle 
Budape§tede Gödölö'Ja inikat edecell 
İzcilik kongresine iştirak etmek üze• 
re hareket etm.i§lerdir. 
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İkinci bir daha! • 
arıza 
2 

Hünkar yaverlerinden Ferik Necip Pafa, arizaaında ne mütalealar 
yürütüyor! - Şarkta lngiliz, RWI, Alman rekabeti. - Çariçe Kateri
nanın, üçüncü Mu•talanın ruhu için kiliselerde ayin yaphrmaaı. -
Kendi yağımızla kavralalun! 

Ferik Necip Paıa, hattın ehemmi
yeti bııldruıdaki loaa, veciz mukadde
me inden sonra arizaaına fÖyle devam 
etmektedir. : 

"lngilizlerin daha çok zaman evvel 
yanı cennetmekin vilidimaciditehri
yarderi zamanında buuu kendile
rine İt edindikleri Lortlar ve Avam 
K.o.maralan mukarreratile lskende
rondan Küveyte kadar bir bat te•İaİ 
zımnında külliyetli nakit aermaye ile 
mıihim bir ıirket vücada getıirmif ol
dukları ve fakat battan mukadde.ırı -
yerlerin meıayib ve qrafmı ele al
mak İcap ettiğini takdir ederek dahili 
entrikalatla hulül ve nüfuza batladılı
ları mah1muJ&hanelericlir. 

"Rusyahlara gelince; onların Jstan
bulA ve şimali Anadoluya, Karaderuz 
ha. vzuına ait emelleri nezdicelilimü
lükanelerinde malilındur. 

''Ceddiemcedihümayunları zama
nında devletialiyelerile iki defa kanh 
fıı rpler eden Çar birinci Alekaa.ndrın: 
•- lstanbula bizi götürecek en kea
t.rme yol Viyana tarikidir.~ demi~ ol
dui;u halde Çar ikinci Alekaandrm: 
' - Amcam yanlı, diJÜnntüt, latan
bula zidilecek yol, Viyana değil, Ber
lın yoludur.,, diyerek Alman1•rla u .. 
yuşmak, yahut uğra,mak lazımgeldi
;ini ihsas eylediği bir marufeitarihi
yedir! 

• Kezalik Rus ricaliaiyaaiye ve mü
d kkikiniaıkeriyesi devletialiyeleri 
memaliki.nin, hele Anadolunun fi.mal 
vılayetlerinin bütün ihtimalata kartı 
kendilerine mülılyim ve müsait hal ve 
vaziyette kalmasını ve fimendiferler 
teiisi ile münakaJit ve seyrüseferleri
ni asri teshili.ttan temadiimahrumi. 
7 ti azadeiizah ve beyandır. Halbu
k, kendileri ayni aahalarda hududu
mu!üki.nelerine kadar muntazam yol-
1 r açmıf ve fİmendiferler yapntıfken 
htikümetiıeniyelerinin geçen aene 
Trabzon ve Erzurum şoaesini Onara 
iptidarmı nazarıdikkate almıılardı. 

· Bu dii}Ünce1er ve nazariYeler mu
vaceheainde salifü:ı:zikir diyarlara te
m'ls edecek bir demiryolu teaiıinin 
• iman ya g · '; kuvvetli bir devlet ser
m.ıyedarlarının ubteiteaahubuna geç
meaini hiç te hot cönniyecekleri ve a .. 
s n görüldüğü üzere ortaya mÜz1iç 
v neticeai korkunç meseleler çıkara
c kları fÜpbelerden varestedir. 

·T rihin kaydettiği aa ibret miaal
lerinden birini bakipiyi hikmeti ihtiva
y; şahanelerine arzetmeldiğime müaa

deimülüki.nelerini istirham ederim. 
''Yaktile Kaynarca muahedeıini 

kabule devletialiyelerini muztar kılan 
harpler neticeıüıde, Çariç'.e mabut Ka
terinanın, Ruı Şürayiili imparatoriıl a
z uından Preno Septin'e hitaben: Sul
tan Mustafa Han aalisin irtihalinden 
d >la}'I Rus menafii noktaaından çok 
mahzun ve mükedder kaldığmı ve 
merhumun nıhu için kilioelenle ayini 
mabaua icra ettirdiğini ..., bilikiı Sul
taıı Selim aalia Hazretlerinin cülusun
dan ııonra ise elçilenlen aldığı habe
re na:z:aran mem.lekette im.arat Te 
ı a.bat batladıfını hia ile ciddi endi. 
\el tt dü,tüi'ünü ve bu haberler vik'~ 

.. 

mutabık İle Osmanlıların imarat ve 
terakkiyatma kartı her ne • li.zımaa 
yapılıp mi.ni olmağa aiyüibtimam o
lunmasını emrüihtar e)lnit oldufu 
bir mubllraiintibah ve ibret addoluna
bilir sa!urım.. 

"Binaberin Bağdat demiryolu hat
tmın §İmdilik Anadolunun Ankara, 
Konya, Adana, Halep, Kastamonu 
Vilayetlerile Akdeniz iskelelerine 
doğru temdidi ve bunun hiç bir ecnebi 
devlet ve millet sermayedarlarma im ... 
tiyazımahaua verilmeyip müeaseıatı .. 
ni.fiaimüIU:ki.nelerinden olan ve sene 
beaene aainterakki göstermekte bulu
nan Ziraat Bankası namına ve devlet 
beaebuıa bir tirketibayriyeinJ&iye vü
cuda getirilmesi ve Ziraat Bankasının 
bütçe.inde görülen üç yüz bin lira 
fazlaivaridat ile senevi on lruruıtan 
yÜz lrunııa kadar olmak Üzere nüfu
sumükellefeioomaniyeden p.hıi bir 
•erci almaıaıı ve bu verginin on sene 
müddete haart ve mutedil iıtira bedel
li esham dahi çıkar.tarak talip olacak 
yerlilere aafılmak suretile mühim bir 
karşılık tedariki kabil olacağı varidi
bitınkasiranem olmakla esas mas
lahat karini tasvibi savabı nasibi ıehriya· 
rileri buyuruldııkta ifayimuktazası 
merhunu irade .ve fermanıhümayunla
ndır, kallbaiahvalde ferman. .. ., 

Demiryolu siyaseti leh Ye aleyhin
de Sultan Hamide verilen layiha ve 
arizalarm en makul ve manllki olanı 
fÜpbe yok ki budur. 

Yaver Ferik Necip Pa,arun, memle
ket ve millet heaabına çok hayırlı ve 
nifi tavsiyelerine padişahın kulak aa .. 
madığıru vekayi ve bi.diaat göstermek
tedir. Sultan Hamit, eğer Ferik Necip 
Paıa.run arizaaındalri noktainazarı e· 
aaa olarak kabul etseydi, memleketin 
dört kötesi battan bata demir ağlarla. 
dö,enmiş, örülmüı olacaktı. 

Nete kim vekayi • ve bi.diaat ariza 
sahibine yerden göğe kadar hakver
mittir. Artık bugün anlaıılmıı bir ha
kikattir ki memlekette ecnebi serma
ye veyahut yardımile if gÖnnek veya 
herhangi bir teıebbüse girişmek de
mek, bimayeki.r elini ( ! ) uzatan ec
nebi devletin hükmü, boyunduruğu al 
tına girmek demektir. 

Muhtelif siyasi, iktıaadi rekabetle
rin kaynaıllğı, bir çok haris gözlerin 
dikildiği bir hattın imtiyazmı ecnebi 
sermayeye•" balı§edivermek, Sultan 
Hamit gibi, her tarafın nabzmı kol
lar, devrin aiyaa.etine işina, mütevehe 
him, müvesvis bir padiıah için, gaflet 
te denebilirdi, cesaret te! 

Milletten uzakta, milleti benimsiye
rek yaşıyan hükümdarlar, milletten 
çekinirler, milletin, hakiki cevhel'Üı.i, 
kuvvetini bilmedikleri için şüphe e
der, korkarlar. Bu şüphe, emniyetsiz- 1 
lik, korkaklık, onları ecnebi sermaye
lerin ağına d~ürüverir. 

Türk topraklarında, demiryolu siya
setinin dün il~ bugün arasındaki far .. 
kı bundan güzel ve bundan kat'iyetle 
gösterecek misal aransa, belki bulu
namaz! 

( Arkaaı IJar) 

Yann: 

Türk mahkemelerinde ecnebi hakimler mi? 
-1-

Rasya ve lngiiterenin notala n.. - Sultan Hamit, meralr. ve en
dife içinde! - Hünkar, Hasan Fehmi Pa,a ile konu,uyor. 

Berlinde 
Dört idam 

Almanyada mütemadiyen 
komünist tevkif ediliyor 
BERLİN, 2. A. A. - Geçen tem 

muzda iki Hitlerci milisin ölümün 
den suçlu olarak idama mahkfun 
edilen dört komünist dün sabah i 
dam edilmitlerdir. 
BERLİN, 2. A. A. -Volff ajan 

smdan : Siyasi polis dün gece Ber 
linde, harbe kar'ı komünist günü 
ne ittirak etmeleri için halka ilan 
lar dağıtan kırk alb komünist ya 
kalamıt, ve mevkufin kampına gön 
dermiftir. 

Japon filosu da mukabil 
manevra yapıyor 

LONDRA, 2. A. A. - İngiliz 
matbuab, 150 parça gemi ile bahri 
muhit garbında. Japonlar tarafın 
dan yapılan bahri manevraları bü 
yük bir alika ile takip ediyorlar. 

Sadece itçi fırkası naşiri efkarı 
olan (Daily Herald) değil, fakat 
bütün mühafazakar matbuat, bu 
manevraları, Amerikalıların Haili 
civarında yaptıkları manevralara 
kartı bir cevap olarak teli.kici et
mektedir. 

Nevyorkta haydutlar 
NEVYORK, 2. A. A. - Dün ge 

ce, Nevyork'un göbeğinde bir bi
rahanenin camekanına bir bomba 
atılIDJthr. 

Hadise, haydutların bir imtika
mından ibarettir. Birahane sahibi, 
istenilen (Baç) ı vermemitti. 

Mollissonlara madalya 
NEVYORK, 2. A. A. - Nev

york belediye reisi şereflerine be
lediye binasında. yapılan bir kabul 
resminde Mollisonlann herbirine 
birer altın madalya vermiştir. 

Fransada hava manevraları 
PARİS, 2. A. A. - Bahriye ne

zareti tarafından netredilen bir 
tebliğde bildirildiğine göre ağusto 
sun birinden beşine kadar T ulon
da hava müdafaası manevraları ya 
pılacaktır. Bu manevralara yüze 
yakın tayyare ittirik edecektir. 

Manevra mevzuu bir gece ~m
bardımam taklididir. 

Y iizlerce Çinli biri birine 
girdi 

ROTTERDAM, 2. A. A. - İ>ün 
aktam istasyon bekleme salonun
da bir kaç yüz Çinli arasında bü
yük bir kavga olmu,tur. Bir Al
man sinema 'irketi, Çin - J~pon 
ihtilafı üzerine yapacağı bir film 
için 250 Çinliyi figüran olarak 
t\ltmu.tu ve Çinliler hususi bir 
trenle Berlin'e gideceklerdi. 

'Çinliler, filmde bir Çin ric'atı
m temsil edecekleri için evvela va 
tani noktai nazardan sonra da pa 
ra meselesinden dolayı bir çok 
Çinliler vatandatlarmı bu fikirden 
çaydırmağa çalı,ıyorlardı. Müna
k~a buradan b_,la.ını,, nihayet 
kavga ve döğüf olmuştur. Jki Çin
li yaralanmıfhr. Polis müdahale 
.edip sükfuıeti iade etmittir. Dört 
kiti tevkif edilmittir. Tren vaktiy 
le hareket edebilmittir. 

~~~~~~~'"'!!!~ 

' tibarile iki üç seneden beri ecne
bilerin bile nazan dikkatini celbe 
decek derecede çoğallDlfbr. Dün 
sergiyi gezen bir ecnebi diyordu 
ki : 

Ser~• bir pcsvyon önün ı/c we'IIİciln - ,,,ıf t1eriı-

Hem eğlence hem alışveriş 
Sergiyi iki gün içinde ziyaret eden

ler kırk bin kişiyi buldu 
Yerli mallar sergisi dün sabah

tan alqama kadar kayn~n bir 
halk kitlesi ile doldu, b<>f<llldı. 
Ser ~inin bahçesi ayrıca bir istira
hat yeridir. Be~incı yerli mallar 
sergisi, bundan evvelki sergilere 
nisbeten daha fazla bir tekamül 
arzetmektedir. 0oıviyonlar göze 
çarpan bir ze\ • ·.; slislendiği gibi, 
yerli malların ,,1e:inde Jc faz
l lı · \•ardır. Sergide Milfl ıuües-

seaelerden Sümerbank mamuliti 
İpeki,in kumatlan, Zingal •irketi
nin evleri nazarı dikkati celbet
mektedir. Şirket üç odalı ve bir 
mutbaktan ibaret olan bu evleri 
taksitle ve 2000 liraya satmakta
dır. 

Tarsusta yeni açılan Çukurova 
kapuıbe:ı:i ve patiska fabrikasının 
malları, yeniliği itibarile dikkate 
,ayandır. yerli mallar tenevvü i-

- Bunlar hepsi yerli malı mı? 
Ben burada gördüğüm malların 
bir kısmının Türk malı olduğunu 
bilmiyordum. Siz Türklerin büyük 
bir kusurunuz var: çok çalıtırnnız, 
ipda kabiliyetiniz de vardır, fakat 
rekli.m ve propağanda tarafınız 
zayiftir ..• Propaganda için aarfe
deceğiniz para, harice gitse bile, 
acımayiniz, o para tekrar mem
lekete döner, propaganda, daima 
propaganda .•• " 

Sergide bilhassa bir kaç sene 
eveline kadar her sene avuç dolu
su paramızın Avrupa'ya akmasına. 
$ebep olan İtriyat, fekerleme ve 
çikolatalar nazarı dikkati celbet
mektedir. İtriyatçılık, ~kerleme 
ve çikolatacılık artık oldukça te
kemmül etmif bir sanat 'ubesidir. 
Geçenlerde seyahat maksadile 1a
tanbul'a gelen bir İsviçreli diyor
du ki : 

- lsviçrede çikolataçılık artık 
hususiyetini kaybetti, her memle
ket çikolata yapıyor, ben yerli çi
kolatalarmızı büyük bir lezzetle 
yedim ve bizimkilerden farkzıs 
buldum ..• " .. ~ ~ 

Serginin birinci geceEİ saat 23 e 
kadar 17 bin .ki'i sergiyi gezmi•
tir. Sergin;n saat 23 de kapanması 
rnuk.arrer bulundui!u baldc tatil 

Roosevelt'in 
Kalkınma planı 

Maliyet fiatlan yükse
lince satış ta yükseldi 
NEVYORK 2 A.A. - «Gönüllü ka-

nun• dünden i
0

tibaren tatbik ediliyor. E
ğer şimdiye kadar iktisadi hürriyetin A
merika hayatının başlıca motörü olduğu 
düşünülürse, bu kanunla baılayan teşri
ki me•ai hareketi için hakiki bir inkılap 
denilebilir. 

Şimdi, memleketin bütün zirai, senai 
ve iktı ... adi kuvvetleri, milyanlarca ser· 
maye!eri toplayan muazzam teşebbüsler 
olsun, küçük viliyet sanayileri olau_n, 
gaip edilmiş olan iktısadi refaha kavuş
mak üzere başlanan oı;İ5tem)i . mücadele 
için aynf .,afA sokulmuşlardır. 

Prensip itibariyle tüccarlar ve sanayi
ciler planı ltabul edip etmemekte ser
besttirler. Fakat kabul etmezlerse fena 
vatandaş olarak kaydedileceklerini, işçi
leriyle fena vaziyete dü~eceklerini batta 
ciddi ictimai kanşıklıklara sebep olacak
lanru biliyorlar. 

Planın calışma saati haftada 35 saate, 
ücretleri yükseltmeğe ve çocukları ça1ış
maktan mennetmeğe ait baslıca maddele
ri malumdur. Bu tedbirler. malivet fiat
lannıo "'On dere<:e yükselttiğintlen satiş 
fiyatlerini d~ yükseltmektedir. Ve daha 
şimdiden, bir c:.-.:k sanayiciler mallarına 
bu vüksek fiatla alıcı 'bulmak hususunda 
endi,e ctmeğe ha,lamıslardır. 

Bu muazzam teşebbüsün !1 tic~:ı1inin 

• 
Sporcularımız Moskovadan hareket 
ettiler; şereflerine ziyafetler verildı 

MOSKOV A, 2 ( A.A.) - Husu si muhabirimiz bildiriyor: 
Türk sporcuları fereline Hariciye konağı bahçuinde verilen ziyale 

tin sonunda M. Karahan, Türk heyetine birer raket hediye etmi~tir. 
Gece de Dinamo stadyomunda yemek •alonunda Sovyet ittihadı Spor 
teşkilatı Reisi ve merkezi icra kom iteıi azası Ansipof tarafından 3511 
k~ilik bir ziyafet verilmiftİr. Ziyafet esnasında karşılıklı dostane ve 
samimi nutuklar teati edilmistir. 

MOSKOV A, 2 ( A.A.) -·Hususi muhabirimiz bildiriyor: 
Bugün spor akademİ•i kampında sporcularımız şerefine büyük bir 

spor bayramı yapılmı~tır. Akfam ii:ı:eri heyet reüıi Cevdet Kerim Bey 
Kremlin sarayında Sovyet Şuralar ittihadı merkezi icra komitesi azaat 
ve fırka katibi Medvedef yold~ ile bir saat gÖrüfmÜ,tür. Heyet, dos
tane ve büyük bir teşyi merasimi arasında lvanovaya hareket etmi,
tir. 

Fırka idare heyetinin kararları 
ANKARA, 2 (AA.) - C. H. Fırkası umumi heyeti bugünkü top

lanışında Tekirdağ vilayeti kaza rei•lerinin yeni •eçimleri tadik edil
di. Erzurumda kuvvetlendirilmekte olan lırka lefkilahnın yeni vaziyet 
leri tetkik edildi. Adana lırka vaziyeti de komquldu. 

• 
Derleme fişleri; I stanbul 17 bin fişle 

birinciliği muhafaza etmektedir 
T. D. T. Cemiyeti dün toplandı 

bizzat işlerin yürüvüşüne bağlı olacaiı ANKARA, 2 A.A. - T .D.T. Cemiyetine temmuz ayı içinde yeni-
tahınin edilebilir. Eğer isler M. Roo•- el l el l ı· l • · J B tl b velt'ın gayretlerine ihtiyaç göstermeden en ge en er eme •• erının sayısı 8524 ür. u sure e ugüne kadar 
açılmakta devam ederse, plan, iktuadi gelen lifler 115,864 Ü bulmuştur. 
kuvvetlerin ınantiki ve tahii hir neticı'Sİ f•tanbul, 17 küsur bin fİ1le birinciliği ve Ankara 12 binden fazla 
olarak muvaffak olacaktır. Aksi tak.tirde li,Le ikinciliği muhafaza etmektedir. 
tatbiki büyük müşkülata tesadüf edecek- IST ANBUL, 2 A.A. - T. D. T. C~iyeti umumi Merkez heyeti 
tir Bununla beraber M. Rooavelt l>ir ta- bugün saat 14 le umumi katip Rufe n E,ref Beyin reisliği alhnda saat 
raftan, şim:iiye kadar kendi•inden evvel 14 te Dolmabahçede toplandı. Cemi yet azannclan Ali Seydi Beyin irti
gelen bic bir cumhur reisine verilme-nit hali haberi duyularak heyetçe teea•ürü mucip olmuf, ailesine taziye 
olan bir hareket serbestisi, .tiğer taraf- mektubu yazılmasına karar verilmiftir. 
tan da, hütün ümidini bu pli.nıt bağla- Onuncu Cümhunyet yılını kuti..ılama yükaelı komisyonundan gelen 
mış olan halkın büyük heyecanından ıs-
tifade etmektedir. mektup okunarak Ankarada Besim Atalay Beyin bu komisyona yardUJt. 

Yeni polis tefkilatı 1 er aza olarak tayini, buraca da bu i fin nefrİyat kolu ~· lbrahim Nec-
HYDE PARK, (Nevyork) ? A..A. - mi Bey tarafından takibi Ve yüksek komisyon reisliğine o yolda ceuap 

Moley - Roosvelt müli.kahna büyük bir yazılması kararlafhnlmıflır. 
ehemmiyet veriliyor. Reisicümbur. miit- Bundan sonra osmanlıcaclan tü rkçeye lıarftlılılar klavuzu için açıl-
tehit deYletlerin husu•İ polislerile sıkı k k • J el 
bir surette temas edecek olan ve Scot- mı.ş olan an ete gelen cevaplar ve klavuz omısyonun an g en listele 
land Yard'hfına benzer bir hususi polis rin tetkikine devam edilmiftir. 
yapmak niyetindedir. Umumi merkez heyeti yarın saat 14 te toplanacaktır. 
Diğer taraftan, M. Roosvelt, M. Hull'u 

davet etmiştir. Kendisi ile Londra kon
feransmrn muhtelif cepheleri hakkında 
ve bazı rivayetlere göre huıuıi müateıa· 
rı Mbley ile teati ettijfi raporlar hakkın
da görüıecektir. 

Haydutlara karfl 
HYDE PARK <Nevyork) ~ A..A. -

M. Roonelt, M. Moley ile adam kaçır
ma salsmına mani olacak tedbirler hal.
landa göriipnüıtür. 

M. Rooavelt, haydutluğun her nevine 
nihayet Yet"eeek bir kanun düşünmekte
dir. 

Almanyada iflaslar 
BERLIN, 2. A. A. -Volff ajan 

sından : Almanya istatistik daire 
sinin bildirdiğine göre temmu:ı: 
ayı içinde 262 iflas ve 115 kon
kordato talebi olmu,tur. Geçen ay 
264 ifli.s ve 123 konkordato tale
bi vard.L 

Kısırlama kanunu 
DANTZIG, 2. A.A. - Pat ajan

sı bildiriyor : 
Matbuat, Alman kıaularna ka

nununun serbest tehirde de tatbik 
edileceğini yazıyor . 

Gandhi hapishanede 
AHMET ABAT, 2. A. A. - Gan 

dhi, Y eravda hapishanesine konul
mak üzre Poona' dan getirilmittir. 

Bir transatlantik lima
nımıza geliyor 

·TR1ESTE, 2. A. A. - Cons U
lidı kompanyasının malı olan ve 
nıotörle mücehhez bulunan Ocea
nid transatlantiği akdenizde yapa 
cağ• ikinci ge:ı:intiye baf lamak ü
• •re evelki gün Tiryeıteden hare
ket etmiştir. 

Bu gemi on bet gün sürecek o
lan bu dolatmasında Rados, İs
tanbul, Falero, Dalmaçya liman
larına uğrayıp yine Tiryesteye dö
necektir. 

Dörtler misakı 
P ARiS, 2. A. A. - Petit Joumal 

gazetesi Avusturya ba4vekili M. 
Dollfuss'un dörtler misaki hakkın 
da söylediği bazı sözleri olduğu gi 
bi sütünlarına geçinni,tir. M. Doll 
fuss bu beyanatında dörtler misa
kının A vrupayi çöküp yıkılmaktan 
kJrtardığmı, böyle bir akibetin ö
nüne geçtiğini söylemittir. 

Action Française gazetesi de 
diyor iri ; 

" T rianon muahedesile bir çok 
haksızlıklar yapılını,tır, bunun i
çin Macar meselesi beynelmilel 
bir adalet i,i mahiyetindedir." 

Cihan irtifa rekoru 
OSL Y, 2. A. A. -Amerikan ita 

dın tayyarecilerinden birinin ka
zanmıf olduğu cihan irtifa rekoru 
nu kımıağa çalıtmak için b\l sa
bah saat dokuzda havalanan ka
dın tayyareci Helen Boucher saat 
11,40 da Orlyde yere inmi.tir. 

Yükseliti kayde mahsus alet 
6000 metre 11österiyordu. Ancak 
Amerikan kadın tayyarecinin ka 
zanmıt olduğu 5500 metrelik irti
fa rekorunun hakikaten kırılıp kı
rılmadığını anlamak için irtafa 
hesabının tetkiki neticesini bekle
mek la:ı:ımdır. 

Fransız bahriyesi Balbo 
filosunu bekliyor 

PARIS, 2. A. A. - Bahriye na 
%lrı M. Leyguea, jeneral Balbo fi
losunun A vrupaya dönütünde iyi 
surette kartıl•nmaaı için Manilya 
civarındaki Berre gölünü hava i .. 
leri nazırı M. Cot'un emrine tah
sis etmittir. 

Filhakika Balbo filosunu lefkil 
eden 24 deniz tayyaresinin hep 
birden demir atabilmesi için Berre 
gölü gibi geni' bir au sahasına ih. 
tiyaç vardır. 

Bahriye nazırı bu hareketiyle 
Fransız bahriyeainin ltalyan meı 
leku.,ları hakkındaki dostluğunu 

ve Balbo filosunun ba.-rdığı çok 
güzel ve parlak uçu9 karfısında 
duyduğu hayranlığı izhar etmek ia
temittir. . 

Tuna planı 
ROMA. 2. A. A. - Messagero 

gazetesi küçük itilaf ile Avusturya 
v- Macaristan arasında bir anlat
"'•vücuda getirmek için M. Tar
dieu tarafından evvelce teklif e
dilen ve Fransız gazetelerine bu
ı:i:n yeniden ortaya çıkanlan Tu-
1 •• , plim hakkında yazdığı bir ma 
kalede diyor ki : 

" Avuıturya ile Macaristan, ik
tisat sahasında Çekoslovakya, Ro
manya ve Yugoslavya ile el birli
~ ile çalı•mak düfiinçesinde bu 
lunmakla beraber ancak kendi ~ 
rarlanna tahakkuk edebilecek bir 
si)asi mesai ittiraki hakkındaki 
ı>rojeleri kabul edemezler." 

20000 balya pamuk yandı 
LILLE, 2. A. A. - Bir pamuk 

deposunda yangın çıkmı,tır.20,000 
balya yanmıtbr. Zarar çoktur. En 
kazın söndürülmesi için on sün 
çalıtmak icapedecektir. 

saatmın hululu bir düdükle ve rad 
yo ile bildirilmesine raimen halk 
nat 24 te kadar bahçeden çıkma
mıttır. iki gün zarfında sergiyi 
kırk bin kiti ziyaret etmittir. Ser
gi bahçesi orkestra ve radyosile 
&Üze! bir eilence yeri haline gel
nıittir. Sabahtan akf&ID& kadar bin 
lerce halk lise bahçesinde vücude 
getirilen ga:ı:inoda çok gü:ı:el va
kıt geçirmektedir. Sergiye ifliak 
eden firmalar reklam maksadile 
ve yalm:ı: serıiye mahsus olarak 
fiatlarmı indirdikleri için dün ak
!am& kadar mühim mikdarda sa
bf yapmqlardır. Bir çok müesse
ıeler dıtardaki fabrikalanndan 
mal getirtmek mecburiyetinde kal
mı,lardır. İki ak,amdır aaat 7 ile 
9 arasında serıri pavyonları ve 
yollar teınamile dolup boşalmak
tadır. Gündüz ziyaretcilerin yüzde 
80 nini kadınlar ve aktaın üzeri 
yüzde 60 tını da erkekler tetkil 
etmektedir. Yerli mallar sergisinin 
Beyoğlunda açılmasındaki isabet 
her yıl bir kerre daha anla,ılmak 
tadıı- Memleket sanayiinin neler 
yeti~tirebileceği hakkında hemen 
hiç bir fikre sahip olmayan kim
selerin cok bulunduğu Beyoğlun
da nefi~ yerli mallarım ecnebi 
malı diye almaya alışmı' olanlar 
bunları sergide görüpte yerli oldu
ğunu anlayınca hayret etmekte
dir. Sergiyi geze geze yorulan 
halk sergi radyosunun çok zarif 
monoloklarmı zevkle dinleyerek 
dinlenmektedirler. 

Avcılar heyeti dün gitti 

Bulgar aokol teıkilallnın yirmi be
şinci yıldönümünü tenlik ye toplan\ı
Janna ittirak etmek üzere Ankara 
mebusu ve Ankara avalar kulübü re-

iıi Aka Gündüz Beyin reisliğindekı 
heyet dün vapurla Yamaya hareket 
etmiıtir. Şenlikler Varna'da yapıla
cak ve 7 aiu•toea kadar sürecektir. 



IFıKÔ}SJ 
Üç mezarın bayramı 

- Refit Galip Beye:-, 
inkılabın gömdüğü medrese; 
inkılabın gömdüğü tekke; 
inkılabın gömdüğü saltanat. 
Bu üç mezarın bayrunı var. ı 
Bu bayram bir Ağuatos bin do-

kuz yüz otuz üç, salı günü bafladL 
Ve bu dünya, öbür dünya yerinde 
kaldıkça her gün aürecektir. 

Çünkü o gün (Darülfünun) gö
müldü. 

(Darülfünun) denilen müeasese 
medreseyi, tekkeyi, saltanab bir 
hamur eden, merkezilettiren, kom· 
primelettiren, mayalandıran bir 
müesseae idi. 

Hintyağı kapaülleri naaılaa bu 
müeas~e de öyle idi. Oç mezarın 
mana ve mahiyetini fikir, ilim de
diği bir kabuJı: içinde topliyordu. 

Medresenin sarığı kafasının dı· 
tında idi. 

Darülfünun sarığı kafatuının 
içinde .. 

Medrese ağızmı kapadığı vakit 
Darülfünun ağzını açardı ve için
den ar~ın artın, endaze endaze ye
til, beyaz tülbent çıkardı. 

Tekkenin külahını Darülfünun; 
Midesinin içindeki yüreğinin te

pesine geçirmişti. 
Tekkenin bin birli tespihinden 

sıtmalı, raşitik bebeler geçirilirdi. 
Darülfünunun bin birli tespihin

den gürbüz, dinç, aletli gençlikler 
geçti. 

Saltanatın tacı eski pırlantalar
dan, antika yakutlardandı. 

Darülfünunun tacı bam, içi boş, 
su kabağındandı. 

Üç mezarın bayramı var. 
Nasıl olmasın ki medrese ikide 

bir Münkir Nekire soruyordu: 
- Yahu! Bu ne haksızlık? 
İnkılabın beni gömüşüne bir teY 

demem. Yalnız haksızlık editine 
kin bağladım. Öyle ya, beni göm
dü, benim ahu babamı yerinde bı
rakıyor. 

Tekke Azrail'e, Cebrail'e Mika
il'e İsrafil'e ve daha kim varsa hep 
sine yalvarıyordu : 

- Eyvallah erenler! Beni göm
düklerine bir feY demem. Amma 
ve lakin içi ben, dı'ı bonjur ve re
dingot olan Darülfünun ne diye 
duruyor? Pirimiz, üstadımız Beya
zıt'ta. böygürüp dururken sade be 
nim gömülmekliğim ne reva? 

Mana ve mahiyetinin efradını da 
ağyarını da cami olan saltanat, ö
nüne gelene sızlanıyordu: 

- Ben her doğan fikri öldür
düm. Peki. Amenna. Kabul. Bunun 
için gömüldüm. Ya üstadım Darül
fünuna ne diyelim ki fikirleri daha 
doğmadan, daha rahme dütmeden 
boğup öldürdü. Ve kendi galetleri
ni ortaya sürdü. O ne vakit gömü
lecek? 

Darülfünun bir Ağustos bin do
kuz yüz otuz üç, sah günü gömül
dü. 

Medrese, mezarında genif bir 
nefes aldı. Ve: 

- Ha fÖyle ! Şimdi yafUm inkı
lap! 

Diye haykırdı. 
Tekke, mezarında kalenderce 

gÜldü. Ve: 
- Ankara gördün nitti, 
Nittisye güzel itti. Diye iç ferahı 

nı dışa vurdu. 
Saltanat bir oh çekti. Ve: 
- öldüğüme gam yemem 
Desteğim bil.na geldi. 
Matlah bir kasideye ha,ladı. 
Ve şimdi: 
Büyük, Türk inkılabının ilI< 

Oniversitesi huzurunda üç mezar 
bayram ediyor. Biz, gömdükleri
mizi de böyle sevindiren inkılap
çılarız. 

Aka GVNDtlZ 

Vapurcular anlaşmağa 
çalışıyorlar 

Hususi vapurcular, dön hususi bir 
toplantı yaparak yeni §irket için arala
rındaki anlaıamıımazhldan telife çah§· 
nııtlardır. 

Diğer taraftan takdiri ~et komis
yonu da, tinidiye kadar muayeneleri ya· 
pılan vapurlara dünden itibaren kıymet 
lıiçmiye bat lamı ıtır. Bugünlerde vapur 
ıahiplerine tebligata baflanacaktır. Tak· 
dir edilen kıymetler daha tebliğ edilme
den vaptırcular arasında itiraza hazırla· 
nanlar olduğu söylenmektedir. 

Müsaadesiz para götüren .• 
Romanya vapurile Selinik' e gidecek 

Yolculardan Madam Katinanın üzerinde 
müsaade harici bir miktar Türk parası 
ve 2500 drahmi bulunarak ırümriik mu· 
hafaza memurları tarafından müaadl>re 
edilmittir. 

Limanlar arasında 
tarife 

• 
yenı 

Türk limanları arasında l eylôlden i
tibaren tatbik edilecek yolcu ve etya 
tarifelerini tanzim için teşekkül eden 
komisyonJ paza~ günü ikinci içtimaını 
yapmıy~ dnvet edilmi~tir. 
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cı • 
ŞEHiR HABERLERi ' il f ICLEliN 

ı Hitler fırhnası 
Foiliz kıran, yapralı; döken gibi isim 

ler alan fırtınaları yazan takvimle
rin siyasi sahifeaine bir yeni fırbna 
iııımi ilive etmeliyiz: Bunun ismi Hit· 
)er fırtmau, yahut Y a.bııdi kıran fır· 

Ekonoınl 

Japonya ile ticaret 
Ticaret mukavelesi 

alh ay uzahldı 
Dün ~a'dan gelen bir emirde, Ja. 

ponya ile aramızda mevcut olup geçen 
tabattan itibaren iki defa üçer ay müd
deti temdit edilmiş olan ve 14 ağustos- 1 
ta bu müddetler de bitecek bulunan en 
ziyade mazharı müsaade devlet muame
lesine müstenit ticaret mukueleainin i
kamet müddeti dahil olduğu halde 6 ay 
daha uzatddığı bildirilmiıtir. 

Bu müddet zarfında Japonya ile yeni 
bir tİQri anlaşma İçin müzakerat cere
yan edecektir. 

Japonya ile Türkiye araııındaki ticaret 
münasebalt gittikçe artmaktadır. Geçen 
seneye nazaran Japonlar bu senenin ilk 
alh ayında Türkiyeden yedi misli fazla 
mal almıılardır. 

lkhsat V ekBleti ticaret muvazenesi e
sasına müıtenit mukavelelere ehemmi
yet verdiğinden Lehistan lsveç, Fransa, 
Amerika, ispanya, Romanya, Avustur· 
ya, Yunanistan,• Brezilya, Çekoslovakya 
hükumetlerile yeni mukaveleler yapıl
mıştır. Bu devletler ihracah umumiye
mizin yüzde 25 - 30 unu dodunnaktaclır
lar. 

Macaristan, Almanya, lngiltere, H~ 
landa. Belçika, Mısır, Suriye, ltalya, 
Bulgaristan hükumetlerile de müzakere• 
ler cereyan etmektedir. Bu devletlerle 
letrinievvel iptidas1na :...ıtdar anlatılma
sı kuvvetle muhtemeldir. 

Buğday 
Buğday Üzerinde dün Bonada olduk

ça muamele olmuştur. Fiatlar 4,68 -
5,46 arasında t emevvüç etmittir. 

Dün şehrimize 8 vaı?on buğday gel. 
mittir. lstanbul' da 6440 ton stok buğ
day mevcuttur. 

Fransa ile ticaretimiz 
Fransa ile yapdan yeni ticari anlaşma 

kereste ve meyve ihracabmızı artbraca
ğı ve Fransa'ya yumurta ihracatımızı 
tahdit eden kontenjan tabdidahnı geniş
leteceği için piyasada memnuniyet upn
dlnnıştır. 

ispanyaya ithal edilecek 
yumurtalar 

ispanya hükiimeti, 26 teşrinievvel 932 
tarihli bir lıararname ile lspanya'ya ithal 
edilecek yumurtalardan menıe sahadet
mesi aranma&ıru §art koymuıtu. 13 tem
muz tarihli yeni bir kararname ile, is
panya, yumurtalardan menıe §Bhadetna
meai aranması mecburiyetini kaldırını§
tır. Bu suretle lspanya'ya sevkedeceği
miz yumurtalardan da metıfe şahadet· 
namesi aranmiyacaktır. 

Macaristanla imzaladığımız itilaf 
15 ağustostan itibaren meriyete gir

mek ve 6 ay müddetle mer'i olmak Üze
re Macaristan'la aramızda Ankara'da 
imzalanan yeni ticari anlaf1118D111 takri. 
ben 400 lıin lira üzerinde mütekabil bir 
mübadele esasına müstenit bulunduğu 
haber verilmektedir. Macariatan, bizden 
125 bin liralık kömür, 95 bin liralık ku. 
ru meyve ve 180 bin liralık tütün ala
caktır. 

Mevduatı koruma kanun n 
Mevıcl'uatı koruma kanunu izahnaınesi

nin Maliye Veki.letinden bagünlerde 
tebliği bekleniyor. Kanun mucibince, 
bankalar ve bu meyanda birinci olarak 
Ziraat Bankası beyannamelerini hüku
mete vermiye başlamışlardır. 

Japonlar cihan piyasalarını 
tutuyorlar 

LONDRA, 2 A.A. - Her gün, Japon• 
yanın lngiterenin elinden yeni bir piyasa 
almak Üzere çalııtliına dair Londraya 
bir haber gelmektedir. Bu cümleden o
lan hariciye nezaretinin raporunda bir 
lngiliz müstemlekesinde olan Kıbrıs ta, 
lngiliz ithalatının 23,318 lngiliz lirası 
azaldığı bunun başlıca sebebinin Japon 
pamuklu ve ipeklilerinin rekabeti oldu
ğu kaydedilmektedir. 

J BORSA J 
<it Bankasından alınan cetveldir) 

2 AGUSTOS 1933 
Akşam Fiat)arı 

t stikrazlar Tahvilit 
lıtikraz dahili 97,SO Elekır;I, ~ 

1933 J.tilır.razı 95~ Tr•mY•T ~ 

Şark d. yolları 2.30 Tünel ~ 

D. Muvahlıide 54.- Rıhhm 18,20 
GÜ"Jlrükler 8,25 Anadolu 1 46.40 Saydi mahi 5,60 
Baidat 10.25 n ili 45.90 
T, aakeriy• 10 Miim.etsil 49.70 

ESHAM 
it s...ı.. .. Na- Telefon 14,50 ... 9,50 Bomonti 21.-
., n Hami1ine 9,55 Te .. kos 27,75 
,. " Mü.•ı•i• 11)2 Çimento 12,45 
Tr•m••Y 50 1 ıtiat doy. 20.-
Anadolu Hiııe 26,55 Şark day. 1,60 
Reji 3,60 Balya 2,75 
Şir. bariye 15,25 Şark m .. -=za 2.90 

ÇEK FlATLARI 
Paris 12,06 i Prai 15,9225 
Londra. 703.SO V i ;ıına 4.'.!45 Niiyork 63.lS Madrit 5.65 
MiJ•nO 8,9375 Berlin 1,98ı6 
Brükıel 3.3850 Viya.na 3,8925 
Atiıta 82.09 P es te 3,89,25 
Cenevre 2,43,SO Belpat 34,745 
Sofia. 67.935 Bü.kreı 80,39 
.Amaterdaın 1.17 Moıko...-a 1085 

NUKUT (Satıı) 
KuTut Kurut 

20 f. Franııa 167 1 Silin, AY. 25.-
l l -.; ter1in 704 1 Pe:ze:ta 15.-
1 Dolar 155 1 M 1rk 50.-

20 Liret 219 1 Zeloti 21.-
20 f. Belçika 116 20 Ley 0.23 
20 nrabıni 25 2 Di 1ar 55.-

. 20 1. Jıviçre 818 ' r - nqTe( 
20 Leva 0 .25 J Albn 926 
21 Ku•. Ç•k 116 1--c..Jir e f] j7 

1 Fl ., rin 84.- B,.ulıı:rot 2,.;G 

Pollata 

Gene bir kaza 
Akınh sandalı devirdi 

sandalcı kurtuldu 
Sandalcılık yapan Ali Rıza isminde 

biri, dün Meyvehoşta.n aldığı ııebzeva 
h sandalına yükleyerek Çubukluda 
sebzeci Şevkete götürmek üzere y~ 
la çıkını§, fakat Arnavutköy önünde
ki Akmtıburnnnu geçerken sandah ce 
reyana kapılarak devrilmiştir. Ali Rı 
za yüzme bildiği için bir müddet su· 
yun üatünde çabalanınııı. bu zamana 
kadar da etraftan yetitilerek kurtarıl 
ınış, Denize dökülen sebze de tekrar 
ı&andala alınarak zayiata meydan ve
rilmemittir. 

Bir ölüm 
Dün Beyazıt eczahane&i önünde do 

!aşan elli yaşlarında hamal Haaan an 
sızın yere düşerek ölmüştür. Hamal 
Hasanın muayeneainde kalp aekteain
den vefat ettiği anlaşılarak gomülme 
sine müsaade edilmİ§tİr. 

Geyveye gönderildi 
Bursadan sonra Geyvede soygunculuk 

yapan ve birisini öldüren çete efradın
dan Sefer oğlu Hasanm ZonguJ.dakta 
yakalandığını ve Istanbula getirildiğini 
yazmıştık. 

Jandarma bölük kumandanlığı evvelki 
gün Basanı Geyve Müddeiu'?'umili~i-~<; 
göndermiştir. Geyve Müddeıumuınilıgı 
tahkikahnı bitirdikten sonra HRSanı Bur 
saya gönderecektir, 

Gizli rakı çıkaranlar 
Istanbul'da bazı yerlerde gizli surette 

kaçak içki imal edildiği gümrük muha
faza Başmüdürlüğünce haber alınmış ve 
son günlerde bunlann meydana çıkanl
ması icin ciddi bir faaliyet sarfma baş
lanmışİ:ır. Bu faaliyet, ilk semeresini ver 
ıniş ve gizli bir rakı imalatanesi meyda
na çıkarılmışhr. 

Muhafaza ve polis memurlan. evvelki 
gece, Beyoğlunda Bursa sokağında Ma
dam Katina'nm 34 numaralı apartımaru
nın alt katındaki bodrumunda hali faali
yette olan bir raki fabrikası bulmuşlar· 
dır. Bu fabrikada, rakı imaline mahsus 
bir cok alat ve edevat, 500 kilo cibre, 5 
okk~ rakı bulunarak müsadere edilmiş
tir. 

hmail ve Zafiri isimlerindeki fabrika
yı İ§)etenler ihtisas mahkemesine sevke
dilmişlerdir. 

Zehirlenerek öldü 
Balatta otturan Hüseyin Gülam Efen

di i&minde bir Iranla dün zehirlenerek 
ölmüştür. 

Hüseyin Gülam efendi birdenbire san
cılanmış, gitmiş aktar Avraın efen.diden 
lngiliz tuzu almıı, bunu İçtnİ§, iki saat 
sonra da ölmüıtür. 

Hüseyin efendinin ceaedi morga kaldı
nlmıı, vakanm tahkikatına nöbetçi müd
deiumumisi Kamil Bey vaziyet etmiştir. 

Bir çocuk taraçadan duştu 
Beyoğlunda Halaskar Gazi caddesin

de Vuli aparhmanının kapıcm Hristo
nun altı yaşındaki Maks ismindeki ç~ 
cuğu dün apartımarun 3 metre yüksek· 
lilrteki taraçasmdan düıerek ağır suret· 
te yaralanmqtır, Yaralı çocuk Etfal lıu
lanesine kaldırılmıştır. 

Kösele hırsızı 
Kazlıçeımede, timendifer yolu üzerin· 

Mahkemelerde 

1 

Vilayette 

Emlak idaresi 
T eşkilabn tensik ve 
tanzimine başlandı 

Milli emlak müdürlüğü teşkilahna 
başlanmı§tır. Bu teşkilat milli emlakin 
muntazam şekilde ve zıyadan korun
ması gayesine matuftur. 

Ziraat vekilinin taziyesi 
Yüksek orman metkebi mütehassıaı 

Recep Beyin vefah dolayıoile Ziraat 
Vekili Muhlis Bey ailesine telgraf çe 
kerek taziyetlerini bildirmittir .. Re
cep Beyin cenazesi mektep talebesi ... 
nin iştirakile kaldırılmıştır. 

Eski Fransız 
Sefiri gitti 

---

Muhabbetli tezahürat ile 
teşyi edildi 

Sabık Fransız sefiri Comte de Cham 
brun dün akıamki ekspresle Parise ha 
reket etmiştir. Comte de Chambrun 
vazifesinde çok muvaffak olınut bir 
diplmnat olduğundan memleketimiz
de altı sene devam eden memuriyeti 
esnasında kendisini herkese sevdir
miştir. Bu sebeple şehrimizden hare
keti kendisine kaJ'§ı beslenmeltte olan 
mubabbetİJl tezahürüne bir vesile 
olmuştur. Comte de Chambrun 
dün İtalya sefiri M. Lojacono tarafın 
dan Trabya'da ıerefine verilen öğle 
ziyafetinde hazır bulunmuştur. Akıam 
üzeri İngiliz sefiri Sir George Clerk 
te bir ziyafet vermiştir .. 

Sirkeci istasyonunda teşyi pek sa
mimi olmuştur. Sefaret ve konsolosa
neler mahafili ile Fransız kolonisi 
Comte de Chambrun'ü teşyi etmiıler 
ve yeni vazifesi olan Roma sefirJiğin .. 
de muvaffakıyetini temenni etmişler

dir, Tren alkışlar ve selametler te· 
mennisile hareket etimıtir;. 

Maarifte 

Tıp fakültesinin eski binası 
Tıp fakültesinin Istanbula nakli Üze

rine bo kalan fakülte binasında Kadı
köy ·)iseti ile Usküdar orta mektebi yer
leştirilecektir. Lisenin adı Haydarpaıa 
lisesi olncaktır. 

Amerikada tetkikat ya
r pacak heyet 

Amerikada tetkikat yapmıya memur 
edilen Maarif Vekaleti ilk tedrisat mü
dürü Ragıp Nurettin Beyle beraber on 
ilk mekt!'P hoeası da gönderilecektir. 

• Amerika seyahati için 50 talip çıloru§tır. 
Talipler araunda bir imtihan yapdacak
br. 

de sırhnda bir çuvalla dolatan Erzincan
lı Ali oğlu Mehmetle arkadB§ı Mahmut 
emniyet memurlarxmıı ıüpheıini celbede 
relı: sırtındaki çuYllll indirilınq ve içinde 
külliyetli miktarda kÖfele bulunınu§tur. 

Ali oifu Mehmet, bu kö&eleleri Kazlı 
~ Ralae) Amram kösele fabrika· 
otndan çaldığını itiraf etmiıtir, 

Bir katilin idamı istendi 
İki kişiyi öldüren adamın mukake

mesi bitti, müdafaa yapılacak 
Bundan iki sene evvel Kasım paşada 

bir cinayet olmuş, Akif isminde bir a· 
dam eski bir kin yüzünden Arnavut Şük· 
rü ile Kerimi öldünnü!, kendisini takip 
eden Emin efendi isminde bir polisi de 
yaralamıştır. 

1 ki• seneden beri devam ed.en bu da~ 
dün 1 kinci ceza mahkemesinde neticelen· 
miştir. 

iddia makamı cinayetin teammüden 
vaki olduğuhu söyliyerek Akifin idamı· 
ru talep etmiştir. Maznun vekilleri mü· 
dafaalarını hazırhyacak.larını söyledikle
rinden muhakeme 6 eylôle blfakılmışhr. 

Limon davası neticeleniyor 
Limon kralı Diyamandi Ef. <ıe ı:üfeka· 

&1nın muhakemelerine dün 8 inci ihtisas 
mahkemesinde devam edilmiş ve netice
lendirilmiştir. iddia makamı, müstantik 
kararnamesinde yazdı del.aile temas ede· 
rek iddianamesini dermeyan etmiş ve 
2700 küsur sandık limonun gümrük res
mi verilmeden kaç1nldıgı anlaşıldığını 
&öyliyerek Diyamandi Ef. ile katibi Ar
giri ve ortağı Muçakis Ef. lerin 1918 
numaralı kanunun 27 inci maddesine 
-tevfikan cezalandmlmalannı ve 1 sınai! 
Hakkı ve Aziz Ef. lerin beraetlerini iste
mi~tir. Maznun vekilleri müdafaa için is .. 
timbal etmişlerdir. Pazartesi gÜnÜ mÜ· 
dafaalanru yapacaklardır. 

Müddeiumumilikçe tatbiki istenen 27 
inci madde 2 sene hapsi amirdir. 

Köprü cinayeti 
Köprü üzerinde Anadolu Ajansı dak

tilolarından Mel. Süzanı öldüren ajans 
telsiz memuru Ali Fedai Efendinin mu· 
hakemesi cumartesi günü ikinci ceza 
mahkemesinde başlıyacaktır. 

Avukat Asaf Bey 
Dün dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 

avukat Asaf Beyin muhakemesi yapd· 
mış, şahit merkez mentu.!"11 Mennan Be-
yin gelmediği anla~ılmış, celbi için mu· 
hakeme batka güne bırakılmışhr. 

Eroinciler 
Eroin yapmak, satmak ye kaçırmak· 

tan suçlu Bernard Jules · Blümenthal, 
Kadri, Dimitri Dimitriyadis; Mircan, Ha 
rilaus, Y orgi ve Niko Camadanis, I.tel
yo Beylerle Eleni hanım ve arkadatlan 
hakkındaki davaya dün ikinci ceza mah
kemesinde bakılmışhr. 

Dünkü muhakemede mahalle muhtar
lan, bekçiler ve arama yapddığı esnada 
hazır bulunanlar şahit olarak dinlenmiş
Jerdlr. Bu şahitler Dimitri Dimitriyadi
sin evinde bulunan eşyaların o eve Ber
nard ve Camadanis Efendiler tarafından 
getirildiğini Dimitri Dimitriyadis'ten i
şittiklerini, qyalann matbahta, gardrop· 
ta, karyola altında ve sair yerlerde bu
lunduğunu söylemişlerdir. 

Eleni ile lstelyonun vekilleri müvek· 
killerinin mahkemede hazır bulunmak· 
tan vareste tutulmaunı, Bernard, Kadri, 
Mircan, Y orl{i ve Niko Camadanis E
fendilerin vekilleri müvekkillerinin tah· 
)iye edilmesini, kendisini Singler diye 
takdim eden Süat Beyle istihbarat me
murlarından Pierre namı diğer Petrof 
Efendinin sabit sıfatıyla celbini istemiş
lerdir. 

IM\ı.bkeme Kadri ve Mircan Efendile
rin tahliyesine, gayri mevkuf olan Di
mitri Dimitriyadls Efendinin tevkifine 
Bernard, Y orıı:i ve Niko Camadanis E
fendilerinin nle.vkufiyetlerinin devamrİıa, 
Süat ve Petrof Efendilerin müdafaa §8· 
hidi olarak celbine, gelmiyen şahitlerin 
getirilmesine, Elenİ ile lıtelyonun mah
kemede hazır bulunmaktan vareste tu
tulmasına karar vermiştir. 

Muhakeme 14 ağustosta devam edi-
lecektir · · 

Belediyede 

Balıklar 
Adi işportalarda açıkta 

sablmıyacak 
Belediye zabttası nizamnamesine bir 

madde ilave edilmiştir. Bu madde bahk
lann satılmasına aittir. 

Bundan sonra balıklar adi küfe, it· 
porta ve saire içinde satılmıyacakbr. 

Bunlann içerileri t.inko veya galvanız 
ile kapatılmış olacaktır. Bundan bafka 
habkların bakayası da sokaklara atılmı
yacak ve balıkçı yanında taşıyacağı ka
ba atacaktır. 

Mektupçuluk kaldırıldı 
Belediye mektupçusu Haluk Nihat 

Beyin Fatih kaymakamlığına tayini Ü· 

zerine yerine kimse tayin edilmemiıti. 
Tasarruf maksadiyle dün Mektupçu· 

luk ilga edilmiştir. Mektupçuluk İti mek
tupçuluk kalemi mümeyyizi tarafından 
görülecektir. 

Hasta belediye memurları 
Belediye memur ve ailelerinden hasta 

olanlannın belediye hastape! rinde mec• 
canen tedavileri kararlaşhrılınııtır. 

Sıhhi pastırma 
Belediye sıhhi pastırma ve sucuk ya

pılması için bir nizamname yapmıştır. 

Heyeti fenniye için bina 
Vilayetle Belediye birleştikten sonra 

idarei hususiye tqkilatı da Belediye bi
m,.ma naklettiği için Belediyenin bir 
çok şube ve kısımları ayn ayn binalara 
nakledilmişlerdi. Bu ıuretle belediye he
yeti fenniyesinin harita ve sıı şubeleri 

ayrı ayn binalarda kalmı~tı. 
Belediyedeki fen heyeti pek sıkışık 

bir vaziyette bulunduğundan Gedikpa
şaya giden Uçler sokağında heyeti fen
niye İçin bir bina bulunmwıtur. Bu bi
naya fen heyetinin makine, harita, mi
mari ve su kısımlan taıınacaktır. 

Meyva bollaşıyor 
Bu sene en bol olan kavundur. Yedi 

buçuk kuruıa büyük topatan kavunları 
satılıyor. Karpuz da bollanıruşlır. Tekir
dağ karpuzlan beş kuruşa kadar sahl
maktadır. Bu sene yalnız kay •$1 azdır. 

Adanadan gelen haberlere göre ora
da görülmemiş derecede sebze ve mey. 
va bolluğu varılır. lstanbula l:.irçok mey 
valar Adanaılan .geldiğinden fiatlerin ya
kında düşeceği söyleniyor. 

Bu sene &o, uzun sürdüğünden meyva 
geç yetiım.iıtir. Ancak bir kaç günden 
beri piyasada meyva bollanmağa baıla
mışt.r. Erik boldur, okka11 on kuruıa 

kadar satılıyor. Şeftali de çoğalmııtır. 
20 kuruşa iyi teftali veriliyor. Şeftali 

fiatlerinin daha ziyade düşeceği bhmin 
ediliyor. : 

500 tonluk bir su deposu 
yapılacak 

Belediye Samatya Te civarındaki su
&uzluğa mani olmak üzere bu civardaki 
Terkos su tazyikini ve su miktarmı ç~ 
ğalhruştı. 

Belediye Aksaray ve civannın da su
ıuzluğuna nihayet vermek için Topkapı· 
.ı. 500 ton istiap edecek bir su depoıu 
illf& ettirmeğe karar vermiıtir. Bu depo 
yapıldıktan sonra Topkapıdan Aksaraya 
kadar olan mahallelet"de susuzluk kalını
yacaktır. 

ErenköyUne elektrik 
Erenköy cihetine aylardanberi elektrik 

verilmemiş ve havali halkı müıkül bir 
vaziyete düşmüştü. Nihayet elektrik 
şirketile demiryollar idaresi arasında kab 
lo için bir anlaşma yapdnuş ve Erenkö
yünün Suadiye cihetine ait kısmına ce
reyan verilmesine imkan görülmüftü. 

Şimdi şirket Erenköyünün diğer kıs
mına ait cereyanı vermekle me§güldür. 
Bu cereyanın da bir kaç güne kadar v~ 
rilerek bu havalinin tenviri kabil olacaiı' 
tır. 

tınası olmalıdır. 
Daha gelmeden evvel bu ebedi mu· 

hacir ~ka karıı husuınetini bağırmı§ 
olan Bitler iktidar meTkiine gelir 
gelmez ortalığı kash kavurdu. Bu it 
Almanya için hayırlı mıdır, değil mi· 
dir, onu dii§ünmek bana dii§mez. Yal
ruz bu ırka kartı yapılan hareketi in
ani bulmam. Bu ufak paragrafı ka· 
pamadan evvel ili.ve edeyim. ki; Mit
lerin · bu hareketi bize çok kıymetli 
bazı ilim adamları kazandırmak su
retile faydalı oldu.. Amma o batka 
bir göl"Ü§tür. 

Benim bu bahiste yazmak istedi
ğim §")' §Ud~r: 

Almanyada Bitler hükümeti yeni 
yeni bir takım kanunlar koyuyor. 
Bunlann batında kwrhk kanunile 
tabiiyetten iskat kanunu gelir ... 

Zannederlın geçen sene Viyanada 
bir takım doktorlar veya hp talebesi, 
zürriyet yeti~tirmek istemıiyen binler
ce adamı kı&1r yapmışlardı. Bu yüz. 

den ölmüş olanlardan da bahsedilmiş· 
ti. Şimdi bütün tafsilahnı bilmediğim 

bu macerada alakadar olanlar ceza• 
landılar. Bu &ene ayni !"Yi Almanya 
aptallar, deliler, sar'aldar ve ne bile
yim yavrulaması matlü.p olmıyanlara 
tatbik ediyor. Yürür mü, yürümez mi 
bilmem. Dünya fenabklannın hepsi 
irsten mi doğmuştur ? . Maahaza itiraf 
ederim ki; tabiat kanun.larma karşı 
en büyük silah bu kısırlanmadır. Be
nim felııefe okumamıı, felsefe dok· 
toru olmamıı, fakat cidden filezof 
bir arkadatım vardır. Hilkatin insan• 
lara verdiği sevme ve sevişme ve 
kalp bağlarile biribirine bağlanma 

hisleri kar,ısında ölüm hadisesini 
haksız, zalim ve yanlış bulmaktadır. 
Eşrefi mahluk olan adam yavrular, 
yavrusunu sever, büyür, aileler teşek .. 

kül eder .• Günün birinde bu aile efra· 
dından birini ölüm alır götürür. Kim
ııeye sormaz. Geride kalanların hiç 
kabahati yok iken elem çekerler. Bu 
elemler deyme hapis cezalarından 

yüzlerce defa ağır bir cezadır. File
zof arkadaşım böyle haksız bir ce2a• 
ya çarpılan inanın bu tabiat kanunu• 
na isyan etmesini ister ve buna da ye .. 
gine çare olarak insanlann ittifak 
edip tamamen k1S1rlapııayı kabul el· 
melerini teklif eder ve der ki: 

- O zaman eşrefi mahliilı: olan İn· 
aan bitince tabiat batiamı anlar ve bi- . 
zim yerimize eırefi mabliik payesini 
vereceği etek mi, inek mi ne ise onıı 
olsun hoş tutar ... 

Bir tuhaf fikirdir amma az düşü· 
,,ürseniz haklı ve kıymetli taraflannı 
bulursunuz ... Şimdi Hitler birinci ham 
lede tabiatın in kanunlannı yıkmak 
istemektedir. Bakalım muvaffak ol•o
cak mı?. 

Tabiiyetten dii§ürme kanununa ıte
lince; bunu pek a~ buldum. Çünkü. 
yarın Alman)!'& hükômeti falan cani· 
dir, filan ahtekardır, filan Bitlerin 
aleyhindedir diye bir sürü adamı Al
manlıktan atarsa bunlan kim alacak .• 
Günijıı birinde Hitlerin bu yeni ka
nunlan içeride kı&1rlar, dııarıda da 
<Haymatlos) vatansızlardan mürek
kep bir garip ıürü ihdas edecek ve 
bunlar iç.in hukuku medeniye ile hu· 
kuku düvele yeni bahialer ilavesi 
icap edecektir. 

FELEK 

Telefon ücretleri 
Telefon ücretlerinin % 15 tenziline 

karar verildiği haberi, halk tarafındaıı 
memnuniyetle karıılamı§tır. Maamafih, 
Telefon Şirketine böyle bir karar teblii.; 
edilmediği gibi Jİrket mehafilinde mese
lenin Ankaradaki komisyonca tetkikine 
devam edildiği ve henüz kat'i bir kan• 
verilmiş olınadıfı söylenmektedir. 

Ali Seydi Bey merhum 

Trabzon mebusu Ali Seydi Beyin 
vefahru yazınışbk. Merhumun cenaze 
si dün Cerrahpaşa hastahane&inden 
meraıimle kaldırılmıı ve namazı kı
lındıktan sonra Topkapıdaki aile kab 
ristanına defnolunmuştur. Ali Seydi 
Bey tarihçi idi .• Bir çok eserleri var
dır. Mülkiye mektebinde muallim idi. 
Ya§ı ilerilemit olduğundan tekalit e-

• • 

dilmiıti. İstanbul Viliyeti umumi 
meclisinde de azalık ~tmifti. Ecnebi 
ve ekalliyet mekteplerinde de mual
limliklercle bulunmuıtur. Çalııan va 
mütevazi bir zattı. Binlerce talebe ye
tiıtirmiştir. Vefah büyük bir teesaür 

uyandırmııtır. Ailesine beyanı taziyet 

ederiz. 
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·ı Avrupa tetkikleri 

Sofyada inziva ve çalışma köşesi 
3 

Her hangi bir ıehri ilk görenlerin 
her halde, kendi mesleklerinin· gözü 
ile görmeleri kadar tabü bir ıey ola· 
maz. idare bakışından, Sofya tehri, 
çok kuvvetli bir emniyet ve polis teı· 
kili.b altında aıkı bir inzibat içinde 
yaşamaktadır. Sofya valiai, tehir için 
de yalnız idari vazifelerle mükellef 
olup emniyet ve aaayiı meaeleleri 
doğrudan doğruya Fransızların Pa· 
riste tatbik ettikleri usule benziyen 
bir ıekilde, poliı kumandanı tarafından 
tedvir edilir. Polis kumandam vali ve
ya mutasamf sali.hiyetinde ve ayni 
zamanda bütün Bulgaristan emniye
tiyle meığul olan polis umum müdü
rünün muavini vaziyetindedir. Sofya 
nın hususiyeti icabı olarak Belediye 
zabıtası vazifesini de devlet polisi 
görmektedir. Bunlar, polia kumandan 
lığı seyrisefer tubesine bağlıdırlar. 
Bu derli toplu ıehre, belediyecilik 
noktasından bir ad koymak li.zmı ge 
lirse (Zincirli ıehir) denilebilir. 

Bulğar kardeşlerimiz gücenmesin
ler, Belediye zincirinden, Belgrat ve 
Budapeştede de bahıedeceğiz, zi,.. 
cirden kurtulmuı tehir olarak Viyana 
yı görün, onu ayrıca yazacağız. 

, Sofyada gelit gidit kazalarmın Ö· 
nünü almak için, dört yol ağzından 
ve bunların ortasından g~ek yaıak 
edilmiş ve bu yasağın filen temini i· 
çin de dört yol ağzına yaklatan cad
delerin köte baılarına, tiretuvarlann 
kenarlarına zincir gerilmiştir~ Daha 
kuvvetli teminat olarak ta büyük ge· 
çit yerlerinde meydan ve cadde orta
sında aağa sola geçeceklerin geçme 
vakitlerini göstermek Üzere ikiıer po 
lis konmuıtur. 

Polislerin kumandanlarım bir müd 
det seyrettikten sonra müsamaha e
diyorlar mı diye bir tecrübe yapa
yım, ortadan geçeyim dedim, nazi
l,ane bir seli.mla Gospodin; yaaakbr, 
d,,diler. Bu yasakların ortasında oku· 
yucu1arımdan, nereden geçeceğiz, di
ye acele edenler vardır, onun için der 
hal ili.ve edeyim ki, her caddenin 
dört yol ağzına yaklatan kıamında 
demir kazıklarla iıaret edilmiı, kar· 
ııdan karşıya geçit yerleri vardır. Bu 
geçitlerde yürüyÜ§ ve geçit oldukça 
serbesttir, bununla beraber tehlikeli
dir, çünkü polisler, yalnız tekerlekli 
vasıtalarr, yol göstermekle meığul o
Ju,,rırlar ve ekseriya yayaları unutu
yorlar. Halbuki Viyanada polisin arka· 
sım döndüğü her geçit kuşlar için dahi 
kapalıdır. O vakit yalnız yayalar geçer. 

Sofya Belediyesi, çok iyi çalıımak 
tadır. Büçtesi yekUııu 415.923.078 
levadır. Bunun elli milyon levası ıu
dan alınır. Sofyanın suyu evvelce yal
nız Vitos dağından gelirdi. Bu sene 
altı yüz elli milyon leva harcanarak 
Rila balkanlarından yeni bir au geti· 
rilmiştir. Şehirde kırk yedi bin küaur 
au abonesi vardır. 

Geçen sene suyun metre mikB.bı 
be, levaya satılıyordu, bu ıene kıı .. 
men yeni masrafı kartılamak üzere 
altı levaya çıkarılmııtır. 
• Belediye bütçesinin yüz yinni mil 
yon levasmı tramvaylar temin eder. 
Çünkü Sofya tramvayları da belediye 
malıdır. Gerek suyun, gerek tramvay 
idarer.inin fenni itlerine bakmak iiz.e 
re birer müdürleri olmakla beraber 
Belediye reisi muavinlerinden birer 
zat idare vazifesini deruhte etmiıler .. 
dir. 

Sofya Belediyesinin bct reia mua
vini olup, belediye vazifeleri bunlar 
arasında taksim edilmittir• 

Her işte muavinden baıka bir de 
büro şefi vardır ki, bunlar muavinle· 
re yardmı ederler. 

Bu mini mini tehrin belediye hiz· 
metleri 24 parçaya aynlınııtır: 

1 - Mali işler, tahsil bürosu, 
2 - Kaaa ve vezne muamelAb. 
3 - Belediye aıhhat işleri. 
4 - Yol ve kaldırım hizmeti. 
5 - Şehir bahçe ve parkları ve 

şehir civarı ormanlan vazifesi. 
6 - Mezarlıklar tesisi, idame ve 

idaresi. 
7 - Mezbahalar, salhaneler. 

8 - Belediye hamam ve banyolar 
idaresi. 

9 - Haller idaresi. 
10 - Belediye ıehir mühendisi ve 

mimarbğı.. 
11 - Sular ve kanalizasyon ida

resi. 
12 - Belediye fabrikaları büro

ıu. 

13 - Belediye terzileri ve dikit 
ıubesi. 

14- Belediye tramvay idaresi. 
15 - itfaiye teıkili.tı. 
16 - Kadastro tubesi. 
17 - Hali medeni ve nüfus sicille 

ri dairesi. 
18 - Belediye cezaları kıamı. 
19 - içtimai yardım. 
20 - Gıda maddeleri koıniserli· 

ği. 
21 - Zaruri ihtiyaçlara narh koy 

ma ve kontrol ebne vazifesi. 

22 -· - Hükıimet mürakabe komis-
yonu. , 

Bu komisyon her türlü alıı verit· 
!eri yapar. Maliye Vekaletince inha 
ve kral tara.fından tayin edilen bir 
devlet murakıbı ile bir reiı vekili ve 
bir de belediye azasından mürekkep 
tir. .. . . 

35 azadan mürekkep olması li.
zmı gelen Sofya Belediye meclisinin iıti· 
fa ve saire gibi sebeplerle halen yir
mi azaaı kalınıştır. Bunların beıi çift 
çi, beşi demokrat, altısı liberal, biri· 
si radikal, ikisi komünist. birisi müs
takildir. 

Belediye meclisi, Şubat, Haziran 
ve Ağustos aylarında on beter gün 
müddetle adiyen toplanır, reisin da
vetiyle ve yahut azadan yediı.inin ta 
lebiyle fevkalade dahi toplanabilir • . 
Toplanmalar alenidir ve her toplan
mada kesif bir halk kütlesi müzake· 
releri dinler. Belediye azalan her iç
tima günü için ikiıer yüz leva alırlar 
mübayaa ve mürakabe komisyonuna 
girecek olan her aza da ayrıca ikiyüz 
leva alır. 

Belediye reisliği için ayda on ae· 
kiz bin leva veriyorlar, bundan ba.t
ka reisin bct bin leva temsil tahsiaa· 
tı vardır, her içtimada bir diğer aza
lar gibi aldığı iki yüz leva bu hesaba 
dahil değildir. 

Belediye muavinleri ayda on iki 
bin leva alırlar. Hususi otomobil ve 
diğer masrafları bundan hariçtir. 

Sofya Belediyesi evvelce altı bele 
diye dairesine taksim edilmiıti, tim .. 
di bunların saym dörde indirilmiştir. 
Her Belediye dairesinde Belediye 
meclisince, kendi azası arasından se
çilmif birer aza, müdürlük vazifesi 
görür ve bunlar da ayda 12 bin leva 
alırlar. 

• • • 
Bulğarca Opıtina Belediye, Knnet 

Belediye Reisi demektir. Köy beledi
yesine Selska Opştina ve tehir bele
diyesine Grataka diyorlar. 2552 köy 
belediyesi ve 97 tehir belediyesi var
dır. 

Bunu öğrenince, bizim 519 şehir 
belediyeaile 22814 köy belediyesini 
ve bunun haricinde kalan 18.000 köy 
idaresini dütündüm. Köylerimizin da 
ğırukhğı ve birbirile aralarındaki me 
aafe çokluğunu habrhyarak Bulgar 
komıulanmızın, bütün cenubi Bulga
ristan köylerini tek bir elektrik aan· 
tralından verilen cereyanlarla aydın
labnalanna gıpta ettim. 

Bulgaristan köy beledi1elerinin 
1932 bütçeleri yekunu 1.418.992.593 
le ·aya çıkınııtır. Bu bütçelerden ay
nlan paralarla her köy, eletrik koo· 
peratifine ortak olmaktadır. Koopera 
life girmek mecburi değilse de, köye 
elektrik cereyanı almak istiyen mün
ferit zenginler olsa dahi, bütün köy 
kooperatife dahil olmazsa cereyan 
vermek yasaktır. 

Bundan ba§ka nüfusu alb bine ka 
dar olan belediyeler tek başına bel
de planı yaptıramadıkları için, arala 
rmda 28 milyon levalık bir pli.o koo· 

Milliyet'in edebi romanı: 47 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Namusun dili olsa da gramo
fon plaklarına bildiklerini söylese. 

Kızların arasında tair adı veri
len deli Mualla hemen bir güfte ve 
bir makam uydurarak parmakları-
1ı taklatmağa batladı: 

- Et satarız! Et satarız! 
Di,i kirli auratlarız. 
içimizi kimse bilmez 
Her gün derde dert katarız, 
Şu hayatın suratına 
Haktuuu! Diyip yan yatarız. 
Et satarız! Et satanz! 
Sonyiiiiii! T rala,lala,la! 
Tiray Tay •••••••••••••••• 
Kararlaştı: Petek her sabah er· 

kenden "klübe gelecek. Akf&Dlll ka
dar dersine çalıtacak. Gece bir iki 
numara yapıp toplıyacağı parsayı 
kakao kutusuna koyup biriktire
cek. Sonra Nihal'in odasına gidip 
yatacak. 

- İyi ama, dedi üstat. Kız sen
den korkuyorum. Çocuğa kendin
den bir feyler kaptırıverirsin ya
nar yavrucağın başı. 

- Hiç korkma. O benden değil. 

Ben ondan bir teyler kapacağım. 
Odamda o varken, kötü bir örnek 
vermemeğe çalışacağım. Çalıştıkça 
ben iyi olacağım. Hiç olmazsa bir 
kaç saatlik ömrüm onunki kadar te 
miz, masum geçecek. ikimizin ona 
yaptığımız bir küçük iyliktir. Ama 
onun yanımda geçecek varlığı, 
bence, benim için çok büyük bir 
iylik olacak. 

- Kız sen neye et kızı oldun? 
- Hocam! Y anlıt sorma! 
- Nasıl sorayım? 
-Şöyle sor: Kızlar! Siz neye 

et kızları oluyorsunuz? 
Deli Mualla atıldı: 
- Sen de yanlıt soruyorsun 1 
- Nasıl sorsun tair?! 
-Kızlar! Sizi niçin et kızlan 

yapıyorlar? 
Sonra tekrar eskiden uydurduğu 

bir •arkıyı avaz avaz söyledi: 
Et kızları! Et kızları! 
Yarı gece yıldızları! 
Neye çalar sizi, sizden 
Faziletin hırsızları! 
Piyano ses verdi. Keman gıyla-
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TABANCA 
- Fransı~adan -

Ludovic ikinci sene de 11ruftan dö
nünce, anası babası çocuğu mektep
ten almağa karar verdiler: 

- Seni amcana göndereceğiz. de
diler, zaten onun da bir çırağa ihtiya 
cı var .. 

Julien amcanın bir sili.hçı dükka
nı vardı. Y egenini büyük bir memnu· 
niyetle kabul etti: 

- Aman baban iyi düıünmüt, de
di, bir defa işleri kavrasan, sen dük
kanda kalır11n, ben de §Öyle bir az fe 
rahlar, dıfarıya çıkarsın. 

Diğer taraftan Ludoviç de yeni itin· 
den çok memnundu. Jülien amcadan 
defter tubnağa yetişecek kadar malu
matı çabucak öğrendi: Ayni zamanda 
Ludoviç törpü, çekiç ve hamlaç kullan
masını da öğreniyordu. Sonra mÜ§te
riyi kartılamasıru ve malını methet .. 
mesini de İyi beceriyordu. 

Bir gün öğleden sonra Julien amca 
civar kahvelerden birinde tavla oyna 
mağa gibnişti. Oraya kendisi gibi dük 
kanlarına yeğenlerini yerleıtinniş es 
naf devam ederdi. 

Julien amca gittikten sonra,. ditk .. 
ki.na bir kadın girdi. Genç, güzel, şık 
bir kadın .. 

- Bir tabanca istiyonım, dedi, mf"
se:a §U: 

Büyücek otomatik bir tabancayı 
gösterdi. 

Ludovic o vakte kadar çok taban· 
ca satmrf, ve mÜ§terilerinin bu taban
calarla ne yapmak niyetinde oldukla· 
nna merak bile ebnemiıti. ilk defa 
içine bir ıüphe girdi .. Dikkatle mÜş· 
lerisine bakb. Anladı ki, kadın sinir· 
li .. O anda bir cinayet levhası gözle
rinin önünde canlandı. Kadına taban
ca sabnamak li.zım geldiğini anlıyor 
du. Fakat nasıl bir vesile bulsun. Son 
ra müıteri kaçırdı diye Julien amca
nın canını sıkırut olmaktan da korku· 
yordu. Hulasa beceremedi. Zaten !uı
dın tabancayı eline alınış, işleyip işle 
mediğine bakıyordu: 

- Bu iyi, dedi, bir kutu da fişek 
ver. 

Çocuk fiteği de verdi ve kadını ne· 
zaketle kapıya kadar teşyi etti. Fakat 
kapıyı kapatınca, kadının arkaaından 
ko§UP kolaylıkla veya zorla tabanca· 
yı elinden almağı düşündü. 

Kadın köteyi dönünce bu endi,e 
bi.sbütün içini yemeğe bati adı. Bir ci · 
nayet olacağı hakkındaki şüpheleri bir 
kanaat haline girdi .. Bu kadın birisi
ni öldünneyeı:ekse ne diye tabanca a· 
lır?. Bu cinayette şeriki cürüm olmı.k 
fikri vücudünü hırpalıyordu. Kendi ka-

peratifi yapmışlardır. 
Ayni mahiyette mütterek lı gÖr· 

mek üzere bir de 45 milyon leval<k 
sular kooperatifi vardır. 

112 milyon levalık bir bütçe ile ı· 
dare edilen Deliorman havalisi su 
tevziab bundan hariçtir. 

* * * 
Avrupa büyük tehirlerinin geni§ 

a>falt caddelerine mukab'I, Bulgarla 
rrn Sofyada yaptıklan mini mini sarı 
parke taılarla süılenmiı yolları daha 
~~k ve zarif görünüyor. 

Genç kızların ipek Üzerine elde 
i~ledikleri oyalar gibi, toprak üatüne 
pek mahirane yerleılirilıniı olan bu 
sarı parkeleri methebneden ceçmek 
haksızlık olurdu. 

Bulğar komşularımız, bu yollar i· 
çin çok büyük masraflar ebnişler, fa 
kat taılarımn yalnız bir tarafımn 35 
sene dayanacağını dütünerek bu ma• 
rafa katlanmıtlardır. Şura11nı da kı· 
saca hatırlatayım ki, bütün bu güzel 
yolların ÜT..".!rinde ve kenarında ge(.;e' 
hayab yoktur. Akşrım üstü Darülfü· 
nun talebele .. inin kesif kalabalığı ara 
sında gelip geçenlerin hararetli müna 
kafalarından başka cıvıltı ve ıakrak 
lık duyulmaz. Bu itibarla da Sofya, 
yalnız ciddi ve sakin çalıtanlar için 
bir inziva yeridir. 

K. NACI 

dı. Banço cızırdadı. Hepsi anladı· 
lar ki provaların ikinci kısmı bat· 
lamak ü:r.eredir. 

Onlar konuturlarken Petek içeri 
girmİftİ. Şipnan Maaama kartı bir 
yumuşaklığı vardı. Ne derse seve
seve yapıyordu. Bunu bilen kadın 
hiç bir fırsatı kaçırmazdı. 1,te tim· 
di de ka,Ia göz arasında kızın ö
nüne bir sıcak sulu tencere daya
llllf, yanına da bulatılc kaplarını 
koymuf, tabakların kaba kirlerini 
ucu deynekli bula,ılc bezi ile temiz 
letiyordu. Bu i'lerin karşılığı ola
rak ta kızın saçını tarıyor, tırnak· 
)arını kesiyor, bulaşıktan sıcak su 
artıkça batını, gövdesini sabunla
yıp yıkıyordu. 

Köye gönderdiği son mektuba 
cevap gelmişti. Bu cevap üstada 
karşı yazılmı,tı. Kızın anasının çok 
tan öldüğünü yazıyordu. Gönderi
len parayı da geri çevirmemi,Ier
di. Anası mehrum olurken ihtiyar 
heyetine, komşulara söz veresimiş 
ki Petek ne para gönderirse köy 
hocasına versinlerıniş, o da anası
na babasına Yasin okusunmu,. O
nun için helalından yarısını hoca
ya vermişler, yarısını da dam kira
sı olan Emü' nineye. 

Üstat öfkeli, öfkeli mırıldandı: 
- Bir daha metelik gönderir

sem iki olsun. Fravunlar kızın pa
rannı talan etmişler. Kızın parası· 

rarsızlığına ve alçaklığına linet etti. 
Bütün gece uykusu· kaçtı. Ortalık 

ağarınca dü~ünmeğe vardı. Acaba ci
nayet oldu mu? Kadın biri•ini öldür
dü mü? 

Sabah gazetelerine merakla göz 
gezdirdi. Korkusunda pek haklı imis. 
Birinci sahifede §Öyle bir ıerlevha: 
"Kıskanç bir kadın kocasını yaraladı 
ve öldüğünü zannederek kendisini (il 
dürdü!' 

Altında da facianın tafsilatı yazılıyor
du. Hadi•e Julien amcanın oturduğu ma 
hallede olmuflu. Tabanca yeni idi. Bel· 
baht kadırun tabancayı bir gün evvel al
dığı bile yazılı idi. 

Ludoviç'in aldığı diğer gazetelerden 
birinde kadının yerde yatan cesedinin 
resmi bile vardı. F otoırrafı görünce son 
§Üpheleri de zail oldu. Bu yerde yatan 
yüzü kanla bulaşık kadın, isteseydi onu 
bu akibetten kurtannası elinde olan ka· 
dındı. 

Ludovir. o andan itibaren kendinden 
~endi. Pitmanlık ve vicdan azabı içini 
yiyordu, h"li değifti, düşünceli, mahzun 
bir adam oldu. H~tta si!iihcı dükkanın· 
dan çıkmağı da dÜ!Ündü. s·u karannı am 
casına, ana ve babasına da söyledi. Fakat 
bu kararın hakiki sebebini söylemekten 
utandığı için kimse meseleyi ciddiye aJ. 
madı. O d" dükkanda kalmağa mecbur 
oldu. 

Haftalar !feçti, fakat Luıtovic bir tür
lü zihnine aaplanan cinayeti unutama
yordu. Olü kadının vüzü aklından çık· 
mayor, rüyalarına giriyordu. 
Yavaş yavaş böyle hayalen hep o ka

dınla yaşamağa alııtı. 
Bir ~ün Ludoviç yaln,zdı. a; ... .ı- ... -~?!

leri kamaştı. Genç tık, güzel bir ka· 
dın dükkanda., içeri ~irdi. Ludovir. te
reddütsüz kadını tannnıl!tı. Kendini öldü 
ren kadın. 

- Sizden aldığım tabaııcayı geri ge
tirdim, Tecrübe için tetiği ilk çekiıte bi· 
le işlemedi. 

Ludoviç dona kalmıştı. 
- Siz ..... siz misiniz? tlive kekeledi. 
Genç kadın hayretle dükkancıya bakb: 
- Evet, benim, dedi. geçenlerde siz. 

den tabanca almı!lım, Bunda şaşılacak 
ne var? 

O zaman Ludovic i•i anlattı, Kadın 
hikayeyi dinleyince -bk kahkaha salıver
di: 

- Görüyorsunuz ya, ölmüş değilim. 
Hatta ölme~e niyetim olmadı~ı icindir 
ki, sizden tabanca aldım. Çünkü tek ba
şmıa arasıra otomobilimle e-ezmeğe çı
kanın. Tenha yerlerde yalnız bir kadın, 
ne olur, ne olmaz değil mi? 

Sonra '\C~İni değiştirdi: 

- Tamir uzun ıürer mi.? 
Ludovi.-: tabancayı muayene etti. Ya

nın dakikada tamir edilecek bir bozuk. 
luk 

Fakat Ludoviç dedi ki: 
- Şimdi elıleki islerimiz bir az fazla .. 

yann, yahut o bir gün gelebilir misiniz? 
Kadın ~ıkınca Ludoviç kendi kendine 

düşündü. NedPn bövle bir yalana lü:rum 
görmüştü? Birden hakikati ımhdı. Hiç 
olmazsa bir defa daha olsun kadını gör
mek. 

Zavallı Ludovir.! Evvelce kadmm ken
di yüzünden kurban !"ittijlini zannediyor 
.ıu. Fakat §İmdi kendi•i kurhan olmuş· 
tu. 

1 ı~ "'re J~ci 1 
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'Milliyet bu aütunda it .,. irçi uri
;yenlercı ta&1auut ediyor. lı 11• iıçi 
utiycnler bir m•lrtupla ı, biiro
m.:ıza müracaat «tmelidirler. 

iççi istiyenler 
IngiHzce, fransızca bilen S. N. Ha

nım İş bürosuna müracaat edebilir. 

it arayanlar 
Yeni harfleri okur yazar tecrübeli 

bir rfend.i çok ehven şeraitle odru:ılık 
kapuculuk garsonluk ve buna benzer 
bir i~ arıyor. İsteyenlerin iş ~ürosu 
İbrahim. 

nı kakao kutusunda da tutmamalı. 
lş Bankasına yatırmalı. Kıza da 
bir ~ey söylememeli. Anasının, sağ 
olduğunu sanan küçüklere doğru
yu söylemek bir cinayettir. Varsın 
avunsun. 

ı. 
- Do, re, mi, fa! 

D . . f 1 - o, rı, mı, e. 
-Olmadı! 
- Do, re, mi, fa! 
-Aferin! 

S. ı· . 1 - ı, a, re, mı. 
- Si, la, re, mi ! 
-Aferin! 
- Ben kelebek tarkısını bitir-

dim. Söyleyim mi? Öksüz kızlar 
türküsünü de belledim. 

- Hesap dersin ne oldu? 
- Nihal bacı çalıttırdı. Ama ya-

rısına kadar. O da ötesini bilmiyor
mu,. Birbiri altına dörder rakam 
yazıyorum. Hepsini toplıyoruın. 
ikiye üçe pay ediyorum. Nihal ba
cı bundan ötesini bilmediği için bu 
kadar öğretti. 

Bu her sabah böyle idi. Nihal'in 
koynundan kalkar kalkmaz. Elini 
yüzünü yıkar. Uyandırmamak için 
gürültü etmez. Pansiyonun mutfa
ğına gider. Fatma teyze saçını ta
rar. Giydirir. Biraz bir feyler yedi
rir. Oradan doğru klübe gider. 

Önce musiki dersi 

Sağlam fikir - Temiz ve 
sağlam vücutta bulunur 

Bir insan için hayatta her ıeyden 
evvel ve en ziyade dikkat edilecek 
cihet temizliğe riayettir. Maalesef 
kadın erkek bu hususa lüzumu dere
cede ehemmiyet vermiyor ve bunun 
layık olduğu mertebede kıymetini tak 
dir edemiyoruz. Maddeten t-ımiz ol· 
mıyan manen de temiz olamaz. Vü
cudü temiz olınıyruıın ruhu, fikri de 
temiz olamaz. Ve selimet te bulmaz. 
Düzgün. ve temiz bir muhitte yqayan 
ve her gün banyosunu yapan tertemiz 
çamatırlı bir kimse pislikten gelen 
maddi, manevi her türlü fenalıklar· 
dan daima masun ve mahfuz bulunur. 
Bu, bir hakikattir ve bu hakikati teyit 
eden yüzlerce binlerce misal irat edi
lebilir. Harbıwnumiden sonra maiıet 
darlığı münasebetile baı.ı aileler dar 
yerlere sıkışıp barınmak mecburiye· 
tinde kaldılar. Ailesi efradı 8 • 10 ki· 
ıiye baliğ olan vaktile zaman gÖrmÜf 
terbiyeli bir familya iki odalı kümes 
gibi bir yerde yaıamıya mecbur olur. 
Ve her türlü ihtiyaçlarını da bu 
dar yerde yapımakta rnııztar kalırlar· 
sa tabii ne derece temizliğe dikkat el· 
seler de izdiham, bavasızlık ve biri
birlerinin nefeslerile zehirlenmek ne· 
ticesi adedi beş altıya baliğ olan ço· 
cuklarm ne maddi ve ne de manevi 
'ıhhat1eri yolunda gider ve ne de neş
vünümaları tabii seyrini tak.ip eder. 
Nihayet terbiye ve ahli.kları da bozu
lur. Yeni yeti§en nesiller için yeni· 
de~ yeniye bir takım terbiye sistem· 
leri düıünmektense bir §eyden evvel 
bunları temiz bir hayat ve muhitte ya 
ıamak menafiini takdir etmeğe alıı
tınnalıdır. 

ISTANBUL ı 

18 sramofon 18,30 frana~ca c!el"-s (lleTle
rniı olanlara) 19 K.em•l Niy.ui n~y ve ar .. 
kadatlan, 20 Nebil oilu lama.il Hakkı J;..,y 

20,30 kemani Retırıt Bey ve ark3.d:ı.tlanıun 
refakatile Vedia Rıza Hanım ve Muzaffer 
Bey, 21,30 gramofon, 22 Ana:!olu ajan.,. 
bor•a fıaberi, aaat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon... 

]~ : Alaturka •~. 
18,45 : Viyolonsel konaeri. 
19,15 ; Alaturka •az. 
20,15 : Ajana haberleri. 

VARŞOVA, 1441 m. 

19,40: Plik ile koro konaeri. 21: Halk konCe• 
ri. 23,05: Dana muai.kiai. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,20: Ateryeden iki opera temaili. 1) GaJari' 
nin .. Der Widerapenatiae Priru:,. 2) Süppe' 
nin (Gala 'çayı) opereai. 22,10: Cırız. 24: Si. 
san muaikiai. 

ViYANA, 518 m. 

21,35: Haftanın haberleri. 22.05: Senfonik koq 
•er. 23,50: Pli.k ile dona muaikiai. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 

21: Haberler - Plik. 21.35: Offe.nbacb'in 
(Hofman'ın hikiyeleri) opereai. 

PRAG, 488 m. 

21: izci netriyatı. 21,45: lbrani ıarkıları. 21,SS 
muhtelif. 23,20: Karııık konaer. 

BÜKREŞ, 394 m. 

18: Aakeri konaer. 20.,25: 
22.20: .Konaerin devamı 

itizar 

Senfonik kona er 

Radyonun aeçen aün dercettiiimiz hafta. 
Jık proiramında bu.ı 1anlıtlıklar olmuıtur. 
Bu aebepten okuyucularımızd•n aünlük proi 
ramı takip etmelerini rica ederi&. 

----·-
Yeni na,rlyat 

Talebe birliğinin gazetesi 
Milli Türk Talebe Birliğinin ne,re 

baıladığı (Birlik) isimli gazetenin i· 
kinci aaym dün intiıar ebniıtir. ikin· 
ci sayıda Talebe Birliği memleketi· 
mizdeki ecnebi mekteplere tiddetle 
hücum ebnekte ve bunların bir an ev· 
vel kapanması için gençliğin mücade· 
le açacağını yazmaktadar. 

İsta'flbul 4 ün<:Ü icra memurluğun.dan~ 

İstanbul 4 üncü hukuk mahkemesinin 

kararı üzerine satılması lüzumu hasrl 

olan ve Bakırköyiine tabi Kotrunya çift 

liğinde biçilmiş ve tepe haline getiril

miş olup beher okkasına birer kuruş 

l:ıymet takdir edilim (219000) bin okka 

kuru otun 16-8-933 tarihine müsadil çar· 

şamba günü saat 14 ten 17 buçuğa ka

dar dairemizde açık arttırma suretile 

satılacağından talip olanların yevmi 

muayyenin.de dairemize 933-2621 dosya 

numara.sile müracaatları ilan olunur. 

(6056) 

Çocuk vefiyatı elyevm gene acına
cak derecede olduğu malfundur. Ayni 
zamanda çocukların büyük bir kısmı 
bütün hayatlarında ve ömürlerinin so 
nuna kadar devam eden bir takım sa
katlık ve malfiliyetlerle yaıarlar. Bu 
illet ve dertler çocuklukta iyi bakılmı
Y~ ve fena ıeraitihayatiye içinde ya
ıatılan kimselerde bulunur. Temiz 
hayat içinde ya§ıyan kimsenin düşün• 
cesi f:kri de temiz olur. Sıhhati tam 
vücudü sağlam bulunur. Kolay ve ça 
buk hasta olmaz. Bu itibarla gerek ıah 
san ve gerek memleket nam ve hesa· 
bına mali zayiati mucip olmaz. Ayni 
zamanda memleketin servet ve meın
balarının balkın ihtiyacile mütenasip 
bir ıekilde taksim ve tevzi edilmesini 
temine hizmet etmif olur. Bir memle
ket halkının sıhhatlerini tabtıemniyet 
ve muhafazada hulundurmak üzere 
sigorta sistemi vazife deruhte edenler 
ağır bir yük altına girmit olurlar. 
Her hangi bir işin te§kilitı noksan, 
teftiş ve mürakabesi kusurlu olursa 

onda muvaffakıyet tam olmaz. Ve ne· . f:JıtJ ' lı"''. llı"'yı~t ticede fayda ve hayır görülmez. Her 
ne kadar bugün çocukların mektep· 
lerde aık sık bbbi teftiıJeri yapılmak· 
ta ise de bundan hakiki bir fayda 1 

beklenemez. Bu hususta daha esaslı ı 
ve radikal tedbirler almak li.zmıdır 
Bunun için de iki cihetten yürümeli ve 
bir taraftan her türlü şeraitiaıhhiyeyi 
cami idareli binalar tedarik ebneli 
diger taraftan da sıhhat ders ve terbi
yesi yalnız çocuklara verilınekle ikti· 

1 
fa etmeyip te ayni zamanda onların 
veli ve ebeve}mine de verilmelidir 
Beslenilen gıdanın kıymeti hakkında 
esaslı malilmat n f ksanıdır ki elyevm 
bir çok gençlerin mesai hayabnda ve 
iş batında muvaffakıyetsizlik ve yeis 
ile karıılaşmasına sebep olur. işte bu
nun için sağlam ve sıhhi bir muhitte 
kuvvetli ve çalııkan bir neııoil hazırla· 
malıdır. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Sonra kıraat. imla: Hesap. 
Musikide çok ve çabuk ilerliyor

du. Üstat bu ilerleyif gücünü gör
dükçe seviniyordu. Onu bir ger
çek sanatkar yapmağı ülkü edin
mişti. Hayatımda en güzel eserim 
bu olacaktır diye düşündükçe he
men olmuf, yapmıt gibi mutlam· 
yordu. 

Hele oyunda eteğini tutacak 
yoktu. Köy oyunlarından en karı
şık figürlü Avrupa danslarına ka
dar bir kaç görütte - oynayıfta 
değil - hemen kapıyor ve şa,ıla
cak kadar güzel oynıyordu. Bunun 
içindi ki haftanın bir kaç gecesi 
klübün barı dolup dolup botalmak 
bilmiyordu. 
Ahır sekisinden gelen Petek, a

hır eskisinden bozma barın mini 
mini bir yıldızı olmuftu. Ama bu 
böyle sürmezdi. Böyle sürmemeli 
idi. Onu mektebe vermek gerekti. 

Üstat kendisinin Ankarada uzun 
zaman kalmıyacağını aklına geti-
remiyordu. Sanki yıllarca 
kalacak ve bu çocuk ta 
bu sayede yetişecek. Klüpte 
kardeşinin uzunca bir misafiri ol· 
duğunu dü,ünmiyordu.Peteğin yıqı 
geçkindi. 1llanektep çağını atırdığı 
için almıyorlardı. Ondan ötürü 
ilkmektep imtihanlarını vermek i
çin çalışıyordu. Eğer bu gibi çocuk , 
!ar için bir müessese olsaydL .. 

1 
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ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hariç İç.İn 
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Gelen evrak c•ri verilmez.- Müddeti 
seçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ· 
rac•at edili.r. Gazetemi.:z i.li.nların meı'u· 
liy•tini kabul atmaz. 

BUGÜNKÜ HAVA' 
Yeıilköy aıkeri raaat merkezin-:!en Y• 

rilen malitmata 2öre buKÜn hava aç.ılır: ve 
mütahavvil rüzsi.rh olarak devam edecek
tir. 

2-8·1933 tarihinde haTa ta~:rilıci 758 mi
limetre, en fazla ııcaklılıc 26, en u: tıcalt· 
hk da 22 derece idi. 

Üstadın batka bir sevinci daha 
vardı. Hayatının bütün acı yorgun· 
luklarım bu kimsesiz kızın tatlı, 
masum gözlerinde dinlendiriyordu. 
Üstat o gözlere baktıkça bahar 
Bursaaının penbe sisli göglerine, 
Mudanya kıyılarının etsiz akfAID 
güneşine, Umurbey'in mor ufukla
rına ve nihayet kendi benliğinin 
enginlerine bakar gibi oluyordu. 

Bir serendip incisi bile denizle
rin dibinde arasıra açılır. Fakat 
bir vazo inciden daha değerli olan 

üatadm musiki dehasını hayat; ka
lın çelikten bir kutuya kapamıştı. 
Onu açacak eller dağılmıf, onu bi
lecek gönüller uzaklatmıf, onu an
Jıyacak insanlar bakmadan sür.ip. 
geçmitlerdi. Onu Uludağ'ın çağla. 
yanlan dinlerdi. Onu Çekirge ya
maçlarının ıssız ve yıldızsız gece
leri anlardı. Onu duyabilenler, kos 
koca bir yanar dağın nasıl olur da 
bir yaz yağmuru altında söner ol
duğuna tatarlardı. Bu koskoca ya
nar dağ artık fıtkırmıyordu. Yan
lış. fışkırıyordu ama kendi içine 
doğru... -

Güzel sanat dahilerinin pala
mut, torik bolluğuna ta' çıkaracak 
bir bolluk gösterdikleri bir zaman
da Mehmet Baha Yayla kızı Petek 
le kimsesiz ve unutulmtıf yafıyor
du. 

(Bitmedi) 
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Yeni tayinler de dün çıktı .. 
(Başı 1 inci sahifede) 

aon zamanlar namzet profesör muavi 
ni Akdes Nimet Bey, umumi coğraf
ya namzet profesör muavini Ahmet 
Hulusi Bey, umumi felsefe namzet 
profesör muavini Mehmet Bey, içtima 
iyat ve ahlakiyat namzet profesör mu 
avini Ziyaettin Fahri Bey, ruhiyat ve 
terbiye namzet profesör muavini Sab
ri Esat Bey, Türk dili ve edeb.iyab 
namzet profesör muavini Dr. Ali Ni
hat Bey, garp edehiyatlan namzet 
profesör muavini Rami Bey. 

ilahiyat Fakültesi 
Türk dinleri ve mezhepleri tarihi 

profesör Köprülü zade Mehmet Fuat 
Bey (Fuat Bey mülga darülfünunda 
da İlahiyat fakülteainde bu kürsüyü 
i~gal ediyordu.) 

Fen Fakültesi 
Temami ve tefadüli ve yüksek riya 

zi tahHI profesörü Kerim Bey, umu
mi riyaziyat ve yüksek cebir namzet 
profesör muavini Hüseyin Fernıh Re 
fik Bey, Tamami ve tefaduli ve yük
sek riyazi tahi;J namzet profesör mu
avini Cahit Arifi Bey, Riyazi mihanik 
ve yüksek hendese namzet profesör 
muavini Ratip Bey, umumi kimya nam 
zet profesör muavini Rsınziye Hanım, 
sınai kimya namzet protesör muavini 
Halidun Nüzhet Bey ve Saffet Riza 
Hannn, nebatat namzet profesör mu
avini Hikmet Ahmet Bey, hayvanat 
namzet profesör muavini Suat Nigi.r 
Bey ve Fazı le Şevket Hanım. 

Elektroteknik 
Fen fakültesine merbut elektrotek

nik enstitüsünde profesör gene Dösye 
dir. Namzet profesör muavini olarak 
yeniden Kadri Bey alrnmışbr. 

Kimya Enstitlisü 
Fiziki lı;:imya profeaörü gene M. Va 

lansidir. Namzet muavinliğine Ali Rı 
za Bey alınmı§tır. 

Hukuk Fakültesi 
Hukuk fakültesinde tarihi hukuk 

oiei ai hukuk baılangıcı ve felıefeıi ta 
ri~i olarak ihdas edilmiı ve bu dersin 
m\:allimliğine Dr. Ferit Bey tayin e .. 
d 1:nittir. Bundan batka hukuku ida
ı"Y" profesör Sıddık Sami Bey, dev
letler umumi hukukuna muallim Me
ll"'nenli Etem Bey, Türk hukuk tari
h ı nc muallim Ali Fuat Bey (bu dera 
'! ' yeniden ihdas olunmuıtur.) lkb
~,at ve iktısadi mezheplere muallim 
""..zamettin Ali Bey. Medeni hukuk 
ııamzet profesör muavinliğine Münif 
Hayri, Kara ve deniz ticareti hukuku 
n a mzet profesör muavinliğine Zihni 
Bey . 

Tıp Fakültesi 
Hariciyeye muallim Ahmet Kemal 

Bey, hariciyeye muallim Bürhanetıin 
Bey, deri ve frengi seririyatına mual
lim Hulusi Behçet Bey, akli seririyat 
profesörlü~üne Mazhar Osman Bey, 
radyolojiye muallim Salahattin Meh
me! Bey, umumi emraza muallim Nec 
mettin Rifat Bey, çocuk bakımı ve he 
kimi dersine muallim lhsan Hilmi Bey 
Hıfzıssıhha dersine muavın Muhittin 
Ali Bey, Tıp müfredatı dersine mual
lim Nabi Bey, marazi t(•~ rih dersine 
muavin Besim Bey, dahiliye seririya· 
tına muavini Nebil Bey, hariciye se
ririyatına muavin Ahmet Fahri Bey, 
kadın ve doğum seririyatına Hüseyin 
Naşit Bey, deri ve frengi dersine Ce .. 
vat Kerim Bey. 

Dişçi mektebi 
lstomanoloji ve umumi eınra.z mu: 

allirnliğine Omer NA~ı~ .. ~ey, ~umı 
ağız cerrahisi mualhmlıgıne Kazım 
İsmail Bey. 

Hanımlar 
Kadrodı> görülcü,:ü veçhile Fen 

faküatesi!le alınan namzet muavin pr°'" 
feı:öl'ler nıeyantnda üç hanım vardır. 
Mülı:ıa darülfünunda hanımlardan a
sistanlar varc.1

1. Fal,at muavinler yok
tu. 

Dereceler 
Yeni teşkilatta hocalık dereceleri 

tunlardır: 
Profesör, muallim, profesör muavi .. 

ni, muavin namzedi, asistan. Evvelce 
bu dereceler dört idi. 

Makamlar ve maaşlar 
Yeni teşkilô.tta Tıp ve hukuk fakül

teleri umumi katiplikleri lağvedilmiı
tir. Bu makamların maaılan 75 ıer 
lira ücretti. 

Yeni vaziyette Darülfünun eminli
Yi makamı ücreti 200, fakülte reialik 

.. eri makam Ücreti 100 liradır. Di19i, 
eczacı, yabancı diller mektebi müdür 
lükleri makam ücretleri 75 lira, islim 
tetkikleri enstitüsü müdürlüğü maaıı 
50 liradır. 

Yeni kadroya yeniden alınan nam· 
zet muavinlerin asli maaıları bir kıs· 
mırun 45, bir kısmının 55 liradır. Mu
allim ve profesörlerin maaılan kıdem 
!erine göre tahalüf ebnetkedir. Profe 
sörlerde en fazla maat alan asli ola
rak yüz liradır. 100 lira '41İ alan pro 
fesörler en fazla tıp ve hu'lı;uk fakülte 
lerindedir. Edebiyat fakültesinde 100 
lira asli maaı alan profesör yoktur. 
Muallimlerden de asli maaı olarak 
55 , 70 lira alanlar vardır. 

Üniversiteye yeniden alman Türk 
muallim, muavin ve muavin namzetle 
rinin adedi 49 dur. Mülga darülfünun. 
dan Üniversiteye sirenlerin mecmuu 
SZ idi. Öğrendiğimize göre Üniversi• 
teye alınacak ecnebi profesörlerin a· 
dedi 38 kadardır. Ecnebi diller mek
tebine muhtelif lisanlar için 9 ecnebi 
porfesör getirilecektir. Ecnebi profe· 
aörler muayyen tahsisat alacaklardır. 
Na kadar olduğu timdiden mali'im <le 
fildir. Esasen getirilecek ecnebi pro
fesörlerin hepsi tamamen taayyün et
miı değildir. Kendileri ile mukavele 
yapılanlardan mühim bir kısmı §ehri
mize gelmiıtir. Bir kıamı ile de muha
bere ve müzakere cereyan ebnektedir 

Fen fakültesinde iki profesör müs
tesna, diğer profesörlerin hepsi ecctc
bidir .. Eczacıda bir muallim mü~t~sna 

1 hepsi ecnebidir. Yeni kadroda asistan 1 

lar henüz yoktur. Bir çok yeni asistan 
alınacaktır. Bunları fakülte profesör
ler mecliai tayin ve Maarif vekileti 
tasdik edecektir. Nazmet profesör mu 
avinliklerinde de münhaller vardır. 
Bunlar için de müsabaka imtihanı a .. 
çılacakbr. Bütün kadro teırinievvelde 
derı senesi ba§ına kadar tamamlan .. 
mıt olacaktır. inkılap ve islim tet
kikleri enstitüleri kadroları hazırlan
mıt olup tebliğ edilmek üzeredir. 
Diğer 5 enstitünün kadroları benü:ı: 
tamamlanmamı§br. 

tarihi lıürsüsünün inkılôp hoJafırruzı 
bizzat y"§amıı ve inkılap tarihi hak
kında ihatalı tetkikatta bu!unmuı o
lan Maarif Vekili Reıit Galip Beyefcn 
di tarafından deruhte buyurulması E
debiyat fakültesi riyasetinin 2 Ağustos 
tarih ve 1 numaralı te.zkereaile rica 
edilmektedir. Eminliğin yürekten iı
tirak etmekte olduğu bu ricanın tahak 
kukunu diler ve yüksek saygılarımı 
sunarım elendim. 

lstanbul Üniversitesi Emini 
Dr. Profesör Neıet Ômer 

Emin Netet Ömer Bey bu hususta 
dün bir muharririmize demiıtir ki: 

Üniversite teıkilitında eczacı mek 
tebi bp fakültesinden ayrılarak Fen 
fakültesine raptedilmiıtir. Ditçi mek 
tebi de Tıp fakültesine raptedilmiıtir. 

Bugün maaş veriliyor 
Üniversitede bugün ağuıtoa maaıı 

tevzi edilecektir. Maaı alacaklar ıun
lardır: 

Mülga Darülfünun kadrosunda mev 
cut olan bütün talim ve idare heyeti 
Üniversite kadrosunda yer alanlar 
maqlanru ancak vazifeye baılayacak 
lan te§rinievvel ortalarında alacaklar 
dır. Darülfünundn Üniversiteye geç
miyen hocalar maaılarını bir sene tam 
olarak alacaklardır. Keza Üniversite 
ye geçmiyen memurlar da maaılannı 
iki ay tam ve müteakıp aylarda nı
•ıf alacaklardır. Açıkta kalan profe
sörler bu bir sene zarfında muhtelif 
vazifelere tayin edilecektir. Yaıı ile
rile~ olanlar tekaüde sevkedilecek 
tir. 

idare kadrosu 
Üniversite idare kadrosu da yeni 

den teıkil edildiği için eski Darülfü-
nundan yeni kadroya geçmi-
yen mühim mikdarda me-
mur vardır. Bunlardan onu 
tekaüde sevkedilmiıtir. Tekaüde 
•evkedilenler arasında em.inlik tahri .. 
rat müdürü Mehmet Ali, Hukuk kale 
mi batkitih.i Nuri, kütüphane memur 
!arından Recep Ferit, İlahiyat baıki
tibi Rıza, emanet kalemi mümeyyizi 
Arif, sicil mümeyyizi Şevket beyler 
vardır. Açıkta kalan memurların ye
rine yeni memurlar tayin edilmittir. 
Eminlik tahrirat müdürlüğüne Edebi
yat fakültesi baıkitibi Sıtkı Bey veki· 
!eten tayin edilmiıtir. Eminlik kale
mi kadrosu tamamen yenilenmittir · 

Tekaüde sevkedilenlerden 30 sene 
hizmeti doldurduğu halde 65 yaıına 
eelmemit olan bazı memurlar itiraz i
çin Şurayi Devlete müracaat edecek
lerini söylemektedirler. ldare kadro· 
sunda tasarruf maksadile bazı birleş
meler de yapılmıtbr. Tıp fakültesi ile 
~ukuk fakültesi merkez binasında ol
dukları için idare için ayrı 
ayrı kalemler teşkil edilmemit, bir tek 
kalem vücude getirilmittir. Tıp fakül 
tesi muhasebesi de liğvedilmiıtir. Mer 
kez muhasebesi Tıp i§lerini de göre
cektir. Bütün idare kadrolarında te
kaüt edilen memurlardan ba§ka yir
mi kadar memur açıkta kalmııtır. Bun 
dan batka 50 hademe de açılı:ta kal
maktadır. 

Islahat İfleri 
Maarif müıteşarı Avni Bey dün Ü

niversitede ıslahat heyetile birlikte 
mesaiye devam etmiıtir. Dün yeniden 
alınacak namzet muavinlerle temas 
ve müzakere edilmittir •. 

Fakülte rei•leri de emin Neıet Ö
mer Beyi ziyaret ederek muhtelif itler 
hakkında görüımüşlerdir. 

Tıp fakültesinin merkez binaya nak 
li için ihale yakında yapılacaktır. Na 
k:l itinin asgari müddet zarfında bit
mesi için çalııılmaktadır. 

Teırinievvele kadar bütün klinik
lerin, liburatuvarların yerleımeai ik
n.ak edilecektir. Nakli icap eden ge
niı teıkilith yanız 14 iburatuvar var 
dır. 

Öğrendiğimize göre Mühendis mek 
t•bi may13ta Üniversitenin Fen fakül 
lesine ilhak edilecektir. 

Vekil Bey rahatsız 
Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Bey, 

hiraz rahatsız olduğundan dün Kadı 
köyündeki evinde istirahat etmit ve 
tıir tarafa çık:mamıttır .. Üniversite e .. 
mini Dr. Ne§et Ömer Bey dün sabah 
Maarif vekilini .ziyaret ederek bazı 
ıneaeleler etrafında görü~müılerdir. 

Müracaat edenler 
Üniversite kadrosunda isimleri gö

rülmeyen "1Ülga Darülfünun hocala
rından bazıları fakülte reislerine mii
racaat ederek vaziyetleri hakkındll 
görütmüıler ve söylendiğine göre dü
zeltilmesini istemitlerdir .. 

Vali Beyin ziyareti 
Yali ve belediye reisi Muhitıôn Bl'y 

dün yeni Üniversite emini Dr. Netet 
Ömer Beyi ziyaret ederek emin beyi 
• .. brik ebnit ve Üniversiteye muvaf
falnyet dilemiftir. 

Muzaller Beyin memuriyeti 
Sabık Edebiyat fakültesi reisi Mu

zaffer Beyin Ankarada Maarif • ka
letinde mühim bir vazifeye tayın edi
leceği yazılmı§br. Muzaffer B. dün bi 
2e henüz kendisine tebligat Y-J.ı ı,·a
dıf.ını, yalnız vekilette bir vaz~fe ala 
cağım bildiğini ıöyleıniıtir. 

inkılap Enstitüsü 
Yeni ihdas edilen inkılp enstitüsü 

On!versitede hususi bir mevki ve e
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. llu 
cnP.titünün kadrosu da tamamen. taa)· 
yün ebnittir. Türk inkılabı tıu·ihi kür 
•Üsünde Maarif Vekili Dr. Re§it Ga
lip Beyin deruhte ebnesi İçin Oniver 
•İte eminliği tarafından Maadf vtka
letine bir teklif yapdmı§br. Oıııversi· 
te yeni kurulduğu için bütün nıuha
berat ve muameli.ti. ta yeni numaı·a· 
!ar albnda yeni defterlerle yapılmak 
tadır. Üniversite dün bir :ıunıaralı 
resmi tezkeresini Maarif vekflletine 
yazmıttır. Bu tezkerede yukarıda söy 
J,.diğimiz teklif yapılmaktadır. T 4'Z• 

kere aynen §Udur: 
Maarif Vekaleti yüksek mahur·ı , ta 
istanbul Uniııersitcsi Edebiyat fakül 

te•İ kadrosunda mevcut T ü • < :rılıılôp 

- Üniversite Türkiye inkılip tari
hi kürsüsü tedrisabnı Re,it Galip 8. 
efendiye teklif ebni§tİr. K:ıbul edecek 
lerini ümit ediyoruz.' ' 

İnkılap enstitüsü kadrosunda nam
zet profesör muavinleri olarak Mük
rimin Halil, Ziyaettin Fahri ve Hilmi 
Ziya beyler vardır. Umumi Türk tari
hi kürsüsünde münavebe ile Türk ta
rihi tetkik cemiyeti azasından Sadri 
Maksudı, Akçora Yusuf, M. Şemset
tin ve H ikmet Beyler tedrisatta bulu
nacaklardır. Bundan başka inkılap ens 
titüsünde edebiyat fakültesi müderris 
leri de kendi sahalarında konferans
lar vereceklerdir. 

Yeni kadroda olmıyan hocalar 
ne diyor? 

Hukuk fakültesinden açıkta kalan 
sabık Adliye müsteıarı profesör Ke
nan Omer Bey dün bır muharririmi~c 
dcmiıtir ki: 

- Çok samimi olarak söylüyorum 
ki icraat ümit ve ihtimalin çok fevkin 
de bir isabetle neticelenmiıtir. Batka 
fakülteleri bilmem, Hukuk fakülteain 
de isabet yirmi bette yirmi üç nis • 
belindedir . Bir vakitler lstanbuı baro 
sunun tasfiyesine memur edilmiş oldu 
ğum için bu itlerin ne kadar müşkül 
ve ne ~adar hatalara maruz olacağını 
tecrübemle bilir ve Maarif vekili Be
yin muvaffakıyetini hürmetle ve tak
dirle alkışlarım. Ancak sarfedilmit e
ıneklerden hakiki bir İstifade temin 
edebilmek için her teyden evvel il
me ve fazilete layik olduku kıymeti ver 
mek ve bununla ebraber ecnebi ilim 11 
11<1nlarını öğrenebilecek kudrette ec
nebi lisanları Üzerine tedrisat yapar li 
:;eler vücude getinnek elzemdir. Bun 
!ar tahakkuk ebneclikçe bütün emek
lerin, beslenen ümitlerle beraber se
rap olacağına kaniim. Hukuk fakülte 
ıinin bugüne kadar malUm liıteainde 
benimle beraber efkarı umumiyenin 
de ha.ti addettiği bir iki isim mevcut 
tur. Şüphesiz bu sözümde kendime 
ail bir hisae ayırmıyorum. Bu isimler 
Abdürrahman Münip ve Ahmet Reıit 
beylerdir." 

Kenan Ömer Bey bu kadar cezri ıs 
!abat yapıldıktan sonra Hukuk fakül
tesinden çıkması lazımgelen daha iki 
hoca olduğunu, fakat isimlerini söyle 
miyeceğini, çünkü bunu bir maiıet me 
seleai addettiğini, if;,asının hiç bir za 
m.tn doğru olamıyacağını ili.ve ebniş 
tır. 

Muslihiddin Adil Bey ne diyor? 
Muslihiddin Adil Bey diyor ki, 

- Benim İçin yeni Üniversiteye 
allahtan muvaffakıyet temennisinden 
baıka yapılacak bir §ey yoktur. 

Salim Bey ne diyor? 
- Ben bu i§ler üzerinde düıünmcm 

bile. Hükiimetin icraatını tasvip et· 
mekten başka bir diyeceğim yoktur. 

Kerim Sebati Bey ne diyor? 
- Bu husuota bir fikrim yoktur. 

Bir ıey söylemek istemiyorum .. " 

Kutubar'da cinayet 
(Başı 1 inci sahifede) 

kavgası ba§lanutbr. Reıit, ilk olarak 
Adil Ef. ye taarruz ederek kendisine 
şiddetli bir yumruk abruttır. Reıitin 
yumruğu Adil Ef. nin burnuna rasladığı 
için kendİ•ini fena halde sersemletmi§· 
tir. Adil Ef. evvelce akıl hastalığına tu
tulduğundan dolayı malulen tekaüt eılil
miı bir adamdır. Yediği yumruk onu 
büsbütün kendinden geçirmi, ve ne yap
tıiıru bilmeden bıçağını çekerek Reti· 
elin üstüne saldmnı~br. Bu bıçak kasa
turad8? bozma ~ir. bıçakbr. Retit kama 
darbesınden se•ı hır hareketle kendini 
kurtamıağa muvaffak olmus ve ilk dar
beye o sırada 8'Üriiltüye ı.,,§arak merdi
venlerden yukan ~ıkan kemancı muıevi 
Sami Ef. maruz kalmıttır. 

A:ml Ef. !l'Özü karardığı için Samiyi 
Retıt zannederek kama11nı kenıancırun 
vücudunun muhtelif yerlerine saplayarak 
yere yıkmııtır. Tam bu sırada barda ça
b§An kızlardan Melek de yetitmit ve 
Adil Ef. nin elini tutarak: 

- Ne yapıyoraun? diye mini olmak 
istemi§tİr. Adil Ef. nin elinde salladığı 
kama bu sefer Melek H. m sağ meme
•İ Üzerine saplanmıı ve kadını yarala· 
mı~t~r. Kemancı Sami, aldığı yaraların 
te~ıril.e hastaneye r>Ötürülürken yolda öl
muştur. Melek Hanımın yarası ağır de
ğildir. 

Müd<1eiumumilik vak'a akabinde tah
kikata el atmıştır. Müddeiumumi mua
vinlerinden Kamil B. tahkikatla meşgul 
olmakt~dır. Kemancı Siimi Ef. yi öldü
ren Adıl Ef ve hadisenin müsebbibi ol
maktan suçlu Re,it tevkif edilmitlerdir. 
Barda çalııan kızfardan Fikret ve Melek 
Hanımlar isticvap edildikten sonra ser
best bırakılmışlardır. Papazyan ve lhra
him nezaret altındadırlar. 

--- -o-------
Şehirde su yok 

(Başr 1 inci sahifede) 
ki, bu sene geçen seneler gibi suauz
luk çekilmi§ değildir. Çalıııyoruz ve 
süratle muvaffak olacağız." 

Sakalar karlı 
Tamirattan dolayı suların kesilmiı 

olmasından sakalar çok istifade et
miş ve bazı semtlerde pahalıy,a su 
getirmiılerdir. Dün ceşme baılan ka
labalıktı. 

Hakim kararı 
Bugün! 

(Başı 1 inci sahifede) 
sormağa karar vermiştir. Bu hususta 
Hamdi Emin Bey deıni§tir ki: 

- Hakemler aleli'imum salahiyeti 

.... amiye Bürhan Cahit Hanım 

tam sahibidirler. Onlann verdikleri 
kararlar mutadır. 

Zeki Bey demittir ki: 
- Benim bildiğim ve dünyanın her 

tarafında hakemlerin sözü son söz· 
dür. 

Güreı federasyonu reisi Ahmet B. 
diyor ki: 

- Hakem demek hakimi mutlak 
demektir. O ne derse o olur. Bunun 
değiımesine imkan yoktur. 
Diğer bir hakem de şöyle demiştir: 

- Ortada bir hakikat ve kazamlmı§ 
bir netice vardır. l\-iademki, hakem 
heyeti bu itin böyle olmasını muvafık 
bulmut itiraz edilecek hiç bir nokta 
kalman'..ııtır. Hakem kararlan layete
gayyerdir. Hiç bir kuvvet, hakemle
rin kararını değiıtiremez. Buna mi
sal olarak geçen seneki lngiltere ku
pası h5.disesinİ gösterebiliriz. 

Oradaki hadise ıöyle olmuttur. 
lngiltere kupaaı finali için Arsenal 

takımı ile lngilterenin en kuvvetli ta
knnlanndan biri karıılaııyorlar. Oyun 
baıtan bata golsüz devam ettiği hal
de son dakikalarda Arsenelin hasmı 
bulunan takımın sağ açığı yarım met 
re kornerden çevirdiği top ile oyunun 
tek sayısını yapıyor ve hakem de bu
nu görmediği için Arsenel mağlup o
luyor. Maçtan sonra, sinemalardan 
fotoirraflardan bu klübün itirazının 
muhik olduğu meydana çıkıyor
sa da hakemin veı,'iğl karar muti. 
olduğa için Arsenel mağliip olmuı 
oluyor. Bu hidi•e de gösterir ki ha
kem ne derse bir müsabakada o olur. 
N,..ıl ki, ehli hibrenin kararlarına itiraz 
edilmezse, hakemin kararr da dava e
dilemez. Hakem öyle tesbit ebnit ve 
Öyle .,ımu~tur.'' 

Samiye Burhan Cahit H. ne diyor? 
Bu hususta hi.disenin kahramanı 

Samiye Burhan Cahit Hanun ile Lo
nuıtuk. Bize şunlan söyledi: 
"- Bu hadiseden dolayı çok mü

teeasirim. Fakat Vehbi Sait Bey oto
mobilinin ağırlığından tikiyetçi ise o
tomobilleri deği§tİrerek te beynelmi
lel yanı nizaınatına tevfikan yarıı 
yapmağa hazırnn. 1§ otomobil değil o 
nu kullanmasmdadır." 

Otomobil yanılanın idare eden tek
nik heyeti azasından ve bu hadiseyi en 
ince teferriiab ile takip eden bir zat ta 
diyor iri: 

" - Bütün otomo_bil yarışları da 
beynelmilel yanı tartlanna göre ya• 
pıhr. Teknik heyet bu itlerde müte
hassıs zevattan mürekkeptir. 

Son yarııta otomobiller küçük, or
ta ve büyük dÜzde üç kategoriye ay
nlmıılardı. Bu kategori esası silindir 
kutru Üzerine hesap edilir. 1000 met
relik, 2000 metrelik 3000 ve daha zi
yade metrelik .. 

Bundan ba§ka bir de amatör ve pro 
fesyonel diye de iki kategori vardır. 

Bu yorucu ve tehlikeli yarııa hanım 
larm girmesi ihtimali ·,~erine onlann 
hukukunu muhafaza için de bir ha
nımlar kategorisi yapılmıfbr. Fakat 
bu kategori hanımlarm erkeklerle be 
raber girmek arzusunu izhar ettikle
ri takdirde ilga edilir. 

lıte son yanılar da böyle olmut· 
tur. 

Yarıfların amatörlere ait en kuvvet 
li otomobiller kısmında Vehbi Sait 
Beyle Samiye Bürhan Cahit Hanım 
kalmıtlardı. Vehbi Sait Bey 20 sene
lik bir amatördü. Samiye Cahit Ha
nım henüz üç dört yıl içinde yetitmit· 
ti. Buna rağmen ayni silindir kutrun
daki otomobillerle yanıtılar ve Sami 
ye Cahit Hannn Vehbi Sait Beyi 17 
saniye geri bırakarak bil'inci geldi. 
Kendisine hakem heyeti bir kupa ver 
di. 

Bu yarışa giren otomobiller ve kul 
)ananlar memleketin en maruf cesa .. 
retli, gözü pek toförleri idi. Mesela 
Vehbi Sait Bey yirmi yıllık bir amatör, 
kendisi eski bir otomobille iki saniye 
geri brrakan Rus sefareti ıoförü Ziya 
Efendi a-ene herkesce sürücülüğü tanın
ın•§ bir toför, Rekor kıran ltalyan 
sefareti katibi M. Arivebene beynel
milel bir ko~ucu, küçük kategoriler
de birinci gelen Aıod Efendi gene pek 
maruf bir koıucudurlar. 

Samiye Cahit Hanım da henüz üç 
dört yıllık bir amatör olmasına rağ
men daha geçen sene teknik bilgisi 
ve kullanıt tarzı, ve bilhassa cesareti 
ile kudretini mütehassıalaı'a takdir 
ettirmiş bir amatör koıucudur. 

Vehbi Sait Bey Samiye Cahit Hanı
mın yeni bir koıuya hazır olduğuna 
dair olan beyanatına kartı: 

- Bu arabamla yanfa giremem! 
Çünkü , benim arrıbam ağır, Samiye 
Cahit Hanımın arabası hafiftir! ceva
bını veriyor. 

Beynelmilel yarış nizamlarına göre 

l Çocuk 'ı ,------------------? . . 
Pul sergısı 

Beynelmilel Mektup Pulu Sergi 
si Viyanada açılmıştır. Altmıf 
memleketten gelen 550 koliksiyon 
teshir edilmektedir. Sergide son 
d~rece kıymetli pullar çoktur. Dün 
yanın en nadir ve en pahalı iki pu
lu da bu meyandadır ki her biri el
li bin lira tutmaktadrr. Halbuki 
1865 te bu pulların tanesi yüz elli 
franga satılmıştı, tethir edilen bü
tün pulların krymeti beş milyar İn
giliz lirası tahmin edilmektedir. O
nun için resmi polis ve taharri me
murları tarafından elmas pırlanta 
sergisi gibi sıkı bir muhafaza al. 
altında bulunmaktadır. 

Pul toplamak zararsız ve hatta 
meraklıdır. Acaba içinizde oul me
raklısı kaç kiti var.? 

- Çorbanı içmiyorsun ha .. Ne fa
kir çocuklar bunun yansına bile ra-
zı •. 

- Ben de yansından fazla ıstemı
yorum ki .• 

Mübadele 
Komisyonunda 

(Başı 1 inci sahifede) 
biz, bitaraf azanın hakemliğimize ha
vale edilen meseleler hakkında şim
diye kadar bir çok prensip kararları: 
verdik; fakat bu yolda verilecek ba-
zı kararlarımız daha vardır. Bu karar 
ların gecikmesi usule ait mua.me1c1e

rin tamamlanmamı§ olmasından ileri 
gelmektedir. Bu kararlan verirken 
gayet esaslı tetkikat yapmak !azan 
geliyor. Çünkü pren•ip meaeleJeri'1e 
taalliik eClen itlerde verdiğimiz ka
rarlar, buna mümaıil meselelerde ka .. 
nun hüküm ve kuvvetini haizdir; Türk 
• Yunan mahkemeleri, bundan sonra 
bu kabil meseleler kar§ısında kala
cak olursa verdiğimiz kararlardan is
tifade edebileceklerdir. Bu sebeple 
mühim kararlan birer bro§ür halinde 
basbrdık. 

Bundan baıka Ankara mukavelena 
mesinin tatbikabndan doğan bazı me 

seleleri tetkik ebnekle mqgulüz. An
kara mukavelenam.eai mucibince lı
tanbulda firari rumlara ait mallar 
Türk hüki'imetine intikal ebnektl'dir. 
Bu kabil mallara vazıye,t edebilmek 
için 25 inci madde mucibince komis
yondan tasvip kararı almak 18.zrmdrr. 
Bu meselede iki tekil val'İt olabilir: 

Metruk mal sahipleri Yunan tabi
iyetinde bulunduklarını isbat ettikle
ri takdirde, Türkiye hüki'imeti nıallıı.
rını iade edecektir; fakat bu kabil "§· 

has Yunan tabiiyetine geçtiklerini iı
bat edemedikleri takdirde Türk tabi
yetinde addolunurlar, bu takdirde 
malları Türk hüki'imetine intikal eder. 
Komisyon bu kabil emlake ait mese
leleri tetkik ebnekle mqguldür. Met
gul olduğumuz diğer bir mesele de 
mübadeleden müstesna olan lstanbul 
da ve Garbi Trakyada etabli Rum ve 
müalümanlara ait olan mallarm sa .. 
biplerine iadesidire Bana İJlerin ne za .. 
man bitirileceğini sonıyonunuz; l>u 
au~linize kat'i surette cevap vermek 
kabil değildir. Biz meseleleri müm
kün mertebe süratle neticelendirerek 
komisyon işlerini tasfiye ebnek gaye
sini takip ediyoruz; fakat itler ne 
zaman bitirilecek? Bu hususta kat'i 
bir ıey söylenemez; Türk ve Yumm 
hüki'imetleri arasındaki meseleler ta
mamen halledilir de bizce tetkiki ı

cap eden mesele kalmadığı gün ko
misyon iısiz kalmıf· ve kendiliğinden 
kapanmıı olacakbr." 

yarıtlarda arabaların sikleti deiil si
lindir kuturlan hesap edildiği, hatta 

silindir adedi bile gözetilmediği için 
Vehbi Beyin böyle yeni bir yanıa gir
mekten çekinmesi teknik kavaidince 
doğru değildir. 

Vehbi Sait Bey arabasının ağırlığı
nı yarııı kaybebnesine sebep olarak 
gösteriyor. Fakat yarıta girenlerden 
Rus sefaretinin otomobili Vehbi Beyin 
otomobilinden daha ağır, adeta kam
yon gibi bir ıeydi. Bu eski ve ağır a
raba da Vehbi Sait Beyi geçmiştir. 
Şu halde sikletin yanıta kıymeti ol
madığı ve ayni ailindir kutrundaki o
tomobillerin ancak sürmek ve kul
lanmak noktasından biribirini geçebi
lecekleri anlaeılıyor." 

Bir tabak ve sekız on 
kuru fasulya 

Herkesin evinde bahçe olmaz 
ya .. Fakat küçücükler evlerinde bir 
bahçe olmasa da kendilerine gene 
bir bahçe yapabilirler. 

Bir küçük tabak veyahut eski bir 
sardalye kutusu alınız. içine soka
ğın bir kö,esinden bir avuç toprak 
koyunuz. itte bahçeniz. Toprağı 
bolca su ile sulayınız ve içine bir 
iki~er santimetre fasıla ile geçen 
senenin kuru fasulyelerinden se
kiz on tane dikiniz. Eski fasulytı 
belki de bitmez. 

Çok geçmeden fasulye şifer, dt-
risi yırtılır ve küçük yeşil bir ot ba
şını topraktan çıkarır. Y avat yavaf 
bu otun kök alarak doğrulduğunu 
ve fasulyeyi yukarrya doğru kal
dırdığını görürsünüz. Sonra bu fa. 
sulye ikiye ayrılrr ve ortasından 

iki yaprak brrakır ve yaprak gittik· 
çe genişler. Bir de bakarsınız ki 
sekiz on fasulye bütün bahçenizi 
kaplamıftır. 

içinizden hanginiz küçük bir 
bahçeye sahip olmak istemezsi
niz? ---

Canlı barometreler 

' 

Çok kimseler vardır ki, hayvanla
ra bakarak yağmurun geleceğini 
anlarlar. Mesela kedi tuvalet ya
parsa, kırlangıçlar toprağa pek ya
kın uçarlarsa, su kusları kanatları
m çrrparlarsa yağmur yağması ih
timali vardı. Kıi.hkaha çiçeği ka
panırsa yağmura işarattir. Deniz 
kutları furtına yaklaşınca sahile 
toplanırlar. Krrlangıçlar yüksekte 
uçarlarsa iyi alamettir. 

Spor --
Pavis kupasını 
lngilizler aldı 

Haftanın en mühim spor hadisele
rinden biri hiç §Üphe yok ki, Daviı 
Coupe maçlan idi. 

ilk karııla§mada, Amerikan takımı 
lngiliz takımına mağlup oldu. Arue
rikalı oyuncuların, İngilizler tarafın
di111 elimme edilmit olması, Franaızlar 
için bir ümit kapısı açb. Çünkü; Frı.n 
aız oyuncuları, bu itin uatası olmata .. 
nna rağmen yaı itibarile, Amerikalı-

•ardan daha ihtiyardılar .. Ve kaybet-
meleri muhtemeldi. Halbuki lngiliz 
oyunculan, aıağı yukarı kendi yaıla
nnda olmasından dolayı kendilerinde 
mevcut büyük teknik kabiliyete isti
nat ettirecekleri bir oyun sistemi ile 
galip gelebileceklerini tasarlıyorlardL 
Halbuki tekil ve suret büsbütün batka 
olmu'ftur. 

Vines'i mükemmel bir oyunla mağ. 
li'ip eden Austin, Merlin'e kartı da 
ayni oyununu tutturabildi ve yend;. 
En bil'fük ümit olan Cochııt de Perry' 
ye yenilince, İfİD rengi deiiıti, ve 
Fransızlar Üçe karfı, iki ile Daviı 
Coupe'u kaybettiler. 

Bütün bu turnuvanın en mühim l."i· 
dises.i koca ve genç Vines'in, ihtiyar 
~d~stin ve Perry'ye yenilmesi keyfiyeti 
ı L 

Vi~es çok iyi bir antrenman yapa• 
rak bılhaosa bu maç için hazırlanmıt
tı. Fakat nedendir bilinmez, o güıı 
Austin'e kartı hiç iyi oynamamamıı 
ve bilakis Austin de harikulade deni
lebilecek bir oyun oynamııtır. Bazı 
tenis münekkitleri Vmea'in bu mu .. 
vaffakıyetsizliğini, aurantrenem.ent e 
atfebnek istemiılerdir. Halbuki Vi
nes surantrene değildi. ikinci hi.diııe. 
Perry'ye ~ar§~ ~ynarken bayıbnıı ol
ması keyfıyetidır. Hadise fÖyle olmll( 
tur: . ı 
P~?T • Vınes maçı çok süratli ve 

enerJi,k olmuştur. Son setin sonuna 
yaklrJJırken, Vines servis atıyo,.,...... 
Bu esnada birden bire koca vm. 
boylu b

0

oyunca yere yılıılmıf, herkes 
yanma KOfMUf ve hayretle gÖnnÜftür 
ki dünya fampiyonu sarfettifi büyük 
enerjiden bayılmıı. 

~ad_dizabnda bu, büyük bir §"J' 
degıldır. Ancak tasavvur edin bir in• 
san kazanmak için ne kadar uğr .. ma• 
lıdır ki sarfettiği kuvvet artık tüken
sin ve bayılsın. lşte asıl sporculuk bu· 
dur, ve böyle olmalıdır 

• 
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MEMLEKET 
HABERLElli 

Süleymaniye Samsunlulara yenildi J Sigara tiryakisi 
Deve!.. • 

Süleymaniye ile Samsun 

SAMSUN, (Milliyet) - l.ıtan
buJdan gelen Sü)eyınaniye klübü 
i)e Samsun Halkspor klübü arasın
daki ikinci futbol maçı pazar gü
nü çok büyük bir kaJabalık huzu
runda Fenerspor sahasında yapıl
mışbr. Neticede samsun1u1ar ikiye 
kartı üç sayı ile galip gelmiı;tir. 
Misafirlerimiz çok güzel oynamış 
)ardır. Samsunlu1ar da spordaki te-

Halkspor takımı bir arada 

rakkilerini göstermitlerdir. Bu gi
bi temaslardan azami istifade edil
mektedir. Samsun idman teşkilatı 
tam faaliyet halindedir. Bilhassa 
muntazam ve büyük bir stadyum 
yapılması lruvvei karibeye gelmiş 
tir. Samsun gençliği bunu çoktan 
haketmiştir. - Trabzondan gelecek 
Ankaralı Çankaya takımı Samsun 
idman yurdu ile oynıyacaktır. 

Köylerde bayrak çekme merasimi 

Geyre köyünde 
KARACASU, (Milliyet) - Her 

tarafta olduğu gibi kazamızda da 
cuma güııleri köylerde bayrak çek
me merasimi yapılınaktadır. Cüm
buriyet Halk Fırkasının delaletile 
bu ay içinde Çiftlik, Geyre ve Ye
nice köylerinde merasim yapılmış 
ve bu merasime merkez kazadan 
kamyoıılarla memurin ve halktan 
mürekkep bir çok zevat ittirak et
mistir. 

Merasimden evvel p.ıılı bayra
ğımızui milli manası ve yüksekli
ği hakkında gayet açık bir dil ile 

Erdekte esrarengiz bir ölUm 
ERDEK (Milliyet) - Erdekte 

çok garip bir zehirlenme vakası 
• olınu9, Y ağbane sahiplerinden 

Hasan Efendi gündüz birdenbire 
aancılanarak şiddetli ağnlar için
de ölmüttür. 

Hasan Efendinin ani ölümü zt.
bıta ve adliyeyi alakadar ederek 
derhal tahkikata başlanmıf, Ban
dırma ve Erdek hükumet doktor
la»ı tarafından muayene ve fetbi
meyit neticesinde Hasan Efendi
nin yediği yemekten zehirlenerek 
öldüğü kanaatı basıl olmuştur. 

Karısı bal&.ında tahkikat yapıl-
maktadır. • 

--o---

Konyadan koyun geliyor 
KONYA, (Milliyet~ - İstanbul 

-piyasasını eyi olarak duyan koyun 
tüccari Jıeman koyunlanm topla
)riak -suretiyle lstanbuJa sellkiyat
yafmakta ve kazanmaktadır. Bu 
ay çinde hemen yirmi sürü sevk 
edilmittir. 

. 
Milliyet'in romanı: 6 

Yazan: G. de la FOUCHARDlERE 
Baronne du Cuildo gÜnÜD birinde 

her nasılıa beş perdelik manzum bir 
piyes doğurmuftu. Piyeain iami "'Hi
derjir'in ölümü,, idi. 

Baronne cenaptan Hiderjir'in ölü
aıü birine okumak ümidini bealiyor, 
ga:rf!telerin taJırir salonları, tiyatro 

1 müdürlerinin intizar odalan, ümunı 
bayriye menfaatine tertip edilmiş mil· 
samereler, kibar ve nim kibar salon
lar demiyor, muttasd geziyordu ••• 
Tomarı da daima beraber gezdiri

yonln. .• 
Piyeaini mlu ve dikkatli bir zenci 

kadına okuman ihtimali olduğunu 
iıitae, zabıta talimatnamesinin tatbi
ID neticesinde son sıkı kapanmıı sa
lonlara girmekle tereddüt etmezdi. 

bayrak çekiliTken 
muallim Mustafa Vehpi Bey tara
fından birer nutuk söylenmif, son
ra bayrak alkışlar arasında köyün 
en yaşlısı tarafından mahalli mah
susuna köyün mektepli yavruları
nın istiklal ve bayrak marşları ara
sında pürvekar çekilmit ve layık 
olduğu mevkia yükselen Türkün 
yüce bayrağı hazirun tarafından 
saygı ile selanılanmıt ve müteaki
ben mektep yavru1arının Cümhu
riyetin feyizleri ve buna mümasil 
zemine müsait ma~zumeleri din
lenmittir. 

Samsunda sabun fabrikası 
SAMSUN, (Milliyet) - Şehir cı 

vannda Bafra caddesi üzerinde,is
keleye yakın bir mevkide büyük 
bir "sabun ve yağ fabrika 
ıı yapılmaktadır. Buhar 
ile müteharrik olan bu fabrika 
son sistem tesisatı havidir. Sam
şunda büyük bir yenilik te,kil et
miştir. Bir ay zarfında fabrika ta
mamen faaliyete geçebilecektir. 
Binaenaleyh nebati yağ fabrikası 
dolayısile zürra da istifade edecek 
tir. 

Bandırma panayırları geri kaldı 
BANDIRMA (Milliyet) - H er sene 

3 haziranda b~layarak 20 haziranda ni
hayet bulan Manyas, Sarıköy, Deo·men 
boğazı dönü~, eşya ve hayvan alun sa
hm panayırları bu sene hayvan hastalığı 
yüzünden 3 ağustosa tehir edilmişti. 

Hutahk bazı köylerde tamamen zail ol
maılığmdan panayırlar 3 eyl ıilcfo haşla
mak üzere yine ı:eri kalmış tır. Mıntaka 
Baylan Şevket Bey köylerde ha•talıkla 
mücadele etmektedir. 

Tercüme: Kamran Şerif 
Müste§ar Grault - Thomas salonda 

halisüddem bir Baronun ·mevcudiye
tini haber alır almaz etrafında perva
ne gibi dönmeğe ba§ladı ... 

Şairenin bu vaııta ile piyesini Ode
on tiyatrosunda oynattna.sı ihtimali 
vardı. Bittabi bu baroncağaz ne genç, 
ne de §ayanı arz0c idi. fakat Crault -
Thomaı sersemi hiç olmazsa Omründe 
bir kere olsun cidden kibar bir kadın
la birlikte uyuduğunu söyleyebilmek 
için Hidajir'i bVlatereddüt Odeon'a 
kabul edebilirdi. "Nitekim Estelle'in 
Komedi'ye girmesi de Jokey klübüne 
kabulünün yüzü hürmetine olmuıtu.,. 

fakat maalesef Crault Thomsa iae 
bir pot kırmamağa baıladı. 

Tomarlı fBİrenin yanına yaklaşıp: 

---.-
Sigara içen bir adamı gö

rünce Üzerine saldırdı 
KANDRA (!Milliyet) - Kandra or

man muhafa211. memurlarından Hamdi 
Ef. bir İJ için emir alarak Sakarya sahi
l.inde Ihsan.iye köyiine gitmek için yola 
çılmu§br. K.andra - lhsaniye yolu Üze
rinde, deniz kenarında, Göl köprü orma
nı civarına sigara içerek geldiği zaman, 
orman kenanndaki arazide o\lamakta o
lan Yürüklere ait devele?"den birinin 
kendUiine doğru bütün sür'atile geJmc.k
te olduğunu görmüştür. Arazi kum ile 
örtülü olması dolayısile fazla sür'atle 
ilerileyemeyen Hamdi Efendi alından 
inmiş ve yakla~an devenin şerı~ndcn 
kurtulmak İçin kendi.ini bir çahhk içine 
atmaya ç:alıfmışhr. Yetişen deve ise bu
na vakit bırakmadan Hamdi Efeı1tlinin 
üzerine hücum etmis ve yüzihıden yct'a
lanmasına sebep om;uştur. 

Bu sırada sieara yere düşıTıÜş bulun
ması dolayısile deve, düşen sig~ramn 
dumanına burnunu vermi! ve sİf'at'a bi
tinceye kadar oradan aynlmamıştır. Ci
var ta~lalarda bulunan ahali ha disenin 
cereyan ettiği yere toplanmışlar ve u
zaktan « Sigarayı yere at, Ol"mana kaç» 
diye bağırmışlar, fakat işittiremeıı:ıişler
dir. Nihayet devenin si~ara tiryakisi ol· 
duğu anlaıdmışhr... Sahibi iki haftadan 
b eri orada bu]unmaması dolayısile göz
leri kararan deve yoldan geçen ::; İgaralı 
birisini aramakta imis. Orman muhafızı· 
nın aigara içerek gelmekte ol<luğunu gö
rünce hemen yanma yaklaşmıştD'. Ham
<di E,fendinin yaralan bafiftir ... 

Kaza köylet"inden Nefsi Yaclişdede bir 
mandanın da sigara tiryakisi olcluğu söy
lenmektedir. Araba •ahibi icap ettiği 7a
man hayvanlarmı idare için si~ara içerek 
öne ıı:ec;er, ve bu suretle epey bir müddet 
bayvanlann sür'atle !!lbnelerini temin 
edermiı. 

Halkevlerinin köy gezintileri 
IZMIT, (Milliyet) - Halkevi 

Köycülük şubesi Gölcükte bir kır 
gezintisi tertip etmiş, bir çok ze
vat iııtirak etmiştir. 

Gölcükte civar köylerden gelen 
ler de toplanmış, faydalı hasbühal 
!er yapılmıştır. Köylü ile yapılan 
bu temaslar şu neticeyi vermiştir: 
Köylü okumak istiyor, köyde bir
lik olmasını İstiyor, muhtar);lnn 
aklı ba~mda adanılardan sffiilme
diği, bir çoklarının tahakkü~, et
tiklerini, hastalarını doktorl'ıli'm 
gelip muayene etmeaini, bedi.va i
laç verilmesini diliyor, bunlw •1>l
duğ11 takdirde memnun kal~la· 
rmı söyliyorlar. Halkevi tarr.fın
dan bu dilekler ehemmiyetle din
lenmiş, nazarıdikkate alınacağı 
köylülere anlatılmıştır. 

Muhakkak olan bir tey varsa 
köylüler dertlerini dinliyen, ona 
doğru yollar gösteren Halkevimi
zin Köycülük şubesinden her za
man her yerde takdir ve şükranla 
bahsediyorlar. 

lzmit Halkevimizin Sergi şube
si de açılarak faaliyete başlamış
tır. 

Dondurma parasından 
SAMSUN, (Milliyet) - Bugün

lerde geceleyin saat 23 te saatha
ne meydanında şerbetçi Hüsnü E
fendinin dükkanında dondurma 
yiyen, meydan hamamcısı Çorum
lu Şükrü ağanın yeğeni Hüsnü, pa
ra meselesinden dükkanın çırağı 
ile kavga etmiş ve sokak aralığına 
sıvıtarak oradan dükkana doğru 
bir el tabanca ateş etmiş ve kaçmış 
tır. Aranmaktadır. --Konyada ucuzluk 

KONYA, (Milliyet) - Birinci 
ekmek kilosu yedi buçuk, tkinci 
ekmek beş kiıruşllır. Etin en ala 
sı yirmi, tiftik keçi onbeş, hatta on 
kuru~a kadar satılmaktadır. Path
can okkası yedi buçuk, üzüm IS 
kayısı 10, armut IS, 20 dir. Arpa
nın okkası dört kuruştur . 

Kemali nezaketle şu sözleri fmlcladı: 
- Madam, emreder seniz siz piyano 

çalarken natanız~ yaprak.lilrını ben 
çev iı:eyim ! 

Baronun tomarının içinde ne bulun 
duğt· nu Pariste Girault Tomas'tan 
başka bir bilmiyen kalmamıştı. Öyleki 
Baron başını başka tarafa çevin,neğe 
m ecbur oldu. 

Ömründe ilk defa olarak ev aahi
biliği yapan Estelle'in vazifesi pek 
müşküldü. Bu müşkülat davetli,lerine 
dans ettirmek, buzlu içkiler içirmek
ten ibaret değildi. 

Gerek kadın gerek erkek davetl i
ler kendi kendilerine ba§larının çaresi 
sine bakıyorlar, büfede bol bol ciğer 
ezmesile yapılmıt ala sandoviçler yi
yip bardak bardak ıampanya içiyor
lardı. 

Bütün mesele Baron cenaplarına 
Hijardir'i okutturmaktı ! 

Estelle: 
- Eyvah, bir baılaroa herkes sm

ıacak . . . , diyordu. 
Bütün dava, onu bir kere baılat

mamaktı. 

Bir aralık Baron, Estelle'e dedi ki: 
- iki gözüm, ziyafetiniz ciciden 

Akşehirde maç 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Cuma günü 

llğm gençler birliği buraya gelerek şeh
rimiz san'atkarlar yurdu ile bir ır.aç yap 
mııtır. 

Maça saat on altıda orta mektep be
den terbiyesi muallimi Sadık Beyin ida
resinde başlandı. ilk akını llğınhlar yap 
tı ve birinci haftayım 1 - 1 "berabe..tilde, 
ikinci haftayjm 1 - 3 San'atkarlar idman 
yurdunun galibiyetile hitam buldu. Ak
ıam yemeğini müteakip misafirler şere-
fine yurt binasında çok güzel bir eğlen
ce tertip edilerek milli zeybek oyunları 
oynandı. Misafirler eğlendirilclikten son
ra yurtlular>dan müteı;ekkil kalabalık bir 
heyet tarafından misafirler te§yi edildi. 

3 iıncü kolordu 
ilanları 

Manisa Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Manisadaki kıt'at ihtiyacı 
için 24.265 kilo Şeker kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 7 A,ğustos 933 pa 
zartesi günü saat 15 tedir. İs
teklilerin şartniıtneyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Manisada Asice 
ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3184) (3429) 

Niğde A skeri 
KOM. dan: 

4950 

SA. AL. 

Niğdedeki kıt'at ıçın 

700,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 1 1 

halesi 1 O Ağustos 933 pazar
tesi gÜiıÜ saat 9 dadır. İstek
lilerin şartnameyi görmek ü
zere her gÜn ve münakasaya 
girme kiçin o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Niğdede Aske 
ri SA. AL. KOM. 
racaatları. (3189) 

nunamü-
(3433) 

49Sl 

Burdur Askeri SA. Al.. 
KOM. dan: 

Burdurdaki kıt'at ihtiyacı 
için 179, 706 kilo kuru ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 10 Ağustos 
933 perşembe gÜnÜ saat 16 
dadır. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek ıçın o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat maktuplariyle 
Burdurda Askeri SA. Al.
KOM. nuna müracaııtları. 
(3390) (3180) 4955 

* * * 
İsparta Askeri Satın Alına 

Komisyonundan : 
İspartadaki kıt'at ihtiyacı 

için 77,922 kilo sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 22 ağustos 933 sa 
h günü saat 15 tedir. lsteklile 
rin şartnameyi ögrmek üzere 
her gÜn ve münakasaya gir
n1ek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve 1046 liralık le· 
minat mektuplarile İspartada 
Askeri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (2202) 
(3S37) 4986 

* * * 
Konya Askeri Satın Alına 

nefis. . . Yalnız başlangıçta daima bir 
az hararet11.iz olur da. • . Onun için 
,ben bir şey düşündüm. • • şey • .• 

Estelle derhal lakırdısını ağzına 
tıktı. 

- Hakkınız var, baron. . Cazban .. 
da işaret edeyim de hemen ıöyle ne
ıeli bir şey çalsınlar ... 

- Öyle mi dersiniz?. Bana kalırsa 
böyle mümtaz misafirleri edebi bir in
ıatla biraz oyalasak. . Acaba nasıl 
olur? 

Baron bu sözleri söyledikten sonra 
piya noya arkasını dayadı, bükülü to
marı açıp baıladı: 

BiRiNCi MECLiS 

E§haa: 

ŞÖVALYE, HlDRAJIR 
HIDRAJIR 

Salip ordulariyle dönünce fanlı ko
cam, 

'"Beni hamile buldu.. Dedim ey
vah! Ne yapsam? •• 

"Sonra çare buldum akıl öğrenip 
faldan •. 

''Pürga~ap sorılıı: «Kimden?u» 
Dedim: "'Korkma. . Kraldan!,, 

1 Emlak ve Eytam Bankas ı Hanları 1 
Satılık makine alat ve edevat 
Nişantaşında kain eski Ekmek Fabrikasında mevcut ma 

kine alat ve Edevatın mahsus Komisyon tarafından mahal· 
linde 5 Ağustos 933 cumartesi günü saat onda müzayede İ• 
le satışma başlanacaktır. (3775) t 

1 Evkaf m6dlrlyetl llAaları 1 
Yenibahçede Hastahane ittisalincleki 18 dönüm vakıf 

Bostan üç sene müddetle icarı arttırmaya çıkarılmıştır. Se· 
neliği 125 lirada talibi uhdesindedir. İhalesi 12..S.933 cu· 
martt'.si günü saat onbeşte yapılacal-tır. Talip olanların İs
tanbul EvkaJ müdüriyetinde varidat idaresine müracaat ey
lemeleri. (3480) 5014 

Akşehir Bankasından: 
Mevduatı koruma kanununun 21 inci maddesi mucibince heyeti i

darenin banka ile muamelei ticariye yapmalanna müsaade hakkında 
heyeti umumiyenin 20 Ağustos pazar günü sureti fevkaladede içtimaı 
mukarrer bulunduğundan hissedar anın içtima gününden 10 gün evve
line kadar Bankaya müracaatla dü huJiye almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat : 

1 - Heyeti idare layıhasının okunması, 
2 - Mevduatı koruma kanun unun 21 inci maddesi mucibince 

Meclisi ~C:.re azalarının Banka ile ticari muamele yapmalarına mü 
saade edilmesi. (6023) 

Komisyonundan : 
Konyadaki kıt'at efradı ih 

tiyacı için 27 ,230 kilo sade 
yağ kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24 ağus
tos 933 perşembe günü saat 
16 dadır. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin İstanbulda üçün 
cü Kol Ordu satın Alına Ko
misyonuna müracaatları ve 
talip olaCaklarm muayyen 
giinde ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile 
Konyada Kol Ordu Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
n. (3221) (3682) 

Gireson Askeri Satın Alına 
Komisyonundan : 

Gireson garnizon kıt'atı ih 
tiyacı için 307 ,000 kilo Un, 
60,000 kilo sığır eti ve 106 . 
bin kilo arpa kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
26 Ağustos 933 cumartesi gÜ· 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
evsaf ve şeraiti anlamak üzere 
F mdıklıda üçüncü Kol Ordu 
İzmirde Mat. Mv. Samsunda 
Piyade Fırkası, Trabzonda Pi 
yade alayı Satın alam komis
yonlarında ve münakasaya gi 
receklerin teminat mektuplari 
le birlikte tekliflerinin vaktin 
den evvel Giresonda askeri sa 
tın alma komisyonuna müra-
caatları. (3222) (3741) 

* :j{ * 
Corlu Askeri Satın Alına 

Ko.;nsyonundan : 
Çorlu Kıt'atı ihtiyacı için 

münakasaya konan 1, 100,000 
Kilo dört parça halindeki O
dununun bir parçası 70 San 
tim ikinci parçası 68 santim 
ve diğer iki parçası 69 santim 
de talipleri uhdesindedir. Bu 
fiyatlardan tenzilen talip olan 
larm muktezi şerait dahilinde 
5 Ağustos 933 tarihinde Çor
lu Askeri Satın Alına Komis
yonu Riyasetine müracaatla 
n. (3230) (3783) 

Estelle'in misafirleri §Övalyenin 
H idrajin'e ne. cevap verdiğini bir tür
lü öğrenemediler. Çünkü cazbant ev 
sahibesinin bir itareti üzerine ve bir 
yansın edip şa.irenin sesini boğuverdi •• 

M. Cirault • Thoma.s kin tutmaz bir 
adamdı. Barone de Cuildo'ya yakla§
tı, o da biraz evvel tenezzül etmediği 
bu biricik samia mal bulmuı mağribi 
gibi sarıldı •.• 

Ötekilerde dansetmeğe ba§ladılar •• 
Estelle salonla sigara odası arasın

da avare bir halde dola§an Kont de 
Saint .. Gaudens' in yanından geçer
ken ona §U suali sordu: 

- Ne diye surat ediyorsun? •• 
- Surat etmiyorum.. 
- Bana bak .. - Eğer surat edecek-

oen karmın yanma git.. Benjiyle su
rat çehreye gelemem ••• 

Hakikaten Kont'ta iğne yııbnu§ bir 
adam hali vardı ••• 

Ayni ziyafette diıı;er bazı kimııeler 
de ayni sebepten dolayı ayni haldey
diler. Bunu birazdan göreceğiz .. 

Kont'un mahküm bir adam gibi 
durmasına mukabil Matmazel des 
Carpettes'in hizmetçilerinde de bir 
suikast hazırlıyan insanlar hali vardı 

lHTlRA İLANI 
Biranın tahmlı vekemale gelmesi için 

usul ve tertibat hakkında istihsal olu

nan 17 Mayıs 1926 tesc il tarihli ve 500 

mımaralı ihtira beratı bu defa mevkiJ 

fiile konmak üzre ahere devrüferağ ve 

ya icar edileceğinden talip olanların Ga 
la tada Çinili Rıhtım Hanın da Robert 
F e rriye müracaatlar ı i13.n o]unur, 

(6068) 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 

M ahcuz ve paraya çevriJmesi mukarrer 
yatak oda ve salon ve yemek oda ta· 
lamları olan eşyaları 6-8-933 pazar gü 
nü saat 9 dan itibaren Beyoğlunda Tü 
nelde Sarı Li'ıtfu caddesinde 394-396 
No. lu mobilyacı mağazasında birinci 
açık artırma suretiyle satılacağından 

taliplerin ayni gün ve saatta mahallin 
de l!lemu.runa ı;nüraceatları ilan 6luruır. 
(?')~2) 

ZAYİ - Ü sküdar Orta mektebinden 
aldığım 15 Teşrinieve l 1932 tarih li tas
diknamemi zayi ettim. E skis inin hük
mii yoktur. Hilmi. (6065) 

Üsküdar İcra memurluğundan : Bir 

borçtan dolayi mahcuz ve paraya çev· 

riknesine karar verilen bir adet fernçe 

markalı Macar mamulı'itından de ğirmen 

ve bir adet Remo markalı değ.irmen ve 

bir adet Toner m<ırkalı değirmen ve 

bır adet büyük elek ve bir kurutma 

fınnı .,., bir tahta sandık ve yirmi fıçı 

içinık mamul muhtelif renkte boyaların 

7-8-933 pazartesi günü 10 dan 12 ye ka 

dar Üsküdar Paşa limanı caddesinde 
J7 No. Ju fabrikada açık arttırma su
retile satılacağından talip olanların ma 
hallin.de hazır bulundurulacak memura 
müracaatları iran olu'1ur. (6054) 

Yeniköy sulh icrasından : B ir bor

cun temini için tahtı hacza alı nan porta 

tif sandalya, ağaç masa. çay takımı, de 

mir masa ve saire gibi gazino eşya sı 8 
' Ağustos 933 tarihine müsadif sah günü 

ııaat 14,30 da Yeni köyde Kalender nam 

mah~Lde açık artırma sUTeti le satılaca

ğından isteyenlerin orada bul unacak m6 

muruna müracaatları lüzumu i1ii:ı olu
nıır. (6075) 

Hizmetçiler, dans baıladıktan son
ra nispeten tenhala~an büfenin a rka· 
amda ayakta durarak aralarında es
rengiz şeyler konuıuyorlardı. lttib a 
kıomı, hakkındaki talebe veya safta· 
ki a skerler gibi ağızlarını açm a dan 
konuşuyorlar. Yalnız gözkapak lar m · 
da bir kırışıklık yahut ta dudakların
da R§a~ı doğru bir takallus far k,olu
nur~ 

Bir aralık diger bütün hizmetçile
rin gözlerini diktikleri aofracıbaşı: 
"Adam oen de •.. ,. demek ister gibi 
bil" hareket yaptı. Eline üstü içki ka· 
dehlerile dolu bir tepai alıp aalonda 
ilerlenıeğe baıladı. lttiba kısmının 
kalabalık içinden kayarak geçmeıi 
dansedenlerin kayarak geçmelerinden 
büsbütün farklıdır. 

Hareketini o surette ayar etti ki 
Kont Hubert de Saint - Gaudens'in 
öniinde, tam yalnız olduğu bir sıra
da bulunacaktı. • Nitekim öyle oldu. 
Hizmetkar tepaiyi uzattı, Kont elini 
uzatmadı, hilikio sabırsızlığa delalet 
eden bir harekette bulundu. 

Sofracıbaıı pea, fakat hürmetkar 
bir aeale ıu sözleri aöylemiıti: 

(Bitmedi) 



Üzüm Müzayedesi 
lstanbul Ziraat Mektebi Sab m Komi•yonundan .. 

Halkalı Ziraat Mektebi Bağlarının senei haliye yaş ü- 1 

züm mahsulü aleni müzayedeye konmuştur. Müzayede tarihi 
22 Ağustos 933 salı günü sacıt 15 te olup ihalesi İstanbul 
Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde ya
pılacaktır. İstekliler bağları görmek için mektebe, şeraiti an
lamak içinde Liseler Muhaseb eciliğine her gün müracaat ede 
bilirler. (3648) 5033 

İst. Mr. KumandanlığA Sa . Kom •. ilanl~rı 1 
Kuleli Askeri Lisesi Ta- 1 

lebelerinin ihtiyacı için 
1700 adet yüz havlusu 12-8-
933 cumartesi günü saat 14 
te açık münakasa ile 
satın alınacaktır. İstek 
~ilerin sartnamesini görmek 
iç.in he; gün ve münakasaya 
oireceklerin belli saatinde mer 
"" . kez K. Satmalma Komısyo 
nıunda hazır bulunmaları. 
(94) (3540) 4973 

* :,': ~ : 

Kuleli Askeri Liaeai Ta
lebelerinin ihtiyacı ıçın 
1700 takımı pijama 12-8-933 
cumartesi günü saat 15 te a 
çık münakasa ile satın almaca 
ğından isteklilerin şartname
sini görmek için her giin ve 
m ünakasaya girişeceklerin bel 
l i saatinde Merkez K. Satma] 
ma Komisyonunda hazır bulun 
maları . (95) (3541) 4974 

* • • 
Kuleli Askeri Lisesi Ta

lebelerinin ihtiyacı ıçın 
3400 adet fildekos fanila 12-
8 -933 cumartesi gunu 
sil.at 16 da aleni müna
kasa ile satın alınacak 
lir . İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
n akasaya. girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (96) (3542) 

4975 
• * • 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı ıçın 
3400 adet fildekos don 13-8-
933 pazar gunu saat 
15 te açık münaka-
sa ile satın almacak-
'hr. isteklilerin şartnamesini 
görmek için her gÜn ve mü
n akasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satınal 
m a Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (97) (3543) 

4976 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi Ta-. . 

lebeierinin ihtiyacı ıçın 
5200 adet tire çorap 13-
8-933 pazar giinü saat 
16 da açık muna -
kasa ile satın alınacak-
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saat inde Merkeı: K. Satınal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (98) (3544) 

4977 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı ıçm 
1700 adet yastık yüzü ile 1700 
adet yatak çarşafı 13-8-933 
pazar günü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gÜn ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satınal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (99) (3545) 

497S 

933 cumartesi gunu saat 
15,30 dan 16 ya kadar pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı 
ğa girişmek isteyenlerin belli 
saatinde Merkez Kwnandan
lığı Satmalma Komisyonun 
da hazır bulunmaları. (119) 

(3759) 5072 

Merkez Kumandanlığına 
rnerbut ve karşıyakada bulu 
nan kıt'at ve müessesat ihtiya 
cı için h in yedi yüz elli adet e
lektrik anpulü 5-8-933 cumar 
t.esi günü saat 15 ten 15,30 
za kadar pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlığa girişecekle 
rin belli saatinde Merkez Ku 
mandanhğı satın alına komis 
yonunda hazır bulunmaları. 

(120) (3760) 5073 
:.(.. ~ ~~ 

Gülhane Askeri Hastaha
nesinin ihtiyacı için kırk üç 
kalem eczayi tıbbiye ve alatı 
5-8-933 cumartesi gÜnü saat 
11 den 11,40 a kadar pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığa 
girişmek isteyenlerin belli saa 
tinde Merkez Kumandanlrğı 
satın alma komisyonunda ha 
zır bulunm'lları, (121) 

(3761) 5074 

* * * Harbiye Mektebi talebele 
rinin ihtiyacı için bin kilo şe
ker 5-8-933 cumartesi günü 
saat 14,30 dan 15 şe kadar pa 
zarlıkla sabn alınacaktır. Pa
zarlığa girişeceklerin belli saa 
tinde Merkez Kumandanlığı 
satın alma komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (122) 

(3762) 5075 

Piyade Allş Mektebi ihti
yacı için On kalem muhtelif 
cins kereste 5-8-933 cumarte 
si günü saat 16 dan 16,30 za 
kadar pazarlıkla satın almaca 
ğmdan pazarlığa girişecekle
rin belli saatinde Merkez Ku 
nıandanhğı satın alma konıis 
yonunda hazır bulunmaları. 

( 123) (3763) 5076 

* * * Harbiye Mektebi talebeleri 
nin ihtiyacı için 3-8-933 cu
martesi günü saat 1 1 den 
11,30 za kadar pazarlıkla kar 
puz alınacaktır. Pazarlığa gir 
mek isteyenlerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı sa 
tın alına komisyonunda hazU' 
bulurunaları. (124) (3764) 

5077 
Merkez Kwnandanbğma 

merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için iki bin kilo gaz ya 
ğı 5-8-933 cumarteıi günü 
saat 16,30 dan 17 ye kadar pa 
zarlıkla ıatm alınacaktır. Pa
zarlığa girişeceklerin belli saa 
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonda hazır 
bulunmaları. (126) (3766) 

5078 

* * * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

için bin kilo kuru fasulye 5-
8-933 cumartesi günü saat 14 
ten 14,30 za kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığa gİ 
rişeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satın Alına 
Koınisyonunda hazır hulllll-
maları. (125) (3765) 

Maltepe Askeri Lisesi için 
yaptırılacak kırk iki adet ders 
suası 8:8-933 salı günü saat 
11 den 1 1 ,30 za kadar pazar 

4979 hkla yaptırılacağından nümu 

Y eşilköy Hava makinist 
mektebi ihtiyacı için on altı 
kalem erzak 13-8-933 pazar 
günü saat 14,30 da açık müna 
kasa ile sahn alınacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münaka 
saya_girişeceklerin belli saa
t inde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma Komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (100) 

(3546) 

• ~ • nesini görmek isteyenlerin her 
Merkez Kumandanlığına gün mektebe ve pazarlığa giri 

merbut ve İstanbul cihetinde şeceklerin belli saatinde Mer
?u~unan .~t'~t ~e. ~~~~esat kez Kumandanlığı Satın Al 
ihtıyace ıçın ıki hm ikiyuz on ma Komisyonunda hazır bu 
beş adet Elektrik anpülü 5-8- 1 lunmaları. (129) (3781) 

MlLL!YET PERŞEMBE .> AGUST0:3 1933 

Orenst ein ü. Ka pp el A.G. 
Berfin S. W. 

Demfryol malzeme fabrikaları · 
Dar hat • Bager 

malzemami -- Yol 
İnşut Si tindiri 

fabrika -tuiıab Buhar - ve 

Maden!tr Oı~el 

ıçın fo'comotifleri 
Türk iye vek ili umu b-.131: 

AHMET RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRI 
Han T el. 24420 

(6066) 

' Devlet Demlryolları idares i tlan ar ı . 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 17 -
8-933 cumartesi günü saat 15 ,30 da i dare binasında yapıla 
caktır. 

Fazla t afsilat Ankara ve H aydarpaşa veznelerinde beşerli 
raya satdan şartnamelerde y az ılıdır . (3625) 5032 

Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Balıköy, P iriheyler ve 
Dursunbey istasyonları civar mda kilometre l 14,9UO -
140,700 - 169,000 da vaki taş ocaklarından çıkanlal"ak tes 
lim edil~ek 8000 M·' balastm kapalı zarfla münakasası 24 
Ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Ankara 'da ldare mer 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Eskişehir ve An kara veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıd r . (3789) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Gazi C~man Paşa ve İstanbul 

Kız Ortamekteplerinde yapı lacak tamirat ile muhtelif m ek 
teplere lüzumu olan ders sırası ve mualiim kürsüsü 23-8-933 
tarihine müsadif çarşamba g ünü saat 16 da ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile mevkii m ünakasaya konulmuştur. 
Taliplerin keşif ve şartnamelerini görmek üzere İstanbul li 
sesindeki kaleme ve münaka >aya istirak edeceklerin de ihale 
günü teıninatı muvakkate makhuzl~rile komisyonumuza mu 
racaatları. (3780) 

Yalova Kaymakamlığından: 
Mer kez ve Köy mekteple .-.i için mevcut nümunesine tev

fikan çıralı çamdan ve Yalova ya teslim edilmek üzere beheri 
(Beş) buçuk lira muhammen bedell'< (270) adet sıra yaptın 
lacaktır. i hale 15-8-933 t arih ine müsadif salı giinü saat on 
beşte Hükiimet konağında komisyonu mahsus huzurunda pa 
zarlık suretile icra olunacağından talip olanların yevmü 
muayyenden evvel numuneyi görmek ve yüzde 7 ,5 depozito 
akçesini yaptırmak üzere Yalova muhasebei hususiye memur 
luğuna müracaatları ilan olunur. (3778) 

Gedikpaşa Jandarma satana ima komi•yonundan 
129 kalem alat ve edevatı tıbbiye 6 Ağustos 933 pa:zar 

günü saat 15 ten 16 ya kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Ta 
tiplerin listeyi ve şartnameyi görmek üzere her gÜn ve pazar 
lığa girmek için ilk teıninat makbuzlarile beraber mezkur 
giinün muayyen saatinde kom is1ronumuza müracaatları. 

(3753) 

Borsada: Satına ima 
Komisyonu Riyasetinden: 

Borsada bulunan kıt'at ve müessesat hayvanatı için sa 
tın alınacak 375,000 kilo kuru otun kapalı zarfla münakasa
sı 27 Ağustos 933 perşembe günü ~at on beşte satın alma ko 
ıniayonunda yapılacaktır. Taliplerm şartnameyi görmek için 
her gün ve münakasaya iştirak içinde vaktinden evvel temi
nat ve teklifnameleri ile satma ima komisyonuna müracatları. 

(3758) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamıza bir avans heı abmm teminab olarak merhun 
İsparta mahsulü On Üç kilo 298 gram Gül yağı merhunat 
fiatlarmın tenezzülü ve borcun vadesinde ödenmemesi dola
yısiyle 16 Ağustos 933 sah giinü Galatadaki Bankamız Emtia 
dairesinde satdacağmdan talip olanların pey akçelerile mü 
racaatları ilan olunur. (3773) 

Birinci Kolordu Sahnalma 
Komisyonundan: 

Afyo:ıı.daki kıt'atmın ihtiyacı olan 280,000 kilo Ekmek 
kapalı ;:arfla münakasaya konulmuştur. lhaleıi 19 Ağustos 
933 tarih ve saat 14 te yapılac:ı.ktır ·Şartnamesini görmek ir. 
teyenler her gün ve münakasaya İştirak Pdeceklerin de vaktin 
den evvel komisyonumuza müracaatları. (3612) 

4983 

•• Usküdar Malmüdürlü~ünden: 
Alemdağında metre mikabı 330 kuruştan 312 metre mi 

kap gayri mamul meşe kerestesiyle kantarı 9 kuruştan 
15912 kantar meşe odunu sa blmak üzere müzayedeye ko 
nulmuştur Satış muamelesi 21 -8.933 perşembe günü saat 15 · 
te açık arttırma ile Üsküdar MalmüdürlüğüıwJe. (3777) 

ro;mmlil• )r. lnS/IN ~A~.1 .· --
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BOC A ZiCiNDE 
Ana dol u Hh;ar ı zirve"'i,inde i skeleden 
on dakika mesafede Göksu ve Kü

ç ük Su çayır!arı!la ve bostan lara ne
za reti kamilesi bulunan küçük bir 
~iftl ik cesametinde 140 dönümden 
ibaret meşhur Mu:;taf a Zarifi Paşa 
bağı satılıktır. Görmek ve almak is
teyenlerin Anadolu Hisa;rnda Esat 

P. e~ yalı~mo roüracaatlarx . (51140) 

4802 

Dr. A·. KUTİEL 
K araköy'de Abdullah ef. loka11 t3'1 ı 

t 
sıras n clt. 33 nu maraya ta~ınmıştı r. ı 

5936 4917 

İ stanbul üçüncü icra menltı-rluğun· 

dJ n · Bir borcun öden mesi için paraya 

çc vrı:mesine karar verilen bir çift Gar 

ni!-..: .ınakines.i susam pişimıck ve tahin 

.ima li için bir lokum tozu ve in.ce seker 

i rrı ai; için (Le satelies) markalı 302 nu 1 

ro 1.:ır2Jı maki ne!-er Pangalt rda şekerci İs 1 

rn"i l efendinin diikkiinmda 9-8-933 ta 

rihfod~ saat 11 de açık arttırma usuliy· 

lo paraya çevrileceğinden talip o.lanla

rm memuruna müracatla;ı itan olunur. 
(6047) 

ZA YJ MAKPUZLAR 
İzmit Gümrüğünden alımı~ o1cluğumuz 1 

12 ve 25-7-33 tarihli 73-440093 99-440119 ; 

numaralı 56 Lira 40 ve 32 lira 3Z kuruş 

luk rn3.kpuzları kaybettik. Yıeni>Slni ala 

.c:agrmız·dan eskilerin hükümsüz oldu
ğunu ilan ederiz. 

Antalya r.akliyatı wnıımiye Şirketi 

(6063) 

KARADENİZ POST ASI 

Samsun 
Vapuru 3 ağustos 

PERŞEMBE 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
İnebolu. Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rizeye a zimet ve 

avdet edecektir. 
Raz!a tafsilat için Sirke.:i Yel· 

kenti hanındaki acentirhğma müra~ 
ca.at. Tel: 21515. (5991 ) 

5064 

_.,.Naim Vapur idaresi 41-

~zmlr Sürat Postası 
ADNAN vapuru 

r 'er Perşem.be günü 

saat tam 18dedoğrulZMİR'e 
hareket eder. Tafsilat için Gala 
ta Gümrük karşıaıoda Site Frao

ıez Han No. 12 Tel: 4 104 1 
(5928J 4928 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENT ALARI : 

Karalı:öy - Köprübaşı T<l. 42362 
S irke ci M ühürdar zade ban 

Telefon : ZZ740 

MERSİN POSTASI -

ÇANAKKALE 
Vapuru 418/933 cuma ~ün ·.i ;;aat 

10 da idare rıbl. mından kalkar. 
Gelibolu ve Ku~ada~ın:t yaln,7 

c!ö " ü.ste u ~ra• " 'F70 .. 

Maliye Vekaletinden: 
l - 2257 numarah Madeni Ufaklık para kanununa tevfikan 

Silik olmayan ve ayarlariyle nizami vezinleri tam bulu
nan eski gümü' paraların ; ileride tedavül kıymeti refedildiği zaman 
halkın mutazarrır olmaması için, Devlet alacakları mukabilinde bir Me
cidiye 37 kuru• hesabiyle kabulu ta karriir ettirilmit ve bu hususta Mal
sandıklarına tebliğat yapılmı,br. 

2 - Cümhuriyet Merkez Bankas ınca da beher on gram 
gayri meıkük halis Gümüt 19 kunıttan satın almacakbr. 

meskuk ve 
(3661) 

5043 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için rnuk 
tezi odun ile mangal kömürü münakasaya vazedilmiştir. Talip
Jerin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye Levazım Mü
meyyizliğine ve münakasaya İştirak edeceklerin 19-8-933 cu
martesi günü saat 14 de Defterdarhkta müteşekkil koınisyonu 
mahsusuna mi\racaatları ilan olunur. (3707) 

5().ı.t 

Gedlkpafa Jandarmtt sabaalma komisyonunda o 
Mevcut numunesi gibi (500) Kiloluk Yerli baskül sa 

tın alınacağından isteklilerin 5-8-933 cumartesi günü 
saat 10 da koıniayonumuza müracatları. (3747) 
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İstanbul ve Tra ya Şeker Fabrikalan Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılaaaa yeni •ene mah•al6 toz ve ke•me ıekerler 29 Temmu• tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her lateyene aahlmaktadır. Flatlarımız e•ki•I gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci l•ta•yoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;:!1ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Anc~k en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde ylrmlal peıln ve 6at tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek 6zere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bl.ttin ma•raflar 
ve me•'ullyet miiıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri he•abına •igorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
derenler için aigorta ihtiyari olduj'u gibi en az beı vaıon aip.ıriı ederek bedelinin temamını peıi• ~deyenler vagon baııaa bet lira 
tenzilattan iatifade ederler. 

Adrea: l•tanbul'da Bahçekapıd 1 Dördincü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre•I: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

. 
l laçlarınızı BAHÇE 

KAPIDA SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir iatikametle hazırlanır. Fosfotin NECATi 

Çok kıymetli bir bebek gıdaaıdır. Bu
nunla healenen yaTrUlar tombul ve 
kuvvetli neı'eli olur, aıhhatli büyür. 

(5342) 

4920 

Barut ve mevaddı infilikiye ve 
Fişek ve av malzemesi 

inhisarları işletme idaresinden: 
Küçük Yozgat Barut Fabrikalarında bir Kimyagerlik 

münhal kalmı§tır. 
1 - Türk olmak, 
2 - 30 ya§ından gene: olmamal<, 
3 -- Bir Darülfünundan diploınalı olmak, 
4 - Evvelce hizmet etm İş olduğu yerlerden hüsnü hal 

ve sayü gayretini mübeyyin şahadetname ibraz etmek, 
5-- Fransızca veya İtalyanca lisanlarına vakıf bulun

mak şartile talip olanların Barut İnhisar İdaresine müra<>aat 
. ları lüzurnu ilin olunur. 

Aylık ücret 200 liradır . Mesken ve tenvir teshin fahri 
kaca temin olwıur. lki aylik bir tecrübe devresi geçirdiklen 
sonra göstereceği liyakat derecesine göre kat'i olarak hizme 
tinde alakoymak veya hizmetine nihayet vermek hakkını 1 
dare muhafaza eder, Bu tecrübe devresi için §ahaına mahsus 
harcrahr ve bu devre nihayetinde kat'i olarak hizmette alako 
nulduğu surette aile harcırahı İdarece tesviye olunur. (3566) 

5024 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer a§ ağıda cins ve miktarları yazılı 
(3) kalem (Eşya ve malzemenin) ayrı ayrı kapalı zarf müna
kasaları isimleri hizalarında göı.terilen tarih ve saatlerde yapı
lacağından isteklilerin şartnam derle nümuneleri görmek üzere 
her gün ve münakasalara gİrm ek için talip olacakları kalemle· 
re ait ilk teminat ve teklifname lerile berabe; mezkUr günün 
muayyen saatlerinde komisyonumuza müracatleri. (3382) 

Cins ve miktarı Münakasa Tarihi günü saati 
11500 adet matara M ağustos 933 pazartesi 10 
50800 metre kışlık elbiselik 

yün kumaş 14 ağustos 933 pazartesi 

- Yalova Kaplıcalarında 

Mühim Tenzilat 
Banyolar: Sabah banyolan 60 Akıam banyolan 50 Kr. 

14 günlük, 21 günlük Banyo karnelerinde ayrıca tenzilat 
Otellerde: 10 gün kalanlara % 20, 20 gün kalanlara 

% 25 tenzilat. Yemekler: Park lokantaaında Tabldot 75, 
Büyük lokantada 120 Kuruştur. 

Ayrıca alikart yemekte vardır. Fazla malümat almak için 

K•raköyde AKAY Levazım ıube
sine mfiracaat. Tel: 42438 - 5028 

11 
5019 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Be§iktaşta Cihannuma mahallesinin çirağan caddesi ve 

bakkal sokağında kain 17 nu maralı arsanın mütebaki kalan 
kısmı 15-7-933 tarihinden iti haren 25 gün müddetle müza 
yedeye vazedilmiş olduğun dan taliplerin yevmi ihale 0 

lan 10-8-933 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te Mal 
dürlüğünde müteşekkil Sah§ Komisyonuna müracaatları. 

5035 

1 Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonunun Yemek, O 
kuma ve Konferans salonları ve Ecza ve Elbise depoları ile U 
mumi mahallere ait Masa, Sandalya, Yazıhane ve saire gibi 
sabit ve müteharrik mefruşat ve tesisatının yaptırılması 
ve icabedenlerin yerlerine konulması pazarlıkla yapılacak 
münakasa neticesinde talibine (5 Ağustos cumartesi gÜnÜ) 
saat on beşte Ankarada Vekalet binasında mahsus komis
yonunda ihale olunacaktır. Taliplerin şartname ve listelerini 
görmek veya (şartnameler beş lira mukabilinde verilir) ve 
yapılacak sabit tesisatın mahallerini tetkik ederek ona göre 
hazırlanmak üzere ihaleden bir kaç gün evvel Vekalette İçti
mai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
pazarlığa girecek olanların : 

1 - Bu gıoi Ahşap malzeme ve Mefruşat i§lerile uğra 
§an bir Fabrika veya atelye ve ya Müessese sahibi olduklarına 
dair (İsim ve açık adresli) resmi vesika, 

2 - Lillal 40 bin liralık ahşap malzeme ve mefruşat 
teahhüdünü matluba muvafık ve tam zamanında 
yaptığına dair vesika, bu vesi kada iş yapılan müessesenin 
isıni ve teabhüdün hanği sene yapıldığı yazılmalıdır. (Resmi 
ve nim resmi müessesat vesai ki müreccahtır). 

3 - En aşağı 60 bin liral ık kudreti maliye vesaiki, 
4 - Resim ve projelerile birlikte ve ilk pazarlık tutarı

nın yiizde 7 ,S nisbetinde teıni nat akçası ile birlikte vakti 
muayyeninde ihale koınisyon unda hazır bulunmaları ilan olu 
nur. (3653) 5034 

HUaliahmer Haıta Bakıcı Hemtireler 
Mektebi Müdirliğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlryan mek 
lehimize yeni talebe kabul dileccktir. Tahıil müddeti iki buçuk sene
dir. Mektep leyli ve meccanjdir. 

Talebenin iskan ve ia,esi giyimleri Hilaliahmer cemiyeti tarafın 
da; temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. Kabul prtlan : 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukarı olmamak. 

3- Evli olmamak. 
4 - Sıhhatı iyi olmak " Sıhhi muayene mektepte yapılır. 
5 - İlk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal edenler 

imtihansız kabul edilir. 
6-Tahıil esnasında hastalık tan gayri bir sebeple mektebi terke

denler veya çıkarılanlar ve şehade tname aldıktan sonra bet senelik 
mecburi hizmeti ifa etmiyenler ta hail masrafını ödeyeceklerine dair 

noterden musaddak bir taahhütname vereceklerdir. 
7 - Mecburi hizmet esnasmd a evlenemezler. 
Bu prtlan haiz olan hanmılar m hüviyet cüzdanı, qı ve mektep 

şehadetnamelerini, ve mahalleain den hüsnü hal ilmübaberlerini bera
berine alarak 15 Eyllıle kadar Aks aray'da Haseki caddesinde mekte 
bimize müracaatları. (3715) 5055 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
istimbot ve motörlere ait işlet me ve tamir levazımı ile itlafı-

fara ait malzeme, aşı yapmak iç in §ırınga iğnesi ve saire dört 
kısım olarak aleni münakaşa su retile satm alınacaktır. Münaka 
sa 14 ağustos 933 pazartesi saat 14 te Galata'da Kara Musta
fapaşa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki 
komisyonda yapdacağmdan isteyenlerin şartnameleri almak ü
zere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlüğü 
ayniyat muhasipliğine veya me zkUr merkez levazım mernw·Ju
ğuna müracaatlan (3465) 5020 

lstanbul Amerikan Koleji 
Kız kı•mı Erkek kıamı 

latanbul Kız Koleji, Anıavutk6y Robert Kolec, Bebek 
Tel 36.160 Tel, 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müesseıedir. Almanca 
veya Fransızca ihtiyari olarak mtıtehaaııs muallimler tarafın
dan öğretilir. Aile hayatı yaptılır. Terbiye aiıtemi Amerikan 
olmakla beraber milli terbiye ve kllltllre aon derece ehemmiyet 
verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret ıabesi vardır. 

Darülfünun Bakalorya•ına Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarıııa, fikri 
terbiyelerine hizmet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve erkek 
beden terbiyesi ve sporlan ile ırençleri bedenen ve ruhan 
yllkseltir. 

Niharl Ücretlerde Tenzilat Vardır 

M••h d• k •Ameli ve nazari elektrik makine u en ıs ısmı. ve aafia mühendiıi yetqtirir. 
1 Ağuıtoıtan itibaren salı 25 Hazirandan itibaren 
ve cuma günleri 9 - 12 ye cuma ırünlari 9-12 ye ka· 
kadar kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 

Fazla malumat için mektu.,la da müracaat edilebilir. 
[4276] .4918 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saat do kuzda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice· 
ilinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfetti, namzedi 

almal'aktır -
Müsabakaya iştirak edeceklerin "Mülkiye" veya 

" Yüksek İktisat ve Ticaret " mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lazımdır. Müfetti§ nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. İmtihan programına ve sa 
ir şartları havi matbualar : Ankara, İstanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada ya zıh vesikaları bir mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğü 
ne nihayet 10-8-933 gÜnÜ akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

(3211) 5000 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

14428 ııeyİm At nalı ve 736637 adet adi mıhın kapalı 
zarf münakasası 8 Ağustos 933 salı günü saat 15 te yapıla
caimdan taliplerin ~artnamey i görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek üzere temineh enoeliye makbuziyle bera 
her mezkUr giinün muayyen ııaatinde komisyonumuza mii 
racaatları. (3379) ısooa 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

18 Kalem Revir Eşyasırunm kapal.ı zarf münakasaın 8 A· 
ğustos 933 salı günü saat 10 da yapılacağından İsteklilerin şar 
tnaıneyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için tek 
lifname ve teminatı evveliye makbuzlarile beraber mezkUr gün 
ün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3420) 

5010 

ANADOLU 
191-M-er-s-in-Z-ir_a_a_t_B_a_n_k_a_s_ın-d---;-a-n-: -

Dem kıy- Muhammen kıy-
meti Lira mtti Lira 

Sıra No. Cinsi Mahalle mevkii Kapı No. Mal sahibi 

Türk Sigorta Şirketi 
4 'Oncil Vakıf H- fatanbul 

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

Ttirklre fı Bankaaa tarafmdan teıkil olunmuıtur, İdare mecllal ve müdürler 
heyeti ve memurlan klmilen Türklerden mürekkep yegine Ttirk Sigorta Şirke· 
ttdir. Ttirkiyenin her tarahnda (200) il geçen acentalanmn hepal Türktür. Tür
ldyenln en milhim mUeaaeaelerinln ve bankalanmn aigortalarıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitte yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kola ylıkh öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4906 
J. .. " 1 ' • • , 1 ; • 

' ' - -

159 31, M.M. Araa Mahmudiye Ma. O Korina Aaıreli O 300 
160 31, M.M. Arsa ,. O ,. O 308 
268 Kumluk 9000 Z. Gazhane Ma. Tırpaul O 200 

8 Hane Mahmudiye Ma. 17 Ermiyonl 9000 1800 
10 Hane ,. O Angeli O 800 
18 Hane ,. 11/9 Bandelidill 4000 800 
30 Hane ,. 9/17 Baruti Elblta 3000 1200 
32 Hane ,. 17 Tufanl 2000 600 
33 Hane ,, 15 ,. 5000 600 
Yukarıda evsafı yaııh gayri mllbacllllere alt emvalin taıpamı 20-7-933 tarilüaden IUbaren açık art-

brma ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmıfbr. İhaleleri (9-8-933) dokuıı: ağuatoa 933 çıuıamba l(bll 
saat onda Mersin Ziraat Bankaaı binasında mtlteıekkil heyet humrwıda yapılacakbr. 

Müzayedeye iıtirak için muhammen kıymetin yllzde yecll buçuğu niabetinde muvakkat teminat akçe
sini müzayede saatinden evvel Banka veznesine yatırılmaaı llzımdır. Sabf vo müzayede ıeraitinl anla-
mak isteyenler Ziraat Bankasına mllracaat edebilirler. [3610) 5030 

\Umumi Netriyat 11e Yazı l,Ieri Miidiirü ETEM iZZET 
Gazetecilih ile Matbaacılıh T. A. Ş. · 


