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Sergiye rağbet çok fazla. Almanyada ceza kanunu 
şiddetlendiriliyor. Nazilere 
suikastta bulunanlar idam 
edilecekler. 

Dün akşama kadar gezen
lerin miktarı altmış beş bini 
buldu. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usq MAHMUT 

FtATI 5 KURUŞTUR 

•• 
Universite 

Cümhuriyet Hükiimeti Türk Ü· 
niversiteaini latanbulda yeniden 
kurmaktadır. Eski darülfünun se· 
nelerdenberi tenkit oluna gelmit
tir. Bir politika müesaeaesi olma
ıl;ğı için, tenkitlerden bir çoğu~u~, 
,mcak temiz bir maksattan ılerı 
geldiğ

1

ine tüphe etmemek lıizımge
Jir. Biz :zaptiye - devlet'ten yeni
asır devletine doğru geçtiğimiz 
zaman, bu devletin başlıca unsuru
nun fikir ve ilim unsuru olduğunu 
biliyorduk. Cümhuriyet, yalnız 
kafa değil, yeni kafa üstünde du
rup tutunabilir. Bunun kaynağı ise 
üniversitedir. 

Bizim tanıdığımız darülfünu
nun medreseden farkı, zannedildi
ği kadar büyük değildi. lyi hoca
lar vardı; iyi yeti,en gençlere 
rastgeliyorduk. Fakat her ikisi de 
tesadüfi idi. 

Git gide darülfünun manevi oto
ritesini kaybetti. Cümhuriyet reji
mi için bundan büyük tehlike ne 
olabilir? 

Maarif Vekili doktor Retit Ga
lip Beyin hem tasfiye, hem ıalah 
itinde radikal ve titiz müdahalesi
ni derin bir takdir hiaai ile kaydet
mek isteriz. Çünkü her ikisinin de 
ne kadar güç olduğunu eski tecrü· 
beler bize ispat etmittir. 

Yeni üniversite dakikalarına ka
dar bütün zamanım inkıli.p ve il
me hasredecektir. Onun en büyük 
muvaffakıyet vesikası, bilhassa, 
kürsüleri kartısında dirsek çürü
ten gençliğin yüreğindeki aarsıl
maz, yıpranmaz, silinmez bir iman 
ve ahlıi.k olacaktır: inkılap imanı · 
ve inkılap ahlakı! Sağlam bir kafa 
kadar,bu rejime ait bütün vazife ve 
mes'uliyetleri benimıiyen bir fU· 
ur bu memleketi az zamanda mu-, . . 
a.,r en ileri memleket aevıyesıne 
çıkarmak zaruretini yüreğinin 
içinde duyan ve bu uğurda en te· 
refli i,in en güç if olduğunu kabul 
eden mutaassıp bir idealizm! 

Biz üniversiteden cümhuriyetin 
muasır mütefekkirlerini ve cesur, 
atılgan, hamleci Piyoniyelerini 
bekliyoruz. Biz alim satın alabili
riz veya kiralıyabiliriz: fakat bu 
iman ve ahlakı ancak öz Türk Oni
versiteıinin havası içinde yetitti
rebiliriz. üniversitede böyle yetİ· 
ten Türk genci için bugünkü mec
buri hizmet, yani Anadolu ve halk 
hizmeti gönüllüleri arasında kim
lere ve:ileceği bili11miyen bir teref 
hizmeti olacaktır. 

Şura11 iyi bilinmeJid!r: Bi~. üni
versiteden halk devletinın u,en
mez, yorulmaz, yılmaz, vazifeden 
batka i' petinde kotmaz genç ve 
fikirci klavuzlarmı bekliyoruz. 
Türk inkılabı bütün genç inkılıi.p
lara örnek olduğu gibi, yeni üni
versite gencinin karakteri inkılap 
ahlak.mm misali olacaktır. 

Kürsü ve sıra, bordro ve şaha
detname bürokrasisi yerine hayat 
ve hareket kaynağı, iman ve fikir 
ocağı, halk ve fikir hizll'letinde 
genç: işte istediğimiz bunlardır. 

Falih RIFKI 

Rusyadan dönüş 
Sporculanmız muhtelif 
şehirleri dolaşıyorlar 

MOSKOVA 3 A.A. - Türk ıporcu
Jan lvanovya 'geldiler. Bqlarmda CeY
det Kerim Bey olduğu halde Türk mİ•a
firlerimiz, 'ehri çocuk. bahçeaiıü.ı. .. h'!ta
neleri, fahrikalan ve bilhaua Turk!ye 
için mensucat makinalan yapan fabrika
lan ııezdiler. ıMiıafirlerimiz, Sovyet m': 
murlan ile de ııörüıerek bunların ııh~ı 
teıiıat aahaımda faaliyetleri ve ıehnn 
asri teıkiliıb hakkında malômat almıı
lardır. 

M. Herriot hareket etti 
L YON, 3 A.A. - M. Herriot, 6,30 da 

Marıilyaya ıritti. Oradan saat 15 le h
tanbula hareket edec.ı.tlr. 
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Universiteye alınacak ecnebi pr~fesörlerin hepsi ile esasta anla-
şılmıştır, yakında müzakereler biterek mukaveleleri yapılacakhr 

Kadro tamamlanmadı M. Trotsky Kupa davası çok meraklı 
Kayıp mı oldu? 

Üniversite Avrupadaki emsalinin bütün 
evsafını ·haiz olacaktır 

Yeni ilıi profuör maaııin nmnzedi 
Renuiye Salih H. Mül<rimin Halil B. 

Üniversite kadrosu henüz tamam
lanmaDUfbr. Profesör, muavin, ud
tan, daha bir çok münhaller vardır. 
Kadroya 150 kadar asistan , 30 ka· 
dar profesör muavin namzedi aJma .. 
caktır. Bu miiııhaller için ıimdiye ka
dar 600 müracaat vaki olmuıtur. Bu 
müracaatlar tetkik edilmektedir. Kad 
roya yeniden alınan hocalann isimle 
rini dün netrebnittik. Bu iaimlere bu 
gÜn de hariciye aeririyab profesör 
muavini namzetliğine tayin edilen 
Konya memleket hastahan""i operatö 
rü Hayrı, ııene hariciyeye tayin e~len 
ATni Beylerin iaimlerini ilave edıyo-

ruz. 
Yeni hocalann evsalı 

Her ııün yeniden birkaç &'enç kad 
· roya ithal edilmektedir. Yeni hoca 

namzetlerinin tercüınei halleri peyder 
pey ne;redilecektir. Bunlar me~leke~ 
timizde ve Avrupada devam ettiklerı 
fakülteleri birincilikle ikmal ebnit gü 
zide gençlerdir. Hanım muavin nam
eztlerinden Remziye Salih Hanını Sor 
bon Üniversitesinden mezun olmu~, 
Paıteur enstitüsünde, profesör Paa.
kalın yanında çalıtarak kimya ihtisa 
aı yapmıfbr. Sorbon Oniveraitesinden 
dört sertifika almak suretile mezun 
olmuıtur. Bili.bara doktoraamı yap
ımı ve Franaızlann bile nadir kazan
dığı bir ilmi ünvan olan ''Trea Hono
rahle" 11fabnı kazaıımqtır. 

Gene Fen fakültesine namzete mua
vin olarak alman Ahınet Ratip Bey 
Nancy ve Lile Oniveraitelerindeu çok 
iyi derecede mezun olmU§tur. EleklTo 
mekanik kıammdan birincilikle çık· 
mııtır. 1931 aeneainde Fransa hava 
nezaretinin muhtelif Onivenite talet.4 
ai arasında açbğı bir müsabakada bi
rinci ııelmiıtir. Lile üniveniteainde 
profesör Komp~'ye bir müddet veka
let ebnİf, konferanslar venniftlr. 930 
senesinde Nancy üniveniteıinde elek 

(Devamı 2 inci aııhifede) 

· Vniıııırait• için 11ııtirilen cerrahi profesörü M. Zaııerbıırg, M. Malche ııe dije,. 
ecnebi profesörlerle bir lil<te Tol<atUyandan çıl<arl<ıın 

V apurcular anlaşacaklar 
Eyliile kadar aralarındaki pürüzlü me-
seleleri halledecekleri tahmin ediliyor 

Deniz ve Hava Müıteıan Sadullah B. I 
in vapurculan çağmınık aralannda an
laımalan için lkbıat Vekaleti Vei<ili 
Muhlis B. in bazı vaaayaaını kendilerine 
tebliğ ettiğini yazmııtık. 

Vapurculann aralanm bulmak için 
Trabzon meh'uıu Hasan B. de kendile
rine bazı vaaayada bulumnuıtur. 

Son ııörünen vaziyet ıudur: Vapur
cular, ekseriyeti, yelkenci zadelere ve 
bir kısmı Sadıkzadeler'e taraftar olarak 
iki partiye aynlrnıılarclır. Ekseriyet mü-

meuilleri, t"fekkül edecek ıirkete ait nİ· 
zamnameyi Vekiılete götünnüılerdir. 
Buna mukabil ekalliyet le itirazlarını t'lh 
riren Vekalete arzetmiılerdir. Ekseriyet 
mümeııilleri, njnmname projeıini Ve• 
kalete verirken, Yeki.Jetin hakemliğil\İ 
peıinen kabul ettiklerini de söylemiıler· 
dir. 

Ekseriyete ııöre, Vekil Muhlis B. İn 
Sadullah B. e aralannda anlatma tavsi
yesinde bulunmaaı, hiıkemliğin Vekiılet

( Devaını 4 üncü 110lhifede) 

Serginin üçüncü günü 
.'Bugün çok kalabalık olacağı için bazı 

emniyet tedbirleri alındı 
Betinci yerli mallar sergisine hal

kın rağbeti gittikçe artmaktadır. Ser· 
giyi dün de sabahtan akıama kadar 
25379 kiti ziyaret etmiştir. Bu suret
le ayın birinden beri sergiyi ziyaret 
edenlerin mikdarı 65000 i geçmekte 
dir. Cuma olmak münasebetile sergi
nin daha kalabalık olacağı tahmin 

edilmektedir. Sergi tertip heyeti de 
hunu nazarı dikkate alarak icap eden 
emniyet tertibab almıı bulunmakta• 
dır. Sergide alı§veriş de arbnaktadır. 
Bazı büyük müesseseler günde hin 
liraya kadar alııveriı yapmaktadır
lar. Sergi bilhassa alqam saatlerin· 

(Devamı 4 üncü &ahifode) 

M. Litvinof görüşmek 
talebini reddetti 

M. Trotsky'inin nerede oldu
ğunu Polis le bilmiyor! 

M. Trotsl<y 

cPariı Soirıt ııazeteıi yazıyor: -
Sovyet hariciye komiseri M. Litvinof, 

Sovyetlerin Ankara sefiri ~· Suriç ve 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Bir cinayet 
Daha oldu 

Bu seferki cinayet te 
Tavukpazarında .. 

Beyoğlu Kutu barı cinayeti tahkika
tına devam edilmektedir. Samiyi öldü
ren ve Melek Hanmu yaralıyan Adil 
Efendi yann Adliyeye verilecektir. 

Eski bir kin yüzünden Tavuk paza· 
ruıda dün de bir cinayet olmuıtur. 

Cenııhpaf'l'da Şakir Efendinin fabri
kııımda çalıfBD 25 yqlannda marangoz 
Omer ile Tavukpazarında Şeref uıtamn 
fabrikaımda çalıfBD Bedri arasında bun-

Katil 'Adil ve Omer 

Clan alb sene evvel bir ortaklık yi!Ziin• 
den kaTııa çıkım,, Bedri, Ömeri batın
dan yaralamııbr. Geçen aktaın Tavuk • 
pazarmda Hulüıi Efendinin kah-.esinde 
Bedri otururken Omer iı. Arif ııeijyor 
ve kahvenin ciıımda oturuyorlar. 

Bir aralık Bedri bir it için kahveden 
çıkıyor ve bunu Omer ile Arif takip edi
yor ve yanına yanqıyorlar. Aralannda 
bir kaç söz söyleniyor. Ve Omer hiddet
le bıçağını çekiyor ve Bedriyi sol boğ
ründen ağırca yaralıyor. 

Bedri hastaneye kaldınlmıtbr. Omer 
kııçmıı ve evinin tavan arasına ıaklan
mıı ise de yakalanmııtır. 

Tevfik Rüştü Bey 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey, 

dün Tokatlıyanda istirahat etmiı ve ba· 
zı ziyaretleri kabul etmittir· Tevfik Rüı 
tü Bey, buırün Ankara ya ııidecektir. 

Haftalık siyasi icmal 
Ahmet Şül<rü Beyin Londra ıeya• 

hntı JJ'İina.sebetile bir müddetten beri 
teahhara uğrayan "Haftalıl< siyari Ü:,. 
mal'' ini bugünden itibaren tekrar neı 
re bnılıyoru~. Bu haftanın icmali bu· 
gün dördüncü sahilemi:ıuledir .. Mütıı
aktp haftalarda Ja ayni yerde çılıa
cahtır. 

bir safhaya girdi 
Sorulan bazı suallere çarşamba cel

sesinde cevapları verilecek 
Sait - zade Vehbi Beyin Milliyet 

Otomobil yanılannda kendiıinden 17 
saniye farkla birinci ııelen Samiye Bür
han Cahit Hanım aleyhine açtıb garip 
davaya dün Sultanahmet nöbetçi Sulh 
mahkemesinde hakılmııtır. 

Bu davanın iddia ve mllclafaaaı 9TVel• 
ce yapılmıı, muhakeme tetkikat için dü
ne htrakılmııtı. 
Hakiın Celiıl Bey tetkikatın tamikına 

lüzum ııörerek cebeyi tekrar açmıı ve 
her iki tarafa t,:ali tevcih ebnİftİr: 

- Kupanın eti ne kadardır? 
Samiye Bürhan Cahit Hannnm vekili 

irfan Emin Bey bu ıuale 100 lira, Veh
bi Sait Beyin vekili da 10 lira diye ce
vap venzıiıtir. Bunun üzerine kupanın 
qkali ve kıymeti etrafında avukatlar a
namda münabta olınuı, neticede ku
panın kıymeti lıaklmıchıki suale davacı 
vekilinin ııelecek celsede cevap vermeai 
kararlaıtmlııuttır. 

Samiye Bürhan Cahit Hanım vekilinin 
de yene ayni celıede ıa suallere cevap 
vermesi iıtenilmiıtir: 

1 - Hiıkem heyetini kimler intihap 
etti? 

2 - Yanı tartlannı kimler teıbit ve 
ilin etti? 

Vehbi Scıit B. Samiye Bürhan Cahit H. 

3 - ilan edilıniı olan yanı f&rllan
nın yanıtan evvel tebeddül etliii ilin 
ve müddeiye tebliğ edilmiı midir? 

Mahkeme de Vilayetten 23 haziran 
cu.ma cünü yapılan yarıılann icraıı İçin 
vilayete veya belediyeye kimlerin müra
caat ettiiinin, yanı ıartlarınm müsaade 
ıeklinin ıorulmaıına karar vermiıtir. 
Muhakeme hu suallere cevap hazırlan
ma11 için 9 ağuıtoa çarıamba gijııü aa
at 11 e hırakılmııtır. 

Postada yenilik~ekolaylık 
Merkez postanesinde halkın ve memur

ların bir çok işleri kolaylaştırıldı 
htanbul n:ıerkeo, poatalıaııeıile paket 

postahaneıinde bir çok yenilikler görül
mektedir. Merkez poatahanesinin alt kat 
büyük salonunun ortaaına abonelerin 
kutulan konulmuştur. Senede 8 lira mu
kabilinde bir kutu kiralıyan aboneler, 
anahtarlarını yanlanna alclıklan lıutuJa. 
rmı ırünün istedikleri saatinde açıp ad
reslerine sel- ve oraya konulan ...ıı:. 
tııplanm almaktadnUr. 

Aynca ıiıenale d.U-· w'lie de yenilik
ler yapılıiıılıtır. 
P~et poıtalıaııeaine selince, bu daire-

nin üıt kabnda duvarlar yıkılarak ııeniı 
bir aalon vücude ııetirilnüştir. Bu salo· 
nun bir tarafına ııümrük. karıısma da 
posta memurları için birer kıımı inıa e

dilmiıtir. Aynca alt kattan yukarı ka
ta paketlerin aevki için 600 liraya bir 
vİ.1lf mübay- edilmiıtir. Bu vaaıta ile 
üst ata çıka. paketler küçük arabalar
la ııümriik ve po1ta memurlannm bulun
duldan kıınnlara tatınmalda, orada mu
a,• ' i yapıldıktan sonra sene araba
larla tftzi dairesine aevkedilmektedir. 

Kaçal<çılıkla mücadele bütün fidd ııtile deııam ediyor. Dün de bir çal< c:; 

rar ııe ral<ı meydana çıkanlmııhr. Ya l<andaki re.im dıııar içinde 11iz.li rak. 
cılann yaptıl<lan tutibatı •öateri)'or. Dıııar yıl<ılmıı il• isinden· imal ııcuıta 
!arı çıl<anlmlftır, 
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Tarihi tefrika: 77 

Yazan:' S. N. Hel' b.kkı (MiUiroeıt) indir. 

Türk mahkemelerinde ecnebi hakimler mi? 
1 

Rusya ve fngilterenin notaları. - Sultan Hamit, merak 
çinde! - Hünkar Hasan Fehmi Pa fQ ile konu~uyor. 

ve endişe i-

Har.iciye Nezaretinden re3men sa
darete ve :;uretihususiyede Mabeyın 
Ba~kitabetine ıkdim olunan tezkere
de: Ruıya ve l-;,giltere Sefaretlerinden 
aldığı iki kıt'at takrirde, memaliki· 
mabruaada bulunan Ru.a ve J.rı~iliz 
konıolos ve tercümanlarının mahkeme 
lerde heyetihakime meyanında ve 11-

tintak dairelerinde müstantikler nez
dinde i.zayıaaliye miıil~U hazır bulu
nup rey, kanaat. Jçtihatlanru sert ve 
beyan etmeleri istenildiği ve bu talep 
ve ıddialarınsn 1854 tarihli fermanı
hiil1'.ayunun bir fıkraimabsusasile uhu
dukadimenin Jngi)izlere ait faslının 
kırk ikinci bendine ve Harici;te Neza
retinin son zamanlarda aefaretlerine 
yazdığı takrirdeki itirafma istinat et
tirildiği arzolunuyordu. 

Sultan Hamit, Hariciye Nazırmm 
bu tezkeresini okur okumaz Ba,ki.tip 
Tahain Paşayı çağırarak Ruslarla ln
gılizlerin müşterek talebine jnanınıya
uk kadar ıaımıı: 

• -Oıur şey mi idi? Elbette bun
da bir aır var! 

Diye merak. ve endite cöıtererelıc: 
• - Çabuk yazınız! O iki sefaretin 
tııkrirlerinin a11llarını ıetiriniz! Gö
reyim, bir de Hasan Fehmi Patayı sa
raya çağirtmız! 

İradesini vermitti. 
Padi?h, baıı ıık•.t•nc&, menk;'Jp, 

mazı'.'ıl, hatta menfi demez, fikrinden 
reyinden, mütaleasından, ilminden, 
idrakinden istifade edeceii ıah11 ha
brlar ve derhal saraya çaiırthnrdı. 

Hasan Fehmi Pata. eskiden meh
uıan riyasetinde valiliklerde, adliye 
nafia nezaretinde ve Şurayi l>eTlet re
isliğinde bulunmuı değerli, siyasi 
ricalden ve hukuk ulemasından bir 
zattı. Mektehihukuka da muallimlii'i 
vardı. <Hukuku dünl) telhisi müıarü• 
nileyhin müellefatmclanclır. 

Paıa merhum, bir müddettenberi 
her na11lsa gözden düıüp (Divanonu
hasebat) heyula11na, yahut botluğun& 
atılnııt. menkup vaziyette kalmııtı. 
Divanımuhasebat, Kanunu Esasi muci
b:nce meırutiyetin esaa ve li.zimele
rinclen olup vaktile teıkil edilmit ve 
Mecliıimeb'uaa.n otuz aene muattal 
kaldıiı halele, Divanımuhasebat, bir 
heyula teklinde alahalihi bırakılmııtı 
ki bu da o zamanın ıaribelerindendi. 

Padişahın iradesi Hariciye Neza
retine tebliğ edilerek mezkur sefaret 
takrirlerinin asılları getirilmiıti. Ha
san Fehmi Pqa da Bqkitabet daire
ain~ gelerek huzura çıkmak için emir 
bekliyordu. 

Sultan Ham't, ikindiden sonra Ha
san Fehmi Papyı huzuruna kabul e
derek hadiseyi açmış ve buna ziyade 
merak ettiğini ihsas eylemitti. Ve 
hünki.rla Hasan Fehmi Pap, bir sa
atten fazla keyfiyeti tetkik ve müta
lea ebniılerdi. 

Mecliıiviikeli.da bu meaelenin mü .. 
zakeresi geçmişti. Amedi Divanıhüma 
yunda memur olduğumdan i§İn bütün 
doayasını görmüı ve yazılarını yazm'f 
bm. Pa~a merhumu ziyaretimde, SuJ. 
tan Hamidin bu i§ için ilkönce kendisini 
çağırdığında aralarında geçen muha· 
vereyi tatlı tatlı anlatarak hünkara 
hakvermi§ti. 

Hasan Fehmi Paşa, hünki.rın aöz.le .. 
rini ~ylece hülasa ve hikaye ebnişti: 

" - Rusyanın, İngilterenin bize kar 
fi politıkalan poyraz 1 Lodoa gibi biri
birine muakistir. Tehalüfütabii arze
der. Şarka, bahusus bize ait hususat
ta birinin i~ine uyan,. yarayanı öteki
nin iıinıe, hesabına uymaz. 

''Tarihin kaydettiği mühim ... adi:ta· 
tıaiyasiye ve muharebatıadide bunu 
bürhanen gÖ•tennektedir. Daha evvel 
kileri bırakalım, yakın tarihlerde vu
kubulan 1878, 1854 seferleri bunun 
mühim veıikalandır. Şu maruzaya 
rağmen lngiltere ve Rusya Sefaretle
rinin tevhicliimal ve mesai ederek müt 
terrk bir talepte buh"unala • beni 
hayli meraka ıokmuıtu. 

cıiMüteveffa Çar Nikola, Osmanlı 
Devletinin ortadan kaldırılıp memali
kimizin parçalanmaaıru, büyük devlet-
ler arasında taksim olunmasını, yahut 
Hünkariskelesini tatbik ettirerek bizi 

' kendi pençeai altına almayı kurmuı 
değil mi idi? Bu azim emeline ermek 
için lngilizlerle birleımeyi istemiyor 
muydu? 

"0 zamanlarda lnıilterenin elçisi 
Sir Hamilton Simore açıktan açığa 
bunu teklif ebnemiş miydi?. 

••Jşte böyle müthiı tarihi hatıralar 
o kağıdı alınca beni meraka, endişe'. 
ye düıürdü. 

•·vakıa Mısır, Girit, Makedonya, 
Ennen.i meselelerinde düvelimuazza
ma sefırlerinin bqi altıu birl"§Crek 
müıterek müracaat ve dema.qlarda 
bulunduğu mesbuk ise de böyle iki 
muakis politika takip eden iki ra
kip devletin birleıip devletimize nota 
verdikleri görülmüş §"ylerclen değildi. 

"Bu sebeplere binaen baıbuhal et
mek, ne yapılmak müna·· olacağını 
birlikte konufup düşü~ek Üzere 
ıizi çağırdnp. Bana sadakat ve mu
habbetiniz ve ilmüfaziletinizi takdir 
ederim.,. 

Hasan Fehmi Paşa, harice karıı 
işe ehemmiyet verildiğinin izmar olu .. 
nup eski uhut ve ukuda müteallik bir 
mese)eihukukiyenin nazariyat nokta
sından halline çalııma11 münasip ola
cağını ve esas itibarile ne mezkUr se
faretlerin, ne de en ziyade mazharı mü
saade olan devlet formulüne ıöre di
ger devletlerin böyle bir l"Y talebine 
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HAriiCi-HABERLER 
Alman yada 
Şiddet 
Nazilere suikastta bulu

nanlar idam edilecek 
BERLIN, 3 A.A. - Prusya diyet mcc 

lisi reisi M. Goerin, Prusya ceza kanunu 
sistemini şiddetlendiren k:\nun liıyihası
nı ilin etmiştir. Kanun cezaların tat~i
kı icin hususi m~murla.; k'.lldırarak bu 
işi Atm}tn Müddeiumumilerine venni!k
te ve af İ{:İn hususi murahhas vazifesini 
ele kaldırmaktadır. Af• salahiyeti, Prus
ya ıfı~lisi reisinin bir İmtiyazıdır. 

Bundan sonra, Prusyada idamlar, ci
nayetin ağırlığı asılmak veya kurşuna 
dizilmeği icap ettirmediği takdirde bal
ta ile yapılacaktır. K~nun ağır hizmetler 
ve hapis rejimlerini de tanzim etmekte-
dir. .. 

AlelUmum, mahpuslar:n ya.~n~a. se
viye&i, insan1ann ya,ama seviyesinden 
aşağı indirilecektir. Kanun, malıpuslara 
sinema ıeyretmek, konser ve radyo din
lemek hakkını la vermemektedir. 

BERLlN, 3 A.A. - Hi'k!imet, ölüm 
cezasını su vakalara da teşmil etmeğ! dü
şünüyor: Adliye, polis ve Hitle.rci milis 
azalarına karşı '"iliuİkasit ve cinay~t; 

Metinleri devlet emniyetini iblôl c de
cck matbuaların AJmanya'ya ithali ve
ya ithal teıebbüsü; 

Kanunlara itaatsizlik cürümle1·i. 
Prusya hükümeti tarafından teklif e

dilen bu tedbirler hususunda i\dliy• ne
zaretinde dün bir konferans yapnnı,.., r. 

Amerikada 
Kalkınma 

4800 banka iş planını 

kabul etti 
V AŞINGTON, 3 A.A. - Dün tatbik 

eclilmeğe haşlanan bankalar için iş ka
nununu 8,400 kadar banka tasvip etmit· 
tir. Kanuna !:'Öre, asgari haftalık 12 • 15 
dolardır ve İ§ saati haftada 40 saattir. 

NEVYORK, 3 A.A. - Esham borsa
sında sipekülasyona karşı şiddetli bir 
mücadele yapılmaktadır. Nevyork bor
sası daha timdiden çok şiddetli tedbirler 
ittihaz etmittir. Borsa, sindika grupla
rının hesapları ve muamelitı hakkında 
her hafta etraflı malümat istemektedir. 
Avan meclisindeki demokratların lideri 
M. Robinson ile ayandan M. Thomas 
esham borsasında bu hususta fazla tak: 
yitte bulunmasrnı ihtar etmiıler ve ak
si takdirde Borsa muamelelerini tanzim 
için yeni bir kanun neşredileceğini bildir 
mi,lerdir. 

M. Robinson en emin şeyin ellerin ve 
dimağın ce11urane sayi olduğunu beyan 
ebniştir. 

Kadro tamamlanmadı 
Hallllll Fehmi P&J& merhum, baba 

do•h• idi. Cağaloğlundaki konağın" 
gider ıelirdim. Pek hoı..,bbet bir zat 
idi. 

haldan olmadığını uzun uzadıya arz 
Te izah ederek hünkarı tabnine gay
ret ehniı "" sefaretlerin takrirlerine 
karı• cevap hazırlayıp takdim edece· 
iini ifade ile müsaacleiseniyeyi alarak 

• h~zurdan çılmuftr. · ( Arlıa&t 11ar) 1 Üniversite A vrupadaki emsalinin bütün 
Pi--!!ii!i!!!~----Y·an-n•: ------•mliilı i evsafını haiz olacaktır 
T

- 1- hk 1 · d '? 1 (Ba•i 1 inci sahifede) Beyi ziyaret ederek kendisine inkılap 
Urr: ma eme erin e ecnebi hakimler mi. troteknik. a~istanhğına 900 Franlı: ay- kürsüsünü deruhte etmeleri hakkm-

2 tıkla tayin edilmek teklifi ile karşılan daki teklifi mektubunu vermiıtiı·. Ve 

Hasan Fehmi Pa1anın mü 
tan memnun: l.a.bet, uabeı! 
verilen atıyei aeniyye .. 

Sıcak dalgası 

Amerikada 100 kişi öldü 
NEVYORK, 3 A.A. - Son 4 ıün i

çinde Ameı·ika'run Atlas denizi tarahn
da olan kısımlarında eıcak ılalıasmdan 
100 kiti ölmüştür. Bunlardan 40 tan fıız.. 
lası Nevyork mıntakasmdandır. Sıcak 
dalga11 devam ediyor. 

Üçüncü defa satra 
tospheire'e 

BRÜKSEL, 3 (A.A.) - "Dernıere 
houre" gazeteai, bava eyi olduğu tak 
dirde gelecek hafta Coaym ile Bruyn 
ü-;üncü defa olarak Stra~osfer'e çıka
caklardır. 

talıiasc. - Sultan Hamit, cevap· 
Diyor. - Hasan Fehmi P~a)'a 

Silahlı Almanya 
Fransa bunu isbat ede

cek vesikalar toplamış 
LONDRA, 3 A.A. - Daıly Herald 

gazetesinin iddia ettiğine göre Fransa 
hiikümeti Almanyanın Versay muahede
aine riayetsizlik ıöstererek yalnız silah 
deiil, fakat harp levazımı ela yaptığını 
milletler cemiyeti karımnda İspat etme
sine ki.fi gelecek bir dosyaya malik bu· 
lumnaktaclır. 

Lebrun tatil yapıyor 
PARlS, 3 (A.A.) - M. Lebrun, 

doiduiu köy olan Meray • le - Haut 
ya dün ge~tir. Reisicümburu,;. arzu 
au üzerine hiç bir merasim yapılma .. 
mqtır. 

Di.in Üniocrsile Fen fakültesi lale besi Boğtuiçinrle btr deniz tenuzühü 
Y?pmıılar, "len,, ciler bayramını tes'it etmi§lcrdl.r. Rcj;mimJ~ ge::intiden bir in .. 
t.·bru 11ö•termektedir. 

mıştır. Ahmet Ratip Beyin aldığı dip· lı.il Beyin bu teklifi kabul edecc-ği mu 
loma ve sertifika mecmuu 8 clir. Dok· hakkak ıörülmektedir. Maarif Vekili 
torası, en büyük takdirle verilmiştir. Bey yarın Univerıite eminliğine rea-

Oiğer hanım muavin namzetlerden men cevap yazacaktır. Bucün meşg-ul 
Saffet Rıza Hanım Afmanyacla, Fazi- olması muhtemeldir. lslahat komıtesi 
let Şevket Hanım da Amerikada F.,n de bugün mesaisine devam edecektir. 
fakülıelerinde cloktoralarmı verntif· Müsteşar Beyin beyanatı 
le1dir. Islahat komitesi dün Maarif müate 

Maaşlar ıarı Avni Beyin riyasetinde toplandt. 
Profesör namzetlerinin aıli maa•· Bu toplantıya M. Malche da iştirak et 

ları 45 liradır. Bunun tutan 126 lir~· ti. içtimada yeni kadro clolayıaile büt 
d>r. Fakat önümüzdeki bu bir ıene çe itleri ıörüıüldü. Avni Bey dün bir 
muvakkat kadro ile idare edilece"?in- mubarrimize fU beyanatta bulunmuı-
den tecrübe devresidir. Namzet pro- tur 
fesör daimi bir kontrol alhnda bulun ··- Bu sene Üniversite Maarif vcki-
durulacaklardn'. Üç defa tenkide uğ- linin mürakabesi albnda oldujpt için 
ı ·ayanların vazifelerine nihayet veri- eıkiden mevcut olan idari muhtariye· 
ltccktir. OniTeraitecle en yüksek asli ti kaldmnıtbr. Sene ııonunda Üni•er-
maaf olan 100 lirayı alan profeaöı· a· $İlenin yeni teıkilat kanunu hazırlana 
dedi 15 tir .. Bunun yedisi Tıpta, !l sı rak bu müesseaenin hükmi şahsiyet 
Hukukta, 2 ıi Fendedir. Edebiyatta •e muhtariyeti haiz olup obnayacağı 
100 lira asli maaşlı profeaör yolrtur. ve daimi kadroau tesbit edilecektir. 
Mülıa Darülfünundan her fakültede Bu kanun layihası Oniveraite, ıslahat 
125 lira asli maaılı yani 500 lira tu• miifaYiri profesör M. Malch ile bera-
tarlı birer adet profesör vardı. Yeni ber mayua kadar meydana ;ıkara-
teş!<ilatta bu maaı kaldırılmıştır. Bu caktır. Bu itibarla Üninraitenin ilk 
gÜn en yüksek maaş olan 100 lira ba senesi oluı senesidir. Bittabi Üniversı 
remde üçüncü dereceye i.aabet etmek· tenin ilmi muhtariyeti eskisi gibi mev 
teclir. Bunun tutan 400 liradır. cuttur. ldarii muhtariyet meselesi Ü-

Maamafih bu maatlar bu acıne ay nivenitenin inkita.f, gelecek ecnebi 
nen verilmiyecetkir. Üniversite i<,:İn ye profesörlerin mütaleası ve yapılan tec 
ni bir teşkili.t kanunu vücude getiril- rübelerin neticeleri nazarı itibara a-
m,,kteclir. Bu kanun bir sene sonra tat larak halledilecektir, Herhalde mo· 
bika başlanacaktır. Hocalar o vaki.> dern bir Üniversite için ne giı.;...evsaf 
kad"r maaşlarını fu şekilde al .. caklar lazımsa hepsi lstanbul Oniveraitesin
Jır: de bulunacaktır. Esasen bu muhtari-

1930 senesinde alınan maatl" bu· yet meselesi muhtelif memleektlerde 
~ün istihkak olunan maaı farkının batka şekillerdedir. Bunlar ela gözii-
nısf,, 1930 senesi maaşına zammolu- nünd tutularak memleketimize -?n mü 
nacak ve bir sene müddetle 3),nacak sa.it ve uygun bir şekil verilecektir~ 
ınur bu yekünu teşkil eclecek'.ôr. · Tercüme heyeti 

Meıela 1930 seneıiacle bir J,;;ı·aü- Teşkili mukarrer telif ve tercüme 
nün tahsisatı 150 liradır. Yeni tetki- heyeti, üniversiteye mülhak bir nıü
liıtt:ı bu mikdar 200 liraya çıkuılınış essese olacaktır. Yalnız mülga Darül
tır. Bu vaziyete göre bu kürsüyü i~gal fünundan açıkta kalan profesörlerden 
eden hoca bir ııene, yukarıdaki hesa· herhangi bir ecnebi lisanı iyi bilen ve 
ba göre 175 lira alacaktır. tercüme yapmak kudretini haiz olan 

Maaş verilemedi zevat hu heyete girecek, hariçten hiç 
Kadro ve yevmiyeye ait heıaolu ik kimse almmıyacaktır. Binaenaleyh il• 

mal edilemediği için dün Üniversite-· zası öyle pek çok ohnıyacaklır. l\>'aa-
de ağuatos maaşları verilemcmi~tir. mafih heyete çağırılacak zevatın bu 
Ağuıtos maaşı ancak bir hafta sonl'a vazifeyi kabul etmek keneli arzuları 
verilebilecektir. na muallaktır. Girmeyenlerin bir sene 

Maarif Vekili maat hakları mahfuz kalacaktır. He-
r.1aarif Vekili Dr. Reşit Galip Bey yet daimi olacak, Üniversite talebele 

d~, Je evinde istirahat ehnİJ, bir tara rile memleket münavverlerinin teteb-
f a .kmamııtır. Dün sabah Onıvers:. bü ihtiyacını temin için eser vücude 
te" «ı:cini Dr. Neıet Ömer Bey Vekil getir10rek milli kütüphanelerimizi zen 

D -• Anason/arın hepsi satın alınacak 
l~~IR, ~· (Mill~y~t) - Çeşmeden anason mübayasına ba,Lanrl 

ması ıçın emır gelmıftır. Mevcut anasonların hepsi satın alınacaktır. 
Fiat geçen senenin ayni olacaktır. 

Çankırı - Ereğli hattında iki kısım 
ÇANKIRI, 3. A. A. -Çankırı· Ereğli lıattınılan iki kuım daha 

ihale e.dil~i. Bu kuımlar Kilyostan bQflayan yedinci kıaım ile Çankı
rıdan ılenleyen ılokuzuncu kuıımıl ır. Bunlar bir buçuk senetle yapda
caktır. Yolun tamamlanması İçin kırk kilometrelik kısım uarılır. Bu 
kırk kilometrelik kıaım da İyamalati ııinaiye yok gibidir. 

Cenup hududunda bir hafta içinde 
68 kaçakçı ga~alandı 

ANKARA, 3 (A.A.) - Temmuzun dördüncü ha/tası içinde cenup 
hududunda dördü çarp1Jmalı 54 kaçak vak'asınıla ikisi ölü, biri yara
lı olmak üzere 68 kaçakçı, 8 tülek, 48 hayvan, 4000 kiloya yakın güm
rük ve 800 kilo inhisar kaçağı efya tutulmUJtur. 

Cihan izciler şenliği başladı 
BVDAPEŞTE, 3. A. A. - Hük iimet Naibi amiral Horty, 50,000 se

yirci, hükümet azası heyeti sülera ve birçok zevat huzurile dördiincü 
cihan izçiler ~en/iğini açmıftır. , 

Naip irat ettiği nutukta bu ıe nliklerin asıl dostluk bağlannı takui 
ye edec~ği ve milletlerin birbirini anlayarak sulh içinde tepiki mesai 
etmelerıne hadım olacağı ümidini izhar eylemiftİr. 

izciler bir saatten fazla süren bir geçit resmi yapmı,lar ııe halk ta 
ralından hararetle seltimlanmıflardu. 

• • 
lzmirde ismet Paşanın hegkeli 
IZMlR, 3 (Milliyet) - lımet Pa,anın heykeli lsmetpcqa bulvan 

methalindeki mezarlıkba,ı meydanına relnedilmesine euvel~ karar 11e 
rilmişti. Bundan sarfınazar edilmiştir. Heykel Gazi buluannın Basma 
hane cihetindeki büyük meydana dikilecektir. 

Balbo filosu bugün ha
reket edecek 

SHOAL HARBOUR, 3 A.A. - Atlas 
üzerine hava ıeraiti Balbo'nun hareke
tinin Cuma sabahı olacağın< tahmin et
tiriyor. 

PARIS, 3 A.A. - Huas Ajansı bil
diriyor: Dönüıte uğnyacağı yerler için 
fazla benzin almak niyetinde olan Bal
bo'nun 4 tayyareci zabiti vapur ile A
merika'dan gelmiıler, Ye diin öğleden 
sonra Pariı'ten geçmİflerdir. 

35 kilo afyon 
SOFYA, 3. A. A. - Varna'da 

bir evde, polis 35 kilo kaçak afyon 
bulmuttur. Afyon bir Yunanlının
dır. Yunanlı ve daha bir çok kiti 
tevkif edilmİf~r. 

Adaların işgali 

Yunan - İtalyan dostluğunu 
bozacak mahiyette değil 

ROMA, 3 A.A. - Jiornale d'I ta1ia, 
Yunan bqvekili M . Çaldarisin, muhabi 
rine verdiği fU beyanatı naklediyor: 

dtalyan Yunan münasebatı gaya 
dostanedir. Reiıi bulunduğuın hiikiımeı 
bu dostluğu sağlamlandırmak ve tekem 
mül ettirmek istiyor. Ba iş kolay obcak 
tır. Zira ltalya'nın Y unaniıt&na karı• 
ayni biıle hareket ettiğini biliyo• uz.• 

Hacim Bey 
IZMIR, 3 CMilliyetJ - lzmir C. H 

Fırkası reiıi Hacim B. Ankaradan dön· 
dü. 

memleketlerine avdet edec l:Jer ve 
ders aenesi baııncla tekrar gel.:c*ler. 
dir. 

l,i bırakan memurlCIJ' 
Yeni kadro dolayısile açıkta kalan 

memurlardan bir kısmı itlerini •erket 
nıişler, Univenite muamelatı dunnuı 
tur. Buı.un üzerine kadroda kalan Tır 
fakülte!~ memurlarından bir kıvnı cel 
bedilerek İfler görüluıüJtÜr. 

Tıp talebesi stajı 
Stajda olan yurtlar Tıp talebesini.. 

tatbikatını kuwetlendirmek için ırecc 
leri de hastahanelerde kalmalan ve 
ak,.amları yurda Öomemeleri tau:aı 
rur etmittir. Talebe için h stah.anelet 
de yer tefriki için hazırlıklar yap•l
maktadır. 

ltf.ıkıimin Halil Beyin kütüphcmes 
Yeni kadroda Edebiyat fakülteaı 

kurunu .-uata tarihi profesör m,ıavinli
ğine tayin edilen Mükrimin Halil B. 
in 3 ciltlik hususi kütÜphaneıi Ana
dolu kütüphanelerine hediye edc-ce~ı 
ya:11lmırtı. Dün Mükrimin Halil Bey 
bir muharririmize demiştir ki• 

·- Bu haber yanlıttır. Şimdili:t !My 
le bir tasavvurum yoktur. Kitapları
mı okuyacağno ve çalııacağllJl, fı.,ı·i
de ibtiyarlaclıimı, çahıamadığına za
IQ&ll tabii kitaplarımı bır memleltt>t 
kütüphanesine hediye ederim." 

Mazhar Osman Bey nediyoı ' 
Yeni OniTI>nitede akliye prol'eaör~ 

lüiüne tayin edilen Dr. Mazhar Os
man Bey dün bize dedi ki: 

- lılahat tam yerinde olm•ıttur 
Or.iveniteye muyaffakıyet dilerim 
Tayın edildiğim hakkında heniiz re•· 
mi bir tebliırat almadım. Ben <"sase .. 
ötedeu beri Darülfünunun ıalahım• ta 
raftard•m. Bunun için bir ço1< neşn · 
yat yaptım, söz söyledim." 

Şekip Beyin beyanatı 
Ünivehite edebiyat fakülte .. terbi· 

ye ve ruhiyat profesörü Şekip Bey di 
yor ki: 

- lrkıliptan sonra cemiyetitni~iı. 
y·>ni bünyesi ve istikbali itibaril, esk 
Darülfiinunuıı cezri bir aurett .. tccdi . 
edilmesi zaruri idi. Bugün tabakl.ul 
eden nıuvaffakıyet o ihtiyacın bir ıh. 
desi c•lmağa başlamıştır. Haya~~a. ye 
rn:~. daiına genç fidanların mahsulü 
dür. Üniversite kadroaunda en büyul 
payın gençlere aynldığı ve ilimd 
d~ Uata ~;kan münaaebatının teaia ed 
diii görülmetkedir. Oniveraitenir 
m .. 4t·ut İiıtikbali profesör muavini o 
lan ye:miş kuvvetli ve idealist genç 
!erden beklennıektedir. inkılap genç 
ligi ne kadar merakı. ve mesuliyetl 

· bi• vazife karşmnda bulunduğunu ta 
dir edet:l"ktir." 

Bir <>cnebi profesör daha ge!dt 
Onıveraitede kendiaine mühinı bir 

kürıü verilecek olan beynelmilel cer 
rahi ş<>hretlerden Alman profe5Öıı 
1\1. Zaverburg dün Almanyad&ıı ıe! 
rimize ge!miftir. Pr .• Zaverburı; Oni 
vwıite ıslahat müıaviri Pr. Malchc 
ile ~elırimizcle bulunan diğer f'•ncb 
profeaörlel'i tarafından kartılanruıJ 
tır. Pr. Zaverburı, Tarabyada Tokal· 
lıyan oteline miaafir edilmiıtir .. 



f-f~-;!pan-
Hasretıiler 

inkılap, iki ay sonra onu~cu yılın~ 
idrak edecek. Türk cemiyetı meden~ 
aleme doğru yaptığı bütün hamlelerı 
yıllann bu dar çerçevesine ıığdı~ıt
br. Dünkü nesil, dünkü harp nealı. bu 
on yıl içinde devirlerin hazmedeb~l~
ceği derin bir inkılabı etine, kemığı
ne, asabiyetine işlemiıtir. 

Muatafa Kemal neıli bununla göğ
sünü gere gere tarihe gjrecektir. _Şii~ .. 
he yok ki duyduğumuz gurur geçırdı
ğimiz tehlikeleri bize batırlatmıyacak 
kadar azametlidir. 

Biz buııün bu haklı gururu İçimiz
de duyarken inkılaba, milli harekete 
aykın cephe alarak memleket toprak
lanndan uzaklaıanlann hiaaettikleri 
acı nedametleri, elim vatan tabaaıür .. 
!erini itiliyoruz. 

Suriye çöllerinde mahrumiyetler 
içinde yaııyan bir iki muharrir, Avru
pada, kınk, mevtai bir ömür ıürük~i
yen bir kaç· münevver cümhurıiyetın 
onuncu yıldönümü ıerefine yapılacak 
aftan kendilerine de hisse aynlmaaı
nı bekliyor ve: 

- Hiç olmazsa hür, müstakil, te
miz Türk topraklarında ölelim! diye
rek aziz yurdun havaıına, suyuna, 
taıma, toprağına hasret çekiyorlar. 

Bugünkün terelli ve gururu h_akket~ 
mit evlatları milli davada kendılerım 
yalmz bırakanların hicran ve neda
met hislerini takdir eder. Türk toprak 
lan dünün bütün kirinden, dikeninden 
kurtulmuıtıır. 

istilanın ve bozgunun tabanunül e
dilmez ıatıraplan içjnde bıraktıkları 
Türkiye Londranın Lordunu, Pariain 
kontunu kendine aıkıfıkı doat edecek 
kadar kuvvetlenmiıtir. 

Kara bir cehalet ve ölçüsüz bir mah 
rumiyet içinde tepip gittikleri Türki
ye eıı ileri medeniyetin ve en yüksek 
san'atın omuzbaıım tutacak kadar 
yükselmiıtir. 

Mustafa Kemal Türkiyeai manevi 
ölümü iatibkar eden ,erefli İn&anların 
yurdu olmuıtur. Bu topraklara kan
ıacak et ve kemik parçalarının bile 
dünkü mücadeleye dökülmÜJ bir dam
la kam, bir damla almteri, hiç olmaz
sa bir yudum gözyaıı olmak lazımdır. 

Ayağa kalkımya çalıtan bir mille
tin dertli zamanlarında kıttan, kar
dan kaçan muhacirkutlan gibi Hat
tıüatüva memleketlerine iltica edenle
rin bu berrak, ılık mevsimde avdete 
hazırlanmaları da İspat ediyor ki on .. 
!ar için vatan yok, hayat vardır. 

Türkiye mevsime göre civciv yetiı
tiren bir iklim değildir. 

Burhan CAHIT 

Vapurların muayenesi bitti 
Huauıi vapurlara kıymet takdirine 

memur komiıyon,. yann Yeni Dünya 
vapunınu muayene edecektiı-. Bu ıu
retle muayene edilecek vapur kalmı
yacaktır. Komi.Ayon, hafta içinde va
purlara takdir ettiği kıymetleri •ahip 
!erine tebliğ edecektir. Vapurcular
dan takdir edilen kıymeti muvafık 

görmiyenler 10 gÜn zarfında itirazla 
nm yapmak hakkına maliktirler. 
Ay sonuna kadar da bunu ticaret rei
si hakem aıfatile gayri kabili itiraz . . 
olarak kararlannı •erecektir. 

Hasan B. Trabzona gitti 
Büyük Millet Mecliıi ikinci reiai 

Hasan Bey (Trabzon) dainoi intiha
biyeaine sitmittir. 

--o--

ltalya sefiri 
ltalya sefiri M. Lojacomo, mezuni

yetle ltalyaya gitmiftir. M. Lojacomo, 
Romada 10 gün kadar kaldıktan son 
ra şehrimize avdet edecektir. 

1 BORSA 1 
'-----~ (lı Bankasından alınan cetveldir) 
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Akıam Fiatları 

lıtikrazlar Tabvilit 
l•tilcTaz dahili 97,50 Elektrik 
]033 l•tikrazı 95~ Tram.T&7 
ŞaTk d. yoll•rı 2.40 Tünel 
D. Muvahhide 54,20 Rıhbın 
(.ij • ülcler 8.25 An•dolu 1 
~·nydi mahi 5,60 

ili Bajdat 10.25 n 

T 1 aıkerlye 10 Mümeısil 

ESHAM 
1 t Bankau Na• Telefon 
ma 9,50 Bomonti 
,, " Haıniline 9,SS Terkoa 
,, ,, Müea•i• 11')2 Çimento 
Tnmva7 50 ltti•f' da7. 
Anadolu Hiaıe 26,80 Şa~k day. 
ıt~µ J,60 a.ı,.. 
Ş:r. hariJ• IS,25 Şark m. ecza 
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~ 

~ 

~ 

18,20 
46.45 
45.90 
49,75 

14,SO 
21.--
27,76 
12-45 
20.-

1.60 
.2,75 
2,90 

P"ri"' ızoo t Pl'ai 15,9225 
Londra 702,SO ı ViJ'&llıa 4,26 
Nüyork 64140 Madrit 5.65 
Milano 9 BerJin 1,97725 
Brüksel 3,3875 Viyana 4.26 
Atina 8307 Pette 3,905 
Cene•re 2,43,50 Belgrat 34,79 
~ ~ .a 67 .~35 Bük ret 80,23 
Amıterdam 1,1671 Moıkova 1085 

N U K U T {Sair§) 
Kurut Kuruı 

20 f. Fransaz 167 1 Şili , , AT. 25.-
1 )f;ter) n 704 1 Pezeta 15.-
1 Dolar 155 ı M Tk 50.-

2 J Liret 219 1 /.cloti 2~.-
2:0 f, Be lçika 116 20 Ley 0.23 
2 1 l1r11ıh--ni 25 2J Oi lJlT 55.-
20 J. 1$,,İçre 818 1 ç ,. '"ll" Vllt 

20 Leva 0.25 1 Altın 926 
21 Kur. Çek 116 1 s. c.diye o :./l 
ı FJ., ,. n ( 1,-- B .n!u :ot 2 ~3 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

İpeklilerimiz 
Beynelmilel bir şöhret 

ve kıymet alıyor 
Son •enelerde memleketimizde İpek 

sanay.ii büyük bir inkişafa mazhar ol
muştur. Bir çok memleketerin ipekli ku
ma§ aanayiinin son be§ senelik inkişaf 
seyrile bizimki mukayese edildiği tak
tirde vaziyetin memleketimiz lehine ol
duğu görülmektedir. Fakat, alil.kadarla· 
nn da kabul ettiği gibi bu geniıleyiş ar
trk bali iıbaa gelmiı ve zararlı bir tekil 
almağa başlamıştır. Bugün için İpekli 
mensucat sanayii normal şerait içinde iı 
bulmaktadır. Y alnrz bu sahada eski hum 
malı çalışmadan e•er kalmamıştır. Ma
amafih bu yolda çalışan fabrikaların çok 
olmaır Türk ipekli sanayiini beynelmilel 
bir şöhrete mazhar kılmıştır. 

Aliikadarlar arbk ipekli mensucat sa
nayünin daha fazla genişlemesinin önü
ne ıreçilmesini iatemektedirler. Bu te
menniyi Sanayi umum müdürü Recai Be 
ye de aon tetkikatı esnasında bildirmiş
lerdir. 

Armut ihracatımız 
Son haftalar zarfında memleketimiz.in 

annut ihracatı mühim bir yekfuıa baliğ 
olmaktadır. Bilhassa Edremit ve Burha
niye mıntakalan bu ihracahn merkezini 
tetkil etmektedir. Armutlanmızın alıcı
lanmn batında Mısır gelmektedir. Bir 
kaç gemi snf bu iş için Edremite gelmi§ 
!er ve armut yüklenerek gitmiılerdir. 
Mısırda Türk armutlanna büyük bir 
rağbet vardır. 

Bizde tuğlacılık 
Son zamaıılarda memleketimizde tuğ

lacılık bir sanayi suhesi halinde belir
mekte ve makineleımektedir. Şimdiye 

kadar, aıırlardanberi elle ve pek İptidai 
bir tekilde çalııan Haliçteki tuğla har
manlan yeni tuğla makineleri getirtmiı
lerdir. Bir kısmııun makineleri de yolda 
dır. Diğer taraftan Defterdarda bir de 
ateı tuğlası fabrikası kıırulmuı ve faa
liyete geçmiştir. 

lzmir 9 eylOI sergisi 
lzmir 9 EylUI sergisi~e iıtirak iç!n 

ıehrimizde bir kısrm fabrikalar d.aha §•~ 
diden hazırlanmaktadırlar. 9 eylul sergı
si komitesi Galatasaray lisesinde de bir 
kayıt bürosu teais etmiştir. 

ihraç mallarını tağşiş edenler 
Ticaret oda~n, dürüst muamele yap 

mıyan ve ihracat mallanm tağ§İ§ eden 
tüccarın isimlerini tesbite çalı§JDakta
dır. Birkaç isim tesbit edilmiıtir. Ka· 
ra liste yapılırsa, bu İsimleı· de der• 
cedilecektir. Oda, bu husustaki !etki 
katı neticesini bir raporla vekalete 
arzedecektir. Diğer taraftan, Anadolu 
tüccarlarını aldatııklan iddia edilen 
bazı komisyoncular hakkında da tah 
kikat yapılmaktadır. Bu suretle ha · 
reketi tesbit edilen bir komisyon~u 
Adliyeye verilmittir. Diğer biri hak
kında da vaki olan §iki.yet Üzerine 
tahkikat icra edilmektedir. Şikayet
ler ekseriyetle bazı komisyoncuların 
mu'kayyel bir takım finnalarm gÜya 
bayilikleri verilmemitçeaine iğfalat 
yapıldığı merkezindedir. 

Mevduatı koruma kanunu 
Mevduatı koruma kanunu yann 

meriyet mevkiine girecektir. Bankala 
rm ekserisi beyannamelerini Maliye 
vek&letien göndermit ve teminat gös
termiılerdir. 

TUrk - Vnnan ofisi 
Muhtelit Türk • Yunan ofi•i, hali 

faaliyete geçmemiıtir. Alakadarlar, 
ofioin bir an evvel tetekkülünü temen 
ni etmektedirler .• 

Bulgarlarla ticaret muza
keratı iyi gidiyor 

Türkiye - Bulgaristan arasındaki tica
ret muahedesi müzakeratı devam etmek 
tedir. Son gelen haberlere göre, müza
kerat iyi bir safhaya girmiıtir. 

Piyasada tacirler, bu muahedenin bir 
an evvel yap.imasını beklemektedir. A
lakadarların söylediğine göre, bu mev
sim Bulgaristanla ticari münaaebetlerin 
pek arttığı bir mevsimdir. IMlesela: Bul
garistana bu mevsimde bizden fazla mik
tarda balmumu ihraç edilınektedir. Ti
caret muahedesi müzakeratı daha ziyade 
uzıyacak oluna, balmumu ihracatı aza
lacaktır. Son günlerde balmumu fietleri 
71 kuruıa kadar dütmüştür. 

Şeker bolhığu 
Alpullu ıeker tirketinin piyasaya 

yeni sene mahsulünü çıkarmağa baş
laması Üzerine piyasada şeker bollan
mıı, fiyatlar tenezzüle yüz tutmuıtur. 

Sanayi umum müdUrU An
karaya gitti 

Sanayi umum müdürü Recai Bey, 
ıehrimiz fabrikalarının bam madde
ye olan hakiki ihtiyaçlanııa ait tetki
katını ikmal ederek Ankaraya gitmiı
tir. Tekrar gelecektir. 

Barlından yumurta ihracatı 
çok azaldı 

BARTIN 3- Yumurta piyasası 
durgundur. Fiatlar dü9üktür. Bü
tün Türkiyede yumurtacılar sıkın
tı geçiriyorlar. 

Yumurta ihracatımız yüzde 70 
clerecesinde azalm19tır. Yegane 
mahrecimiz olan ispanya eiyasa· 
sında da Balkan mahsulleri, yumur 
talarınııza rekabet etmektedir. 

Son gelen haberler üzerine, ge-
ren haftalar içinde piyasamızda 

Mahkemelerde 

Süreyya Paşa mı, 
Efendi mi? 
"Gece gelen telgraf,, da

vası devam ediyor 
Esiri lstanbul mebusu Süreyya Pata

nın «Gece gelen telgraf» §aİri Nazım 
Hikmet Bey aleyhine açtığı davaya dün 
birinci ceza mahkemesinde bakılınıştır. 

Geçen celsede c.elbine. ~a~ verilen 
kitap müsveddelen getırtılmıı. altında
ki tarihe bakılınıı. 1931 yazılı olduğu gö
rülmüştür. 
Nazım Hikmet Bey mahkemede baba

sının 1932 rle vefat ettiğini, kitabın 1932 
inin 11 inci ayında çıktığını, yazıların
da 1931 de yazıldığım, binaenaleyh Sü
reyya paşaya matuf ol.?'adığııu •?ylemi? 
ve bu iddiasının da musveddelenn tetki
ki ile anlatıldığını bildirmittir. 
Nazım Hik:net Beyin vekili _Sür~~ 

paıanın paıalık sıfatının meırutiye~n ila 
mnda refedildiğini, pa§B, olmadıgım, 

ahkeme gibi resmi bir makamda asıl 
i:ı.abının z.ikreıhlme_si ve ·~~~"!' S~rey
ya Efendi denmesi ıcap ettigını soyle. 
mittir. .. 

Nazmi Nuri B. bu mudafaalann da
vayı çürütemiyeceğini, şiirle Sürreya 
pa§a ve merhum Hikmet N~zım Bey a
rasındaki hi.diselerde tam bir mutalıa
kat oldoğunu söylemiş, muhakeme dos
yanın iddia makaır1 tp?'~fın-lan tetkiki İ· 
çin 6 ağustosa bırakılmıştır. 

Hayali mi, degilmi? 
Galatasaray klübü idare heyetinden 

Mütevelli Mehmet B~ tarafı_?~n- O
limpiyat gazetesi netnyat muduru Sa
ldım Galip ve muharriri Efref .Şeiik f!· 
ler aleyhine açılan hakaret amız neşn
yat davasına rlün ikinci cezada batlan
ınııtır. hak . • 

Mütevelli Mehmet Bey aretin Ta• 
ki olduğunu aöyliyerek, maznunların 
cezalandırılmaı!Dı vt; ~ ~ . rnanevi 
zarara hükmedılmesııu ıatemııtir. 

Maznunlar yazıda hakaret kastı olma
dığını, Mehmet Beyin_ k~ndi arkadafla
n bulunduğunu, hayalı tiplerden bahse
dildiğini ve yazının üzerinde de hayali 
tipler diye yazılı okluğunu söylemişler
dir. 
Davacı vekili hakaretin Mehmet Beyo 

matuf olduğunu, içerisinde Taliit Milat, 
Ahmet Ihsan, lırnail ıMUştak, Tevfik 
Ali, Leblebi Mehmet, Ihsan ipekçi Bey
ler gibi maruf zevat bulunan tah~lerle 
ispat edeceklerioi söylemiılerdir. Muha
keme bu tahitlerin celbi için 10 ağusto
sa bırakılmıştır. 

Türklüğe hakaret davası • 
Yataklı Vagoıılar şirketi müll~ M. 

Jannone'nin Türklüğü tahkir davasina 
dün Betinci cezada devam edilecekti. 

Fakat celse açılır açılmaz iddia maka
mını işgal eden Ferhat Bey dosya~ 
tetkik edeceğini aöylemit, m~znun vekı
li Cevdet Ferit Bey de iki müdafaa şahi
di ikame etmiş, muhakeme bu şahl\lerin 
celbi ve dosyanın tetkiki için başka gü
ne bırakılınıttır. 

Poll•ta 

25 kilo esrar 
Kaçakçılar memurlara 
rüşvet te teklif ettiler 
Muhafaza teıkilatı uyuıturucu 

maddeler hakkında sıln takibat yap
maktadır. Dün muhafaza ve inh.iaar 
takibat memurları Meyvahot iskelesi 
ne yanaıan bir motörden ıiiphe ede· 
rek araştınna yapmı§lardır. Bu arat
tırma neticesinde 25 kilo esrar elde 
edilmi9tir. Esrarcılar memurlara rüt
vet le teklif ettiklerinden, bu ıebep· 
ten de haklarında ayrıca zabıt tutnl
muttur. 

Kaçakçı sandalcılar 
Muhafaaz teıkilatı liman dahilinde 

vesikasız saııdallan da takip etmekte 
dir. Son bir ayda vesikasız olarak 50 
sandal yakalammıhr. Bunlar vesika
sız olduğuDdan devlete vergi de ver
memektedirler. 

Bir çocuk iki metreden düştu 
Osmanbeyde Rumeli caddesinde ~

tap apartıınanında oturan Nihat Beyı!' 
oğlu yedi yaıında Hulki apar!ımamn .~· 
ki metre irtifaındaki penceresınden du
ıerek yüzünden yaralanmıştır. 

Bir gecelik eğlence 
Fethi Efendi isminde birisi polise mü

racaat etmiı, Bayram sokağında o~n 
Adalet Hanımla bir gecelik ikameti es_
nasında 60 lirasının çalındığını oöylemJ! 
tir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Afyon mübayaabna 
başlandı 

Uyuşturucu maddeler lnh.iaan 1.~e
ainin lzmir ıubeıi ayın 15 ı~den ıtı~
ren faaliyete geçecektir. lzmır f';'beaı 

""d"" ·· V h"t B. idare müfetiılennden mu uru a ı ki'°t 
Ziya B. ve bir ekal;'erle )>irl_ikte •.et "' ı 
yapmak üzere Izmir'e gıtmışlerdır. 

ld'are, 933 ıeneai mahaulünden olma.~ 
üzere yakında Ticaret Borsasından, tüc 
carda;. afyon mübayaasına batlı>'.'.'cak ve 
icabederse doğrudan doğruya zurradan 
da mübayaatta bulunacaktır. 

idare 4 üncü Vakıf haıunın alt katın· 
daki m~zeni de, mübayaatını koymak 
için kiralamıttır. 

yumurtanın yüzü 65 kuruta kadar 
dii,mü,tür. Zahiresi para etmiyen 
köylüyü bu düşkünlük büsbütün 
sarsmıştır. 

, 

Maarifte 

Maarif müdürü 
Değişmiyecek 

M. müsteşarı, Haydar B.in 
takdir kazandığını söylüyor 

Son Posta gazetesi, Maarif müd~~ 
·· Haydar Beyin bir orta mektep mu 

:;1ürlüğüne veya tekaüde sevk<_,lilece 
ğini, lstanbul ma~f müd~_rl~_ğüne ge 
nit salahiyetle mulga Da~l~~dan 
acıkta kalan coğrafya mudemsı Beh 
ç~t Beyin getirileceğini yazmışb. Yap 
tığımız tahkikata göre bu haber asıl • 
arzdır. Haydar S.-v değiş~iyecek~ir. 
Dün maarif müştetan Avnı Bey bıze 
bu hususta ıunları söylemitlir: 

_ Bu haber asılsızdır. Haydar Bey 
bilakis takdir kazanmrı bir maarif 
müdürüdür, değişmesi mevzuu bahsol 
mayıp, yerindedir.'' 

Başıboş talebe 
Maarif Vekaleti tah.ıil için lstanbula 

ve Anka"raya giden ve oralarda mek
teplere yerleşmiyerek perişan bir va_
ziyete düşen ç_ocukl.'.'-r bak~~da veka 
Jetlere §U tamımı gondermıttir: 

Bir çok çocuklar tatil aylannda 
llfljccani, leyli mekteplere kabulleri 
için yol parası vilayetlerden temin e
dilerek Ankara ve lstanbula gönderil 
mektedirler .. Mekteplerimize meccani 
leyli talebe imtihanla ders senesi ba
tında alınmakta olduğundan bu çocuk 
Jann arzulan yerlerine getirilmemek 
ıe ye neticede zavallılar buralarda 
çok sefil ve peritan olmaktadırlar. 
Bu hallere meydan verilmemesi için 
müracaat edenlere meccani leyli tale 
benin eylul ayı zarfında müsabaka 
ile alınmakta olduğunun ve her vila· 
yet merkezindeki li"". ve orta .. mektep 
ve muallim mekteplnnde ınusabaka 
açılacağından oralara müracaat et
melerinin tebliği ile İstanbul ve An
karaya gitmeleri için kendilerine biç 
bir surette muavenette bulunulmama
sı rica olunur. 

Ragıp Nurettin Bey Ame
rikaya gitti 

Halk terbiyesi hakkında tetkikat 
ve tetebbüatta bulunmak Üzere sabık 
ilk tedrisat umumi müdürü Ragıp Nu
rettin Bey dün Amerikaya hareket et 
mittir. Ragıp Nurettin Bey Amerikada 

bir """''" kadar kalacakbr. 

Liselerin ıslahı 
Lise ve orta metkeplerin ıslahı için 

Maarif vekaleti yakında hazırlıklara 
başlayacaktır. Bunu'1 için bir uılabat 
komitesi teılril edilecektir. Komitenin 
eylul bidayetinde faaliyete geçmeai 
beklenmetkedir. Maarif mÜ•tetan Av
ni Bey dün bu husuata demiıtir ki: 

- Liselerin ıslahı mukarrerdir. 
Bir çok ıeyler yapılacaktır. Fakat ıım 
di Oniveraite iılerile metııul olduğum 
için hu hususta fazla izahat veremiye 
ceğim."' 

Orta tedrisat, mUdUrü şeh
rimize geldi 

Orta tedrisat umumi müdürü Fuat 
Bey dün te)ı,.:_ınize gelmitlir. Fuat B. 
burada hususi bazı itlerini takip ede 
cek, birkaç gün sonra Ankaraya do
necektir.. Fuat Bey dün Maarif müote 
ıan Avni Beyi ziyaret ederek üzon 
müddet konuımuştur. 

• 
Muzaffer Bey lalim ve ter

biye ~zası oluyor 
Edebiyat fakültesi riyasetinden a

çıkta kalan l;'rofesör Ali Muzaffer Be 
yin Maarif Vekaleti milli talim ve ter 
biye heyeti azalığına tayjni takarrür 
etmiıtir. Maarif müsteıan Avni Bey 
dün bu haberi teyit etmiıtir •• 

Mülga Seyrisef ain müte
kait yetim ve dulları 
Miilga Seyrisefain idaresi mütekait, 

dul ve yetimleri, henüz haziran aylıklan 
m ıılamamıılardır. Bunun sebebi de, 
bunlann yeni te§"kkül eden Akay, Dev
let Deniz yolları, Fabrika ve Havuzlar 
idarelerine taksim edilmeleri icap etme
sidir. lktısat ve Maliye V ekfiletleri, bu 
taksimatı yapmışlar ve her üç idareye 
mülga ıeyrisefain mütekait, yetim ve 
dullarnıdan kendilerinden aylıklannı a
lacak olanlann isimlerini tebliğ etmiı
lerdir. 

Miııliye Vekileti, bu mütekait, yetim 
ve dullann üçer senelik aylıklanmn tu
tarını, bir yardım olmak üzere bet sene 
zarfında yeni üç idareye ceste ceate ve
recektir. Taksimat yapdmı9 oldUğu için 
bunlann aylıkları da bugüıılerde % 10 
ar zammile verilecektir. 

Posta ve telgraf umum mü 
dürüne ameliyat yapıldı 

Posta ve Telgraf umum müdürü 
F abri Beye sağ gözünden bir ameli
yat yapılmı§tır. On günden beri has
tahanede bulunan Fahri Bey dün la
tanbul Posta ve Telgraf baımüdürlü
ğüne giderek bir müddet orada kal· 
mııtır. Fahri Bey kendiaile görüşen 
bir muharririmize demİ§tir ki: 

- ''On gün daha tedavime devam 
edilmesine doktorlar lüzum gösteri .. 
yor. Tedavim bitince Ankaraya av
det edeceğim."' 

Yeni İnşaat 
Belediye müracaatları 

nasıl karşılayacak 
Belediye yeni binalar kanununun 

tatbikatına ehemmiyet verdiği cihet· 
le inıaat ruhsatnamelerinin merkez
den verilmesine karar vermiş.tir. 

Yalnız müracaat eskisi gibi kay
makamlıklara yapılmıyacaktır. Bu §U 

beler müracaatlan merkeze bildire• 
cektir. Belediye semtine gÖFe ruhsat 
verecektir. Şimdilik münferit karar 
verilmektedir. Bunların netice•i kanu 
nun talimatnamesini tetkil edecektir. 
Belediye ruhsatname verilmesinin 
uzamaması ve ıikiyetlere meydan kal 
maması için tedbirler almaktadır. 

Esnaf cüzdanları 
Esnafa yeniden cüzdan verileı:ek

tir. 30 bin cüzdan basbrılınııtır. 

Cumhuriyet bayramı 
Cüınburiyet bayramı komisyonu ya 

rm toplanacakbr. Yeni tebligat üze
rine yapılacak tezahüratın ıekli gö
ri:~ü1ecektir. 

Muvakkat hal 
Muvakkat hal inıasmdan vazgeçil 

diği doğru değildir .. Tahsisat alınını§ 
ve bal mutlaka yapılacakbr. 

itfaiye mütehassısı 
İtfaiye mütelıaasrsı tetkikat.na de

vam etmektedir. Mütehaaaıa mahP.lle· 
!er! gezmektedir. 

Otakçılar caddesi 
EJimekapıyı Eyübe bağhyaıı Otak

çılar caddesi UZDD senelerden !ıer; ta 
mi>· edilmemit bir yoldu. Bu Cr\<lde 
Eyi;p halkının ve bilhassa kııın mek
teu talebesinin tehir ile muvasalasını 
temin etmektedir. Belediye bu cadde 
nin ehemmiyetini ııazan dikkate ala
rak tamirine ve bir kaç lamba konul 
ma~ma karar vermiıtir~ Taınire yakın 
da baılanacaktır. 

Bol su ne zaman? 
Bel~diye sular idaresi Terkos au 

~ebekesi üzerinde ilk plaı;ıda m~
kün ola~ tevsiatı yapabılmek ,çın 
yapmakta olduğu tetkikah ikmal et
miştir. Bunun neticesinde teabit edil
c1iğ1 şekilde icap eden tevıi ameliye
sivin derhal yapı1abilmesi için faali
yete geçilmittir. Terkoa fabrik.ıaıwn 
hnlunduğu yerden itibaren ıebelte Ü· 
zerinde'muhtelif kollarda hattın bir 
çok yerleri açılmııtır. Tevsi ameliyesi 
b uralardan yapılacaktır. Bu ameliye 
ikmal edil.ince şehre daha fazla su 
gelebilecektir. 

Süt için talimatname 
Süt ve sütten yapılan mahallebi, süt

laç ve saire için çok eskiden yapılmıı bir 
talimatname vardı. Talimatnamenin bu
günkü sıhhi ıartlara uygun olmadığı an· 
laııldığmdan sıhhiye müdürlüğü hıfzı•· 
Mhha mütehassıslığı tarafından yeni bir 
talimatname baZJrıanmı§br. ., 

Bu ıalimatnaır - ile •Üt istihaali; süt 
satı§ı ııhbi bir ; .Je konulmuıtur. Bilhas 
sa sütten mamul ıeylerin yapı§ ve satış 
usulleri hakkında ahkam vardır. 

Belediye mahafilinde, daimi encümen 
tarafından tetkik ve kabul edilecek olan 
talimatnamenin tatbikinden sonra süt 
&ab§IDID İntizama cireceğİ Ve hileye mi• 
ni olunacağı tahmin ediliyor. 

Yolcu ve navul 
Komisyon projeler üze
rinde tetkikat yapıyor 
1 Eylüldeıı itibaren Türk limanları 

arasında tatbik edilecek qya ve yol
cu tarifelerini tanzime memur komis
yon, ikinçi içtimaıru pazar günü akte
decektir. bk içtimada dağıtılan e§ya 
tarife projeleri Üzerinde aza tetkikat 
ta bulunmaktadır. Pazar günü de yol 
cu tarife projeleri azaya tevzi edile
cektir •• 

Eıya tarifeleri projelerinde ~bil· 
)erimiz, lstanbul merkez olmak uzere 
yedi mıntakaya aynlmrıtır. En uzak 
mıntaka yedinci ve en yakıl> mıntaka, 
birinci ımntakadır. Hububat tarifeleri, 
ıimdiki ~yatlan. u~uz?ur. L~ka eş~a 
nakliye ücretlen bınmabe yukaektir. 
Buna rağmen yedinci mmtakadan her 
hangi bir eşyamn nakliye ücreti kırk 
parayı geçmemektedir. Akay hatları 
tarifelerinin yüksekliği mevzuu bah
aediliyoraa da, bu komisyon, Aka! 
tarifeaile metııul değildir. Akay tan
fesi, iman tarife komiıyonunca ipka 
edilmittir. Esasen Oıküdara 14 k~
fa gidilirken Haydarpaf& ve Kadıko
yüne 10 kurut on paraya seyahat edil 
diği nazarı dikkate ıılmır.., Akay ta
rifelerinin binniabe mutedil olduğu 
beyan edilmektedir. 

Amanullah Han gitti 
Bir müddetten beri tehrimizde mi

safir bulunan aabık Efgan kralı Ama
nullah Han, dün sabah saat 9 da kal· 
kan İtalyan bandralı Heluan vapurile 
Birendiziye hareket etmiıtir. Amanul
lah Hana refikaıı Süreyya Hanımla 
baldızı refakat etmektedir. 

Yangına karıı 
Topkapı sarayı müzeaindeki aaann 

yangın tehlikesinden muhafazası ıçın 
diğer binalardan farklr tertibat alınmış, 
hususi telefon zilleri konmuş, bir tehli
ke ııörillünce derhal itfaiyeye haber ve
recek tedbirlerin alınması için gayet a· 
meli ve tatbiki kolay vesait konulmu§
tur. 
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ffa::Lırı:laiJ 
Hitleri nerede arıyor? 
Geçenlerde ben Mitleri nerede ara• 

dığımı yazmıştım. Burada tekrara ha
cet yok! .. Dün de bir diğerinin Hitle
ri aradığına ıahit oldum. Biribirindeıı 
birer yaş farklı üç çocukla vapura 
binmiı bir adam. Çocuklar da afacan 
ım afacan! Birisi otursa ikiai vapurun 
parmaklıklarında cambazlık yapıyor
lar. Yaşlan da 6 ile dokuz araaı .. Ba
ba ıitmaıı, terli, yorgundur. Söz din
letemiyor. Derken ç< uklar vapur gö
verteıinde koımaca oynamağa başla· 
dılar. Bir aralık biribirlerine tüküre
rek eğlendiler ve nihayet baba bun• 
laidan birinin kulağını çekmeğe mec
bur oldu.. Bir feryat .. Yolcularda te
laı.. Biçare baba hem mahcup, hem 
hiddetli .. Nihayet içini çekerek: 

- Ah Hitler ah! dedi. On sene ev
vel eline düımeliydiın de beni kıeır 
etmeliydin!. 

Postanede bir yenilik 
İstanbul poatahaııesinin holünde 

yapılan bazı değiıiklik arasında bir 
tanesi var ki, gözüme ilitti, ilitti hafif 
gelir. Gözüme battı ..• Postahane me!'· 
tup ablacak deliklerin üzerine lzınır, 
Ankara, Konya, ıehir dahiH, yabancı 
memleketler gibi yazılar yazmış. ve 
bunları ayırmıı. Eğer postahanede 
mektuplan gidecekleri yere göre tef
rik edecek memur kadrosu var VP. me• 
murlar bu ite gayri kafi iaeler; diye
cek yok! .. Lakin buııun böyle olmadı
ğını bu deliklerin ardında bulunan bir 
tek memurun her atılan mektubu 
alıvenneaile anladım .• Ben Avrupada 
ve Balkanlarda yirmiye yakın büyük 
ve küçük tehir gördüm. kiç birinde 
böyle halka mektupları te~zi etti.ren 
postahaneye tesadüf etmedım. Dıye
cekainiz ki: 

- Ne zararı var?. 
Vakti bol, kendisi sakin , okuması 

yazması yerinde bir adam için mektu
bunu gideceği yerin deliğ!n~ a~~!' 
kadar kolay şey olamaz .. Lakın duşu
nünüz bir ihtiyar kadın, bir hamal 
türkçe bilmiyen bir ecnebi... (Yaban· 
cı memleket) yahut (diğer yerler) 
sözünü nasıl okur ve anlar. 

- Efendim! Okueun!. Öğren•in .• 
diyemeyiz.. Burası bir az da seyyah 
§C!hridir. Polonyadan, Çekoalovakya
dan, balyadan, Romanyadan grup 
grup gelen seyyahlar postahane~e 
mektuplarını nereye atacaklarını bıle 
mezler. 

- Sorsunlar! demeyin. Kime ve ne 
dil ile şarsunlar ! .. c.evabını alırsınız ... 

Ya birisi dalgmlıkla başka ddiğe 
ktup atsa ne olacak? Postalıaue ::f üstündeki adre&e onu götürmek

le mükelleftir. O halde bütün mek
tuplar hangi kutudan ~ıkarsa çıksrn 
kontrol ediliyor demektir. Şu halde 
bunun faydası ne?. 

Belki bizim gibi fanilerin bilmiyece 
ği bir fayda•ı vardır. Fakat ne olur· 
sa olaun oraya bütüı>. dünyanın kabul 
ettiği tekilde umumi bir (mektup ı. 
kutuau koymağı da unutmasalar ıyı 
olur... • .

1 
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Ben mektupların postaya verı ışın
deki itlerin değil, mektupların ~alka 
dağıtılııındaki iılerin ıslaha muhtaç 
olduğunu zan, hatta iddia ediyonıın. 
Biliyor musunuz? Bursaya Jıtanbul
dan be§ saatte gidiliyor. Fak~t B_urs~
da 30 temmuzda postaya venlmış l>ır 
mektup lst.o.nbulda 1 Ağustosta y_erme 
gidiyor. yani 48 saat ..• itte bu agırh-
ğa bir çare bulmalı.. FELEK 

Yll8yatta 

Takdir edilenler 
Kayınaka_'llların isim

leri bildirildi 
Dahiliye vekaleti tarafından tak· 

dir edileıı kayınakaınlann iaimleri vi· 
)ayetlere bildirilmiştir. 

Tire kaymakamı Gafur Bey: Foça 
kaymakamı iken muamelatta, yol ve 
mektep İn§aatında ve bataklık kurut 
makta gösterdiği faaliyett<!n dolayı 
Jzmir Vilayetince takdir olunmuştur. 

Bayındır kaymakamı Remzi ~~?" M~lı 
tep, yol intaatında gösterd.ıg_ı f~al~
yetten ve kooperatif ıebekeaının ınkı· 

f d ki. muvaffakıyetinden dolayı 
fa ın a d" d "I . t ' lzmir viliyetince tak ır e ı mış ır. 
Menemen kaymakaım Nihat Bey: 1'.'lelı 
tep, yol in§a&tında göakte~diği. f~'.'lı~et 
ten ye kooperatif ıebe esının ın ışa .•n 
daki muvaffakıyetinden dolayı lzmır 
viliyetince takdir edilmitt?"· lsk_ilip 
Jr;ayınalaımı Baha Bey: !•rede .. _rlıer 
mektep, yol inıaatında ııo•terd.ıgı f:ı-· 
aliyetten ve kooperatif şebekeaırun ın 
kifafmdaki muvaffakıyetindeı;ı d':'la_yı 
İzmir vilayetince takdir edılmııtır. 
Bergama kaymakamı Haıip Bey: ~ek
tep, yol intaatmda göaterd.iğ_i f~ali.yel 
ten ve kooperatif §ebekeaının ıDkiıa
fındaki muva.ffakıyetinden dolayı iz. 
mir vilayetiııce takdir edilınittir. Ulu· 
borlu kaymakamı Tace~~ Be>'.: Mek 
tep intaatmda göaterdıgı faalıyet .v.e 
-vaffakıyetten dolayı loparta vila
yetince takdir edilıni9tir. . • 

Galatasaray ışı 
idare heyeti mütemadiyen içtima 

etmesine rağmen Galatasaray iti bit
memİ§Iİr. Buna da sebep tahkik ve 
müfettit fezlekeainiD uzun olmasıdır. 

Tahlisiye idaresinin 
alacağı 

Bir müddettenberi Ankarada b'!lunan 
tahlisiye umum müdürü Necmeddı':' Bey 
§ebrimize avdet etmit~· N~d.dın B: 
Ankarada bilhassa eskı tahlioıye ularesı· 
nin dört het aenedenberi sürüncemed~ 
olan tasfiye iıile meşgul olmuı.tur .. Bu ıf 
nihayet intaç edilmiş ve tahlisıye rdare
sine 250 bin lira kadar bir para kalmış
tır. 
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Londra cihan iktısat konferansı ge• 

'en hafta sonunda ınüzakerelerini ta .. 
til etti. Verilen karara göre, konfe
rans Reislik Divanı tetkilatı hükmen 
mesaisinde devam etmekte telikki e• 
dilecek. Ve fırsat zuhurunda umumi 
heyet tekrar içtimaa davet edile
cektir. Ancak Londrada yedi hafta
lık mesaisinin hiç bir netice vermedi .. 
ğine göre, iktisat ve maliye konferan• 
sınm tekrar toplanacağı JÜphelidir. 

Konferansın niçin dağıldığınm iza• 
hı kolaydır. Londra müzakereleı·ile 
uzaktan bile alakadar olanlar bunu 
anlamışlardır. Fakat neden toplandı
ğım izah etmek kolay değildir. Amerika 
dünya devletlerile bir te§rikimesai si
yaseti takip etmiyeceğine göre kon· 
ferans neden içtimaa davet edildi? 
Filhakika hen de bu sual karıısmda 
kaldım. Bu suali soranlar unutuyorlar 
ki. konferansın içtimaa davet edilm~· 
sinin uzun bir tötrihi vardır. Londra 
konferansının içtimaına, bir sene ev• 
vel temmuz 1932 senesi tarihinde ta• 
mirat borcu Lausanne'da halledildiği 
zaman karar verilmiıti. O zaman 
henüz Amerikada mali ve iktıaadi 
buhran en hat safhasına girmit bu
luıımuyordu. Buhran memleketi ka· 
sıp kavurdukça, ne yapacağını f&§I• 

ran Amerika Hükumeti bir takım 
tedbirler almıya başladı ki bu tedbir· 
]er Londrada alınması tasavvur edi .. 
Itır. tedbirlere uymuyordu. Ya Ame
rikanın bu tıodbirlerden vazgeçmesi, 
yahut ta konferansın dağılması icap 
ediyordu. Ve ikincisi oldu. Biribirini 
tevali eden bu tedbirler o kadar kısa 
fZ.sılalarla ve arkası sıra alındı ki 
Mac Donald Amerikayı ziyaret ettiği 
zaman henüz bunların mahiyeti layı
kile mailim ohnadığı gibi, Amerika 
heyetimurahhasası reisi Mr. Hull 
konferansa iştirak etmek Üzere yola 
çıktığı zaman bütün hızını almamııtı. 
Amerikanın tedbirleri anaızın baıladı 
ve çabuk hız alarak yürüdü gitti. Pa
ra enfli.syionu tepeden inme müdaha .. 
le ile fiatlerin yükseltilmesi gibi ted
birler ise Londrada dÜ§Ünülen çarele· 
re sığmadığından konferans nihayet 
dağıldı. 

Konferansın dağılması tim.diden 
üç cereyana yol açmııtır. 

1 - Konferans dağıldıktan sonra 
İngiliz imparatorluğu murahhaslan 
toplanarak imparatorluk içinde ister· 
ling krymetine göre eşyanın fiatlerini 
artırmrya karar vermi§olerdir. Fiatler, 
sanayi teşebbüslerine kar bırakacak 
nispette artırılaçaktır. Ancak paranın 
enflasiyonu cihetine de gidilmiyecek
tir. 

2 - Altın blokuna dahil olan Av· 
rupa memleketleri para kıymetinin 
muhafazası noktasında birleşmitler· 
dir. Bu grupun reiıi de tabii Fransa• 
dır. 

3 - Fakat en §ayarudikkat ve en 
cüretkiir tecrübe Amerika tarafından 
yapılıyor. Amerika Reisicümhuru sos .. 
yalizma ile iktisadi diktatörlük ve 
para enflasiyonunu karıştırarak Ame· 
rikanın iktısadi kaıı;,nma hareketine 
başlamıştır. 

Roosevelt bir defa dolan düıehile
ceği kadar düısün diye bırakmıştır. 
Sonra i§osİz)iğe çare olmak Üzere ağus
tosun birinden itibaren bir kalkınma 
programı tatbik etmeğe başladı. Ya
zıhanelerde çalı§oan memurların mesai 
saatlerini 40, fabrikalarda çalışan iş
çilerin mesai saatlerini 35; asgari üc
retlerini de haftada J2 dolar ve saatte 
30 sent olarak tespit ettikten sonra 
bütün sanayii buna tabi olmıya davet 
etti. 

Amerika Reisicümhuru Meclisten 
aldığı vasi salahiyetler ile diktatör 
vaziyetindedir. Ancak ıalahiyeti böy
le amele ücretlerini ve mesai saatleri .. 
ni tespite kadar varmıyor. Meclisin 
Reisicümhura vermediği salahiyet 
belki de hundan ibarettir. Fakat 
Roosevelt propaganda telkini ile bu· 
nu temin etmek istiyor. Am.erika hal• 
kı da buna çok müsaittir. Roosevelt, 
uMillet, vatan ve insaniyet" namına 
bütün Amerikalılara hitav ederek 
kalkınpıa programının tatbikine yar
dım etmelerini iıtiyor. Rooıevelt'in 
bugünkü sesıne benziyen bir aeı on 
bet sene evvel ayni tekilde Amrikalı• 
ları Harbiumumiye girmeğe çağırmıı
tı. Bugünkü Roosevelt ne kadar o za
manki Wilson'a benziyor. 

Amerikayı tanıyanlar bilirler ki 
Amerikalılar Roosevelt'in etrafına 
toplanacaklardır. Fakat acaba Reisi· 
cümhura karıı gösterilecek olan iti
mat Amerikanın iktısadi dertlerini 
halledecek mi? Burası maliim deiil. 
Roosevelt'in tedbirlerindeki büyük 
ziif sadeliklerindedir. Bütün sanayi 
için ayni meaai saati, ayni asgari Üc• 
ret. Sonra mesai saatlerinin azalması 
ücretlerin artınası, istihsal fiatinin de 
artması demektir. Pahalıya malolan 
sanayi mamulatını kim satın alacak?. 
Fakat bunlar o kadar derin iktısat 
meseleleridir ki en mütehassıs ikb· 
&atçının kavrayı§ kabiliyeti haricinde
dir. Ve klasik iktısatçdar tedbirlerin 
aleyhindedir. Bununla beraber Roo
sevelt iktısatçıların iflas ettiğini dün
yaya ilin etti. Kendi bildiğini okuya
cak. Ve dünya da neticenin ne olaca• 
ğını beklemeli. 

• • • 
Dünya iktısat konferaosmm netice• 

siz kalması, lngiltere ile imparatorlu· 
ğun cüzüleri arasında yeni bir yak· 
la§ma adımının ablmasına sebep oldu. 
İngiliz dominyonları isterling etrafın· 
da toplanmıya karar verdiler. ister· 
ling, Ingiltere ve domiı)yonları aleminin 
parası olacak. İnflasiyona gidilmiye
cek. Fakat eıya kıymetleri artırıla
cak. Yani bir taraftan, enflisiyon si .. 
yaseti takip edilmemesi noktasından 
Avrupa memleketlerine, diger nokta .. 
!ardan da Amerikaya benzer bir siya· 
set takip edilecek. Eğer bu dominyon
IH siyaseti biitün ~ümulü "" tatbik e• 
dilirıe lngiltere doı : ıinycnlarile aliıka, 

dar olacak ve dünyadan ellerini çeke
cek demektir. 

Esasen Japonya ile rekabet lngilte· 
re için bir mesele oldu. lngiliz sana
yü Japonya ile rekabet edemiyor. 
Hindistanda İngiliz mensucat sanayi. 
inin yüzde yirmi b"J nispetinde bir 
rüçhanı vardır. Fakat Japon mensu
cab İngilizlerden yüzde altımı nispe
tinde daha ucuza malettiğinden J a
ponlar Hindiatanda lngilizlerden yüz. 
de kırk, otuz beş daha ucuza malede
rek kir da ediyorlar. İki gün evvel 
ajans telgraflannın verdiği bir ha
berde Japonların kiimilen Kıbns Ada· 
sını ellerine geçirdiklerini bildirmekte 
idi. 

lngiliz Parlamentosu hafta arası 
kapanırken, Japon rekabetine karşı 

tedbir alınması §iddetle talep edildi. 
İngilizlerin ileri sürdükleri noktaina
zar şudur: Japon amelesi Asiyai bir 
mai§et seviyesi ile geçiniyor. Ve öyle 
çalıtıyor. Az yiyor çok çalışıyor. Bu 
iıçinin Avrupa işçisi ile rekabeti caiz 
değildir. Tıpkı Rus i§çisinin uesir,, 
olduğunu ileri sürerek, esir işçinin 
mesai mahsulü olan istihsallerin Av
rupa piyasalarında satılmamasını is .. 
tedikleri gibi. 

İtin içyüzü şudur ki lngiltere ve 
Garbi Avrupa memleketlerinin sanayi 
aleminde hakimiyet tesis ettikleri za
man artık geçmi§tir. Rusya da sanayi 
kurmu§tur. Ve mükemmel çalışıyor. 
Japonya daha iyi malı daha ucuza 
malediyor. Diger memleketler de 
kendi iktısadi ve mali kuvvetlerine 
göre sanayile§miılerdir. Yeni dünya· 
mn bu yeni vaziyete intibak etmesi 
lazımdır. 

• * .. 
Almanyada Hitlerizm hareketi ta

bii cereyanını takip ediyor. Hitler her 
gün tahakkümünü bir adım daha ar
tırmaktadır. Memurlara kartı muka
bele edenlerin, propaganda neşriyatı
nı tevzi edenlerin idam edilecekleri 
hakkında bir kanun neıredildi. Al
manya haricinde Hitler Fırkası aley
hinde neıriyatta bulunanların Alman. 
yadaki aileleri hapse atıldı. Hülisa 
her türlü hukuk ve ıahsi masuniyet 
telakkileri kalkmııtır. 

Fakat Alınanyada kurulan bu istip
dat idaresine mukabil, Hitlerin harici 
siyasette muvaffak olduğu iddia edi
lemez. Biliikis Almanyayı tecrit et
mittir. Hafta arası polis tayyareleri 
namı altında lngiltereye tayyare sipa· 
rit edilmek iatenilmiı ise de lngiliz
ler siparişleri kabul etınemiıler ve 
lngiliz Hükumeti de bu siparişlerin 
kabulünü menetmi~tir. Avusturyarun 
iltihakı bugün her zamankinden uzak 
görünüyor. Rusya ile Almanyanın 
yollan ayrılmıştır. Hülasa Ahnanya 
siyasi yalnızlık içinde kaymyan bir 
memleket halindedir. Falf:at milli 
hedeflere doğru ileri gidilmekte oldu
ğu iddia edilemez. ..... 

Hafta arası Macar Baıvekili Göm
bös ile Hariciye Nazırı Kauya lıalyayı 
ziyaret ettiler ve Mussolini tarafından 
kabul edildiler. Dörtler misakının 
imzasından beri bu, Macar Vekilinin 
ltalyaya yaptığı ilk seyahattir. Ve bu 
misakın İmzasından sonra meydana 
gelen yeni vaziyetin tetkiki müzakere 
mevzuunu teıkil ettiği tahmin edi.le
bilir. 

Dörtler misakı muahedelerin tadili· 
ni istihtaf ediyor. ' '> belki de yakın 
istikbalde bu mesele mevzuubahis o
lacaktır. ltalya ötedenberi bu nokta
daki Macar emellerini terviç etmiştir. 
Fakat lıalyan siyasetinin en ziyade 
ehemmiyet verdiği mesele Avustur
yanın vaziyetini tespit ehnektir. Bir 
Macar • Avusturya konbinezonu yap .. 
mak istiyor. Macarların da Almanlar• 
dan korkarak böyle bir konbinezon
dan çekindikleri anla§ılıyor. Avuatur
yanm Almanyaya iltihakına Fransa 
da aleyhtar olduğundan Avusturya 
için Fransanın dü§iindüğü çare Küçük 
itilaf ile konbinezon yapılması nokta
undadır. Şimdi GömbÖ• mülakatın· 
dan sonra Fransızlar iki noktainaza
rm birleıtirilmeıi yolunu tutınuılar• 
dır. Yani Küçük itilaf, Avusturya ve 
Macaristan konbinezonu. Bu suretle 
hem lıalyarun, hem Fransanın istedi
ği olur ve hem de Almanyaya karıı 
mukavemet edecek kuvvetli bir kon· 
binezon meydana gelir. Fakat bütün 
bu konbinezonun sakatlığı 1u nokta
dadır ki bunu teıkil edecek olan 
memleketlerin kendi ihtiyaçlarından 
ziyade büyük devletlerin politikala
rından doğma bir teşekkül olmasında
dır. 

* .. * 
Framada çok dikkate şayan bir si

yasi hareket belirmektedir. 

Garanti! Ne dersiniz? 
Bazı müesseseler, reklim yaparken 

okuyuculann, tamah damarlarını dep
r"§tirerek alakayı Üzerlerine çekmek 
isterler. 

Gazetelerde sık sık rastlarız: 
- Filanca malın halis olmadığını 

isbat edene 5000 lira veriyorum! 
- ••.• markalı saat, §U kadar se

ne zarfmda bozulduğu takdirde fahri 
kası 2000 lira tazminat itasına iınade .. 
dir. 

- ••. Tecrübe neticesinden mem .. 
nun kalmıyanlann parası iade edile .. 
cektir! 

Müşteri bu ilanlara kapılır mı, ka
pılmaz mı? Orasını pek kestiremem. 
Fakat senelerden beri bu çeıit rek
li.mlar artıyor, eksilmiyor. 

Geçen gün, bir mağazanın onun .. 
den geçiyorduk Arkadaşım, kolumu 
dürterek vitrinin içindeki dikit ma
kinesini gösterdi: 

- Oku şunu! 
Makinenin üstüne asılan kocaman 

levhada şu dört kelime vardı: 
- 45 sene için garanti! 
Hayretimi gizlemedim: 
- 45 sene~. Bütün bir ömür müd .. 

deti yahu ... 
Arkadaşım başını salladı: 
- Sabcı malına güveniyor ki 45 

sene için garanti edebiliyor .. 
Güldüm: 
- Farz et ki bu makinelerden biı·er 

tane aldık! Bizim vücut makineleı·i .. 
nin daha 45 sene işliyeceğini kim ga
ranti edecek? 

M. SALAHATTIN 
Düzel tirim .. 

Geçen pazartesi günü çıkan ''Ku· 
lak Misafiri" sütununun sonu: 

- Erkek kısmı, sarışına da bayılır, 
esmere de ... 

Fakat, ikisinden de çabuk ayılır! •• 
Diye bitecekken son kısım yanlış· 

lıkla dizilmemittir. Özür diler ve dü
zeltirim. 

M. S. 

Koltuğunda bir sürü kağıt, kitap 
ve defterler olduğu halde tahrir 

müdürünün odasından içeri bir 
genç girdi. Saçları çok ve perişan

dı. Romanını gazeteye koydurmak 
istiyen bir heveskara benzetilebi

lirdi. Korkak ve çekingen adımlar 
la tahrir müdürünün masasına yak 
!aştı. 

- Affedersiniz efendim, gaze
tenizde neşretmekte olduğunuz 

"Aşk humması" ismindeki roma
nın muharririle tanışmak İstiyo
rum. Mümkün mü? 

Dedi. 
Yanm saat sonra geleceğini söy

ledik. 

- Beklerim dedi ve bekleme o
dasında oturdu bekledi .. Epey son 

ra Cezmi Macit göründü: Kendi
sini birinin beklediğini haber ver 

dik. Yüzünü buruşturdu. Matbaa
larda böyle ziyaretlerden hoşlaml 
maz, zira bir traşçı bütün bir gaze 
tenin bir veya birkaç günlük niza

mını bozabilir. Merak buya bu 
gencin Cezmi Macide ne söyliyece 

ği bizi de tecessüse sevketti. Der
hal biz de peşinden bekleme oda

sına kapağı attık. Buradan ötesi
ni onların muhaverelerine tahsis 
ediyorum . 

Cezmi - Ben Cezmi Macit. Em 
riniz. 

O - Estağfurullah efendim 
"Aşk humması" isimli roman sizin 
değil mi efendim. 

Cezmi - Evet. 
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O - Ala. efendim sizi çok gör
mek istedim. Birkaç defa buraya 

gelmeğe karar verdim. Sonradan 
cesaretim kırıldı. Beni böyle neza 

ketle kabul edeceğinizi bilseydim .. 
ila. ... 

Apandisit 
Apandisite kendileri tutulmamış ba

zı kimselerin, apandisit ameliyatını moda 
nevinden addetmekteki iddialan biraz 
mübalağahdır. Bunlann iddialan doğru 
ve yerinde olabilir. Eğer yapılan apan. 
disit ameliyatının çoğu lüzumsuz ve va 
kitsiz oluyor derlerse. Yoksa diğer tür
lü iddianın hakikat gibi kabulü halinde 
akıbet vahim ve feci olur. Ameliyatla 
çrkanlması mutlaka lazım olan bir apan 
disit kendi halinde bırakılırsa en şiddet 
li bir hastalık ve ölümle nihaydt bulur. 

Hakikat şudur ki, bir apandisit ame 
liyatı yapılıp yapılmaması hakkında ka
rar vermek çok defa kolay bir İş değil
dir. Bu da en ziyade çocuklarla yaşlı
larda vaki olur. "11 aktinde ameliyat ya
pılmıyan çocuklarla ihtiyarlardan bir 
çoklan bu suretle kaybedilmiştir. Kü
çük çocuklarda apandisit başladı mı, has 
talık öyle şiddetli ve çabuk ilerler ki, 
hiç vakıt kaybetmeden ameliyat yapıl· 
malıdır. 

ihtiyarlarda İse, bu apandis iltihabı 
içerden pek hat ve şiddetli halde hük
münü icra eder ve ilerlerken hasta üze
rinde bu şiddet ve vehaıiıete delalet e
decek 1ekilde ziyade veca ve diğer ala· 
metler görül&ez. Adeta marazın ciddi· 
yetine inanılmıyacak bir manzara görü
lür. 

Burada tutulacak en güzel yol ve ço 
c..ıdarla ihtiyarlann hayatını emniyet 
altında bulundunnak ve tehlikenin önü 
ne geçmek için ihtiyar edilecek en es· 
lem tarik hastayı yatağa yatırmak, yi
yecek nevinden hiç bir şey vennemek 
ve hemen tanıdığınız en iyi operatörü 
getirip muayenesini yaptınnnktır. Ço
cuklarla ihtiyarlardan ziyade apandisit 
olan gençlerle orta yatta bulunanlar, 
onlar kadar bu tehlikelere maruz dı' 
ğildirler. 

Bermutat bir apandiıit vaka11 kartı· 
ımda doktor ameliyabp hemen yapıl· 
ması lüzumuna veya ateıin kesilip sü
kun bulmasını beklemek şıkkını ihtiya
ra karar verir. ikinci şık kabul edilip 
te hastalığın !İddeti sükun bulduktan bir 
müddet sonra yapılan ameliyabn tehli· 
kesi dahi az· olur. Karındaki her ağrı 
ve veca apandisite tela.J.et etmez. Bu
ounla beraber ekserisi apandisit oldu
ğu görülüyor. Netice anlaşılmıyan, bi
linmiyen ve tedavi edilmiyen hazımsız 
]ıklar, nihayet apandisit rahatsızlığın· 
dan ileri geldiği görülmüştür. 

Operatör için bir kıymeti olan apan 
dis denilen zeylin bizim bildiğimiz vÜ· 
vuıte faydalı bir it ve hizmeti yoktur. 

Büyükada 
Dr. ŞORKO 

Cezmi - Gördünüz ki güzel ka 
bul ettim. O halde beni niçin gör 

mek istediğinizi alelacele söyle
mekte bir mahzur yoktur. 

O - Ala efendim. Başlıyabili
rim. Kaç yaşındasınız? 

Cezmi - Otuz beş. 
O - Alaturka musikiden niİ 

hoslanırsınız. Yoksa alafranga mu 
sikiden mi? 

C~mi - Alaturka. 
O - Gece kaçta yatarsınız? 
Cezmi - ikide. 
O defterine bu cevapları kayde 

diyordu. 
O- Sigara içer misiniz? 

tezmi - Evet günde iki paket, 
ya~i kimseye ikram adetim olma
dığ'ına göre tam kırk sigara. 

O - Limon sever misiniz, yok 
sa sirkeyi mi tercih edersiniz? 

Buraya kadar sabır ve sükunet
le cevap veren Cezmi Macit bura· 
da b;r az irkildi, kızmış görüne· 
rek: 

- Saçmalıyorsunuz Benim li
mon veya sirkeden hangisini ter
cih ettiğimden size ne ? iş saatin
'de böyle saçmalarla vakit geçire· 
cek tek dakikam yok 

Dedi ve kalkıyordu. O önledi. 

- Rica ederim. Oç sualim daha 
kaldı. 

C. - Anketçi misiniz? 
O - Hayır sadece bir merakh. 

Fakat suallerime cevap vermek 
nezaketinde bulunursanız sizin i
çin faideli olabilecek bir netice
den sizi haberdar edeceğimi vade 
derim. 

Cezmi - Sorunuz bakalım. 
O - Renklerden tercih ettiğiniz 

renk hangisidir? 
Cezmi - Siyah •• 
O - Seyahati sever misiniz? 
Cezmi - Hayır. 
O - Gündüzü mü seversiniz ge 

ceyi mi? 
Cezmi - Geceyi , fakat dikkat 

edin sualiniz bitmi~tir. Artık sorar 
sanız cevap alamazsınız. 

O - Haklısınız, suallerim bit • 
ti, bir dakika müsaade edin. 

Dedi, cebinden bir başka defter 
çıkardı. Sahifelerini karıştırdı. 
Ve dönüp Cezmiye: 

Asrın umdesi ''M 1 L L 1 Y E T" tir. 

- Tamam dedi. Bu "Aşk hum
ması" romanı aynen başınızdan 

---------------·• • ıı-eçmiş bir vak'adır. Sizi tanımam. 
ABONE ÜCRETLERİ : Fakat şu cevaplarınızdan sonra 

3 aylıiı 
6 " 12 

Tü•kiyo ôçin H~•• ôçôn 1 kuvvet ve katiyetle söyliyebilirim 
L.K. L.K. • h 
4 - s - ki bu roman aynen sizın ayatınız 
7 50 14 - d 

14 - 28 - ır. 
Cezmi tek kelime söylemeden 

Gelen evrak geri veı·ilme:t.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruftur.- Gazete ve 
matbaaya ait iı!cr İçin müdi.riye:te mÜ· 
r&caat edilir. Gazetemiz ilanların mes'u
Jiyetini kabul etmez. 

odayı terketti. O da meçhul bir za 
ir halinde kağıtlannı toparlayıp 

1 çıktı !!İtti. 

Sosyalist Fırkasının doktrinlerine 
kartı İsyan eden ufak bir zümre -
otuz kadar Sosyalist meb'usu - belki 
de ileride ehemmiyetli bir siyaset ha
reketi mahiyetini alacak bir cereya
na çığır açmı§lardır. Bunlar son Soıır 
yalist kongresinde hükumete kaqı 
Sosyalist Fırkasının takip edeceği siya 
aet etrafındaki müzakerede ekalliyet
te kalan bir zümredir. Hareket, Fran- I 
sanın dahili politika mücadelesinden , 
ayrılıp genişliyecek olursa, Milli Sos- ] 
yalizmaya benzetilebilir. Zamanın iki ı 
mühim umdesi, milliyetperverlik ve ! 
devletçiliktir. Sosyıılistlikte beynelmi
lellik vardır. Milliyetperverlikten zi
yade itçi tesanüdü mütebarizdir. itte 
Fransadaki yeni cereyan sosyali2ma .. 1 

run devletçi prensiplerini müfrit mili-
1 

yetperverlik ile telif etmek istiyen bir 1 

harekettir. Ve henüz parli.mentonun 
büsbütün ltaldırılmasını iltizam etm,e .. 
melde beraber her halde bu~ünkü 
şeklinde faydalı bir rol oynadığına 
kani değillerdir. Yani sol cenahın bir BUGÜNKÜ HAVA 

1 ~.caba deli miydi? ne dersiniz? 

nevi faşizmi mahiyetinde bir hareket Yeşilköy rasat merkezinden verilen ma-
manzaras:ı vart.hr. Fakat bu hareket 

1 
Jiunata göre bugün hava açık ve ıimali 

henüz tebellür c tmemiştir. Bununla iştikametlerden hafif rü.zı&rh devam ede--
beraber1 zamanın siyasi teli.kkilerine <:ektir. 
uygun olduğundan kuvvetleşmek iati .. 1 3-8-933 tarihinde bava tazyiki 758 mi-

d d d 
.. .. .. Ümetre en çok sıc.klık 27, en az 22 dere-

a ın a gorunuyor. 
1 

ce idi. l,. 
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1 Yeni neşriyat 
1 

Ho!ivut 
Holivutun 2 ağu•tos 1933 tarihli nüs

hası ~Üze) re~imlei· ve zengin münder~ 

ca~fa inti§ar clmİstir. 

Spor 

Bugünkü 
Müsaba.kalar 

Bugün spor hadisesi itibarile 
epice zengin bir gün yaşayacağız. 
Şehrin iki ucunda deniz ve at ya
rışları vardır. 

Deniz yarışları, İstanbul mınta
kasının, birincilik musabakasıdır. 

İstanbul birinciliğinden evvel çok 
az müsabaka yapılmasına rağmen, 

oldukça eyi neticeler alınmıştır. 
Yüz metrede sür'at rekoru kırılmış 

· V P sırt üstü rekoru yenilenmiştir. 
Hanımlarda Fenerbahçeli Leyla 

Hanım, yeni yeni rekorlar yapmış
tır. Geçen hafta yarışları mütea

kip yazdığımız gibi muayyen bir 
yüzücü adeti mıntaka birinciliğine 

iştirak için ayrılmıştır. Bu yüzücü 
!er Türkiye yüzme birinciliklerin

de lstanbulu temsil edebilmek için 
çok çalışacakları bedihidir. 

Her halde bu çalışma neticesin
de eyi rekorlar elde edileceği şüp

hesizdir. Bugün bilhassa 100 er
kekler, 200 kurbağlama, 200 ser

best kadınlarda 100 serbest 200 
lrurbağlama, çok enteresan ola

caktır. Leyla hanım bu günde re
kor kıracağı ümit edilebilir. Ancak 

bu rekorların tesbitine lidoda 
mevcut akıntı bir derece tesir ya

pabilir kanaatindeyiz. Gelelim at 
yarışları: Bu seneki at yarışları, 

geçen senekilerden çok daha mun 
tazam olmaktadır. Hayvanlar ve 

binicilerinin bu yarışlar için çok 
hazırlanmı~ oldukları ilk nazarda 

göze çarpıyor. Bugün yapılacak o
lan musabaka mevsimin ikinci 

koşusudur. Mütehassısların kanaat 
!erine göre bu mevsim zarfında 

yapılacak yarışlarda çok eyi neti
celer ve yenilikler ile karşılaşaca

ğız. Bakalım bugün kimler kaza
nacak? 

Yarış proğramı 

Bugünkü yarışa 32 at iştirak e
decektir. Proğram şudur: 

BiRİNCi KOŞU: (Satış Koşu
su) Dört ve daha yukarı yaştaki 
yerli, yarımkan arap ve haliskan 
arap at ve kısraklara n:ıahsustur. 
11 at iştirak edecektir. 

Bu koşya giren hayvanlar 400, 
600, 800 lira olmak üzere satılığa 
çıkarılabilir. 

ikramiyesi : 185 liradır. 
Birinciye 110 lira, ikinciye 55 

lira, üçüncüe 20 liradır. 
Duhuliyesi: 1,85 liradır. 
Siklet: Dört yaşındakiler 58 ki

lo beş ve daha yukarı yaştakiler 
60 kilo taşıyacalclardır. 

400 liraya satılığa çıkarılanlar
dan dörder kilo, 600 liraya satılığa 
çıkarılanlardan ikişer kilo tenzil 
edilir. Mesafesi: 2,000 metrodur. 

iKiNCİ KOŞU: Oç ve daha yu
karı yaştaki haliskan İngiliz at ve 

kısraklara mahsustur 3 at iştirak e 
decektir. İkramiyesi: 300 liradır. 
Birinciye: 225 lira, ikinciye 55 li
ra, üçüncüye 20 liradır. Duhuliye 

si: 3 liradır. Siklet: Uç yatındaki
ler 55 kilo, dört ve daha yukarı 

yaştakiler 60 kilo taşıyacaklar
dır. 

1933 senesi zarfında kazandığı 
ikramiyeler yekiinu 500 lirayi dol 

duranlara üçer kilo, 700 lirayi dol 
duranlara dörder kilo, bin lira ve 

daha fazlasını kazanmış olanlara 
altı,ar kilo ilave edilir. Mesaferi: 
1,800 metrodur. 

OÇONCO KOŞU: Dört ve daha 

yukarı yaştaki yerli, yarımkan a
rap ve haliskan arap at ve kısrak 

!ara mahsustur. 5 at İftİrak ede
cektir. İkramiyesi: 225 liradır. 
Birinciye: 150 lira, ikinciye 55 li
ra. üçüncüe 20 liradtr. Duhuliyesi: 

2,25 liradır. 
Siklet: Dört yaşındakiler 56 ki

lo beş ve daha yukarı yaştakiler 

58 kilo taşıyacaklardır. 1933 sene 
si zarfında kazandığı ikramiyeler 

yekunu 400 lirayi dolduranlara Ü· 

çer kilo, 600 lirayı dolduranlara 

dörder kilo, 800 lira ve daha faz 
lasını kazanmış olanlara altıpr ki 
lo ilave edilir. 

Mesafesi: 2,400 metrodur. 

DöRDONCO KOŞU (Handi

kap) : Dört ve daha yukarı yaş
taki haliskan İngiliz at ve kısrakla 
ra mahsustur. 3 at iştirak edecek

tir. ikramiyesi: 375 liradır. Bi

rinciye 300 liradan maada bu ko
şuya giren hayvanlar için verilen 

duhuliye ücretlerinin mecmuu. i
kinciye 55 lira, üçüncüye 20 lira

dır. Duhuliyesi: 3, 75 liradır. Me
safesi: 2,000 metrodur. 

BEŞINCl KOŞU : (Mahdut 

Vapurcular 
Anlaşacaklar 

(Başi 1 inci sahifede) 
çe kabul edilmiş manasında telakki edil. 
mektedir. 

Sadıkzadeleı' e gelince, bunlarla bera
ber, Gevze vapuru •ahil,i Ahmet B., 
Hantalzadeler ve Alemdarzadeler buluao 
maktadır. 

Ekseriyet, bu son firmalarm, vapurla• 
nna takdir edilecek kıymetleri beğenme• 
yince, vapurlarını !>ilebe cevirmek tasav
vurunda hulundukİarı ka~aatindedir. 

Dün kendisile görüşen bir muharriri .. 
mize Vapurcular Birliği ikinci reisi Mü. 
tercim zade Hokla B. şu beyanatta bu
lunmuştur: 
«- Sermaye ve vapurcu lann azim ek .. 

seriyetini teşkil eden müessislerce mev
zuatı kanuniye dahilinde hazırlanıp İm· 
za edilen (Vapurculuk Tü"k Anonit•ı 
Şirketi) nizamnamesi lktısat Vekaletine 
takdim edilmiştir. 

Bu nizamname, bir firma tarafından 
esbabı muhalefeti kaydedilerek imzalan
mı§ ve Üç firma tarafından da imzalan .. 
mamıştır. 

Nizanameyi İmzaJamiyan firmanın za .. 
biri itirazı, §irketin ve nizamnamenin 
vapurların kıymetlerinin takdiri bittik
ten sonra teşkil ve tanzim merkezinde
dir. Fakat Takdiri kıymet işi ve itiraz
ların h3.kem kararına iktiranı ay sonunu 
bulacaktır. Şu halde, bu firmanın nok
tai nazarı kabul edilirse, 1 eyllllde şir
ket teşekkül edemiyecek ve o tarihten 
sonra vapurların şimdiki şekilde işleme
lerine kanuni imkan knlmamış olacaktır. 

Şirketi, hütün armatörlerin mali ad
deden nrkadasların temennisi aradaki ib
tiliifın hallidir. Ancak bugün, nizamna
meyi tadile, onu imza eden müessislerin 
bile kanunu haklan yoktur. 

Sadullah B. İn tebliğ ettiği Vekil B. İn 
arzularını hürmetle karşılanz. Esasen 
nizamnameyi takdim ederken Vekale
tin hakimliğini de memnuniyetle kabul 
edeceğimizi arzehnek suretile hüsnü ru .. 
yetimizi izhar etıniştik. Eylule az zaman 
kaldığı ve nizamname ile şirket muame-
libnm bu az zaman zarfında tekemmü .. 
lü zaruri bulunduğu cihetle her şeyin 
yakında hal ve fasledilmiş olacağım ta
bii görmekteyiz." 

Serginin 
•• 
Uçüncü günü 

(Başi 1 inci sahifede) 
de mahşeri bir manazra arzetmekte.. 
dir. 

Sergi akşam saat 7 ile 9 arasında bir 
mahter manzarası arzetmektedir. Bu yüz 
den grup halinde gelen bir çok ziyaret
çiler biribirlerini gaip etmektedirler. Bu 
kabil vak'alar her gün bir kaç defa tek
rar ettiği için tertip heyeti biribirlerini 
kaybedenleri müracaat ettikleri takdirde 
gaipleri sergi radyos.ile ilan edilmekte
dir. Bu usul çok iyi neticeler vermekte
dir. 

Sergi bahçesindeki muhtelif gazinolar 
da ak§O.mlan oturmak için sandalya bul
mak mümkün olamamaktadır. Her ak
şam saat 4 den· itibaren konserler veren 
deniz o.t.estrası halkın çok büyük rağ
betini celbetmektedir. Orkestra kö§kÜ· 
nün etrafını çeviren binlerce halk büyük 
sanatkiinmız deniz orkestrası şefi Ihsan 
Beyi uzun uzun alkışlamaktadır. Bun
dan başka Cümhuriyet gençler mahfili 
radyo ile gayet güzel monologlar söyle.o 
mektedirler. Bu da ziyaretçileri çok eğ
lendirmektedir. 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

12.30 gündüz netriyatı, türkçe l'ramofoa. 
pl&klak"ı, 18 sramofon, 19 stüdyo saz he7eti, 
20 O•m&n pehlivan, 20,30 hanımlar heyeti. 
21,30 a-ram.ofon, 22 ajan• haberi, aaat •:P.tta. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 .ı Gramofon. 
18, : Piyano konıeri.. 
18,45 : Franr.rzça d.era. 
19,20 : Gramofon. 
20,15 : Ajans ah.berleri. 
• V ARŞOV A, ı441 m. 
19,40: Ta•aııni. 20,10: Plak. 21.05: Senfonik 
konser, 22.10: DeY&mı. 23: Kabv• konseri. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,.35: Pl&ldar. 22,05: Sisaıı musilôsi. 2J,.50ı 
Taganni 

VIY ANA, 518 m. 
21,20: Aık farkılan (operetlerden). 23,20; 
Pl&k konseri, 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler .. Hafif•muıiki. 21.JS: muhtelif 
mütıeakibea: T emıiJ. 

PRAG, ~88 m. 
20,15: Sarkrlar. 20.30: (Vatawaı tanı) isimli 
lconferans. 20,50: Halk konıori. 21.ZO: Skeç. 
operalarından parça.lar. 
BÜKREŞ. 394 m. 

13: Haberler - Pl&k. 13,45: plik. 18: Caz. 20. 
45: Leonkavallo'nun (Palyaço) operası plai. 
ile. 

Handikap) - Bu kotuda azami 

siklet 58 kilodan yukarı; asgari 

siklet 45 kilodan aşağı olamaz. 

Oç yaşındaki yerli yanmkan ln

giliz erkek ve diti taylara mahsus 
tur. 10 at İftirak edecektir. İkra
miyesi: 300 liradır. Birinciye 225 
lira, ikinciye 55 lira, üçüncüe 20 
liradır. Duhuliyesi: 3 liradır. Me
safesi: 1,200 metrodur. 

Hila.I spor klllbU kongresi 
Hilil Spor klübü idare Heyetindenı 

Klübümüz senelik adi kongresini 18-8-
933 cuma ıı-ünü yapacağından muhterenı 
azanın o günde saat tam 10 da klüp bi
nasını teşrifleri rica olunur. 

Türk gUcU idman yurdunda 
kayıt 

Türk Gücü idman Yurdu Riyasetin
den: Tecdidi kayıt muameleıi yapılaca
ğından ağustos gayesine kadar bilumuıı 
azanın yurt katibi umumiliğine müraca· 
atlan yaptmnayanlann bilumum huku
kunun kalmayacağı ehemmiyetle teblii 
olunur. 
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Ronald Colman 
1922 de New • Yorkta Empire t.iyat• 

rosunda Ruth Chatterton "Şefkat,. iı· 
minde bir piyes oyruyordu. Zayıf, çe· 
limsiz, fakat ba§mda saçı bol bir artist 
te ona e§lik vazifesini yapıyordu. Bu 
adıı.m Ronald Colman'dır. 

Tesadüfler böyledir. Bir akş:ım 
meşhur rejisörlerden Henry King ti
yatroya geldi, yeni bir filmi için yeni 
artistler arıyordu. Colman'ı görünce 
• .rhal kendisine rol verdi. Böyle bir 
teklif karşısında herkes canatar değ.il 
mi? Fakat Colman: "Hayır efendim, 
dedi, bendeniz sinemada çalışmak İl• 
trmiyonun.,, 

r 0 'man sinema artisti değil, hiç ol· 
ınazsa figüranı olmak üzere haftalar· 
ca Hollyvod'a gİhnİ§, fakat kimse 
ken•H•ini angaje etmemİ§tir. Nihayet 
bir stüdyo muvafakat göstermİ§, ilk 
tecrübe filmleri hep nafile çıkmışbr. 
O zaman Colman bu sahada yapacak 
bir iti olmadığını anlamı§tır. insan 
bir defa fotojenik olmadıktan sonra .. 

Fakat o sırada bir Henry King var• 
dı ki, Colman'ın meziyetlerini anla
mıştı. Onu teşvik etti. 

Yeni bir tecrübe de muvaffakıyetli 
netice vermedi. Bu defa şöyle bir ne
ti ... ~e hflsıl oimuştu: Colman zekidir_ 
•empatiktir, kabiliyet vardır, fakat fo 
tojcnik değildir. 

Henry King ne olursa olsu11t .iti ka
Fasma koymuştu. Bu genç aktörün her 
>eşit kabiliyeti vardı. Fakat yalnız fo. 
tojenik değildi. Bu da bir kuıuı: mu?. 
Maklyaj ~an'ati hangi en gayrifoto
jfu;J... olanları en İstenilen tekle sok
maz ki .• 

Henry King bununla beraber genç 
utistin çehresini tetkik etti ve kendi 
ka"a!ına göre ona bir makiyaj yapmı .. 

ya karar verdi. Fakat Colman: 
-- Dostum, vaktinizi kaybediyorsu

nuo:, diyordu. 
f' akat buna rağmen kendisine bir 

rol verdiler ve hatta bu filmi Lilian 
Gish ile beraber oynadı, o giindenberi 
on bir sene geçti. Şimdi bütün dünya 
kadınlan, bir zamanlar fotojenik de
ğil diye reddedilen bu adama tapınır· 
lar. 

Ronald Colman bugün dünya etra• 
fında •ızun bir seyahate çıkmı§ bulun 
maktadır. O arbk sinemacılıktan isti· 
fa edeceğini de söyliyor. 

Lakin Amerikan gazetelerinde bi
ribiri arkasına takip eden tenkitler
den tonra, Co1man'm yıldızı 6Önmedi 
de değil.. Kendisinin soğuk ve calii 
tavirlı olduğu söylendi. 

h 
.• 

lngili:u:e çevrilmiş filmlerde meş ur artistlerin sesi ile fransı=a söyleyen-
ler: Bankroft'a ses tıeren Balpethe Marlene Dietrich'e ses veren Marioft 
Lionel Barrymore'e ses veren Rene Fleur, Joan Grawford'a ses veren 

Kloucowsky 

Milas-Aydın yolunda 
MiLAS, (Milliyet) - Saat 12,gü lütfü Müştakı !" Mükemmel bir e

neş gök yüzünde "Ben fark güne- debiyat nümunesi! Fakat bu dağ
'iyim!., diye bar bar bağırıyor! ların başında her şey insana güzel 
Milastan, Boğa yokuşu denen dağ görünüyor! Badırga tepesi bu ha. 
virajlarını tutuncuya kadlll' süren valinin en yüksek yeridir, galiba 
4 kilometrelik yolu, otomobilimi- irtifa da bin küsür metre. Tekrar 
zin yeniliğine rağmen ancak yirmi döne döne şimdi aşağıya iniyoruz. 
dakikada alabiliyoruz. Şehire gi- Eskihisar köyünün önünde güzel 
rerken tamamile bozuk olan bu bir şose uzanıyor. Bembeyaz bir 
'osa için vilayet bütçesine ancak mektep binası ve eşraf evleri, ba~
bu sene tahsisat konabildi. Gene lar ve gene tütün. Çine çayının a
araya bir fey karışmazsa, tamir e- yaklarından birisi olan Ahiköy ça· 
dilecek! • yının üzerindeki büyük asma köp

Şimdi Boğa yokutunu virajları
nı dönüyor ve lafla, batta kaya 
parçalarile dolu olan yolu atlıya
'llk,yükseliyoruz.Aaırdide çam ağça 
larım gölgelerine yavrular sığın
mış ve bunlar gittikçe aıklqıyorlar 
Milas ovası ayağımızın altında; 
tıpkı güzel terkedilmit bir bahçe 
gibi. Yamaçlarda gür zeytin ağaç· 
ları ovada muazzam dikmelikler. 
Hasada ermif sarı buğday ve arpa 
tarlalarının yam batında yemyefil 
D kadarı ve tütün tarlaları. Tek tük 
bir iki bağ ovanın geniş bir kısmı
nı gene tütün kaplamakta. Yolu
muz serin gölgeli çamlar altına gir
di ve artık Milas görünmez oldu. 
400 metre yüksekliğinde olan Fuz 
ovasına geldiğimizde hem yolun 
düzelmekte olduğunu görüyoruz. 
Hem ciğerlerimize, temiz .dağ pı
narlarından boşalan sular kadar ae 
rin bir hava doluyor. Etrafımızda 
zümrüt gibi bağlar bizi kovalıyor. 
Küçük köy kahveciklerinde müte
vekkil köylüler bağdq kurmuşlar 
Bey pinarma vardığımızda daha 
yükselmit bulunuyoruz. Milasm au 
yu bu pınardan fıtkırıyor; buz gi· 
bi ve tertemiz. Fakat gayri sıhhi 
vasıtalarla nakledildiğinden tehre 
varıncıya kadar kim ·bilir nasıl? 
;Dağ başlarında batı bof, kayalar
dan atlaya atlaya kotan keçiler gi• 
bi, ağzımızı pınara koyarak kana 
kana su içtik. Motor tekrar işliyor 
Ve gene tehlikeli virajlardan bir 
'dağa hrmanıyoruz. Badırga' dayız'. 
Burada da bir dağ çeşmesi üzerin
deki mermere şu mısralar kazıl
mış: "Nuş eyle bu ahı; unutma 

rüyü geçtikten sonra yol ikiye ay. 
nlıyor; sağ taraf Muğlaya, sol Ay
dına. Şimdi yol fevkalade muaz
zam. Vilayet Aydın hududu ile 
merkez yolu haline getirmit. Oto
mobilin kilometre ibresi saatte 60-
70-90 göstererek ilerliyoruz. Ka
yırlı hudut karakolunu geçtikten 
sonra yol üzerinde hümmalı bir 
intaat faaliyeti göze çarpıyor. Muğ 
la vilayeti, hududa kadar yolu;t 
tanzim etmeğe azmetmtf. Kayırlı 
kahvesinin ihtiyar bir nöbetçisi 
var ki. Kayırlı denince, buraları 
bilenler muhakkak onu tanır. 70 
lik ihtiyar 50 senelik arkadatı o
lan rakı titeaile gene! 

Muğla hududunun bitkininde 
g~n~ yol bozuluyor. Gök Bel dağ 
vıra1ları başlıyor ki, kii.h iniyor 
k_ah çıkıyoruz. Bozuk bir yol üze: 
rınde bu Gök Bel tam bir buçuk 
saat sürüyor. Ve bunun bitkimini 
bir .tat kemer müjdeler ki, oraya 
geçınce Çine ovasına çıkılır. Çine 
kazasında hiç durmadık, karanlık 
basmadan Aydına girmek istiyor
duk. Yeni ve eski Çine ovasındaki 
on dakikalık yolu Aydın yaptırmıf. 
Şose bundan sonra gene bozulu
yor. Şimdi Çine ovasında, dağ e
teklerinden geçen bir çok virajlar 
dönüyoruz. Artık yorgunluk omuz· 
larımızda ağır birer taş gibi, ve bir 
an evvel Aydın ovasını gözlerimiz
le arıyoruz. Döndük. döndük, dön
dük ve işte nihayet son virajın saz 
evleri ve işte Aydın ovası, işte U• 

zakta Aydın minareleri. Bu son 
burundan itibaren vilayet, ovasın
daki şoseyi yeni yaptırmış. Uzun 

J 

Aydında esperanto 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında 

sabık muallimlerden Hulusi Bey, 
Espereanto lisanı mütehassısların· 
dandır. Hülusi Bey, evinin önüne 
yaptırdığı bir bahçenin kapısına 
"Esperanto Parkı" yazdırmıf ve 
Espereanto itaretleri koydurmussa 
da ~ükumet işe el atarak bu y~ı 
ve ışaretleri sildirmiş ve izinsiz 
dershane açan Hülusi Bey hakkın
da takibata başlanılmıştır. 

Aydında bayram hazırlığı 
AYDIN, (Milliyet) - Cümhu

riyetin onuncu yıl dönümünü kuf
lulama komitesi valimiz beyefendi 
nin reisliği altında toplanarak mer 
keze bağlı köylerin komiteleri tes-
kil olundu. 

/ ı 
Vilayetimizin kaza ve nahiye ko

mitelerile merkez nahiye ve SQke 
kazasına bağlı köy komiteleri ku
rulmuş diğer köylerin teşkilatı da 
bitirilmek üzeredir. 

Cümhuriyet bayramında yapıla· 
cak küşat resimleri ve işe b14la
ma merasimleri arasında inşaatı 
devam eden Halkevi salonunun 
açılma resminin de yapılabilmesi 
için valimiz azami yardım ve mu
zaharette bulunacaklarını vadetti
ler. Komite dünkü toplantısında 
proğramı yapmak üzere mütehas
sıslardan mürekkep bir ta1i koıni
yonu teşkiline de karar vermiştir. 

Menderes köprüsünden geçtik. Dö
şeme denilen, bataklık üzerindeki 
uzun bir köprüyü, hir kağnı gibi a· 
ğır ağır atladık. Tanıdıklardan bi
ri bu geçide (Sırat köprüsü) der
di. Hakkı varmış; burası kıldan in
ce kılıçtan keskin! Şimdi Aydının 
ilk evleri önündeyiz. Şehre giriyo
ruz. Otomobilinin kilometre saa· 
tine bakıyoruz; 133. saat 5,30. Beş 
buçuk saatte Aydına varmışız. Bu· 
na da şükür. Eskiden bu yolu 10 
saatte katetmek zordu. 

Aydındayız, burayı fazla anla· 
tamıyacağım, Milliyet'in Aydın 
muhabiri zaten buradan bol bol 
bahsediyor; hududu tecavüz etmi
yelim. 

A. N. 

'~~~s_ı_n_e_rn~a~h_a_b_a_r_ı_e_r_ı~~-'ı 
* Hollywood' da halk operet· filmle

rine şimdi daha fazla rağbet gösteriyor. 
«Bu gece benim ol» isminid'eki bir film 
aylardanberi gösterilmektedir. 

* Mirna Loy rahatsız olduğu için 
~Paris Kadınları» filmindeki rolünden 
vazgeçmiştir. Yerine Ann Dvorak alın
mıştır. 

• Gene Raymond ve Carole Lom
bard «Bir anda» isminde bir film çevi .. 
riyorlar. 

* Belçikada «Alb günlük aşk» ismin 
de bir film çevrilmiştir. Bu film Belçika 
sinemacılığının §abeseri addediliyor. 

•:• Bundan 12 sene evvel 25 bin do
lar kıyınet takdir edilen merhum Ru
dolf V zl ~ntinonun arabasına bugün 
500 dolar veren yoktur. Zamanla her 
şey kıymetini kaybediyor. Hatta yadi
garlar bile. 

• Almanyadan Amerikaya gitmiş 
olan İngiliz artisti Lilian Harvey A ... 
merikalılann hayretini ve h:ıtti h<:>_ ~e:
dini celbetmektedir. Bu şirin kadın 
her yemekte iki çerez yediği halde bı
le şişmanlamamakta ve 4 7 kilogram 
olan sıkleti artmamaktadır. 

* Maruf artist Harry Baur (Rnı;ild) 
isminde bir film çevirecektir. 

" Pola N egri ilk fransızca filmini 
yakında çevirmeğe başlıyacaktır. Fil
min ismi (ikinci İmparatorluk devri) 
dir. 

* Erle Pommer Hollywood'dan av .. 
det edecektir. 

>'.: Meşhur Fransız artisti Andre 
Nox (Tünel) filminde oyn'.'mak üze
re Kurt Bernhardt tarafından angaje 
edilmiştir. 

< Klod Farer'in (Harp) İsmindeki 
filmini Tourjanski idare edecektir. 

* 1932 temmuzundan 1933 hazira· 
nına kadar Almanyada 205 yeni film 
gösterilmiştir. Geçen sene 237 filmdi. 

* Martin Luther'in hayatı Üzerine 
bir film çevrilecektir. 

* Amerikada turnede olan Mady 
Christians Berline avdet etmek Üzere
dir. 

* Maruf Alman komiği Max Adal
bcrt (Enerjik nasıl olmalı?) İsminde 
bir film çevirmektedir. 

* Amerikada pek boş durmuyorlar. 
Önümüzdeki mevsim için Metro Gold
vin 45 büyük ve 105 kısa; Paramount 
65 büyük, 125 kısa; Radio 52 büyük 
106 kısa; Üniversal 34 büyük, 111 
kısa film yapmayı tasavvur etmekte
dirler. 

' Jlrigitte Helm oldukça ağır hasta
ciır ... Elveda, güzel gÜnler,, ismindeki 
filmin a]manca ve fransızca versiyon 
bunda ba~rol kendisindeydi. Hasta-

Üç kardeşten birini öldürdü 
Malatyada Retadiye mahallesin 

de çok feci bir cinayet olmuştur. 
Bu mahalle halkından Mehmet, 
Ahmet, Mustafa adlı üç kardeş ay 
ni mahalleden Ali adlı bir azgının 
tabanca atışına maruz kaJmışlar
dır. Bunlardan Mehmet, hemen öl
müş, Ahmet, Mustafa ağır yara
lanmışlardır. Cinayetten evvel ka 
ti! Ali ile vurulanlardan Ahmet 
arasmda şehirden köye dönüşte 
yolda Adafi civarında ağız kavga 
sı olmuş ve sonra dövüşe, vuruşa 
dönmüştür. Araya girenler bunla
rı biribirinden ayırt etmişlerdir. 

Eskidenberi üç klll'detle arası 
bozuk olan ve yaldaki kavgaların 
dan da çok içerliyen katil karan
lık bastıktan sonra kardetlerin ev 
!erinin önüne gitmiş mülayim bir 
sesle bunları dıtarıya çağırmıftır. 
üçü birden dıtarı çıkınca Ali he
men onlu tabancasile atef ederek 
üçünü birden yere sermiş ve he
men evine dönerek hayvanına bin 
mit ve savu,muştur. 

Firari katilin yakalanması için 
müfreze çıkarılmıştır. 

Sürüye dadanan pars 
Kırkağacın Çamlık mevkiinde 

bir keçi sürüsüne bir pars saldırmış 
ve üç keçi boğmuştur. Pars büyük 
olduğundan çoban ve köylüler kor 
karak saklanmışlardır. Canavar 
hogduğu keçileri ormana nakle
~lerken köylüler tarafından arka
sından ateş edilmiş, fakat kaçma
ğa muvaffak olmuştur. 

Geçen sene ayni mevkide köy· 
liiler bir dişi panter öldürmüşler· 
<li. Bunun, öldürülen panterin eti 
olduğu sanılmaktadır. 

Söke park isteyor 
SOKE (Milliyet) - Sökenin bugün 

en mühim ihtiyacı parktır. Söke gibi içti
mai hayabn her gün biraz daha yüksel
diği mühim bir kaza merkezinde bu ih
tiyaç her gün biraz daha fazla hissedili
yor. Bunun forbes bahçesi istimlak edi
lerek park yapılmak düşünülüyor. 

Çalışkan Belediye reisi Eyüp Beyin 
bu İşi tiz elden başaracağına şüphe et
meyiz. 

Ho/yvood'un en sevilen artisti 
Garry Cooper 

lık doJayısile film çevrilemediği için 
Berlin:...~ bulunan Fransız arti~tl<.•r; 
de başarfütin iyileşmesini beklemck
tedirleı·. 

* 1932 senesinde İspanyaya 502 
film ithal edilmiştir. Bunun 159 u 
Amerika ve yalnız 39 u Fransız ma .. 
muli.tıdır .. 

* 1932 senesinde Japonyaya 244 
Amerika filmine mukabil 9 Fransız 

filmi ithal edilmi§tir. 
* Lehistanda filmcilik teknik ku

surlarına rağmen, hayli terakki etmit 
tir. Maamafih en son sesli filmler ,.;. 
layiş edilttek derecede güzeldir. 

* 1934 ağustosunda Venedikte ikin 
ci sinema sergisi açılacaktır. 

" Alman artistlerinden Alfred Abel 
rejİ3Ör olarak ilk defa f.ilm çeviriyor. 
Bu filmin ismi ''Ana ve oğul,, dur. 
Başatrtist Henny Porten. 

* Charlie Chaplin geçenlerde RKO 
firması ile bir mukavele yapmııtır. 
Mukaveleye nazaran, artistin sessiz, 
fakat muvaffakıyet kazanını§ filmleri 
nin altısı tekrar çevrilecektir. Bu film 
ler şı~ardrr: Serseri, Muhacir, Hika .. 
ye, İtfaiyeci, Sabahın saat biri ve Pa-

Halkevlerini teftiş 
GIRESON, (Milliyet) - Halkev 

!eri müfetti,i Şerafettin Bey bugün 
tehrimize gelmiştir. Kendisiyle gö
rüşerek teftif ve seyahatlerine ait 
intibalarını sordum, dedi ki: 

- Bundan evvel Rize; Gümü'8-
ne, Kars, Erzincan, Trabzon Hal
kevlerini teftiş ettim. Şimdi de 
Gireson HaJkevini görmeğe gel
dim. Buradan Şebin Karahisara 
gideceğim ve daha sonra Karade
niz sahilindeki Halkevini teftif e
de ede Ankara'ya döneceğim. 
Gördüğüm, tetkik ve teftit etti

ğim Halkevleri aralarında ufak 
tefek çalıtma farkları olmakla be
raber, büyük gayeye doğru emin 
adımlarla ilerliyorlar. Bu farklar 
da, maddi vasıtaların heryerde ay
ni derecede mevcut olmamasından 
ileri gelmektedir. Yoksa iyman ve 
çalışma havesi her yerde yüksek 
derecede mevcuttur ve Halkevleri 
ni gayeye götürecek hakiki vasıta
larda bunlardır. Bilhassa gençleri
mizin Halkevleriyle alakası, bü
yük ümitler verecek kadar kuvvet
lidir. Gençlerimiz, Halkevlerini, 
büyük Şefin kendilerine göstermif 

s 

Havalar ve sinemalar 
Bu yaz mevsiminde havaların serin 

batta çok defa yağmurlu gitmesi §eh.' 
rimizdeki sinemacıların yüzünü bir 
az güldürmüştü. Sıcaklann bir türlü 
b'.'-şl_amamış olmasını gören bir çok şe
hırlıler bu oene sayfiyelere gitmedik
lerinden geceleri, hatta ak~am üzer
leri vakit geçirmek için sinemaya git
mektedirler. Havaların bu suretle si
nemacıların lehine serin gitmesi, pli.j 
ve gazino sahiplerini nevmit etmi,tir. 
Te"c~.:ltür oiunur ki şu bir kaç gündüt 
havalar yaz denilecek derecede ısın
mış ve tabii bu da sinemacıların pel..: 
~oşuna gitmemi~tir. Fakat ne çare 
sınemacılarla kOmürcüler havanın 

bozmasını, plB.jcılarla gazinosular aç
masını beklerler. Tabiat kah onun, 
kah ötekinin ekmeğine yağ sürmekle 
işi idare etmektedir. 

Her halde bu sene yaz mevsimi si· 
nemacılar için bir "Ölü mevsim,, ol
maktan çok uzak geçmi§tir. 

•·- -şhur Fransız aktrui Gaby Mor/ay 
tmıııııııııııını1•11111uııııuı111111ııııııuııııııııııııı1 

ra"·ana arkasında. 
Amerikanın radyo aleminde şöhret• 

leri olan iki artist te bu filmler iç.in 
angaje edilmi§lerdir. Bunlar Amos ve 
J\ndy'dir. 

Çankayalılar Giresonda 
GIRESON (Milliyet) - Çan

kaya sporcuları Gireson spor klü
bile iki maç yapmak üzere T rab
zondan motörle tehrimize geldiler. 
İskelede sporcularımız ve gençle
rimiz tarafından kar,ılandılar. 
Temmuzun yirmi üçüncü pazar gü
nü tayyare meydanında hakem Sa. 
it Beyin idaresinde Gireson spor
la yapılan maç ikiye iki beraber
likle neticelendi. 

Salı günü akşamı Belediye ta
rafından küçük yalı parkında mi
safir sporcular terefine mükellef 
bir ziyafet verildi, mütekabil nu
tuklar söylendi salı günü Çankaya 
Gireson spor takımlarının ikinci 
karşılatması yapıldı, neticede Çan 
kayalılar ikiye kartı altı sayı ile 
galip geldiler. Oyun çok samimi 
oldu. 

Misafir sporcular Orduda bir 
maç yapmak üzere bugün hareke~ 
ettiler iskelede samimi surette u
ğurlandılar. 

olduğu (CÜmhuriyet bekçiliği) va
zifesi için birer kışla yapmıtlardır. 

M. Trotsky kayıp mı oldu? 
(Başı' 1 inci sahifede) 

eski Sovyet harbiye komiseri ve timdi 
memleketinden matrut M. Trotsky, üçü 
de Royat kaplıcalarında bulunuyorlar. 

Uç büyük adam. Uçü de hasta ve yor
gun eski Amergne jk]iminin, sükUnet ve 
rahatlığından istifadeye gelmit bulunu
yorlar. 

Royat da~ların. et~ğine abanmıt, mem
baları bol hır tehırdir. Gerçi burada içki 
ve bar alemlerine tesadüf etmezsiniz. Fa
kat buna mukabil kulaktan kulağa fıııl· 
daı;malar çoktur. 

Troski burada, Staline burada, Suriç 
burada. .. Hatta çok kimseler Suriçi Sta
line zannediyorlar. Halbuki ikisi arasın .. 
da hiç benzeyiş te yoktur. 

M. Suriç Sitvi civarında M. Litvinof'a 
pek yakın bir yerde oturuyor, 

M. Litvinof'a gelince, o kendisini te
davi ile meşgüldür. On beş sene yorgun· 
luk sıbhatını sarsb. 

Kendisine Trotsky'den bahsedilse şu 
cevabı veriyor: 

- Görmedim, burada olduğunu dahi 
bilmeyorum. Hiç beni alakadar etmiyen 
bir şey soruyorsunuz. 

Fakat Trotsky çok basta. ... iki sene-

di~ sıhhati hayli aarsıllDlf bulunuyor. 
Bılhaua kalbi .... O kadar mücadeleler
d~n sonra ölümünün yakla.ıbğmı hisse
diyor, Onun ıimdi bir emeli var. Ruı
yaya dönmek ve doıtlan araımda öl
mek. ... 

Büyükada hava.11 sıhhatine hiç te yar. 
dun ebnedi. işittik ki, Litvinof Royat ci
varındaki Charade köyünde iken Trot
sky de oraya gelmit ve izahat vermek i
çin Litvinof'tan mülakat talebinde bulun 
muı~r.. Fakat M. Litvinof fU cevabı 
verınıştir: 

.. - H~~· mümkün değil. Onunla gÖ; 
ruşmek ıç.ın ortada hiç bir sebep yoktur, 

Royat' ~aki bu tesadüf üzerine lngiliz 
ırazetelerı en tecrübeli muhabirlerini bu
raya ı;önderdiler, Fakat hiç biri üçler
den hır tanesi ile görüşemedi. 
~ndan sonra Trotsky görünmez oldu. 

Polıs te nerde olduğunu bilmiyor, 
Felemenge gidemiyece~ 

Al~TERDAM, 3 A.A. - Felemenk 
müstakil sosyalist fırkası Troçki Fran
sa' da ikamet ederken kendisini F elemen• 
ke davet etmiş idi. 
. Buna Adliye nazırı müsaade etmemiş· 

tır. 
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Mevlidi Şerif 1 ı-Askeri fabri.!ıi:a-
Ağustosun y~d-inc_i pazarte~i gün~ öğ- lar ilanları 

le namazını mlıteakıp saat bırde Silley 
ırı;;;ıniyc ca::nii şerifinde esıbak bahriye 

Nazırı merhum Celiiletün paşanın ru· 
bunwı istirahati için mevlithani şehir 

H~iız Kemal bey tarafından mevlidi 
şerif kirll'U ediıloceğinden merhumu mü 
l"rüniJ.eyhin dostlarile a.ı-1111 buyuran ze
vabn teşrifleri rica olunur. (6095) 

Aekert tebllgat 1 
Tutun ikramiyeleri 

Uaküdar Askerlik şubesinden: Şehit 
yetimlerinden bu sene ıubeye müraca
at ederek 933 seneai ile 930, 931, 932 
ıeneleri tütün ikramiyelerine kaydedil
miı olanların 6-8-933 Pazar günü saat 
onda U•küdar kaymakanıliğmda ikra
miytlerinin tevzÜne ha§lanacaktır. 

TC'niat pazar ve çartamba günleri sa· 
al onda yapılacağmdan iotihkak •ahip
lerinin maaı kağıtları ve fotograflarile 
,Usküdar kaymakambğma müracaatları, 

- . - ----·---
i ı:;t. h_r, Kumandanlığı 

~a.bnalma kom. iUlnları 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için bin kilo kuru fasulye S-
8-933 cumartesi gÜnÜ saat ı4 
ten 14,30 za kadar pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Pazarlığa gİ. 
rişeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kmnandanlığı Satın Alma 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. (ı2S) (376S) 

5102 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut krt'at ve müessesat ih 
tiyacı için yirmi bin kilo gaz 
yağı 6-8-933 pazar giinü saat 
on altıdan on altı otuza kadar 
açık münakasa ile satın alına 
caktır. İsteklilerin şartname 
sini görmek için her gün ve 
münakasaya gİrşeceklerin bel 
li saatinde Merkez Satın Al 
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (71) (33ı6) 

Harbiye mektebi talebeleri 
için yevmi 180 ila 200 adet 
karpuz 5-8-933 cumartesi gü 
nü 1 1 den 1 1 ,30 kadar pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazar
lığa girişeceklerin belli vaktin 
de Merkez Kumandanlığı sa 
tınalma komisyonunda bulun-
malan. (131) (38ı3) 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada berırün öğleden 

tonra saat (2,31/ dan 5 e) kadar istan· 

bulda Divanyolunda l UI ;ıuınaralı hu
susi dairesinde dahili haıtalılııları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
22.398. 

5903 

ZAYİ - 1322 sicil nwncrolu arabacı 
eh!iyctnamemi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan hükmü yoktu.-. İslam, (6102) 

Barut Fabrikaları için aşa 
ğıda yazılı malzeme ayrı ayn 
aleni münakasaya konulmuş
tur. Vermek isteyenler şartna 
melerini okumak için pazarte 
si ve perşembe günleri ve mü
nakasaya girmek Üzere 21 A
ğustos 933 pazartesi günü 
saat 10 da Bakırköy Barut 
Fabrikalarında Satınalma ko 
misyonuna müracaat etsin 
ler. (3673) 

2S Ton Hamızı kibrit 
ı30 ,, Oleom 
100 ,, Oleom 
85 ,, İspirto 

120 ,, Şili Küherçilesi 
6,5 ,, Mükelles Soda 
3,5 ,, Südkostik 
O,S ,, Santiralit 
O,S ., Difenilamin 

2S:31 ,, Yerli Pamuk 
1 ı O Kilo Nikrozin 

4988 

Bakırköy Barut Fabrika 
ları ihtiyacı için 4 ı O ila 420 
ton Lavemarin köıniirü şart 
namesi mucibince pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Vermek 
İsteyenler 7 Ağustos 933 pa
zartesi gÜnÜ saat ı4 te Bakır 
köy Barut Fabrikalarında Sa 
tın Alma Komisyonuna mü
racaat etsinler. (308) 

(3796) 
"' .. 

Askeri Çelik Fabrikası i
çin 357 ton Jenaratör veya 
Kıriple kömürü pazarlıkla 
mubayaa edilecektir. Vermek 
isteyenler 7 Ağustos 933 pa
zartesi günü saat 14 te Bakır
köy Barut F abrikasmda Sa
tın Alma Komisyonuna mü
racaat eylesinler. (3ıO) 
(3797) 

Bakırköy suılh hakimliğüroen : Ba
kırköyürule Emrazı Akliye Hastahane
sinde 932 ve 933 senererin.de vefat eden 

muhtelif eşhasa ait eşyayı metruke 
933 senesi Ağustosunun 7 in<:i pazart"6i 
günü saat 13 ten-itibaren mezkur has
tanede aleni arttırmaya vazeıdileceğin
~ talip olanların yevmi ve saati mez 
kurda mahallinde hazır bulunacak sa
tış heyetine müracaat eylemelexi ve 
mütevdfai mümaikyhimin vaırisleri cııl

duğu taktirde 3 ay zarfında alelusul is 
bati veraset ederek mahkemeye müra
caat eylemeleri ve miiddetıin inkizaı;m 
da kanunu medeninin 534 üncü madde 
si müc-ibmce satış tutarı hazineye in. 
tikal edeceği ilan olunur efeooim. 
(6080) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıegllkine 

kartı en müessir deva SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, htanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneoidir. Taı

raya 150 kurııı posla ile gönderilir. lz
mir'de İrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Fer ah eczanelerinde bulunur. 

(5938) 

Devlet Matbaası 
Müdürlüğünden: 

~~tbaa amb~Iarında tahtadan yapılacak kitap böl
ıp~lerı ıle bazı t~at pazarhk suretiyle ihale edileceğinden 

talip olanların 14 Agustos 933pazartesi günü saat 14 te Def 
te~darlık Mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri ve 

ıplan ve şartnamesini. Dt'.vlet Matbaasından almaları ilan o
unur. (3750) 

Milllyet'ln romanı: 7 

Yazan: G. d~rla FOUCHARDIERE 
- Kont cenaplan bizleri dÜfünü

yorlar mı? 
Sofracı muıirrane bir aurette önün

de durduğu için: 

- Madama ıridinl dedi. 
Hizmetçi danoedenler arasından a\İ• 

zülerek uzalda,h ve Eıtelle'in önünde 
iğildi. 

- Madam bizi dütünüyorlar mı? 
- Zaten batka ne i§im var. • Gene 

ne oldu? 
- Arkadatlarnn beni gönderdiler. 

Üç aydanberi maa§ almadıklarını ma·· 
dama hünnetle hatırlatmak istiyorlar. 
~ay':t.: • Şey. • edilmezıe. . Bu gece 
ışl<.rırn teı·kedecekler ! 
. • - S~n buradan defolur musun? .. 

l::ger bır iste<liğin varsa beye $Öyle .• 

Tercüme: Kamran Şerif 
Rabutalı hizmet9i derhal itaat etli. 
Hubert de Eaint • Gaudeno' tofra. 

cmın kendine doğru geldiğini görün
ce lakayt bir tavırla uzaklqtı. Bu Ji. 
kaydiyi cidden iyi taklit ediyordu. 

Bu muhterem cemiyet İçinde, bu 
parlak salon adamını arkumda hür. 
metkar U§ağı ile görenler onun ala
caklısı tarafından takip edilen bir 
borçlu olduğunu kat'iyyen akıllann· 
dan geçirmezlerdi. 

Kont'un biraz mütekallis duran 
çehresi o srrada birden bire aydıiı1an
dı. 

- Ooooo... Bonjur Hasenfratz ... 
Ne iyi ettiniz de geldiniz ... 
Bar.~er · Haıenfratz ne genç, ne yai

lı dcnılecel< ya§ta bir adamdı: Çeh-

MILilYET CUMA 4 AGUSTOS 1933 · ·--
• 

1 3 üncfi Kolordu ilanları 1 
İLAN Konya askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı 

için 2,720,600 kilo meşe odu 
nu kapalı zarfla münakasaya 
konınuştur. ihalesi 9 Ağus 
tos 933 çarşamba günü saat 
lS tedir. İsteklilerin şartname 
yi görmek üzere her gün ve 
nıünakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Konya 
da K. O. SA. AL. KOM. nu
na müracaatlan. (3179) 

(3391) 4956 

* * * K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih 
tiyacı için 25,000 kilo yerli 
mercimeği açık münakasa ile 
alınacaktır. İhalesi ı 2 Ağus
tos 933 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin nü 
mune ve şartnameyi görmek 
lizere her gün ve münakasaya 
g·innek için o gün ve vaktin
den evvel teminatlariyle Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(261) (3424) 4957 

,. . . 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 

jhtiyacı için 90,000 kilo Un 
kr:palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi ı2 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 14 
tedir. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya gİrmek 
içjn de o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle F mdıklıda 3. K. O. SA. 
A.l. KOM. nuna gelmeleri. 
(262) (3425) 4958 

* * * 
Çorluda Askeri SA. AL. 

KOM. Rs. dan : 
Fırkanın Tekirdağı kıt'a

tmm ihtiyacı için 30,000 ve 
Çorlu kıt'ab için de 30,000 
kilo patatesleri ayrı ayrı şart 
namelerle açık münakasaya 
konmuştur. İhalesi ıs Ağus
tos 933 salı günü saat 14 te 
Tekirdağmdaki ve saat 15 te 
Çorlununki yapılacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Çorluda Aske 
ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3193) (3499) 

4965 

Çorluda Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Fırkanın Tekirdağmdaki 
kıt'atmm ihtiyacı için 20,000 
ve Çorludaki kıt'ah için de 
20,000 kilo makarna ayn ayrı 
şartnamelerle açık münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 15 A
ğustos 933 salı günü saat 16 
da. T ekirdağmmki ve Çorlu· 
nunki da saat 17 de yapılacak 
tir. İsteklilerin şartnameleri
ni görmek üzere her gün mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Çorluda 
Askeri SA.AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3194) (3SOO) 

4966 

Kol Ordu ve birinci Fırka 
kıt' alan ihtiyacı İçin 728 Ton 
Kok kömürü kapah zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
14 Ağustos 933 pazartesi gü 

resinde okunan safdillik manaaı in•a· 
na tam bir emniyet telkin ediyordu. 
Bir çok itlerde alakası vardı. Herke•İ 
tanırdı. O kadar ki bir gün otomobi
linin kapısını açan kıJık.sız bir adam 
bah§i!ini almak için ona elini uzattığı 
aırada birden bire bahtitten vazgeçe· 
rek bankerin elini kuvvetle .,1ı:nu, ve: 

- YQk canun! •• Sen misin, Jubot, 
be. • • Ulan, bu ne fiyaka. • • demiıti. 

Yirmi franklık bir kaymanın eline 
sılaştırılmaıile biraz tatlılaıan ıert 
bir bakıı üzerine adam kendini top· 
lamıı: 

- Kusura bakma, pa§am. • lnaan 
insana hcnzer derler. . Clairva= ha· 
piıhanesinde bir adam tanırdım. . A
dına iplik Jubot derlerdi. • Sizi ona 
çok benzettim de. . Sizin zayıfmz ..• 

Banker Hasenfratz ile İplik Juhot 
denilen adam arasındaki garip müıa· 
behet Üzerinde fazla ısrar etmemekle 
şunu söy)İyebiliriz ki Hasenfratz'in 
asıl ismi Haaenfralz değildi. Kendine 
hu iıımi takmasının hikmeti vardı. O
nun fikrince insan banker olunca mu· 
vııffak olmak için İsmi mutlaka Ha
senf !'atz olmalıydı . 

Fran-::fort'ta eski bir aileye mensup 
olduğunu söylerdi amma aslı esaOJ yok 

nü saat ı ı,30 dadır. İstekli
lerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda üçün 
cü kol Ordu Satın alma komis 
yonuna müracatları. (268) 
(~525) 4969 

• :ıJ. ~ 

Haydar paşa ve Gümüş su 
yu hastaneleri ve birinci fır 
ka ihtiyacı için 3ı8 Ton Krip 
le maden kömürü kapab zarf 
la münakasaya konmuştur. İ 
halesi 14 Ağustos 933 pazarte 
si günü saat 11 dedir. İstekli
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda uçuncü 
kol ordu Satınalma komisyo
nun<'. gelmeleri. (~69) 

(352S) 4970 

Gümüş suyu ve Haydarpa 
şa Hastahaneleri ihtiyacı i
çin 7 45 Ton lave marin kömü
rü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 14 Ağus
tos 933 pazartesi günü saat 
10,30 dadır. İsteklilerin şarf
naıney.i görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 

l•taabu) Elektrik, Tramvay ve Tünı 
Şirketleri ile lstaabal ve Kadıköy Havı 
gazı Şirketleri ve Te•l•atl Elektrlkiye Şiı 
keti, elyevm ve oldukça uzun bir müdde 
için ml:nhal biç ·,bir memuriyetleri bulaı 
maclığını ilan ve hiç bir netice verllmly4 
cek olan hizmet talebinden sarfı naza 
olunm·asını bilha1111a rica ederler. 

Binaenaleyh müstedllerle alakadar ola 
hayırhah •evattan gelen tavsiyename v 
teşebbüsler hakkında dahi keyfiyet ayn1d1 

Gedikpap'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundaı 

(8) kalem muhtelif mik 'carda m\ltabiyenin kapalı : 
münakasası ıs Ağustos 1933 salı günü saat ıo da yapı! 
ğmdan isteklilerin şartname ve nümuneyİ görmek üzere 
gün ve münakasaya girmek için teminatı evveliye makb 
ve teklifnamelerile beraber mezkUr günün muayyen saati 
komisyonumuza müracaatları. (3381) so: 

GAYRİMÜBADlLL ER CEMlYETİNİl 
Senelik kongresi Ağustosun yi<mi l kinci salı günü İstanbul HaJk E· 

saat 14 te toplanacaktır. Mukayyet bil<: ümle azanın teşrifleri ehemmiyeti• 
olunur. Ruznamei müzakerat : 

1 -İdare heyeti raporunun .imma ı, 2 - Yeni id&R heyeti llıtil 

3 - Hükfuııct nezdinde yeniden yapılacak teşebbüsler için yeni idare hey 
verilecek veçheler. ( 

gün ve vaktinden evvel teklif ri Satına4na 
ve teminat mektuplarile bir müracaatları. 
likte Fındıklıda 3. K. ordu sa· 

Komisyonuna 
(3213) (3690). 

4994 

Alma Komisyonundan : 
Konyadaki krt'at ihtiı 

için 435,000 kilo arpa kı 
zarfla münakasaya kon 
tur. İhalesi 27 Ağustos 
pazar günü saat 16 dadır. 
teklilerin şartnameyi gön 
üzere her gün Fındıklıda 
çüncü Kol Ordu satın < 
komisyonuna ve münaka: 
gireceklerin teminat mek 
larile tekl!flerinin mua3 
vaktinden evvel Konyada 
Ordu Satm alma Komis3 
na müracaatları. (3225) 
(3739) 

tın alma KOM. nuna gelme- * * * 
leri. (270) (3529) Haydarpqa Hastahanesi 

• • • 
Eskişehir Askeri Satın Al

ma Komisyonundan : 

4971 - ihtiyacı için müteahhidi nanı 
ve hesabına pazarlığa konan 
ı2406 kilo yoğurda verilen 
fiat pahalı görüldüğünden i
halesi 5 Ağustos 933 cumar
tesi günü saat 1 1 re bırakıl 
mı§tır. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı 
da Üçüncü Kol Ordu Satın al 
ma komisyonuna gelmeleri. 
(275) (3742) 5059 

Eskişehirdeki Kıt'at ihti- · 
yacr için 1,040,000 kilo meşe 
odunu kapalı zarfla münaka-

' StJYa konmuştur. İhalesi ı 7 A 
~ıstos 933 perşembe günü 
s'at 10 dadır İsteklilerin şart 
'1ameyİ görmek üzere her gün 
v.e ı:pünakasaya girmek için o 
gtip. ve vaktinden evvel teklif 
~, '.ftell!İnat mektuplarile Es-1 

K!Şçhirde Kol Ordu Satın 
Alma Koinisyonuna müra' 
caatlan. (3206) (3572) 

4981 

Kayseri Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 
' Kapalı zarfla 326 ton kok 
kömürü alınacaktır. İhalesi 
23 Ağustos 933 çarşamba gü 
nü saat ı5 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden ev 
vel teklif ve teminat mektup 
larile Kayseride Askeri Satın 
Alma Komisyonuna müracaat 
ları. (32ı4) (3689) 

4993 
* * • 

Niğde Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Niğde de bulunan kıt'alar 
hayvanatı ihtiyacı için 
220,000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi ı9 Ağustos 933 
cumartesi günü saat 9 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Niğde de Aske-

tu; a•ıl ailesi Villette'li iı!i Fakat: 
- Francfort'luyuml •• ~ Demek her

kes üzerinde daha başka bir tesir yapı· 
yordu ••. 

Tiyatro kolislerinde de tanıdıkları 
bulunurdu. Borsada oynamak istiyen 
bir takım genç aktrislere akrl öğretirdi. 
Fakat Yahudi olmadlğı meydana çıkar 
korkusile bunlarla teklifsiz olmaktan 
çekinirdi. Çünkü Müsevi olmadığının 
anlaııılması işlerini berbat edebilirdi. 

Kont Hubert de Saint • Gaudeno: 
- Ne iyi ettiniz de geldiniz, M. Ha

•enfratz. •. Diye tekrar etti. Sizden bir 
§ey İstiyecektim de .. 

Hasenfratz gülümsiyerek cevap ver· 
du: 

- Ben de sizden bir ııey İstiyecek-
tik ..•• 

- Bir hizmette bulunabilirsem ken 
dimi bahtiyar addederim... Bana bak, 
Haaenfralz ... Bana otuz bin frank ikraz 
edebilir misin? 

- y aru bana yüz atmııı bin frank 
borcunuz olsun... Qyle mi? 

- Doğrusu hesap etmedim ... 
- Bilirim, siz hesaba tenez:z;ül et .. 

mezsiniz... Fakat 1:-en Cle size 7'u bahse 
dair Jııir süal soracağını: «Çe.k)> ne de- L 

me:ktir. bilir misiniz? 

,,. . . 
3. Muhabere alayı güvercin 

leri ihtiyacı için pazarlıkla 
180 kilo mercimek, 60 kilo 
darı, satın alınacaktır. İhalesi 
5 Ağustos 933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
name ve evsafı görınek üzere 
her gün :ve pazarhğa gİrmek 
için de o gün ve vaktinden ev 

· vel Fındıklıda 3.K.O.SA.AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (278) 
(3811) 

Konyada Kol Ordu Satın 
Alma Komisyonundan 

Konyadaki kıt'atm ihtiya 
cı için 759,600 kilo ot kapalı 
zarfla münakıasaya konmuş 
tur. İhalesi 28 Ağustos 933 
pazartesi günü saat ı 6 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu satın alma 
komisyonuna ve münakasaya 
gireceklerin teminat mektup
larile birlikte tekliflerinin 
muayyen vaktinden evvel Kon 
yada Kol Ordu satın alma ko
misyonuna vermeleri. (3224) 
(3740) 

• • • 
Konyada Kol Ordu Satın 

- Ne demek iıtiyorııunuz yani? .• 
- Çek vizu imzaya ait nukudu i•· 

tirdada yarayan bir kredi veoikaoıdır. 
Lalrin ıayet vazo İmzanın bana:er nez. 
dinde mevcut nakdi bulunmazsa, üste
lik yÜz albmf hin franklık bir de borcu 
olursa.... Nefis bir geee!.. Değil mi,,, 
Matmazel des Carpettes şayanı hayret 
hir surette dansediyor ••• Her türlü hü
ner onda. .• 

Sofracıbaşı şayanı takdir hir inatla 
bir savlet daha yaptı. 

- Kont cenaplarının cevap vennele 
ri huauaunda ıarar ediyorum ... 

ffagenfratz vaziyete tamamiyle vakıf 
olduğunu isbat elti: 

- Haydi, dostum, haydi... Yarın sa 
balı paranızı alırsınız •.. Merak etmeyin .• 

Sofracıbaşı Kont'tan yana hürmet• 
kar bir küstahlıkla dolu bir bakış fır
lattıktan sonra: 

- Madem ki M. Hasenhatz vadedi 
yorlar, o halde mesele yok demektir •.. 
Yalnız Kont cenaplarına bi~ şey daha 
söyliyeceğim ... Büfede çay kaşıkları ek 
silecek .•. "M>tmazel Maud Citron'un ge
tirdiği delikanh daha şimdiden cebine 
yedi kaşık attı ... 

· Ha<enfratz rikkatle: 
- Ah gençlik ••. Diye mırıldanıb. 

.. .. 
Ko111yada Kol Ordu S 

Alma Komisyonundan : 
Karamandaki kıt'atm 

yacı için ı58,500 kilo Uıı 
palı zarfla münakasaya 1 
muştur. İhalesi 26 Ağu 
933 cumartesi günü saat 
tedir. İsteklilerin şartnaı: 
görmek üzere her gün Fm 
hda :S üncü Kol Ordu Satı 
ma komisyonuna ve müıia 

ya gireceklerin teminat me 
larile birlikte tekliflerinin 
tinden evvel Konyada Ko: 
du Satın alma komisyon 
vermeleri. (3226) (373 . "' ,, 

Konya Askeri Satın Al 
Komisyonundan : 

Konyada bulqnan kıt' 
tiyacı İçin 28 ı ,500 kilo 
kapalı zarf usulile 26 ağu 
933 cumartesi gÜnÜ saat 
da satın alınacaktır. Sartr 
sini görmek İsteyenl;rin 
gün Fındıklıda Kol Ordll 
tın alma komisyonuna ve 
nakasaya gireceklerin ten 
mektuplarile birlikte tekli 
nin vaktinden evvel Kon) 
Kol Ordu Satm alma koı 
yonuna müracaatları. (32 
(3737) 

Günün birinde kasada çalı§acaj 
aklına gelmeden kemali maııumiyel 
tık B§ırdığı zamanları hatırlamak ı 
tine dokunuftu .. 

Sofracı uzaklaııtıklan tonra s( 
devam etti: 

- BU- kimse çek vantasile keı 
ne ait olmıyan birparayı çelmıeğe 
büı edene bangerlerin ve lıalrin 
«Kartdıluız çek çelmıeloı dedikleri 
Ieri yapmış olur ki, karmanyolada 
ha tehlikeli bir §eydir. Falıat kar 
ıız bir çek dalına bir hangere m 
kilir ve banger milleti içinde de n 
faasız kalabileni de pek nadirdir ... 
tünün bi.. kere ..• Bu sahalı bana bi 
getirdiler •. 

Kont tiddetle bangerin sözünü 
ti: 

- Ben yarın sizinle bu 
sele hakkında görütürüm... Dedi. 1 

nızı veririm •. 
- Ben de isin icinde bir süit 

hüm olduğunu -biliy~rdum ••• Y arır 
saat iki de yazıhanede beklerim ... 
nn sabah bütün telakatmı gösteriı 

- Ne gibi? 
- Canım anlamıyor musunuz?. 

rınız(a !Önlünü yapın... K.arınızıı 
yük bir serveti var... Kayınped< 

(Bitme• 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmaj'a başlanan yeni aene mahaal6 toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

6zere her l•teyene aablmaktadır. Flatlarımız eaki•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci lstasyoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çı;::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurnstur. 
Ancak ea a• bet vago• tekeri birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak •lparltler be
delin ytizde yirmisi petfn ve l•t tarafı hamule •enedl makablllnde ödenmek 6zere derhal göaderflir. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve me•'uliyet mtiıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl he•ab1na •igorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
derenler için aigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet va.on •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler 

1 
vagon baııaa beı lira 

tenzilattan fatlfade ederler. 
Adrea: İ•tanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresf: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Bu yeni ambalaj , tabletlerin ha
k i kiliği hakkında teminat teskil 
eder ve siz ı kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur . 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspirin 

paketlerinı tercıh ediniz. 

6040 
ASP j R j N 20 ve 2 tabıetıık amoaıaııar ıç ınde 

her yercıe bulunur. 

1 Evkaf müdlrlyeti ılAaları 1 
Klymeti 

muhammenesi 
Li.-a K. 

66 50 Tamıunı l33 C!l'Şın ıniktarmda bulunan Sa-
mai:ya'da Sancaktar Hayrettin mahallesin
de Kocamustafapaşa caddesinde eski 196 
No. lu evvelce bozacı gediği halen arsanın 
l 4 hissesi. 

84 38 Tamam1 225 arşın miktarında bulunan Bey-
oğlun'da Hüseyinağa mahallesinde Sultan 
çeşmesi sokağında 7 No. lu arsanın 1/ 4 his
sesı. 

00 Mahmutpaşa'da Sultanodaları hanının üst 
katında 5 No. lu odanın 6/30 hissesi. 

389 00 Tamamı 35 arşın miktarında bulun-m Mah-
mutpaşa'da Hacıköçek mahallesinde Mah
mutpaşa caddesinde 1691148 No. lu üzerin
de odasl bulunan kiiğir dükkanın 100/1800 
hissesi. 

150 00 Mahroutpaşa'da Daya hatun mahallesinde 
Küçükyenihan'da Birinci katta 10 No. lu 
odanın 11 4 hissesi. 

90 00 Tamamı 50 arşın miktarında bulunan atika 
lipaşa mahallesinde tavukpa?.arı caddesinde 
15 117 No, lu üstünde odayi müştemil kagir 
diikkanrn 24/160 hissesi. 

368 00 Tamamı 14,72 metre terbiinde bulunan Un-
kapanı'nda Yavuzersinan mahallesinde A
yazmakapı caddesinde eski 518 yeni 166 
No. lu dükkanın nıllf hissesi. 

600 00 Tamamı 20 arşın miktarında bulunan Hoca· 
paşa mahalle ve caddesinde 21-27 No. lu ka
ğir dükkanın nısıf hiasesi. 

83 34 Kantarcılar' da Demirtaı mahallesinde Kan 
tarcılar caddesinde 18/16 No. lu bila hava 
dükkanın 1/6 hissesi. 

1027 84 Eski Şeyhmebmetğeylam yeni Ahıçelebi 
mahalleı1inde Lonca sokağında 8/8 No. lu ve 
Balıkpazarı'nda 98/50 100 52 No. lu dük-
kanın 320/6720 hissesi. . 

Yukardaki hisseli mahlul emlak dört hafta müddetle ila 
na konmuştur. İhalesi Ağustos'un 21 inci pazartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber mahliilat ka· 
lemine müracaatları. (3483) 

• 

1 1 
Keşif bedeli 328 lira 34 kuruş olan Fatih Ellinci mekte 

bin tcımiri açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif 
evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzere Levazun müdürlü 
ğiine münakasaya girmek içinde 25 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 24-8-933 perşembe günü saat onbeşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (3817) 

Kadıköy Mal M6dürlüğünden 
Mahallesi Sokağl Numarası Cinsi Miktarı 
Hasanpaşıı Taşköorü 1 Arsa 260 Metre 

Evsafı Yukarıda yazılı mülkün 10-8-933 tarihinde sab
~1' çıkarılacağından taliplerin komisyona müracaatları. 

(3520) 

T~RKiYE 

~llRA~T 
BANKASı 

.DARA 
BiRiKTiREN-4'°' 
RA~AT--~D~Q 

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
Vapuru 7 Ağustos · 

PAZARTESİ 
günü akşamı hareketle Zongul.dak , 
İnebolu, Ayancik, Sant!ıun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, Rizeyc 
azimet ~ avdet edecektir 

Fazla tafsil.it için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentahğına müra-
caat. Tel: 2151 S. (61 ıı) -SADIKZADE BiRADERLE!{ 

Vapurları 

SAKARYA vapuru 

lSTANBUL - IZMIR SURAT 

POSTASl 
Her hafta cumartesi günü saat 18 

de Galata rıhtımından hareket pazar 
günü Izmire muvasaLit, pazart<"si ha 
reketk salı günü İstanbala avdet e
der. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
m<:net Hanı altında acentalığa müra
caat. Telefon : 22134 (6021) 

5092 

NOVOTNi 
Bahçe ve Birahanesi 
~eyoğlıuıun en lltif, en kibar 

Aile Bahçesi 

BiRA 20 
KURUŞ 

Nefis mezelerle 
Her nevi rakı 

En eyi yemeklsr 

·:ER AKŞAM MUZiK 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ .............. ~[5~9~421_. ... 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cin si Hissesi Emlak Hisseye göre mu-
No. No. hammen kıymeti 

611 Boğaziçi Boyacıköy Fum Hane ve dükkin 3/4 2-211 1200 T.L. 
612 .. 

" 
Maslak Bağ dönümü 7 1/4 4eski 88 

" Ahşap hane 2/3 9 1468 
" 

" " 1/2 90 300 " 
613 .. Arnavutköy Adalı 
614 

" 
Y enirnahalte 

615 Aksaray " Gureba Hüseyin Aksaray caddesi Arsa metrosu 88,50 47,501120 128-3/l 701 .. 

616 

617 
511 
618 
619 

ağa 

Beyoğlu Yenişehir 

,, Kamerhatun 
Balarköy Yenimahalle 

,, Cevizlik 
., Zeytinlik 

ve Vezirçeşme ao-
kak Valide camı 

karŞlS( 

Kaya ve Kaytancı 

Bostan 
Aralık 
Vapur iskelesi 
F azlıpaşa ve Ba
rıthane 

Ahşap 2 hane ve 1 dükkin Te 
arsa ve derununda elyevm 
müteaddit barakalar. 
KB.ğir ve yeni hane 
Kagir hane 
Arsa arşın 148-12/29 

" 
2100 

7/16 

2/5 
't'aınamı 

" 
" 

2,17/19/211%3 

18 
8 
4 

1500 

2800 
2500 

150 
1050 

" 

" 
" .. 
" 

Yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakten veya gayrirnübadil bonosile ödenmek üzere ·evsafl yukarda yazllı 
gayrimenkuller acık arttlrma suretile satışa çıkarılrmştır. Kat'i ihaleleri 14-8-933 pazartesi günü saat on beştedir. Şartname 
Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergİsile belediye rüsumu müşteriye aittir. (3604) 

Konva Belediye Riyasetinden: 
Konya. Sehrine 13-5 Kilometre mesafede bulunan dutluk 

Menba suyu~un Sehre isalesi için muktazi 200 M. M. kutrun • 
da ve 13500 met;e tulünde Santirifüj dökme Boru ile buna ait 
vana, Vantuz ve dirsekleri 31 Temmuz 933 pazartesi gÜnü 
ihale edileceği ilan edilmişti. Ahiren fenni şartnamede bazı 1 

tadilat icra ve çelik borunun dahi kabul edilmiş olmasına meb 
n_i Santiri~üj dökme boru ve hem çelik boru o.~ak Üzere ~ey 1 
fıyet yenıden münakasaya konulmuş ve yevmu ıhale 26 Agus 
tos 933 cumartesi günü olmak üzere tesbit edilmiştir. Talip 
lerin teklif edecekleri fiyatların yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat 
la beraber 26 Ağustos 933 cumartesi .ı;inü saat 15 te teklif 
zarflarını vermeleri ve daha zi""-t1 ~ •~f-;ilat almak isteyenlerin 
Konya belediyesine müracaatları ilan olunur. (3803) 

Ecnebi memleketlere gidea tüccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçeslt 580,000,000 Uret) 

Traveller1 (Seyyahin çekleri) u.tar 
Liret, frank, İngiliz lirası veya dolan frank olarak sahlan bu 

çekler ıayeıinde nereye git.eniz paranızı kemali emniyetle tarır ve 
her zaman İlterseniz dllnyamıı hır tarafında, şehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçilk tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla iıtimal edebilirsiniz. Travellcra çekleri ha'<iıti 
rahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir ,~kilde tertip , ~ 
ihtP5 edilmistir. 4q10 

• 
Umumi Nt!$riyat ve Yazı ·isleri Müdürü ETEM iZZET 

G~etecililr. ve Ma tbaacdılr. T. A. Ş. 
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Kuru kahveci Mehmet Efendi Mahf:umlan; Yerli Mallar Sergi~inl 
müşterilerine kolaylık olmak üzere Sergi bahçesinde 
Yeri açmış olduklarını saygılariyle bildirirler. 

Gezecek 
Bir Satış 

Her zamanki •atıf yeri, yalnız: 

-
-

• 
1 

' ' 
• ~ \' • • .. ~"'.1 • "'t1 • , .• 

6106 

, ~· . . : ~~ . . .. , . '• - ersin Ziraat Bankasından: 
Sırl Cinsi Mahalle mevkü Kupa Malıahibi Devir kıy- Muhammen kıy-
No. No. meti Lira meti Lira 

Bütün bu kalabalık, iki gündür 
Yerli Mallar Sergl•lnln en gizel pa vlyonu olan 

36 Hane Mahmudiye M. 3 Kunduracı Manoll 2000 600 
204 Bir dönüm hane arsa Fındık Pınarı o Madam Baruti o 50 
205 Bir dönüm fabrika · Yeniköy o A. Ligerdepolus o ( 100 Ü er a F ·kal ı 

ar11111& 
258 Hane Bahçe M. 7 Argiro Ye Ermiyonl o 400 
262 Hane Mahmudiye M. 5 1/3 Kalyopi o 250 

265 "2760" M 2 araa Köme karyeai o Debba1 YereHleri o 55 

ile 

Y rli Ma a • 

106 Hane Mahmudiye M. 1/4 Rokoanl Ye Yorııi 1000 250 
117 Depo " " 

6 " " 2000 1500 Paviyonunu görmeğe gidiyor 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
~ lı~bot ve motörlere ait işletme ve tamir levazımı ile itlafı

fara aıt malzeme, aşı yapmak için şırınga iğnesi ve saire dört 
kısım o~arak aleni münakaıa suretile satın alınacaktır. Münaka 
sa 14 agustoı 933 pazartesi saat 14 te Galata'da Kara Musta
faJ>a?a sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki 
kornısyonda yapılacağından isteyenlerin şartnameleri almak Ü· 
zere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdür1·· w .. 

. t uh • Iiw• ,_.,___ ugu 
~ynıya .~ asıp gıne veya mezKur merkez levazım memurlu-
tuna muracaatları (3465) 5013 

Piyango Müdürlüğünden: 
. Pi~ango Müdürlüğü için şartnamesi veçhile 1934 se 

nesıne aıt olmak üzere 10,000adet takvim tab ettirileceğin
den taliplerin 7-8-933 pazartesi saat 14 te Komisyona mü

racaatları. (3795) 

124 Dnkklıı " " 
28 Ar,ıro ve Ermiyaal 2000 500 

32-144 (13) adet dükkiıa .. " 
Muhtelif 21/192 Ht ... li Kal- o 900 

yopi Ermiyonl 

Yukarda enafı Y!'f111 GayrimUbıMllllere alt tmvaldea 262 No. la h-in 1IJ bı-.1 132-144 No. lu 
dtıkkanlann 21/192 hısseai ye diğerlerinin tamemı 25-7-953 taı6indm itibaren açık arttırma ve pe1i11 
para ile müzayedeye çıkarılmııbr. ihaleleri on dört ajusto.1 paıartem ghll aaat onda Mersin Ziraat 
Bankası binasında mületekkil heyet huzurunda yapdacakbr. Müzayedeye fttirak için muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde muYakkat teminat akçesini müzayede aaatinden evvel Banka vez
nesine yatırılMası lazımdır. Sabf ve mUzayede ıeraitini anlamak iıteyenler Ziraat Bankaııına müracaat 
edebilirler. "3823,, 

1111-- 50 Derecelik ---
HARiKA RAK1~1 

!:"" -rt • • -
Fıcıla1'd~ dhlendiriimlıth·. 

5996 
4047 
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TUZLA iÇMELERi 
En ~on konforlu yeni otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj 

Hergün Köprüden saat 6,30 - 7,35 - 8,20. 10 - 11 - 13,15. 15,10 da Haydar
paşaya giden vapuTlarm trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 7 
vanurunun treni icmc menbalarına kadar gider 2elirleır. oOQ .ı. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 20000 çift yerli yün veya tiftik ço 
rabm kapalı zarf münakasası 19 Ağustos 933 cumartesi 
günü saat 15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nü 
muneyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için , 
teminatı evveliye makbuzu ve teklifnamelerile mezkiir günü 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3676) 

5040 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Büyükdere Sahil Sıhhiye l daresi iskelesi aleni münakasa 
suretile tamir ettirileceğinden münakasası 15 Ağustos 933 
salı günü saat 14 te Galatada Kara Mu.tafa Paşa sokağında 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhlye merkezindeki komisyonda ya 
pılacağmdan isteyenlerin ıart namelerini görmek üzere mez
kôr Merkez Levazım memur luğuna müracaatları. (3565) 

ı... . 5023 

Barut inhisarı Umum 
Müdürlüğündenı 

Sivas - Erzurum hattının inşaaı derdest bulunması do 
fayısile Sıvas Erzincan Vilayetlerini (ma mülhakat) ihtiva 
eden ınıntakada ve Merkezi Sıvas olmak üzere bir acentelik 
ihdası kararlaştınlmıştır Bu mıntakada İdaremizin umumi 
satışlarmı deruhte etmek ve şartlarımızı öğrenmek isteyenle
rin 15 Ağustos 933 tarihine kadar mektupla veya tifahen 1-
daremize müracaatlan. (3616) 5049 

Gedlkpap Jandarma •atın alma koml•yonandan 
129 kalem alat ve edevatı tıbbiye 6 Ağuıtoı 933 pazar 

günü saat 15 ten 16 ya kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Ta 
!iplerin listeyi ve şartnameyi görmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek için ilk teminat makbuzlarile beraber mezkiir 
günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(3753) 5106 

• 


