
Istanbulun yeni 
kilatı kadrosu 

mali 
tespit 

teş

edil-
mek üzeredir. Bazı yeni mü
dürler geliyorlar. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAl-IMUT 

Avusturya üzerinde uçan 
Alman tayyarelerinden do
layı Almanya nezdinde te
şebbüsler yapılıyor. 

F!ATI 5 KURUŞTUR 

Fransa-Türkiye 
Ticaret anlaşması 

Fransa ile de bir ticaret anlaşma
" yaptık. Bu anlaşma, başka memle
ketlerle. ticaret sahaaında yapmakta 
olduğ~uz ticari ibilaflarm en mü
himmidir. 

Türkiye - Fransa ticaret itilafının 
belli başlı esasları şunlardır: 

1 - Her iki memleket araımdaki 
ithalat ve ihracatın tesbit edilen esas
lar dahilinde muvazenesini temin için 
bir klering mukavelesinin akdi. 

2 - Fransa, emtia mübadelesinin 
haricinde Türkiyeden muhtelif suret
lerle alacaklrdır. Her sene memleke
timizden bir çok para tahsil eder, 
memleketine gönderir. Bunların hiç 
olmazsa bir kısmını karşılamak için 
Türkiyeye biraz fazla ihracat yap
mağa müsaade etmesi l&zımdı. Yeni 
moka velede, kleringe tabi olmadan, 
Türk ihracat emtiasının bedellerin
den serbest olarak yüzde otuzunun 
% 30 tediyesi kabul edibni.ttir. 

3 - En ziyade mazharı müsaade 
millet maddeıinin, bugiinkü beynel
milel iktısat ve mübadele sahaların
daki realiterele uygun gelecek şekilde 
to.dili. 

4 - Franaız tütün rejisinin Türk 
tütünlerinden aıgari bir miktar satın 
almak taahhüdü. 

* * * 
Şimdiye kadar Fransa ile iktısadi 

münasebetlerimiz ne tekilde idi? 
Franaa, eakidenberi mahıullerimi

zin en büyük alrcılarmdan idi. An
cak son aenelerde, bizimle olan mu
ameleleri yekUnu tedricen azalmak
la beraber muamele yekônu yine pek 
miilıimdir. iki aene evveline gelince
ye kadar Fransa ile ticari münasebet
lerimiz, diğer bütün memleketlerle 
olduğu gibi normal tekilde devam et
mekte idi. Yani ne bizde, ne de Fran
ıada ithalata her hanııi bir tahdidat 
konmamıftı. Sonralan, ilk Önce Fran-
11& tarafından memleketler itibariyle 
kontenjanın en aıkı bir aurette tatbik 
edilmeai ihracat mallarımızın Fran
ıaya sevkine büyük bir mani teşkil 
etti, tabii ki, iki memleket araımda
ki ticaret hacmi bundan çok mütees
sir oldu. 

* .. * 
Fransa ile yapılan itilafın en mü

him hususiyeti, bize % 30 fazlaıile 
ihracat imkanmm verilmesidir. Bu 
suretle, mübadelenin tanzimi itinin 
tediye muvazenesi esasına göre ya
pılması zanıreti resmen tanınmı§ olu
yor. Maliimdur ki, iki memleket ara
aındaki iktısadi münasebet, yalnız 
emtia • muameli.bna inbiaa.r etmez. 
Bunun haricinde it karlan var, hariç
te bulunan vatandaşların gelirlerin
den bir kısmını memleketlerine gön
dermeleri varı hariçte yatırılan ıer .. 
mayenin temettü ve faizleri var, sey
yahların sarfiyatı ve ilah.. gibi ,ey
ler var. Bunlar da hakiki ihracat ma
hiyetindedirler. Emtia mübadelesile 
beraber bütün bunların da tediye mu
vazenesi heaaplarmda tesiri olmak 
tabiidir. 

Fransa ile aramızdaki tediye mu
vazenesi, yazık ki, aenelerden,_ b~tti. 
asırlardanberi tamamen aleyhimızde 
devam edip gitmiştir. Hiç bir devir
de, iki memleketin ticaret ve tediye 
muvazenesi bu noktai nazardan tet
kik edilmedi. Halbuki Fransız aerma
yesi, bugün değilse bile yakın vakit
lere kadar Türlriyede birinci derece
de faal roller oynıyan bir i.ınil vazi
yetinde idi. Franaız firketlerinin bu
radan gönderdikleri faizler ve karlar 
kadar son zamanlarda borçlar iıilafı
nm aktiyle kopunlar tediyatının tah
mil ettiği yiik, yeni itilafnamede na
zan dikkate al.nmak lazımdı. Bu su
retle aleyhimizdeki bu açık fark bir 
az azaltılmalı idi. Yapılan teY budur. 

Fransaya, normal zamanlardaki 
ihracatımızın yekfuıu 10 milyon lira
dır. Bu ihracatımızın azalması veya 
çoğalmasile mukayyet olmıyarak, 
Franaa timdiye kadar bize ayni mik
tarda veya daha fazla ithalat yapa
biliyordu. Halbuki yeni itilafnameye 
göre Fransanın bize yapacağı ithalat 
ancak bizim kendi.sine yapacağımız 
ihracatın yüzde yetmitine ( % 70 ) 
batiğ olacaktır. Bu suretle Üç milyon 
liralık bir fark lehimizde kalıyor, 
demektir. 

Şunu bilhassa kaydedelim ki, Fran
sa, bu istisnai muameleyi, şimdiye 
kadar ve ancak siyasi mülahazalar
la küçük itilaf ve Merkezi Avrupa 
devletlerinin bazılarına yapmıştı. Bu 
itibarla aldığı iyi neticeler'l'en dola
yı lktısat Vekilimizi bilhaila tebrik 
etmek çok yerinde bir teY olur. Şu 
da var iri, Fransanm bu suretle hare
ket etmesi, yalnız bizim değil, kendi 
menfaatinin de lehindedir: Alacaklı 
memleketler, borçlu memleketlere 
bir nevi tediye kabiliyeti vermek mec 
buriyetindedirler. En iyi mukavele
ler, iki tarafa faydası olan mukavele
lerdir. Böyle mukavelelerin ömrü 
uzun olur. 

Yeni itilafın dikkate §&yan buau
aiyet1erinden biri de 'jEn ziyade maz
harı müsaade millet" mefhumunun 
tahdidô ve bunun ancak hakiki sahası 
olan gümrük muamelatına, gümrük 
tarifelerlr.e, aeyriaefaine hasr ve tah· 
sisiı:iır. Malumdur ki, bu dusturu her 
m..n!ei<et işine geldiği gibi tefsir eder. 
çekerdi .• Bu muhtelif tefsirler, birçok 
müşlriJata yol açardı. Mesela biz: 
Mallarımızın en büyük alıcılarından 
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tarihi kürsüsünü kabul etti 
Vekalet her fakülteye bir ecnebi pr-0f~

sörü müfettiş olarak tayin edecek. ·· 

Yeni talimatname dün bildirildi 
Maarif Vekili Dr. Retit Galip B. 

dün akşam geç vakit lstanbul Üniver
sitesine gönderdiği bir mektupla, Türk 
inkılabı kürsüsünü kabul ettiğini bil
dinniştir. Vekil Beyin yolladığı mek
tup aynen şudur: 

lstanbul Üniversitesi Emini 
Ne§ef Ômer 81. 

" Türk inkiliibı kürsüsünün ta
rafımdan deruhte edilmesine dair 
olan mektubunuzu memnuniyetle 
aldım. Bu çok mühim olduğu ka
dar çok aziz fahri vazifeyi yapan
lar arasında bulunmak benim için 
ebedi bir iftihar olacaktır. Edebi
yat fakültesine ve eminliğe teşek
kürlerle saygılarımı teyit ederim 
el. 

Maarif Vekili 
Dr. Refit GAUP 

Vekil Beyin inkılap kürsüsünü ka
bul ebnesi üniveraite muhitinde derin 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. Ma
arif Vekilinin bu kürsüyü kabulü ile 
inkılap Enatitüsü kadrosu tamamlan
Dllf olmaktadır. 

Bu kürsünün muhtelif kollarında 

(Devamı 6 ıncı sahifede) inkılap tarihi profesörü Reıit Galip il. 

Salahiyettar/ardan soruyoruz .• 

ERKEK KADINLA 
YARIŞAMAZ MI? 

Bu sualimizin ilk 
Hamdi Emin 

Hamdi Emin Bey 

Samiye Burhan Cahit H. - Vehpi 
Sait B. ihtilafı ortaya yeni bir takım 
münakaşa mevzulan çıkardı: 

- Türk kadını, Türk erkeği ile 
müsavi şartlar altında spor müsaba-

F. F. R. 
• 

cevabını 
Bey verıyor 
kası yapamaz mı?. 

-Vehbi Sait Beyin Samiye Burhan 
Cahit Hanımı kadın olduğu için ken
disine rakip telakki ebneyişi yerinde 
midir? 

- Vehbi Sait Beyin bu tarzda ha
reketini Türk sporculuğu ve sporla 
meşgul Türk kadınlığı nasıl karşılı
yor? 

Bu mevzuları dün ilk olarak Fut
bol Federasyonu Reisi Hamdi Emin 
Beye sorduk. Hamdi Eınin B., sualle
rlınize ayn ayrı değil, toptan cevap 
vermeyi tercih etti. : 

- Ben şahsan bu ihtilafla yakın
dan meşgul olmadım. Sorduklarınıza 
ancak bir futbolcü aıfatile cevap vere
bilirim: 

••sence, her hangi bir müsabakaya, 
kadın, cinsiyet farla mevzuubahis ol
madan dahil olmut ve iştirak ebniıse 
müsabaka neticesinde erkek ve kadın 
için ayn ayn haklar kabul edilmez. 
Madem ki hakem heyeti müsabaka 
başlamazdan evvel kadın ve erkek 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şehrimizde bulunan ltalyan sey yahlan Y erebatan sarayında . • 

olan Amerikaya, lngiltereye müteka- ı 
bil menfaat esaıma göre :U.üsaade
karlıkta bulunursak ve meaela o mem
leket mahaulterinden bazılannm kon
tenjana tabi olmadan girmesine mu
vafakat edersek, bizden hiç veya pek 
az mal alan Japonya ve Norveç gibi 
memleketler de ayni hak ve talepte 
bulunuyorlardı. 

Yeni itilifa göre Fransa rejisi 
bizden üç milyon franklık Türk tü
tünü alacaktır. Maatteessüf Fransa 
rejisi, hariçten çok miktarda tütün 
.alınakta olmasına rağmen pek az 
Türk tütünü saiın almaktadır. Halbu-

ki geni§ mikyaala ıarfiyat yapan 
Fransa reji.si, bizim tütünlerimiz için 
de iyi bir müşteri olabilir. Vakıa mu
kaveleye göre bizden alacağı tütün 
miktarı pek azdır; fakat bu bir baş
lanğıç sayılabilir. Bu kapı, Türk tü
tünlerine yeni açılıyor demektir. Bu 
fırsat ve imkanı lehimizde geniılet
mek, kendimizi ve tütünlerimizi ta
nıtmak ve aldırmak tütünle alakadar 
bütün iktısadi teşekküllerimizin en 
mühim bir vazifesi olmalıdır. 

Siirt Mebuau 
MAHMUT 

Geliyor 
ANKARA, 5 (Telefonla) - ismet 

Pa§a, istirahat için ayın on beşinden 
sonra lstanbula gidecek ııe bir aydan 
ltula orada kalacaktır. 

ıı nııı 1111111 ııı ıı11111nuıııımu111111tU11 

Fransa ile 
Dostluğumuz 
Sulh yolunda iki cümhu- . 

riyetin ülküsü birdir 
TüTk .. Fransız münasebatı yeni bil' 

safhaya girmiştir. ihtilaflı meseleler 
kamilen tasfiye edilmiş olduğundan 
miinasebat tabii bir şekle girmittir. 
Bir kaç güne kadar Fransanın en nü
fuzlu siyasi ricalinden biri olan M. 
Herriot'yu araJD12da göreceğiz~ Bu 
büyük devlet adamının Türkiyeyi zi
yareti iki devlet münasebatı Üzerinde 
müspet tesirler yapmaktan hali kal
mryacaktır. M. Herriot'nun ziyareti 
Tü.-k - Fransız yaklaşma siyasetinde 
yeni bir hamle teşkil edecektir. 

Dün Fransız maslahatgüzarı M. 
Barbier'yi ziyaret ederek Türk - Fran
sız siyaseti hakkında düşündüklerini 
sorduk. M. aarbier bizi kemalineza
ketle kabul etti ve §U beyanatta bu-
lundu: : • 

- Fransa ile Türkiye arasındaki 
mukarenetten haklı olarak memnuni
yetimizi uıhar editimiz, bu, sadece iki 
büyük milletin kendi anlatmalannda
ki hu••si kıymetten değil, ayni zaman 
da hu anlaımadan bütün diger mem-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Alman Sefiri 
Herr Nodolny Moskova 

sefiri oldu 
BERLIN. (Hususi) - Augrifz 

gazetesinin yazdı
ğına göre, Alman
ya'nın Ankara Se
firi Herr Nadolny 
Moskova sefareti
ne tayin edilmit
tir. 
Almanyanın Mos 

kova Sefiri Herr 
ıon Dircksen, Tok 

Sıvastan bir parça nın umumi görünüşü . • 

Sıvas şeker fabrikasının 
da inşasına başlanıyor 

Muammer Bey bir heyetle 
Sıvas' a tetkikata 

beraber 
gitti 

Bu fabrika da kurulduktan sonra ecnebi şekerine 
memleketimizin ihtiyacı kalmıyacakhr 

Sıvaıta bir §eker ııabrikası kurula
cağını daha evvelce yazmıştık. Bu te
ıebbüs, son günlerde pek ileri gitıniı
tir. Haber aldığımıza göre gelecek 
sene Sıvaata teker istihsal edebilmek 
İçin fabrikanın temel intaatına bu se
ne ba,Ianacaktır. 

Aylardan beri Sıvaata pancar eki
mi tecrübeleri yapılmaktadır. Bu tec
rübelerden ıimdiye kadar alman neti• 
celer miiapettir. Ağuetoa nihayetinde 
alınacak kat'i neticeden aonra inıa· 
at başlıyacalrtır. 

Sıvaata ıeker fabrikası kurma te
tebbüsü, o muhitte derin bir memnu
niyet tevlit etmiştir. Sıvas fabrikasile, 
memleketimizde dördüncü şeker fab
rikası da kurulmuş oluyor ki, bu dört 
fabrikanın randımanına göre memle
'ketin muhtaç olduğu ve bilhassa bu
gün mühim nispette azalan iotihlakat 
mikt11nnı bu milli fabrikalarımız te
min edecektir. 

Sıvaa fabrikası da kurulduktan son
ra artık Türlriyede şeker ibtikan 
mevzuubahis olamaz. ı Hatırlardadır 1 
ki, bir ay evvel yerli fabrikalarımız 
bfitün "':ahs~llerini sattıktan sonra ha 
rıçten bır mıktar şeker getirbneğe 

11 Banka&ı Umumi Müdür Vekili 
Muammer Bey 

mecbur olmuştuk. Hariçten gelen bu 
ıekerler maa tteeaaüf kilo başına bet 
altı kuruş fazlaıile piyasada aatılmı§-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

yo'ya nakled.ilmit- ~============================-=====-
H. Nadolny tir. 

Ercüment Ekrem B. 
Varşova müsteşarı vekalet 

emrine alındı 
ANKARA, S (Telefonla) - Görü

len lüzuma mebnıi Varşova Büyük El
çiliği Müsteıan Ercüment Ekrem Bey 
vekalet emrine alınmışbr. _, 

Maliye vekili 
Avrupaya gidiyor 

ANKARA, S (Telefonla) - Mali
ye Vekili Abdülhalik Bey bugilnlerde 
tedavi için Avrupaya gidecektir. 

Yüzme 
M .. bakamız 

13 s .. .. 
Moda yüzme havuzunda 

T alsiliit ve program bugün 
2 nci sayılamu;da. 

Sergi dün de kalabalıklı 
Burası İstanbulun her sene artık alıştığı 

bir eğlence ve alış veriş yeri oldu 
Haf tanın bir gününde buradan bir hayır cemiyeti 

için duhuliye alınamaz mı? 
Yerli Mallar sergiai dün de birçok halk yanı dikkat bir tenezzül vardır. 

tarafından ziyaret edilmiştir. Serginin diğer bir faydası da halkın 
Serı:ide alış veriı memnuniyeti mucip muhtelif fabrika ve müesseselerin imal 

bir derecededir. Eua teıhir eden tüc- ettikleri mallan bir arada görerek mu
car ve fabrikalar % 20 - 30 nisbetinde kayese imkanını elde etmİ§ olmalandır. 
tenzililt ile mal satmaktadırlar. Bilhas- Ticaretanelerde muhtelif fabrikalann 
sa fabrikalar, umumi acentelere ve son- mallannı bir arada bulmak kabil değil
ra onlann satıcılarına verdikleri fiatla- dir, çünkü her ticaretanc bir nihayet iki 
n, aradaki, mütavaasıtlarm kalkması firma mamulatını satınaktadır. Serginin 
üzerine, kaldırdıklarmdan fiatlarda fa- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Köprü cinayeti davası 
Mel Suzanne'ı öldüren ajans muharriri 
Fedai Beyin muhakemesine başlandı 

Nisanın 12 nci 
günü aktamı Köp
rü üstünde Anado
lu Ajaiıaı daktilo
larmdan Mel. Su
zanı öldüren A
janı telıiz memu .. 
ru Ali Fedai Ef. 
nin muhakemesine 
dün sabah ağırce• 
za itlerine bakan 
ikinci ceza mah· 
kemesinde başlan• 
mqtır. 

Ali Fedai Ef. 
mahkemede daima 
gayri tabii vaziyet
te bulunmuştur. 

Maznunun müda
faasını avukat Etem Ruhi ve Besim 
Cemil Beyler deruhte etmitlerdir. 

Mahkemede evveli maznunun hüviye
ti tesbit edilmiı, maznun bu sırada sa
nılan suallere çok tabii vaziyette cevap-
lar vermiştir. 

Sonra istintak kararnamcvi okunmuş
tur. Kararnamede suçlunun Mel Suzanı 
öldünneği tasmin ve tasavvur etti.Ti bu .. 

• • u J 

nun ıçın hazırlandığı, kendisine Samoun 
icra memuru süsünü vererek tabanca aJ. 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
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Yüzme müsabakamızın ___ HARİCİ HABERLER 
programını yazıyoruz •• 

Yarışların tam bir şekilde muvaffak 
olabilmesi için herşeyi düşündük 

• 
13 Ağustos pazar günü Moda 

yüzme havuzunda bir }'al"1' tertip 
etmit olduğumuzu bir kaç günden 
beri ilin etmekteyiz. Bu yarıtm 
tam ve ııı:ükemmel bir tekilde -ve 
her sınıf yüzücülerin iflirik ede- , 
bileceği bir tarzda olabilmeaini 
t<!min için bütün vesaite müracaat 
ettik. Yarıtlarımız havuz musaba 
kası teklinde olacak ve puvan usu 
lü tatbik edilecektir. 
Musabakamızı cuma günü yap

mamızda iki sebep vardır. Biri ay 
ni günde Mıntaka kürek ve yelken 
yarıtlarımn mevcut bulunması, di
ğeri de, musabıklarunıza Türki
ye yüzme birinciliğinden bet gün 1 

evvel sıkı bir antreneman yapbr
mış olmaktaır. Hakem heyetine 
gelince : 

13 Ağustos pazar günü yapıla
cak olan Milliyet yüzme }'al"1'' 
Türkiye su sporları tubesinde he
men hemen bütün yarıtları idare e
c:len zevatın dikkat nazarları albn
da yapılacaktır. Hakemlerin tema
men bitaraf kimselerden letekkül 
etmesini hem yarıtın disiplini ve 
hem de yüzücülerin ,evklerinin 
kırılmaması noktasından faideli 
ve doğrıı bulduk. Bunun için ya
rı~ları &f&ğıya isimlerini yazdığı
mız zevatın idaresine terk ettik : 

BOJ! Hakem Ahmet Fetkeri B. 
Hakemler: Deniz Federasyonun 

dan: Riza Bey. Deniz Federtu
yonundan kaptan Ziya Bey. 

Yüzme komitesi rem Ekrem 
Rü&tü Bey. 

Deniz federasyonundan Aptu
rahman Bey. 

Her Rit, Alman mektebi Jimna• 
tik hoccuı. 

Y. M. C. 'A. Jimnastik ve •u 
•porları müdürü llhami Bey. 

Mü.abaka katibi: C. Kemal B. 
Spiker: Spor muharririmiz Muh

tesem Ozdemir Bey. 

Y an,lar da her nnıl yüzücü i
çin ayrı ayn düfiinülmüf ve idare 
ed«ek olan hakemlerin Jı.eriyeti 
nin fikri alınmlflır, Y arif progra
mı flldur : 
1- 100 metre •erbest erkekler 
2- 100 metre •erbe&t kadınlar 
3 - 400 metre aerbest erkekler 
4 - 200 metre karbağlama er-

kekler 
5 - 200 metre karbağlama ha

mmlar. 
6 - 100 metre •ırt Ü•tÜ erkek

ler. 
7 - 50 metre 12-14 yapndaki 

çocııklar için •erbut mııaabaka 
(ku ve erkek çocuklar girebüir) 

8 - 50 metre 14-16 yafında ço
calılar için •erbut müaabaka 
(kız ve erkek çocuklar girebilir) 
9- 100 sır mtü hanımlar 
10 - 200 metre serbest erkek

ler 
11- 1500 metre serbest erkek-

ler 
12 - 200 metre •erbut erkekler 
13 - Tramplen Atlaman 
14 - 400 metre serbest hanım

lar 
15- 50 metre kurbağlama 
16 - 50 metre karbağlama ve 

urbest tekavütlar. 
17 - Türk Bayrak yar~ 
18 - Kule atlama 
19 - Hanımlar Türk bayrak 

ya"". 
20 - 4 X 200 bayrak yarlfl. 
Mu.abakada atlamalar puuana 

dahü değildir. 
Diğer yartfların hep•i bilauti•

na puuan alacaktır. 
Vaterpolo maçlarını bir günde 

bitirmenin imkanı olmadığı için 
muaabakalanmızda Vaterpolo ma
çı yaptırmayacağız. 

Gelmek isteyen museviler 
·Müracaat edenlere burada kolayca iş 

bulamıyacakları bildirili yor 
Almanya' dan çıkarılmakta olan 1 

musevilerin memleketimize kabul
leri için tetebbüıte buhmulduğu
nu yazmıştık. Bu haber ~hrinıiz 
musevileri arasında alika uyan
dırmtfln". Almanya'da musevilere 
kar'ı 'yapılan tazyik esasen bütün 
cihan musevileri arasında bir akis 
uyandırmıttır. 

Dün hu mesele hakkında muıe
vi lisesi müdürü M. Markiis ile &Ö
rü,tük. M. Marküs bize dedi ki : 

- Alman musevilerin Türkiye
Y•' kabulleri memleket için çok iyi 
olur. Alman musevileri bize hem 
ra•a hem de ilim &etirec:eklerdir. 
Bu maksatla hülcUmet nezdinde 

letebbüste bulunulduğunu ben de 
i~ittim, fakat burada hiikUmete mü 
racaal Yakı olduğunu bilmiyorum. 
Bu bir cemaat meselesi değil, siya
si bir meseledir. Alman muıevile
rinden muhtelif mesleklere men
sup olanlar, bize müracaatla bu
rada if bulup bulamıyacaklarmı 
sol' maktadır. Bunlara verdiğimiz 
cevapta bir çok mesleklerin Türk· 
lere hasredildiğini, bu sebeple bu 
rada i' bulmalan mutkül olduğu
nu bildirmekteyiz. Bununla bera
b~r buraya gelecek müseviler bet 

dığı yazılmakta ve ceza ka~un 450 
inci maddesine tevfikan dunıtınası ya
pılması istenilmekte idi. 

idam ceilasını emreden bu madde zik
redildiği zaman maznun bir fey anlama
mıt ve sinirlendiğine deli.Jet edftl bir 
hareket yapmamııtır. 

Ka.-arnamenin okunması bittikten son
ra Etem Ruhi Bey ayağa kallonıı ve 
maznunun sorrusu yapılmadan evvel 
raıJOr hakkında bazı 'eyler söylemek ia. 
tediğini bildirmi' ve raporun baıtan ba
t• tezatlarla dolu oldufunu, evvelemir
de raporun tıbbi acili meclisinde tetkik 
edilmesini ve Ali Fedai Efendinin l.un
dan sonra sorl!'llya çekilmesini istemİ§
tir. Burada iddia malaunuıı İfpl eden 
Salim Beyle avukat arasında mÜı>akap 
olmu,. nihayet iddia makamının eYTeli 
maznunun sorıuya çekilmesi, sonra n .. 
poı· hakkında muamele yapılması lıaklı:m
daki mütaleası kabul edilerek maznunun 
sorgusu yapılmıştır. 

Ali Fedıü Efendi sorsuau yapdclıiı 
zaman cinayeti sureti katiye4e inkir et
miş ve Mel. Suzanla tanııtığmıf bir müd
det beraber oturdufunu, onu ö dürmedi
ğini, taban.,. aldıfmı hatırlıyamadıjiını, 
.Mel. Suzanın ölümünden tevkifanede 
haberıbr olduğunu, poli.te üç ııüa da. 
yalıı: yediğini ve uykusuz ı..r•kıldıimı, 

sene oturduk~an sonra Türk tabi
yetine girmeğe hazırdırlar. 

Alman musevilerinin Türkiyeye 
kabulleri için Pariste ve Amerika
da bazı tetebbüsler yapıldığını 
zannediyorum. Bir çok musevi 
profesörler üniversiteye müracaat 
ederek bir kürsü istediler. Geçen 
gün lstanbul'a gelen prof. Zaver
berg musevidir. 

M. Marküı' e dünyada ne ka
dar müıevi olduğunu sorduk, fU 
cevabı verdi: 

-Dünyada musevilerin mikta
rı, 17 milyondur. Bunun bet mil
yonu Amerikadadır, Lehistanda 3 
milyon, Rusyada 2 milyon, Roman 
ya, Avusturya, Çekoslovakya' da 
birer milyon, Almanyada 500,000 
Franaada • 500,000 , İngilterede 
500,000 Cenubi Amerika'da 1 mil 
yon, Filistin'de 200,000 Fele
menkte 200,000, Be1çika' da 
60,000, Yunaniıtanda 50 bin, Tür
kiyede 70 bin müsevi vardır. ls
tanbuldaki mevcudumuz 45 bindir, 
sonra lzmirde 15 bin, Edimede 
2000, Buraa'da 2000 müaevi var 
dır. lıtanbul'da bir kaç sene eve
line kadar 70 bin musevi vardı, 
bunlar itsizlik dolayisile hicret et
meğe mecbur olmutlardır. " 

lıutalandığmı, müddeiıımwniye itirafta 
bnlunduğunu hatırlıyamadığım aöyle
mİf, sorulan bir çok sualler karıraında 
da hiç bir ıey duymuyornıuı gibi sessiz 
n cevapsız lı:alnu!lır. · 

Bundan sonra tıbbıaclli rapora okun
mattur. 
• Raporda Ali Fedainin psikopat oldu
iu, malihulya hastalıiı arazi ııöaterdiği, 
l'aka.t bunlamı temaruz olabileceii Ye 
tahfifi cezayı mucip eababtan addeclile
miyeceji, dayafın melekitı akliyeyi kay
lıetmelcte tesiri olanu}•1r2;h yazılmakta idi. • ....... 

Et- Ruhi Bey bu cihetlere itiraz et
tiı 

- Rapor battan &JağT tenak.uslarla 
doludur. psikasteni ve malibulyai cinc>et· 
tir. 
Tıbbıadli reisi Mustafa Hayrullah Be

yi kendi kitabıyla ilzam ederim. Onun 
tababeti akliye isimli kitabında ye yüz 
loqjnci sayfede psikasteni ve malhulyai 
mutlak bir cinnettir diye yazılrdır. 

Delilik ve zafı ruhi tahfıfi cezayı 
mucip sebeplerdendir. 

Raporun yukarısında suçlu icin p•iko. 
pat ve malihiilyai denildifi hald~ altın
da zifı ruhi yoktur deniliyor. Bu nıüb;ı.. 
yenet baUedilnıelidi... Rapoİ-un ınecliıi 
bblıoadliye havaleeini, icap eoler<e suçlu. 

Rus muharriri 
Neler gördü? 
Nikulin; Türkiye hakkın
daki intibalannı ~nlatıyor 

MOSKOV A 5 A.A. - Türkiye' de u· 
zun bir seyahatten dönen Sovyet muhar
rirlerinden L. Nikulin, Taıs Ajansı mu
habirine şunlan aöylemiıtir: 

«- ilk durağım lstanbul oldu. Ora· 
da 3 hafta kaldun. Türk matbuatı Tür· 
kiye hakkında bir eser yazmak istiyen 
bir Sovyet muharririnin geliti hakkın
clıo makaleler yazdı. lstanbul matbuatı 
mümessilleri, şairler, muharrirler, artist .. 
ler ~elıri tanıtmalı: ve bu ıehirde yeni 
Türkiye tarafından yapılmıı Ôlanları gO. 
rebilmekliğim için ellerinden 2"eleni )ap· 
tılar. 

Ben latanbula 8 sene evvel, ıehrin iti. 
lif askerleri tarafından işgali hatırası 
henüz canlı ikent gibniştim. O zaman· 
clanberi ıehir, manzarasını de~iıtirıni, .. 
tir. Hatta bütün dünya memlek~tlerine 
mensup tüccar ve esnafının mahaUeıı 
olan Beyoğlu bile bir Türk mahallesi i· 
çinde bir Türk oolağı olmu,tur. Eski 
latanbul'da da Osmanlı Türkiye•İne ait 
mazinin mürteci hususiyetleri kaybol
maktadır. Artık yüzü peçeli kadın görül 
müyor. Kırmızı fesler kaybolmuştur. t 'a· 
kat buna mukabil lstanbul Üniversite 
kız ve erkek talebelerinin lormızı ve m;i. 
vi bereleri cörülüyor. 

Türk entellektuel'leri ile görü,mcle
rimde, sazetelerde çıkan bana ait yazı· 
larda Sovyet Rusya hayat ve kültürüne 
ait birçok suallere cevap vermek vaziye .. 
tinde kaldnn. Bunlar ekseriyetle Sovyet 
edebiyatına, fikriyatına, tamamen lebe
fi meselelere, muharrirlerimizin ya,ayı'~ 
p.rtlarma ait esaslı suallerdi. 

lıtanbul'da oradaki hemen bütün IT•U· 

harrirler ve şairlerle ııörüştüm. Evveli 
klasik şair, büyülı: ihtiyar Abdülhakha
mit Beyi sördüm. Hamit Bey, Türk ,;. 
rinde klasik mektebi temsil eder. latan. 
bul ziyaretlerimi Türk şirinin son tema
yülünün en ilerisinde bulunan Nazım · 
Hikmet ile bitirdim. Kadın muharrirler. 
den Şülı:Ufe Nihal Hanım.ın el"İnde Sov
yet Rusya hakkında birçok eserler n~
retmiş olan mütercim ve muharrjr HaJ'
dar Rifat'i, Münekkit Nurullah Ata'yı 
tanıdım. Sovyet sinemacılıfında ve Mu. 
yerhold'un Moskova tiyatrosunda çalış. 
mış olan rejisör Muhsin Bey tarafından 
idare edilen Darülbedayi'e gittim. 

Ankara'da uzun müddet kalıtım, bana 
bugünkü Türkiye'yi daha iyi ta.nmı'1m& 
vesile oldu. Türk deYlet adamları ile sık 
sık görüttüm, Maarif vekili Resit Galip 
Bey bana, ilk mekteplerden ~flryarak 
Univeraite'ye ve ismi ismet Pap.nınkini 
bıfıyan tamamen hususi bir kız enstitü
süne varıncıya kadar mektep sistemini 
tanıtmağa yardnn etti. Türk hükumeti
nin eski eserleri saklamak Ye Türk mü. 
zelerini zenırinleşlinnelc için çok çalışh· 
imı cördüm. Ankara' da Türk muhar-.ir· 
lerini ziyaret etmekte devam ettim. Bu 
muharrirlet"den bir çokları ayni zaman· 
da mühim devlet adamlarıdır: Meseli, 
Büyük Millet Meclisi Katibi Ruıen E,. 
ref, Falih Rrfk. gibi_ .. 

Maalesef, hasta olduğu için met'1ur 
muhamr Y akup Kadri Bey ile gÖriise-
med~. · 

Ankara'dan lzmir ve bavalisine git .. 
tim. Burası beni alakadar ediyordu. Çün 
kü htiklil harbi, Yunanlı İşgalcilerle 
döğüı buralarda olmuıtu. Orada Türk 
köyünü tetkik ettim mücadeleye iştirak 
ebniş olan Tiirlderl~ görüştüm. Hafri
yat yapdan Bergame ile Epese Türk ar· 
keolog'ları ile beraber gittim. Şura51nı 
söylemek li.zımclır lı:i, eski Yunanistan'ın 
refah devrine ait burada olduğu kadar 
büyük intaata dünyanın herban"i bir 
ba,ka yerinde rast g-elmelı: pek ihtimal 
içinde değildir. 

içim, yeni Tiirlüyenin bana verdiği 
muhtelif ve kompleks hislerle dolu ola-
rak Rados adasına gittim. • 

Bu ada timcliki halde ltalyanrndtr. \•e 
Osmanlı Türkiyesine ait garip bir !>atı· 
rayr temsiJ ediyor. Rados'u idare t.-den .. 
ler, eski T ürkiye'nin adetlerini • Yeni 
Türkiye'yi daha Yazih göstermek ir.in • 
kasten muhafaza ediyor ~bidir. Bu su· 
retle yeni Türkiye, Halluıvleri, mektep· 
ler, doğan sanayi Türkiyeai ile, fes, pe· 
çe ve arapların uyuıturucu kahveli Tür
kiyeai ara11ndaki farlı:, parlak bir suret
te eörünüyor. 

M. Çaldaris M. Herriot'yu 
• davet etti 

ATINA, 4.- Batvekil M. Çal
daris lstanbul •e Rusyayı ziyaret e
decek olan sabık Fransız balveki
li M. Herriot'yu Yunanistana da 
vet etmi?tir. Başvekil Atinada M. 
Avusturyada Hitlerciler 

taranıyor 

VJY ANA, 5. A. A. - HükUınet 
gizli Hitlerci te,kilatmı ar .. brmak 
ta devam ediyor. 25 kiti tevkif e
dilmittir. Bunlar fikri tefriki me
sai cemiyeti namı albnda bir tefek 

.kül vasıta,ile Almanyadaki Hit
ler' ci merkezlerile temasta idiler. 

ispanyada sıcak dalgası 
MADRIT, 5. A. A. - 15 gün

dür ispanyada bir sıcak dalgası 
eımektedir. Madrit'te derece 37 
ile 38 arasındadır. Cordone'da 42 
derece hararet o{mu~tur. Badejoz' 
da günet çarpmasından birçok 
kimseler ölmüttür •• 

nun tekrar müıahede alhna alınn~asını 
İıterim. 

iddia mıııkamı üdafaa hakkın& t~·.tluk 
elliği için tAlebin kabufü ic"p eltiÇi 
mütaleaısında b1.1lunmu!tur. Malılceıne ta
lebi kal>uJ etmİ! ve mwhakenoe 16 eyh'i· 
le b1rakılmı,tır. 

• 

Münferit 
Teşebbüs yapılıyor 
T emps gazetesinde Al

manya · için bir yatı 
PARIS, 6 A.A. - (ngiliz - Fransız ve 

ltalyanlann Berlinde müıterelı: bir teıeb 
büste bulunmaları imkinı hakkındaki 
noktai nazar teatilerine ve Daily Teleg
rahn makalesine telmih eden T emps ga
zetesi diyor ki: 

Meselenin bu suretle bahse mevzu e· 
dilmesi, bu noktai nazardan teatisinin 
mahiyeti ve ittihaz edilecek kararların 
ehemmiyeti hususunda efkin umumiye
yi şaşırtmalc tehlikesini arzeder. Uzerin
den mevki alınacak asd zemin, Versaillea 
muahedenameıinin 80 inci maddesidir. 
Bu madde aynen ,öyledir: 

Almanya, Avusturya devleti ile müt
tefik devletler arasında aktedilec.ı. mua· 
hede ile tesbit edilecek hudutlar d3lıilin· 
de Avusturyanın istiklillini tanır ve bu· 
na riayeti teahhüt eder. 

Almanya Milletler cemiyetinin muva· 
fakatı olmaksızın bu iatiklilia tac'yir e... 
dilemiyeceğini kahul ve teslim eder. 

Dörtler misakına gdince, bu misak i· 
Jeride dört devletin ba!ka devletler i,ine 
kanşmak hakkı kendilerinde görmeleri· 
ne mini olmak icin iltizam edilen tez 
mucibince bu devietlerin yalOJZ kendile
rine ait meselelerde lesriki mesaide bu
lumnalarını natık bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Avrupadaki siyasi ııergin
liğin hakiki surette izalesini istihdaf e
den misakın umumi ruh ve zihniyeti ha .. 
tırlatmak ıuretile Almanyaya müracaat 
ve ihtarda bulunmak pek ala mümkün· 
dür. 

Filhakika Almanya, Avuaturyanın da
hili itlerine karıtmaktan ibaret olan mü
cadelesine devam etmek suretile Fransa
lnsiltere ve ltalya ile İmzalamrs olduğu 
misakın ahkimına riayet etmemekte ve 
misakın ruhu ile telif kabul etmiyen bir 
hareketi• b.ıunmaktadır. 

T empı gazetesi, netice olarak hüku
metlerin Alrnanyanrn zabtta ku,,....eti diye 
hariçten tayyareler alması ve bu suretle 
hakikatta askeri tayyarecilifin ilk filola
rının temelini atmasına mini olmak için 
alınacak tedbir mutabik kalmalarının za. 
ruri olduğunu yazıyor. 

Echo de Paria gazetesinin Londra mu
habiri yazıyor: 

ltalya daha evvelce Ber-linde teşebbüs 
te bulunınuı oldujiundan I n!!'i.:-~re dahi 
bugün Avusturyanın iıtikli.lini tehdit 
eden tahriki.ta karsı protestoda bulun
mak ınaksadiyle Fransa ile birlikte ıı•· 
yet sarih bir surette Berfin hükumeti 
nezdinde müdahele ve teşebbüste bulu
nacaktır. 

Matin cazetesinin Roma muhabiri ya· 
zıyor: 

ltalya hülı:funetiniıa M. Hitler nezdin
de yarı resmi ve şahsi bir t~ebbüste 
bulunmaktan çekinmiyeceği zannolun
maktadır. Devletlerin diploması yolu ile 
mü,terek hir tesebbüste bulunmaları ih
bmali temamen bertaraf edilmittiı· . 

Gandhi'ye söz 
Söyletmediler -------Hapishanede de alelade 

muamele yapacaklar 
BOMBAY, 5 A.A. - Bir aene hapse 

mahkum edilen Gandhi, hapiste evvelce 
kendiııne yapdan müsamahaki.rhk tek
rar edilmiyerek aleli:de rejime tibi tu .. 
tulacaktrr. Mahkiimiyet sadece Pouna'
clan ayrdmalrta.n ve hiçbir siyasi faaliye· 
te iştirakten rnenedildiii halde nizama 
mugayir hareketinden dolayı veriJmiı
tir. 

l\ılahkeme reiıi, Gandhi'nin söy]iyece· 
ği sözlerin propaa-anda mahiyetinde ola
cağını İleri sürerek ~% söylemesine mü
saade etmemi,tir. 

Zira, Ganclhi, aöyliyebildiii kısa söz· 
terde •Şiddetle ·> idare taraftarı olan in· 
gili.z usulünü tenkit ebnittir. • 

Bombay'da, Lancashire pamukluları 
satan düillnlara sirilmesine mini ol
duklarmdan birçok kadınlar tevkif edil
miştir. 

Kafesten kaçan arslan 
BERLIN, 5. A. A. - Berlin ke 

nar mahallesinden gece geçen bir 
seyyar canbazhanenin anılanı ka
f e~inden kaçmıttır. Hayvan, kafe
sin klidinin açık olmasından isti
fade ederek sokağa çıkmış, gelen 
geçenleri korkutmu' , kaçırtmıf
tır. Nihayet, arslan yolun·kenarın
da bir hendeğe girip oturmu,tur. 

Civar köylerdeki halk, evlerinin 
damlarına çıknu,lardır. 

Arslanı tekrar kafese sokmak i
çin itfaiye neferleri iplerle kafeıi 
indirmek mecburiyetinde kalmıf· 
!ardır. 

Uzun mesafe rekoru 
NEVYORK, 5. A. A. - Fran

sız tayyarecilerinden Codoı ile 
Roaai uzun mesafe rekorunu kn
mağa çalıfmak üzere bu sabah 
4,41 de havalanmı,lardır. Paris yo 
lilt ,ark memleketlerine gidecek o 
lan bu tayyareciler, yanlarına al
dıkları 1770 galonluk ihtiyat ben
zin mevcudu tükenmedikçe yere 
inmiyeceklerdir. 

Tayyareciler yanlarına çok te
miz beslenmi' 5 piliç, 36 portakal, 
iyi cinsten kahve ve 24 limon al
ını~lnrclır. Bu liste, kendilerine 
· · hoğ11:>.ına diilkiin uçucular " de· 
diı·ıııliştir. 

DAl(i 
Madrit ve Lizhon Elçiliği 

'ANKARA, 5 (Tele/onla) - Madrit Sefiri Şevki Beyin paye.i
nin Birinci •ınıl Elçiliğe terfii ile ayni zamanda ilaveten Lizbon Elçi
ligvi vazile•ini Je görmesi tcutikiiiliye iktiran etmistir. • • 

Istanhul defterdarlığı teşkilatı 
ANKARA, 5 (Tele/onla) -- lstanbul yeni mali tqkilatını ve kati 

rolannı yapmak üzere te,ekkül eılen heyet hiilen lstanbulda çalıfmak
tadır. Bu heyetten bugün l•tanbulda çalışan l•tanbul Delterdan Mu.
tala ve Beyoğlu Malmüdürü Ali Rıza Beylere ütihak etmek üzere ha
len Ankarada bulunan Adana DelrerJarı Talat, Sam.un Defterdarı 
Zeynelabidin Beyler Je yarın l•tarıbula hareket edeceklerdir. 

l•tanbulda bulunan Ankara De!tc.rdan Salim Bey de mezkiir he
yetle beraber çalışacaktır. Salim, T alcit ve Zeynelabidin Beylerin yeni 
teşkilatta sekizer bin kuruşla Varid at ve tahsüat müdürlüklerine tayin 
edilmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

• 
lzmirde Karşıyakadaki Masonlar 

locasına altı el silah atıldı 
IZMIR, 5 (Milliyet) - Evvelki gece sabaha karşı, Karpyakada 

Ma.onlar loccuına altı el ailah atmakla maznun Giritli .Şevki B. zabıta 
tarafından adliyeye teslim edümiftir . .Şevki Bey tevkil edilmiftir. 

Şeuki Bey i&ticvap edilirken: 
- Ma.onlar memlekete lenalık etmiftir. Onun için silah attım, 

tarzında ifade vermiştir. Muhakeme.ine yarın başlanacaktır. 

Urla yolunda bir kamyon devrildi 
IZMIR, 5 (Milliyet) - Şoför Raif El. nin idaruindeki kamyon 

Urla içmelerine giderken devrilmi, ve yolculardan be, kifi yaralanm.,.. 
tır. iki yolcunun yarası ağırdır. Şoför tevkil edÜmİftir. Yaralı olduğun
dan tedavi edilmek üzere hutahaneye kaldınlmıftır. 

Hamdullah Suphi B. beynelmilel 
akademi diplomatik azası 

BOKREŞ, (Geçikmiptir) -Balktın muhabiri mah.u.unuuulan: 
Merkezi Pari•'te olan beynelmilel akademi diplomatik, son dJa ak
dettiği fevkalade içtimada, Ankarada vefat eden Lehi.tan büyük elçi 
&i M. Al&ov•ki'den münhal kalan azalığa Bülrrq Elçimif Hamdullah 
Suphi Beyi intihap etmi,tir. 

Bir ecnebi hudut haricine çıkarıldı 
ANKARA, 5 (Telelon)-Buraılaki ecnebi büyük lirmalarılan bi

rinin mümeuili görülen lüzum üze fine hudut haricine çıkardmıptır. 

T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti 
ISTANBUL, 5 A.A. - T.D.T. Cemi- len cevaplar üzerine oaınanlıcadan türk

yetinden: Türk dili tetlı:ik cemiyeti umu· çeye karşılık klağııza komisyonunun lıa. 
mi merkez heyeti bu~ün saat 14 te umu- zırladığı karşılık listelerini müzakereye 
mi ki.tip Ruşen Etref Beyin reisliği aJ. devam etmİ§tİr 
tında Dolmabahçe sarayında toplanarak Umumi merkez heyeti pazarl•İ si· 
ankete dahil anıpça ve farsça sözlere ge• nü saat 14 te tekrar toplanacaktır. 

Hariciye memurları arasında son 
yapılan değişiklikler 

ANKARA, 5 (Telefo,.Ja) - Harİ· 
ciye memurları arasında son yapılan 
deği,iklikleri bildiriyorum: 

K.öıtence Konsolosu Asaf Bey mer
keze alınarak yerine 8qkonsolos1ar
tlar. Nebil Süreyya Bey tayin edilmiş, 
Odeaa Konsolosu Hayri Bey merk.,ze 
alınmışbr. 

Vor1<>va Büyijk Elçiliğinde Orta El
cilik Müsteşarlığına Bern Büyük E!çi
lip inde Orta Elçilik Müateıarı Kadri 
Rıza Bey, yeniden ihtaı edilen Varşo· 
~" Konsolosluğuna vekilet istihbarat 
rube.sinden birinci sınıf konsoloslar .. 
dan Firuz Bey, Bakü Konsolosu Nu
rullah Bey merkeze alınarak yerine 
şifre kaleminden Fuat Nebil Bey, Ro
ma Büyijk Elçiliğinde baıkitip Reşit 
Bey merkeze, Gümülcüne Kona.oloau 
Mümtaz Bey terfian merkeze alına· 
rak yerine hususi kalemden Selim 
Servet, Belgraı Sefareti Ba,katibi 
Saffet Avni Bey Osküp Konsoloslu· 
ğuna tayin edilerek yerine vcki.let ta
hakkuk şubesinden Şevlı:i Bey, Moa
knva Büyijk Elçiliğinde ikinci kitip 
Muammer Hamdi Bey, Paria Büyijk 
Elçiliği ikinci katibi Faik Hüseyin Bey 

Güreşçiler kazandı i 
• 

Futboldaki mağlubiyetin 
acısını çıkardılar 

MOSKOVA, 5. A. A. - Dün 1-
vanovoda Türk ve Sovyet atletle. 
ri arasında güref, kotma, atlama 
müsabakaları yapılmı,tır. Gürete 
altı çift girıni' ve altısını da Türle 
güre~ileri çok kolaylıkla kazan
mı,lardır. 

Kotucularımızla Ru• kotucu]arı a
rasında da. bir müsabaka yapılmııtır. 
MiUabakada atletlerimiz birinci gel
mişlerdir. 

Hariciye vekili Ankaradıı 
A!llK RA, 5 (Telefonla) - Hari· 

ciyc Vekili Tevfik Rüıtü Boy busün 
Anka.raya nvdet etmiftir. 

Kenan Beyin cenaze . -
merasımı 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Dün 
vefot eden Hariciye Vekaleti Hukulı: 
Müf"virlerden Kenan Bey için harici
ye memurlan ile ,daatlan ve arkada,. 
tarı biiyÜk bir cenaze alayı tertip et
mişlerdir. 

"' Emin Ali Bey 
ANK.\RA, 5 (Telefonla) - Hari

cive Vekaleti Umum Müdürlerindcr, 
E;;.;n .ll.li 8tyin rahat1112lıiı g~miştir. 
Mum;ıile>yh İ•tirahat için bir kaç süne 
k .. clar latanhula cidecelı:tir. 

terfian merkeze- alındı. Paria üçüncü 
katipliğine vekalet hususi kalemindea 
Mehmet Ali Bey, Varıova Kançılan 
Kamil Emrullah Bey terfian merkeze 
almaralı: yerİ11e BüyÜk Elçilik itlerile 
de metııul olmak Üzere Rıd•an BeJ', 
Oaküp Kaaçılarlıima vekalet ayniyat 
muhasibi Halil Be,., Tiran ikinci ki.
tipliğine vekilet dördüncü da.iredea 
Tevfik Bey, Moskova evrak memU1'11 
izzettin Bey merkeze alınarak yerine 
Konsolosluk ,ubeainden Kançılar Saip 
Bey, onun yerine de vekalet ikinci da
ireden Feyzi Bey, Nevyork kançdar
lığına vekalet dördüncü daireden C.. 
mal TaYJ'&r Bey, Vıt.rfova Kançıla.rlı
ğma vekilet birinci daireden Rıza Ri
f al Bey, Viyana Elçiliği üçüncü ka
tipliğine vekalet huıusi kaleminden 
Cevat Osman Bey, Paris Kançdan 
Reşat Bey merkeze ahnaralı: yerine ...., 
!:ilet üçüncü daireden Sadi Mustafa 
Bey, lakenderiye Kaaçılan Ali Fuat 
Bey merkeze alınarak yerine •elı:&let 
lı:onaoloalulı: işlerinden lbrabim Sım 
Beyin tayinleri ili tastilı:e iktiran et
miıtir. 

Yeniden tetkik 
Muahedelerin değişmesi 

· etrafında bir yazı 
ROMA, 5 A.A. - Cazetta del Popo

lo, ltalya - Ma""riatan münaaebatından 
bahsederken muahedelerin yeniden tet
kiki tezini müdafaa etmiıtir. 

d tal ya muahedelerin yeniden tetkiki 
taraftarı mıdır?ıt Sualini soran ıazete 
«Evet, ta.raftardı:r ve bilhassa Trianon 
muahedesinin yeniden tetkiki taraftarı
dır•, diye cevap veriyor. Fakat bunda" 
sonra gazete, muahedelerin tetkiki ~ 
selesinin dörtler miıakına karıı bir ba. 
reket olmadığını yazıyor. 

M. V enizelos İngiltereye 
gidiyor 

ROEN, 5 .A .A. - Havas Ajan
sı bildiriyor : 

Dieppe yolu ile İngillereye gi
den M. Venizelos bir müddettir bu 
lunduğu Bagnoles - Selorne' de ge
lirken Rouen'e uğramıstır. M. Ve
nizelos burada resmi ~emurlar ta 
rafından kar~ılanmıttır. Kendisile 
görii~en eski Yunan batvekili, 
Frahsayı ziyaretinden memnun ol 
duğunu söylemittir. 

Stratosfer' de uçuş 
BROKSEL, 5. A. A. - Mühen

dis Colyns, Stratosfer' de yapacağı 
uçufA 15 a.ğusto;ta &İrİ.fmeği dii
fÜnmekLedir • 

• 



IFıKDN 
Belediye borusunun 

öttüğü yer 
Cuma Jünü F eneryoluna gitmi§

tim. Epeyce zamanranberi o tarafa 
geçmediiim için son zamanlarda ora 
da teeaaüı eden uıulleri, adetleri bil
miyordum. Meğer orada lıtanbul Be 
lediyeıi kocaman bir zafer kazan· 
Dllf· 

Vazifelerini oadece tenkitten iba
ret zanneden gazeteci arkadaılan
mız, Belediyemizin bilinçoaunda ki.ı-, 
"e tarihinde zafer haneaine kaydü i
cap eden bu muvaffakiyeti, naul o
lup ta göriip ilin etmemişler, hayret 
ettim. Ne kadar memnunum .&d, teaa• 
düf, bunun kayit ve ilaruru benim ka
lemime tahmil etmiş. 

O sün alqamın yedui ile aekizi 
arası idi. Aafaltte otobüs bekliyor ve 
her geçen otobüse durmaaını itaret 
ettiğim halde hiç biriıi aldıl'I§ etme
den geçip gidiyorlardı. Halbuki iki 
sene evvel bir iıarette dört otobüı 
birden durur, müşteriyi kaçırmamak 
huıusunda ağız dalaşı ederlerdi. 

Nihayet o gün uzun beklemeler
den sonra öğrendik ki, Belediye bu 
ıemt otobüal~rinde ayakta gitmeyi 
- velev ki bir ki§i bne oloa - tiddetle 
menetmif. Buna riayet etmiyen oto
büı sahiplerine en ağır cezalar "eri
yormuf. Onun içindir lci, eğer koltuk
lan b09 değilae otobüaler, işarete, ri
caya bakmak11zın geçip gidiyorlar ..• 

Bu hadiıe müvacehellinde hükmet 
tik ki, Belediyenin boruau • kırlı bir 
buçuk ma§&llah ! • Kadıköy otobüale· 
rinde ötüyor; hem de aman zaman 
tanımıyan auru .l...afil gibi ... 

Seyriioefer huıuıunda vatandqla
rm iatirahatinin, enmiy1>tleri kadar 
mahfuz olmaaı lizımdır, bunu inkira 
J.inuenin hakkı yoktur. Yalnız i§, bu 
•adiye dökülünce halkı fıçıda balık 
mevlıiine koyan lıtanbul tramvaylan 
nm halini görerek küçük bir noktaya 
temao etmekten, dudalılanmızm ucu 
na kadar gelen bir ııüali ıormalıtan 
kendimizi alamadık: 

Belediyenin boruıu yalnız Alıme
din, Mehmed"m, Alinin, Velinin otobüo
lerinde ıpi ötmelidir?.. Eğer B~ediye
nin gözl&;, burnunun dibinde veya gö
zünün önünde halkı, sabah akf&ID sar. 
dalya balığı gibi taııyan htanbul tram
vaylarım gÖrmİyorsa, bilmiyoruz, bu 
müthiı ckasrülbasan veya cmeddülba· 
oar» a kartı lıtanbul Belediyesine, mu
kaar •eya muhaddep, yük.sek huıuai 
nı,ımaralı bir gözlük mü ıiparif etme
IJ? ... 

Bir Belediye yasağı ya vardır, ya yok 
tur. Varoa buna bilaistisna herkesin ria
yeti f&rlhr. Yalnız bu yasağın tatbiki, 
halkın zararına olmamak f&l"tİyle.- Hal
in, tramvaylara asılmış bir halde bindir
memek için oaatlerce bekletmek, boruyu 
halkın ensesinde öttürmektir. Tramvay 
lann oabah ak§&mkİ izdihamı, ya aer 
viain iyi tanzim edilmemesinden, ya· 
but araba adetlerinin • oabah aktam 
saatlerine nazaran • ihtiyaca kifayet
ıizliğinden ileri geliyor. Her iki şek
lin de halli, Belediyenin vazifendir 
"" oalahiyeti dahilinde olan iılerden
dir. 

Belediyemiz için zafer kaydettiği 
miz Kadıköy otobüalerinin üotüne o
turarak ayaklarını oallıyan ve boru
ıunu öttürerek heybetü haımetle ge
çen Belediye yasağını, Kadıköy oto· 
büıleri kadar tramvay arabalan ÜI· 
tünde de sörmek isteriz. 

Solôlıottin ENiS 

Viyanalı bir profesör geldi 
Viyana Tıp F alıültui boğaz hasta

lıklan profeoörii Mel. Laoch, refaka· 
tinde talebesinden M. Wei11 bulundu
ğu halde ıehrimize gelmittir. 

Mel. Lasch tenezzüh ve Türk pro
feoörleri ile tanıtmak maksadile aeya
hat etmektedir. Prof. Akil Muhtar B. 
dün kendisini ziyaret ebnİftir. 

Mel. Laach martta konferanalar 
vermek üzere tekrar .,ehrimize gele
ceğini aöylemittir. 

1 BORSA 1 
(J ı Banka11nclan alman cetveldir) 

5 AGUSTOS 1933 
Akıam Fiatları 

lıtilırazlar Tahvilat 
letikru dahili 97. Elektrik 
1933 lalill:raz.a 95~ TramYa7 
$.rk d. 70Jlan 2.40 TW..l 
D. JllmraLhido 54,20 Jbb-
Cümriilc:ler 8,25 Aaadolo J 
Sa1di mahi 1,80 
Baidat 10.25 - UI 
T, aelr.eri7e 10 Mii.meaail 

ESHAM 
lı Baıobu No· Tolefoa 
IDa 9,50 Bomonti 
., ., Hamilin• 9,55 T eı-ko• 
.. " Müea•t. lfl2 Çime.ato 
Tr•m.•ay 50 itti.at day. ~ 
Anadolu Hiaae 26,80 Şark day, 
Reji 3,60 Balya 
Şir. luıri1• 15,25 Şark m. •z• 

ÇEK FlATLARI 
~aria 12.06 t Pnıi 
Londra 700,75 ı Viyana 
Nüyork 64,275 Madrit 
Milano 8,9875 Berin 
Brülc ı el 3 .3875 Viyana 
Atina 8307 Pette 
Cf'nevre 2,43,70 BeJırat 
..,ofa 67,935 Bükret 
Amaterdam 1,1171 Moakova 

N U K U T (Sabt) 

20 f. Fran&rs 
1 t ,.. ... ! n 

1 Dolıır 
2() Liret 
20 f . Belçika 
2l Orah11i 
20 1. lsv:çre 
20 Leva 
21 Kur. Çek 

1 Fl,;:n 

Kuru, 

167 
701 
155 
Z19 
118 

25 
818 

0.25 
116 

J.4.-

l Şilin, A •. 
1 P•z.eta 
1 M ırk 
l Zeloti 

20 Ley 
23 Dinar 

l Cernoves 
1 Altın 
l l't'"cidiye 

E.\n1'not 

~ 

~ 

~ 

18,20 
-46,25 
411.90 
49,70 

14,IO 
21,-
27,76 
12,40 
20~ 

1,55 
2,7S 
2,90 

15,9225 
4,26 
S.65 

1,9775 
4,26 

3,905 
34,79 
80,23 
1085 

Kurut 

25.
ıs~ 
so.-
24.-

0.23 
&S.-

927 
0.37 
2,46 
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Almanya her şeyin 
fevkinde mi? 

Ekono111I 

Yeni ölçüler 
Ayarlama ve damgalama 

aletleri ısmarlandı 
Olçüler ve Ayarlar idaresinin latan

lıul mıntakası Batmüfettişliğine Kudret 
B. tayin edilmiıtir. Teıkilatm kurulma
sına ait ilk hazırlıklar yapılnuı; Avru· 
pa'ya ayarlama ve damgalama aletleri 
wnarlanmıştır. 

Bunlar kısmen bu ay i~inde ve müt~ 
bakısı eyl\ılde gelecektir. 

Bir haftaya kadar lkbsat Vekaletin
den Başmüfettişlik teşkilatına ait tahıi
oat'ta gelecektir. T"§kilabn tarzı faali· 
yetine ait nizamname gelmiıtir. Yakında 
belediyelerin ayar memurlarına teknik 
mal\ımat vermek i~n de kurslar açılarak 
ve konferaıular verilecektir. 

lzmirde afyon 
Son hafta zarfında lzmir' de afyon Ü· 

zerine muamele olmamış, evvelki hafta 
da 800 kuruıtan 139 okka afyon satıl· 
mııtır. 

Adana çiftçilerine mazot 
Ziraat Vekaleti, Adana çifçilerinin 

ihtiyacına karşı kontenjan listesine bin 
ton mazot ilavesini lktısat Vekaletine 
bilclirmiıtir. 

Dun gelen buğday 
Dün ıelırimize Anadolu'dan 43, Trak· 

ya'dan 5 vagon ve aynca 1700 küsur 
çuval buğday gelmİftir. 

Borsa satışlan 
22 temmuzdan 27 temmuza bdar Ti

caret ve Zahire Boraasında yapılan aa
btlar ve fiatlan aıağıda gösterilmittir: 

Arpa - 1565 çuval (3,375 kuruıtan 
3,475 kuru§& kadar). 

Bakla - 3430 çuval ( 4.25 • 4,50 ku
ruıtan). 

Pamuk - 850 balye birinci prese (48 
buçuktan) 8 balye ikinci preoe (47 den) 
40 harar kaba birinci (49,50 tan) 

Zeytinyağı - 174,880 okka (26 • 32 
kuruıtan). 

Mevsim batından 27-7-933 tarihine im
dar boroada satılan cekirdekaiz üzüm 
miktarı da 65,487,172-kiloya bulmuştur. 
Fiatleri 6 • 40 kurutadır. 

Almanyada kUmes hayvanatı 
Almanya'da Milli Sosyalist Fırkan· 

nın himayesinde, bir kümes hayvanatı 
yetiıtiriciler Birliği kurulmuıtur. 

Menfi propagandalar 
ihraç emtiamızm dünya piyasalarm

daki vaziyetleri tetkik edilirken, malla
nmız hakkında rakiplerimiz tarafmclan 
menfi propağandalann eksik olmadığı 

naz.an dikkati celbetmiştir. Bu menfi pro 
pağandalar, daima rekoltenin çokluğu 
ve malın cinsinin düşkünlüğü şeklinde 

yapılmaktadır. Bu fena ve yalan propa· 
gandalan karşılamak için müspet ve ye
rinde propagandalar yapmamıvı lüzum 
görülmdctedir. Bu makutla lktıaat Ve. 
kalelinin tahsisat ayıracağından ve bu 
ite ehemmiyet verileceiinden bahıedil
mektedir. 

Adana pamuğu 
Bu sene Adana mmtakasmm dağ kı

aunlannda pamuk iyi yetifmİftİr. Tar
ouı ve Merıin'in fimendifer güzergahın
da orta, Ceyhan oahilinde, Miais civa
nnda, Tarsus'un cenup kısımlannda ve 
nefsi Adana'da zararsızdır. 

Havaların kurak citmesi yüzünden 
Çukurova ınıntakasmda pamuk koza 
mahsulüne fena tesir yapacağı endi§esi 
vardır. 

iptidai madde ihtiyaçları 
Y et"li fabrikaların . iptidai maddelere o

lan hakiki ihtiyaçlarını tesbit eden Sa
nayi Umumi Müdürü Recai B. in Anka· 
raya döndüğünü yazrmşbk. Recai B. 10 
- 15 gün sonra avdet edecektir. Yeni ha
zırlanacak muafiyet listeleri, her fahri. 
kanın muafiyetten iatifadesine mukabil 
ne kadar İfci kullandıiı ve bunlann ne 
kadar vergi verdiği karııla§tmlmak su
retile tPshit edilecek. hunların müsavi 
olmasa bile biribirlerine yakın bulunması 
esa11 cöz önünde tutulacakhr. 

Bazı fabrikalann ehemmiyetli nisbet
te muafiyetlerden istifade ettikleri hal
de pek az ilçi kullandıktan ye hariçten 
yarı mamul gelen eşyayı burada anba· 
lajbyac:alı: çalııtıldan görülmüttür. Bun· 
lar, eskisi gibi muafiyetten iıtifade ede
miyeceklerdir. 

Recai B. in lstanbul'a avdetinde fab
rikatörler bir içtimaa çağınlacak ve bu 
hususta kendilerile de görüıülecelrtir. 

Fındık fiatları 
Fmdılı fiatleri, geçen oenenin bu mev· 

ıimine nisbeten bir misli yüklektir. Tif
tik fiatlerinde de yükselme istidadı var
dır. Toptan ıeker fiatleri, bir hafta ev· 
vele nazaran ucuzlamıştır. 

Buğday rekoltesi 
Bu seneki buğday rekoltesinin 1,220, 

000 ton olacağı tahmin edilmektedir. 
Maamafih, Ticaret Bor1a1ı, kat'i mik

dan tesbit İçin Vilayetlerden malumat 
beklemektedir. Süriye ve Filistin'e buğ
day ihracatına §İmdiden bqlanınııtır. 
Şehrimizden Yafaya da bu sene ilk 

defa olarak un ihracati baılamı§hr. 
Süriye, Mrıır ve Filistin'e mııır ibra .. 

cabna da baılandığı haber verilmekte
dir. 

1 ·- 1 KUçUk haberle!' ._ __ _ 
• Bugün Romanyadan tehrimize 

160 seyyah gelecektir. 
• Hamallar, bahçivanlar, yorgancı· 

lar cemiyetleri yeni idare heyetleri in
tihaplan bu ay yapıla~aktır. 

* Fransız Sefareti Baıkablıi M. de 
Saint Harduin'e L~cion d'Honn~\lr ni-
şanı verilmiştir. · 

Vilayette 

Mali teşkilat 
Samsun defterdan bir 
müdürlüğe getiriliyor 
lstanbul mali teıkilab hazırlıktan 

ile çalııılmaktadır. 
Yeni teşkilatta Samıun Defterdan 

Zeynelabidin Bey de müdürlüklerden 
birine getirilecektir. 

Zeynelabidin Bey, Samsundan hare 
ket etmit olup Ankarada bulunmakta
dır. Oradan buraya gelecektir. 

Muhiddin Bey 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin B. 

Yalovaya gitmiıtir. Yarın gelecektir. 

Poliste 

Denizde zorbalık 
Bir genç kızı zorla Hayır

sızadaya götürdüler 
Birkaç gün evvel Samatya'da çirkin 

bir tecavüz hiıdiaeııi olmuı, bir genç kız 
oandalla denizde gezerken oandalına at
lıyan iki kiti tarafından. zorla Hayırsız. 
adaya götürülmüıtür. 

Bu genç kızla arkadaşı :Mediha Hanmı 
bir müddet Samatya sahillerindeki gazi
nolardan birioinde oturmııflar, sonra Ke
mal iaminde bir piyango bayiine ait ve 
Şaban iaminde bir adamın idareainde 
olan sandala atlayıp denizde gezintiye 
çıkmıtlardır. 

Piyangocu Kemal Efendi de Atir ve 
Faik isminde iki arkadqile ve bir ha§
ka oandalla gezintiye çılaru§, ve bir müd
det sonra kızlann sandalına rampa edip 
Melahat Hannn ismindeki genç kızı san
dallarına almıılardır. 

Piyangocu Kemal Efendide kendiaine 
ait olan sandalda yalnız kalan Mediha 
Hanımın san dalma atlaıms A!ırla F aiki 
ve Mediha Hanımı sandalda yalnız bıra
kıp Mediha Hanımla beraber sahile çık-
mıı, Şabanı da hiıdiseyi haber vermesini 
söyleyerek polise göndermiştir. Fakat 
Şaban vakadan polisi haberdar etmemiı-
tir. 

Diğer taraftan Atırla Faik Mal81ıat 
Hanımı zorla Hayırsızadaya götürmüı- . 

••l•tlly•d• 

Yeni inşaat 
Belediyeye birçok müra

caatlar oluyor 
Yeni bina talimatnamesinin tebliğin

den itibaren in§&Bta ruhsat verilmeğe 
bqlandığı maliimdur. 
Yapı inıa ettirmek için yeniden bir 

çok müracaatlar yapılmaktadır. Şimdiye 
kadar yapılan (800) e yakın talepten 
ancak onda biri tetkik edilerek talimat
nameye muvafık göriilmüı ve bunlar İ· 
çin ruhsatiye verilmiıtir. 

Ancak her belediye dairesi, talimat
name alıkiimını ayrı ayrı tefsire kallaı
malan bir takım yanlışlıklara sebep ola
bileceğinden tefıire muhtaç görülen nok
taların bir muamele yapılmadan merkez
den sormalarına karar verilmiştir. 

Bayrama hazırlık 
Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönümü İ· 

çin tertip edilecek merasim ve tezahura
tın 5ehrimize ait kısmını tanzime me. 
mur komisyon dün de Belediyede reis 
muavini Hamit Beyin riyaaetinde toplan 
mış ve yeniden bazı esaslar tesbit et
miştir. 

Saatların ayarı 
Saatlarm ayar edilmesi için tam öğle 

vakti ötmek üzere Galata konulacak dü
düiün 10 ağustosta ihalesi yapılacaktır. 

Programlı masraf 
Belediye reisliği bütün ıubelerine bir 

tamim göndererek 932 oenesinin pro
g....,Jı m&1raf kısmına dahil olan i..,..t. 
tan oarf edilmemİf tahsisat olup olmadı
iını sormuf ve bWılarm bir liıtesini io
temiştir. Sarfedilmemit para kalmııoa 
bulnar bütçenin -..aridat kıomma iliıve 
edilecektir. 

Tepebaşı ihtilAh 
Tepebqı bahçesi müstecirile Belediye 

arasmda bir türlü halledilemiyen ihti
laf neticelenmek üzeredir. 

Miistecir, yeniden belediyeye müraca
at ederek bahçedeki bütün tesioatı terk
etmeğe razı olmuş ve buna mukabil yal
nız sinema mahallini 2 sene müddetle 
kiralamak teklifinde bulunmuıtur. Mü
racaat tetkik edilmektedir. 

Taksim bahçesinin mukaveleıi de ki
nunuevvel nihayetinde bitmektedir. Be
lediye burasını, evvelce de yazıldığı gibi 
Luııa Park haline ifrağ ederek bizzat 
iıletn'ı~e· karar vermiştir. 

~-----
lertlir. lnhlsıllll'larda 

Aşır ve Faile polisler tarafından yaka- , . 

1
· h 

!anmışlardır. Zabıta Kemal Ef. ile Şa- · l -...ı S a at 
ban hakkında da talöbat yapmaktadır. 

başlıyor 
Kumar 

Emniyet mudüriyeti ikinci fQbe zabı
tai ahliik.ıye meım>dan Beyoğlunda bir 

. kumarhane haline getirilen bir evi bıu
nuılar, kumarcılan cürmü me§hut ha
linde yakalanııtlardır. 
Kumarcılar ve erin oahibi Yuvan Ef. 

adliyeye verilmiılerdir. 

Sigaradan yangın 
Evvelki gece saat 22 de Büyükadada 

ıtadyum yanında yapıtı-lrta olan su de
posunun üat kıamında heton yapmak i
çin yapılan loahplarm araomdan yangın 
çıkaralı: kalıpların bir kıımı yandığı hal
de söndürülmüıtür. 

Yapılan tahkikatta yangın zuhuruna 
atılan bir sigaranın ıelıep olduğu anla
ıılınııtır. 

Mahkemelerde 

Mütehassıs raporlarının 
tatbikına geçilecek 

inhisar idarelerinde yapılacak ıılahata 
yakında bqlanacalrtır. lnhisarlarda tet
kikat yaptıktan sonra raporlar vermİ§ 
olan mütehasıııheye:tin tavsiye1erinin tat 
bikine b"flanınak üzeredir; bu tavsiye
lerden hemen icraoı kabil olanlar yapıl
mıı, tatbıkı yeni kanunlara ve tahıisa
ta muhtaç olanlar celecek aeneye tehir 
edilmiıtir. 

Teknik tavıİJelerin tatbiki için. ,.la
hat raporunu vermiı olan heyet azaım
dan M. Wallace Klark ile M. Kucharze. 
wıki'nın lotanbula celbi tekaniir ehnit
tir; bu zevat eyl\ıl ayı içinde ıehrimize 
gelecekler ve teknik tavaiyelerin tatbiki 
ile ıne§gul olacaklardır. 

. 

Kutuharı · ~inayeti 
Kemancıyı öldüren · mütekait Adil 

Ef .nin müşa_hedeye alınması muhtemel 
Kutubarmda kemancı Sami Efendi· 1 Suçlu mahkemede cÜrmÜnÜ itiraf 

yi öldüren ve Melek Hanımı yaralayan 1 etmit: 
mütekait Adil Ef. dün adliyeye tevdi - E•et, bunlan ben yaptım. Çal
edilmiı ve iıtintak hakimliğine sevke- dığım malların lıaffuini 15 liraya mü 
dilmiıtir. teaddit kimaelere oatbm. Bahsettiği-

Adil Ef. nin müıahede albna alm- niz yeri~ oabab lıaranlıjmda gir-
maaı muhtemeldir. Beyninde kemik dim ve biribiri arlıaıma bir kaç kere 
parçaaı kaldığı için akli haıtalıklar- girdim. Son ırün cirdiiimde tavuklan 
dan mal\ılen tekaüde aevkedilen bu çalıyordum, bağırdılar keratalar. O 
maznunun halinde bazı gayritabii va- eınada bekçi geçiyormuf, tavulılarm 
ziyetler göze çarpınalıtadır. gilrültüıünü duydu, celdi beni yaka-

Umumi harbe ait hesaplar ıa': Sabıkan •ar mı? 
Umumi harp aeneleri içinde aahte - Üç tane. . • airkatten. • Biri 27 

ilmühaberler, mazbatalar tanzim ve gÜD iki ay, digeri l gün 2 ay, üçüncü-
tekalifiharbiye komiayonunun defter- ıü de 21 giiıı. Hepsini de bir aenede 

aldım. 
lerini tahrif ederek hazineyi 27 mil· Hakim bu bülbül gibi ikrar kartı· 
yon 41700 kurut izrar etmekten ıuçlu oında ıahit dinlemiye lüzum olup ol
madenci Arif, Şevki, lzrail, Benaiyon, madığmı iddia makamından oormuş. 
Ahmet Hilmi, Nurullah, Hacı Cemal, iddia makamı §&bitlerin dinlenmesine 
Ratip, Raıit, lsmail Hakkı, Nevzat, lüzum göstermiıtir. 
Ahmet Hamdi, Ihsan Beyler ve arka- Çalınan etyayı bilmeden oabn alan 
daılan dün muhakeme edileceklerdi. ıahitler bildiklerini anlatmıılardır. 
Fakat ıuçlulardan bir kaçı gelmemi§· Bundan sonra iddia makaıru ıuçlunun 
!erdi. Muhakeme gene bunların geti- 45 inci maddeyle cezalandınlmaaıru 
rilmui için batka güne bırakılmııhr. istemi§, muhakeme karar tefhimi için 

Bir hırsız bUlbUI gibi çartamba gününe bırakılmııtır. 
çaldıklarını anlattı 8 inci ihtısas mahkemesi 

Dün ikinci ceza mahkemeıinde Ab- mUddeiumumiliQİ 
dülkadir isminde bir hırsız muhakeme İstanbul Gümriiğü binaaında çalı-
edilmiıtir. pn sekizinci ihbsaa mahkemesi müd-

Abdülkadir Zeyrekte Lambonun deiumumiıi Reıit Bey mezwıiyet al-
dükkanmı, Zehra Hanımın evini, De- mıttır. Reıit Beye vekalet için ağt...-e
mirhun mahalleoinde Şerafettin Efen- za mahkemesine çıkan müddeiumumi 
pinin lıümeoini soymaktan maznuıı- 1 • muavinlerinden Muhlis Beye ıalahiyet 
dur. verilmittir. 

• 

. 

Maarifte 

İlkmektepler 
Bu sene daha fazla teha

cüm olması muhtemel 
Bu oene ilkınektepler eylulün on be

tinde açılacaktır. 
Geçen sene ilkmekteplere 10,500 ye

ni talebe almmııtı. Bu ıene bu miktar
dan fazla müracaat valü olac;ığı anlaşıl
maktadır. latanbul Maarif Müdürlüğü 
muntazam bir proğram ve çalışma ile 
gerek yeni bina yaptmnak ve gerek kı
ra suretile ı.afi mektep açmış olduğun· 
dan müracaat eden biç bir talebe .. çıkta 
kalmıyacakbr. 

Maarif Müdürü Haydar Beyin me
zuniyeti bittiği cihetle yeni derı seneıi 
hazırlıkları ile esaslı surette m<§l'ul ol
maktadır. 

Bu sene yeniden bazı ilk mektepler 
de a~ılması kararlaştırılınışhr. 

Muntazam program dahilindelo çalıt· 
ma neticesinde lstanbul şehir ve köyle
ri yeni ve aari bir çok ilkınektep bina11· 
na sahip olmuştur. 

Sanat mektebi 
Maıtaka oan'at mektebine bu sefte lo

tanbul Vilayeti hesabına 20 talrbe alına
caktır. Bu talebe müoabaka ile s~ile
cektir. 

Bunun için Maarif Müdürü Haydar 
Beyin riyasetinde 4 ki§ilik bir komis
yon tqkil edilınittir. 

Kabul §Artları içinde ilkınektepten 
mezun ve 16 yaıınclan yukım olmamalı 
lizmıdır. Müoabaka ayın 20 ainde yapı· 
Jac:alı:br. 

300 talip var 
Amerikaya halk terbiyeai taluiline 

aidecek ıo muallim için miiaabalıa im 
tibanı ay sonunda yapılacaktır. lıtan
bu Maarif Müdürlüğüne bunun için 
ıimdiye kadar 40 kifi müracaat et
mittir. Dicer vilayetlerin kaydettikle
ri müracaatlarla beraber yelıiin ÜÇ 
yiize baliğ olmaktadır. lıtanbul Maa
rif Müdürlüğü iatidalan vekalete cön 
dermiıtir. 

-
Evvelki akşam ,gelen 

seyyahlar 
Evvelki aktam Oceana vapuru ile 

ıehrimize 1200 kadar seyyah gelmit· 
tir. Seyyahların 800 Ü ltalyandır. 400 
Ü Macar ve sair milletlere menauptur. 

Seyyahlar dün camileri,müzeleri ve 
Yerebatan oarayını gezmiılerdir. Ya
rm oabah Akdenize hareket edecek
lerdir. ' 

Buaünlerde Almanyadan celen ha
berler, en az ıqan .., fafıran adam• 
lan bile hayrete dütürecek teYlerdir. 

Almanyada ıiyasi cüriimlere veri· 
len idam cezaları cünssün mahiyetine 
göre üçe aynlmıı • •• En hafifi kurıu
na dizmek, sonra aamak, daha sonra 
balta ile bqını keomek ••. 

Ben Çin maceralarını mütalea etti• 
ğim zaman bu bat lıeunek bahıini 
daima bir iıtilsrah ile oknrum. Mak
sat bir adllllll öldürmek iae ona iıken· 
ceo veya dehşet vermekte mana yok
tur. Denecek ki (Giyotin) denilen i
d:.m makineıi nedir?.. Öldürmenin 
hangiıi daha as hangiai daha çok elem 
li alduğunu aaıl oahiplerinden ıorup 
anlamıya imkan yoktur. Bunu bize 
tabii şerait altında düıünen ve asabı 
halitabiide olan doktorlar bir fiziyo
lojiya tahlili ile söyliyebiliyorlar. Ha. 
lıikate muvafık mıdır, değil midir? 
Kimsenin bildiği yok! •• Zaten bir ke
re iman öldürülmiye cörsün, kurıunla 
mı? iple mi, balta ile mi diye sorsanız 
aize: 

- Hangisini iatersen ! cevabını ve
rir •• 

Y almz Almanyadaki bu takıimin 
bence en fena ciheti ölüm cezaa.ına 
da derece koymak yani ölecek adamı 
da tethif etmektir. . . Bilmem ama bu 
giditle orada zannederim, kazıklama 
ceza11 da belılenebifır. 

Daha fenası bütün dünya cezaiyu· • 
nunun kabul ettiği bazı cqa eaaaları 
da inkiır edilıniye bqlanmıı. Hapisle
rin ya§&ma §&rtlan ağırlaştırılacak
mıt.. Demek yavaf yavaı eıki kürek 
mahkWnlan devrine dönecekler. 

Bilmem ama bu ciditle galiba eski· 
den her Almanın yüreğinden koparak 
çıkan "Almanya Almanya sen her fe
yin fevkindesin,, ıarkıaı sadece mızı· 
lıa notaları üıtünde kalacaktır. Va
tan böyle mi aevdirilir? Fikir böyle 
mi kabul ettirilir? 

Postalarda ağırlık 
Karilerimden biriıi bana yazdıfı 

bir mektupta Buroadan lstanbula ge• , 
len mektuplann üç günde geldiğin· 
den fikayet etmektedir. 

lıtanbul postahaneoinin holünde 
yapılan kolaylıklara rağmen hala bu 
yavaılığın sebebini soruyor? Bir ar· 
lıadqımıza da Yalovadan gönderilen 
bir kart üçüncü günü eline vardı. Pa .. 
riaten gelen mektuplan dördüncü gü
nü alıyoruz .• Demek Yalova Pariae 
yakla,ıyor. Efendim bunun oebebi ha· 
sittir. Yazın sıcaktan her şeyde bir İ n· 
bisat yani uzama olduğu gibi posta 
müddetlerinde de uzamalar oluyor. 
Bu, bir hikmet kanunudur. 

FELEK 
. 

Mühlet yann .bitiyor 
Bütün tavassutlara rağmen vapurcu
ların anlaşamıyacakları anlaşılıyor 

Hususi Yapurc:ulara, yeni teıkil edil- ı 
mekte olan ıirket için aralarında an
l&§malan hakkında verilen mühlet ya 
rm bitecektir. Vapurculann araların
daki temaılann - bütün ta•aaautlara 
rağmen - hiç bir müopet netice ver
ııniyeceği anlaıılma.ktadır. Bu takdir
de, vekalet, halıkıkanuniaini iıtimal 
ye ıirket nizamnaıneoini iıtediji gibi 
teopit edecektir. 

Ru,en Beyin bir mektubu , 
Dün Sadık Zade Ruten Beyden ıu 

mektubu aldık: 

"Muhterem Milliyet'in 14 ağuatoı 
933 tarihli oayıoında "Vapurcular an
la§&caklar,, baılığı altında çıkan ya
zıların doğru görmediğimiz lıısonla
nnın berveçhiati tashihini rica ederim. 

l - Deniz Hava Müste§&n Sadul
lah Beyefendi bizlere "aranızda anla
şınız; an1apmazaamz kanuna iıtina· 
den ıirket esat mukavelenamesini ve· 
katet yapacakbr.,, buyurmuılardır. 

mur komisyon, dün de Yeni dünya va
purunu muayene etmiı ve mevcut bü
tün vapurların muayenelerini bitirmiıtir. 1 
Komiıyon, dün öğleden sonra azadan 

1 
lngiliz Loidi Mr. Smit'in nezdinde top· 
)anarak muayeneleri yapılan 33 vapuru» 1 

takdiri kıymetinde esaı olacak formül 
iizeriıoıle m"§gul olmuıtur. Mr. Smit'le 
azad- ltalyan Loidi M. Jonye'nin ve 
Kara Oıman zade Suat B. in teklif et· 
tikleri formüller, bir formül haline geti
rilecek, komisyon ıalı, çarıamba ve per
fell>he cünleri, 33 Yapura da kıymet bi
çecek ye takdir edilecek kıymetler, bir 
hafta sonra ayni günde bütün vapurcu
lara reom- Ye tahriren tebliğ edilecek
tir. 

Yolcu ve navul tarifesi tetkikatı 
1 eyl\ılden itibaren tatbik edilecek li

manlarımız arasındaki eıya ve yolcu ta
rifelerini ihzara memur komisyon, bu
gün Deniz ve Hava M"üsteşarı Sadullah 
B. in riyaaetinde 2 inci toplanbsını ya• 
pacaktır. Bugünkü içtimada, geçen top
lanbda azaya dağıtılan eıya tarife pro
jeleri üzerinde müzakerata batfanacak
hr. Yolcu tarife projeleri de bugün aza. 
ya dağttılacak ve celecek toplantıda mü· 
zak.eresine iptidar olunacaktır. 

·' ·---
İtalyan faşistleri 

2 - Ortada bir ekaeriyet, alıalliyet 
meoelesi yoktur. Alıalliyet denilen biz 
!erin ıirkete girecek on kıt'a posta 
gemilerimizin rüsum tonaıı yekiıntı 
(8500), kendilerine ekseriyet ıüsü ve
renlerin on dokuz cemilerinin (içeri
oinde mahçuz olanlar da dahil olduğu 
halde) (9500) kadardır. Gemilerinin 

"değerleri ise tonlari ile mütenasip ola
cağı malumdur. 

3 - Bizim iddiaıruz vapurlara kıy
met takdir edibin, herkeain oermaye
si ortaya ç.ılum, vapurlannda ziyade 
borçları olanların ıirkete girip cirmi
yeceği belli olıun n tirket nisamna· 
meıi bu neticeye göre yapılamdan iba
rettir. 

Türk Üniversitesi sporcu
larını çağırıyorlar 

4 - Halbulıi kendilerini e!ueıiyet 
diye oatanlar iae kanuni yollara balı
makuzın el çabukluiu ile bir nizam
name yaparak lkboat Vekaletine git· 
mitlerdir, ve bittabi vekalet bu nizam 
nameyi kabul etmemİftir. 

5 - Gemilerimize iyi kıymet kon
maz ise ıilebe çalııacağuruz hakkın
daki iddia dahi kat'iyyen eaa&aızdır. 
Poata olarak yapılınıt olan ve elan bu 
yolda çalı§&n gemilerimizi tilebe çe
virmek maddeten mümkün değildir. 

"Birlik Rewoanisi aıfatile beyanatta 
bulunan zatm beyanatı cevaba bile 
değmez. Çünkü bu zat bir defa Birlik 
Reiaioanisi değildir, oaniyen vapur sahi· 
bi de değildir. Her nasıloa Birlik ida· 
re heyeti aruma &"irmiştir. ,, 

Muayene bitti 
Şimdi kıymet takdiri için 

formül aranacak 
Hususi vapurlara kıyınet takdirine me· 

ltalya Fatiıt ıpor t"§lıilitı murab-
bası M. Manola Belizero tehrimize 
gelmqlir. 

M. Belizero, İtalyada yapılacak Ü· 
niveroite ıpor oyunlanna Türk üniver. 
aite ıpor teılıilatının da ittirakini te
min ve ayni zamanda iki memleket 
ıpor tqkilab ara11nda bir münasebet 
teıiıi için üniversite gençliği ile görü. 
tecelttir. 

Ali Rana Bey gitti 
Gümrükler· ve İnhisarlar Vekili Ali 

Rana Bey Ankaraya citmiştir. 

Milli Müdafaa vekili gitti 
Milli Müdafaa Vekili Zekai B. dün 

şehrimize gelmit ve Hayheliadaya git • 
miıtir. --- .. 

Esnaf cemiyetleri ve 
cümhuriyet bayramı 

Esnaf cemiyetleri reis ve kBtibiu· 
mumileri, cümhuriyetin l O uncu yıJdc;... ' 
nüınünü teıit meraaimine cemiyctJeriıt 
parlak bir ·şekilde iştiralılon illi- bazı 
kararlar almıılardır. 

• 



( FİKİR ) 
Yaratıcı 

Dü,ününüz, hatıralarınızı karıt
tırmız, göreceksiniz ki en güzel 
günleriniz mutlaka size en fazla 
h11yecan vermiş olan günlerinizdir. 
Heyecanın insan ruhunda uyandır
dığı eşsiz ve coşkun hayatiyetin 
zevkini, inziva ve uzletin daha ziya 
de ıstıraba yakın olan ve kendimi· 
zi aldatmak için saadet dediğimiz 
hüzünlü çefnisile asla kıyas edeme
yiz. Heyecan, hayatın ta kendisi
dir. Onun için değil midir ki heye
canla dolu harp menkıbelerinde 
sonsuz bir lezzet vardır, ve onun İ· 
çin değil midir ki biz, günü~; birin
de hiç bir feyden mahrum olmıya
cak bir hale gelince, o bale gelmi
ye çalışırken geçirdiğimiz mahrum 
fakat heyecanlı günlerimizi ararız. 

Rubu, bugün cotkunluklarla ka
palı bir insan, canlı bir cenazeden 
farksızdır. Ölümlerini aklımıza 
sığdıramadığımız büyük adamlar, 
bütün hayaJlarınca bu asil kaynak
tan koparabildiklerini batkalarına 
testiler ve taslar dolusu sunmuş o
lr..-ılar değil midir? 

Mütareke yıllarının çok acı ve 
korkunç tecrübelerinden sonra, ilk 
zafer haberleri, Afyon tepelerin
den, telgraf mevceleri halinde ls
tanbula kotarken, bu, artık porsu
muf ve on senelik harp ve ifgalden 
sonra tamamile ölmüt ve mumya
latmıt sanılan tehrin sahne oldu
ğu coşkun ve misilsiz tezahürleri, 
timdi de, gözlerim Yatararak batır· . 
tırlıyorum. 

Bütün İstanbul Türkleri, hudut
lardan yüzlerce kilometre içerde, 
ana yurdun altı yüz yıl dütman çiz
mesi görmemit yerlerinde, memle
ketin istiklali uğruna çarpışan öz 
kardeşlerinin zaferi, g'jnlerce, 
ve haftalarca, boğazları haykır
maktan yırtılarak, geceleri sabah
lara k21d11: ellerinde bayraklar ve 
fenerlerle bütün tehri dolaşarak 
kutlulannşlardı. Hasta lstanbulun, 
ha~asını birdenbire yenileştiren,ta
zelıyen ve gençlettiren heyecanlı 
günlerini, hala hatıralarımın en gü 
zeli diye anıyorum. 

O manzarayı görmüt olan ben, 

Heyecan 
her Türk'ün ruhunda, daima alet 
almaya müheyya, koca bir barut 

fıçısının gizli yattığına inananlarda 
nmı. O heyecan kaynağı, milletin 
ruhunda, timdi sakin ve yeknesak 
ıulh ve sükun yıllarının unutturucu 
ve avutucu küfü altında gizlidir. 

Heyecanın, yaratmak için ilk 
prt olduğunu kabul ediyorsak, bu 
ıizli enerji hazinesini herne paha
sına olursa olsun itletmek bizim i
çin bir borçtur. 
r Unutmak, insanın tabii zaafla

rından biridir. Güzel günlerin, bir 
ders olması lazımgelen acı günle
rin hatırasını unutturmamak ta küt 
leleri idare edenlerin vazifesidir. 

Cümhuriyetin onuncu yılmı kut
lulamak için yapılan büyük hazır
lıkları, ben, bir bakımdan övünü
yor ve alkışlayorum. Azametini ha
li. kavramaktan aciz kaldığımız o 

. etsiz eseri, o akıllara hayret verici 
inkılabı ne çabuk unuttuk, ne a:z 
hatırlıyoruz. Halbuki biz, yarın ya
pacağımız büyük itler için bütün 
kuvvetimizi o l>ıiyük eserin hatıra
sından almalı değil midik? O, bi
zim ümit ve cesaret kaynağmılZ o
lacaktı. Şüpheyle, tereddütle ruh
ları yoğrulmu,lara biz o koca inkı
labı göstererek, itte, diyecektik, 
imkansızı yaratınak buna derler, 
ve Türk milleti daima imkansızı 
yaratmaya muktedirdir. 

Milli Mücadelemizde birinci mer 
hale zafer ve istiklal oldu. ikinci 
merhale ondan da büyük ve istik
lalin devamı için en mühim tart o
lan inkılabımızdı. İtte biz şimdi, 
ses, söz, renk ve ıtıkla, tabiatin ve 
fennin elimize verdiği bütün vası
talardan istifade ederek en büyük 
günün onuncu yıl dönümünü kut
lulıı.yacağız. Ancak zaferi takip e
den günlerde gördüğümüz kadar 
bir kalabalık ve ıtık, hatta ondan 
da fazlası, üç gün müddetle, hafı
zamızda o tarihi devrenin hatıra
smı bir daha yaşatacak ve bize 
"yarını yaratmak için, dünü unut
mamak,, lazımgeldiğini bir daha 
hatırlatacaktır. 

YQfar NABi 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Çorlu Askeri Satm Alma 

Komisyonundan : 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı i

çin 20,000 ve Tekirdağı Kıt'a 
1 tı için 20,000 kilo Kuru soğan 

açık münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 29 Ağustos 933 salı gü 
nü saat 14 tedir. isteklilerin 
~artnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. (3235) {3853) 

* * .. 
Çatalca Mst. Mv. için açık 

münakasaya konan 40,000 ki 
lo fırın odununa talip çıkma
dığından ihalesi 7 Ağustos 
933 pazartesi günü saat 15,30 
a tehir edilmiştir. İsteklile
rin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın Alına Komis 
yonuna gelmeleri. (280) 

(3852) 

Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı 
ihtiyacı için açık münakasaya 
konan 18,000 kilo kok kömü
rEne teklif edilen fiat pahalı 
göruldüğünden ihalesi 7 A
ğustos 933 pazartesi gunu 
S'\:ıt 16 ya tehir edilmiştir. İs 
teklilerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele
ri. (281) (3850) 

Çorlu Askeri .SA. AL. 
KOM. dan: 

Fırkanın Çorludaki kıt'at 
ihtiyacı için 30,000 ve Tekir
dağdakı kıt'atında 30,000 ki 
lo patates ayn ayrı olarak a
çTk ınünakasaya konmuştur. 
İhalesi 29 Ağustos 933 salı 
günü saat 16 dadır. lsteklile 
rin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için 0 gün ve vaktin 

de nevvel teminat mektuplari 
le birlikte Çorluda Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
r1.. (3233) (3805) 

• * * 
1. F. Hayvanatı ihtiyacı i

çin 240,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
hır. ihalesi I 4 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 14,30 da
dır. isteklilerin şartname ve 
nümuneyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müı:acaatları. 
(267 (3496) 

* * • 
Denizli Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: Denizlideki kıt'at ihtiya
cı için 93, 177 kilo sığır eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 10 ağustos 
933 perşembe günü saat 1 O da 
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek İçin o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Denizli
de Askeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3176) (3341) 

4936 

* * * K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
için 440,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 14 ağustos 933 pa 
zarlesi günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin nümune ve şartna 
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile bir 
likte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaat
ları. (264) (3493) 4961 

.y. .y. .y. 

l. F. Hayvanatı ihtiyacı 
için 240,000 kilo yulaf kapalr 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 14 Ağustos 933 
p~zartesi ünü saat 14,30 da
dır. !steklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gi.m ve vaktinden evvel 
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1 RADYO PROGRAMI 1 
Muhit tesiri 

insanların hastalıkları rahataızlıkla 
n hasılı fenalıktan yaıadıklan muhit
ten husule gelir. Bunlar bir kere mey• 
dana geldi mi gittikçe savletleri tid
detleri artar ve ziyadele§irler. Ve ni
hayet son derece ve mertebeye çıkar
lar bilahare onları husule getiren es
bab ve amiller ortadan kalkınca on
lar da zail olurlar. 

Kunınüvüatada insanlan mahveden 
veba hastalığı pislikten ve ıııhhı ye
mek İçmeğe riayetsizlikten il;,..i geli
yordu. Bugün hıfzıssıhha• kaidelerine 
riayet bir de hastalıklardan konınma 
usullerine dikkat sayesinde bu hasta• 
lıklardan halas çareai bulundu. 

Maamafib bugün yeni hayat yeni 
yaıayıı; şekilleri yeni muhitler baıka nevi 
hastalıklar vücuda getirdi. Onların 
yerine bunlar kaim oldu. Bu yeni has
talıklar en ziyade yeni medeniyet tar• 
zının en çok rahattiken ve sıkıntdısı 
olan sinir rahatuzlıklarıdır. Bu· 
günkü bayatın bariz tekilleri sürat 
ve hirsı §Öbret olduğuna göre bayat 
mübarezesindeki muvaffakiyetslzlik
ler ve meskut hayaller daima sinirler 
üzerinde aksitesir yapıyor. Ve qnla.
rm raha tsızlığmı mucip oluyorlar. 
Eodadımız hayvanlar yanında ahır gİ· 

bi yerlerde fena kokulu bodrumlarda ya
şadıkları halde hayatlanndan memnun 
ve sinir rahatsızlıklarmdan masun idi
ler. Ve bugünküler gibi hekimlerin 
kabinelerine takını takını koşllll)"orlar 
dı. Diğer hastalıklardan ziyade en 
çok sinir rahatsızlıklarında tedavi ve 
iliçtan ziyade korunma usullerine ve 
tahaffüz çarelerine riayet etmekle 
haatalıktan kurtulmak mümkün olaca 
ğını bilmelidir. Yoksa bu gibi hasta
lıklar bir kere yerlettimi onlan iyi et
mek ne kadar mütkilldür. A•abi rahat 
aızbklan ve sinir hastalıklarını; en zi
yade çoğaltan sebeplerden biri köy 
ve kır hayatından ıehir hayatına gir
mektir. Köylerin zaranna şehirlerin 
nüfusunun artması baıbca sebepler .. 
den biridir. Şehirlere mahsus olan 
gürültüler, hayhuylar, hareketlerdeki 
sürat ve aceleler bunlardan mütevel
lit bir bir şekilde ihtisaslar merkezi 
asabiyetimizin teessür ve teheyyücü
nü mucip oluyorlar. Şehirlerde yaıı
yan bir takını halkın saf hava, tatil ve 
teneffüs ve spor, eğlence gibi şeyler
den mahrum bulunması büsbütün mu
kavemetini kırar ve daha çabuk has
talanmasına ,sebep olur. Belki zaman 
ile asırlardan sonra insanlar §ehir ha .. 
yatına alııacaklar ve bu hayatın bü
tün levazım ve icabatile ünsiyet ede
ceklerdir. Ancak elyevm bu hal henüz 
hasıl olınamıf ve insanların bil- çoğu 
bugünkü medeniyet tarzı hayatile ül· 
fet ve ünsiyet edememiılerdir. j\u iti
barla insanlar rahat yaıamak ye 1Ju 
ıekil hayat ile üll<!t ebnek islb-letse 
kendilerini o hayata alııtırmai(a ça
lıtmalı ve onun fenalıkları ve abat
ıızlıklarına duçar olmaktan masun 
bir halde Ya§amak Üzere tedbir a1ma
lıdır. Bu hususta alınacak tedbirler
den en İyisi :ve bu gibi sinir rahatsız· 
lıklarından tahaffüz için en mühim 
çare ıükôn ve iatirahattır. Bunun için 
bittahsis tehir halkı ne bahasına olur
sa olsun zam.anının muayyen bir kıı· 
mını vazife haricinde sükun ve iıtira
hatler ve eğlenme ve dinlenmelerle geçir 

melidir. Hasılı yaıanılan bayata mah
sus sıkıntılan tadil ve tehir hayatının 
it ve meıgalelerinin husule getirdiği 
rahatsızlıkları tahfif için baılıc:a ya
pılacak §ey faydalı ve hoıa gid!!>n ta
limler ile en ziyade sükun ve istirahat
tır. 

Büyükaıla 
Dr. ŞÜKRÜ 

teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
K0~1. nuna gelmeleri. (266) 

(3494) 4962 
.... .y. 

K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
için larma masrafı müteahhi
de ait olmak üzere 440,000 
kilo arpa kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 
14 Ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartname ve numuneyi gör 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (265) (3495) 

4963 
lf. .y. • 

Balıkesir Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Bursa Askeri Hastahane· 
siyle Askeri Lise için 55,000 
kilo koyun eti ile 5,000 kilo 
kuzu eti kapalı zarfla münaka 
saya konm.uştur. ihalesi 20 
Ağustos 933 pazar günü saat 
11 dedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Balı
kesirde Askeri SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. (319A'I 

(3497) 4967 

olsa ... 
Şu ihtiralar ve makine devrin

de İnsanlar bir de ruhi baletleri
mizi ölçecek terazi icat etseler de, 
hemcinslerimizin hissiyatını öğ
rensek. Aşk mı, hırs mı, gurur mu, 
hassasiyet mi, hotbinlik veya hot
perestlik mi, megalomani mi, hü
lasa insan ruhunda en belli batlı 
hareketimize saik olan şeyi anla
sak. 

Fakat tefahür hepsinden bas
kın çıkıyor. Kimin muhaveresine 
dikkat etseniz, en çok kulandığı: 
kelime mutlaka "ben" dir. 

Herkes kendisine ve kendi yap 
tığı işlerden, kendi zekasından 
kadm muvaffakiyetlerinden, poli
tika hizmetlerinden, ticarette pe
rendebazlığından bahseder. 

Bir irfan Kadri vardı. Bu a
dam: 

- Vallahi hiç te fena bir a
dam değil, denilen tiplerden biri
si idi. 

"Vallahi, biç te fena adam de 
ğil" deyenler, nezaket icabı mü
samahalı davrananlardır. Çünkü 
bunlar hakiki hükümlerini ver
mek için karşısındaki adamın ze
vahiri altında neler saklı olduğu
nu kestirememiş olanlardır. 

Bazı insanlar vardır ki, içleri
ni çabuk belli ederler. Lakin ir
fan Kadri içini belli etınemekte 
büyük bir hüner sahibi idi. 

Kendisinden çok genç Cemile 
Hanım isminde ufacık, tefecik bir 
kadınla evlenmişti. Çünkü ona 
çok görüp geçirmiş tecrübeli bir 
adam gibi görünmüş, sonra Cemi
le Hanımın her anlatılan şeyi hem 
de dikkatle ve zevkle dinlediğini 
görmüştü. 

İrfan Kadrinin ı?Örüp geçirdi
ği acaba nelerdi? Bir defa Cemi
leden evvel başka bir kadınla met 
res oturmuştu. Bu kadın gazinolar 
da şarkı söylerdi. Onun şarkı söy
lediği yerde oturacak masa bulun 
mazdı. 

irfan Kadrinin de bu vaziyet ho
şuna gitmiyor değildi. Onun için 
gölgesi gibi metresinin biran yanın 
dan ayrılmıyordu. Bu yüzden de 
kavga gürültü eksik olınıyordu. Ni
hayet muganniye şehire bir akşam 
ihtikandan öldü. r 

Ondan sonra irfan Kadri kime 
rastgelse, hep karısından bahseder 
di: 

- lclali bilmez misin canım? Ha 
la plakları çalınır. Ha, itte o met
hur sanatkar, Allah rahmet eyle
ıin, benim zevcemdi. 

Evet, herkes lclali tanıyordu, İr
fan Kadri merhumenin takdirkar 
!arı kartuında bulunmaktan müte
vellit bir mahzurla artık eski hatı· 
rasınm makarasını salıveriyor, an
latır, anlatırdı. Arada bir de: 

- Onu ben yetittirdim ama, öm
rü vefa etmedi. Ne artist kadındı, 
ne artist kadındı, derdi. 

Onun mütemadiyen eski karı
sından bahsettiğni bilen arkadaşla' 
rı: 

- Yahu, derlerdi, o kadıncağız 
öldü, gitti. Şimdi sen evlisin. Bari 
yeni karının yanında boyuna İcli.1-
den bahsedip durmasan a .. 

- Yok canım, Cemile öyle şeyle
re aldırış etmez. 

Hatta etin dostun içinde karısı
na onu: 

- Öyle değil mi Cemile? diye 
sorardı. Sen böyle feylere aldırıt 
etmezsin, değil mi? Söyle, söyle •• 
Kadmcağız batmı çevirir, hiç se

sini çıkarmazdı. 
Fakat bir akşam gene böyle bir 

sual sorduğu zaman, Cemile batı-
' nı çevirmedi. Dudakları titriyordu. 
Gözleri parlamıftı. Yüzü sararmıt
tı. Gene bir şey söylemedi. Fakat 
hali İsyanın son haddine geldiğini 
göstermeğe kafi idi. 

Ertesi gün telefonda bir arkadaş 
tan haber aldım. irfan Kadri ya- ' 
tağmda şakağından yediği bir kor
tunla ölmüf. 

Yeni n••rlyat 

Kadro 
(Ka.dro) nun 19 uncu sayrsr çıktı. i

ç.inde müten.evvi mündericat var.dır. 

lSTANBUL ' 
18 Gramofon. 
19 Müterref H . Faik B. •• arkadaıları 
20 Saz: Belki• Hanım 
20;30 Tan huri Refik Boy Y• arkadaıları. 
21 130 Gramofon 
22 Anadolu AJan•r, Borsa haberi ve aaat ayan 

ANKARA, 1538 m. 
12,.30 ı Gramofon. 
18, : Salon orkeatra.sı. 
19, : Alaturka aa:z:. 
20,15: Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

20: Plak ile ahlk tarkıları. 21: Şarkılar. 21,20: 
Keman ile konser. 22: Karııık bir saat. 23: 
Dans rnutikiai. 23,45: Devamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Martos - Huazka'nın eaerletinden (Gül 
Baba) opereti. - Siıan musikisi. 24,20: izci 
netriyatı. 
VİYANA, 5!8 m. 

21,30: SALZBURG'tan naklen Roıai'nin eser
lerinden ve Measner'in idaresinde (Stabat rna
ter) ismindelci opereti taganni. 23,45: Aktanı 
konseri. 

MlLANO - TOR]NO • FLORANSA 
21,35: Mou.rt'ın (DONJUAN) opereti. 

PRAG, 488 m. 
20,40: Bir parktan promenat musikisi. 22: Koıt 
ser. 23,20: Plik. 
BÜKREŞ, 394 m. 

11: Sabah konserh 13: Plak ile senfonik kon
aer. 14: Hafif pli.klar. 18: Caz. 20,20: Dana 
plikları. Zl: Şa.rkılar. 21:25: Tacannili konser. 
22: Romen halk mus;kiıi, 

7 ağustos pazartesi 
ISTANBUL ı 

18 Gramofo'ZI. 
18,30 Fl"&n&ı:r:ca ders (Müptediiere ıila.hsu.a). 
19 Hikmet Riu. !=.anım 
19,45 Ostütyo- Se.z hey'eti ile Cennet Hanım 
2(;,30 Münir Nurettin Bey ve arkadaıları. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi ye sa.at ayarı 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 ı Cramo~oo . 
18, : •alon orkestrası. 
19, : Alatut"ka saz. 
20,15: Ajans haberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
21: Besteki.r Davit Popper.i babrlayıı müsame 
Hafif ir&mofon pli.kları. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Beteki.r Davit Popperi lıabrlayq müaame
reai. 22.15: S~i•n muailciai. 24,35: Letonya ıa.r 
laları. 

VlY ANA, 518 m. 
20,50: Sal:ıcburg'tan na.Jd~~ Cluck'un eserle-
rnden (ORPHEUS ve EVRlDYKE). 23,lOı 
Pli..k konaert. 

MlLANO, TORINO - FLORANSA 
Zl,35: Mozart'ın (DONJUAN) operası. 

PRAG, 488 m. 
20,10: Solo parçalan, taganni ve aane 21,10: 
Gazetecilik netriyatı. 21,30: klarinet ile parça· 
lar, 21,50: Monoloi. 22,10: Karrıdc: konser. 
23,20: Konferan•. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler, - Plik. 14: Orkestra musikiai. 
18: Orkestra. 19,20: Devamı. 20,25: Plak ile 
teganni. 121,05: Moı:art'ın eserler.inden oda 
kuator konseri. 21,50: Çift piyano ile konser. 
22,20: Konser nakil, 

8 ağustos sah 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Franaız;ca ders (flerlemit olanlara). 
19 Mahmure Handan Hanım (Saz). 
19,45 Sa:r: Nihal T evlik Hanım 
20,30 Eftalya H. Sad..i Bey v• arkadaıları 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajans,, Borsa hab•ri 'fı& saat ayan 

ANKARA, ıı:;'I m. 
12.,30: Cramof(.•_, 
18, : Salon orkestraaL 
18,45: Alaturk. e.az. 
19,45: Dan• musikisi. 

1 20,15: J\.jana haberle!ırİ. 
VARŞOVA. 1441 m. 

21,05: Hftlk" konseri. 22,15: r"oner?'n de•amı. 
23,05: Dana musildai.. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Bir nakil. 22,55: Siaan musikisi. 23.25: O~ 
pera ork:estruı. · 

ViYANA, 518 m. 
20: Senfonik konser. 21.35: izci neıriyab -.e 
muıikile temsili.. 23,SS: Plak ile elana parçalart. 
. MILANO • TORINO - FLORANSA 
21: Haberler. - Pl&k. 2205.: (küçük Marat) 
ismindeki Mucaniyi'nin op•resi. 

PRAG, 488 m. 
20,10: Şra.m.ı;nel musik.i,i. 21,0S: Şarblar. 21,25 
Ziter aletlerUe kuator konser. 21,50: PIAk. 22, 
05: Promenat konaeri. 23~20: Çele eserlerinden 
aans musiki•i,.. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pl&k. 14: Hala mU.siki (pli.le 
ile). 18: Konaer. 19,20: De•amı. 20.25: Pli.k 
il• Romen muaikiıi. 21: Taıanni. 21,25: Radro 
orkestrası. 22,.20: Rat!yo orkestra•ı. 

9. ağustos çarşamba 
lSTANBUL ı 

18 Cramofon. 
19 Oatütyo aa,t hey'etile Faall•t Hanım, 
19,45 Ha.iım Bey tarafından bra.aöır.. 
20,30 Udi Seli.hattin B. Ye Nubar ele!ındi re• 

fa.katil• Hami,.et Han1m. 
21,30 Cra.mofon • 
22 Anadolu Aj.nsı, Borsa haberi -.e •aat. ayan 
. ANKARA, 1538 m. J 
12,30 ı Gramofon. 
18, : Salon orke•traıı. 
19.. : Dans musikisi.. 
20,15 : Aja.ıu. haberleri. 
VARŞOVA. 1441 m. 

18,20: Koro konseri.. 19,40: Solist 'lr:onse-ri. 
20.20: MiisahaJ.e1er. 21,05: Piyano - keman ı 
konseri. 22,10: Hafif muaiki. 23: Dan• musiki- 1 
si. 23: Dan.• musikisi. 23,45: Keza. ıj 
BUDAPEŞTE, 550 m. , 

20,20: Budapeıte konser orkestra takımı. 21.SO 

1 Mar Jerit adalarından nakil. 
ViYANA, S!S m. 

20: Senfonik konser. 21,40: "Nehrin öteki ta
rafında bülbüller ötüyor,. iı.imli bir fantazi. 
22,55: Akıam konseri. 

MILANO • TORINO - FLORANSA 
21: Musahabe. 21,40: Leharr'ın 11VEUVEJO. 
YEVSE., isim'~ or1ereti. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Ec.oehi. memleketlerindeki Çeklere ae· 
l&ın •• konser. 21.0S: Karıtı:k netriyat. 23,20: 
ransızca konfer•nı. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberlu. - Plak. 14: Oda musikisi (Pli.le) 
18: Radyo orkeatraaı. 19.20: Konserin de•amı 
20,25: Hafif pli.klar. 21: Piyano konseri. 21,05 
Kl•rinet parçalar. 22,20: Viyolonıel ile par• 
ç.da:r. 23: Dana muaikiıi. 

1 O ağustos perşembe 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Franau::ca der• (llerlemit olanlara). 
19 Kemal. Niyazi Bey Te arkadaılan. 
20 Nebil oilu 1 ımail Haklcı Bey 
20,30 Kemani Reıat B. Ye arkadaılannın r ... 

falc:atile Vedia Riza H. ve Ma&affer B. 

Kaz• 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kiin 

0NYON SİGORTASINA 
Türkiyede bilifaula icrayı 

yaphrınız. 

muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4883 
yaptırmayı111z. 

4908 

21.30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi ~• 5il•t a 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : AJaturka au. 
1,8.45 : Viyolonsel konıet-... 
19.45 : Alaturka ıa:z. 
20,lS : Ajans haberleri. 

VARŞOVA. 1441 m. 
22,lS: Piyano - Keman lconaert 23: D 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Budape9te kon.ser heyeti (Hayyo.nat b 
çeı~nden .naklen). 24: Sigan musikisi. 24 
l:ıccı neşrıyatr. 

21,05 Halk konseri. 

VlY ANA, 518 m . 
20; Lea Fall'in eserlet-~nden konser 21,35: 
tanın müahhabele.ri. 22: Orkestra lı:onı 
23,35: Dana pli.kları. 

MILANO, • TORINO • FLORANSA 
21: Haher!er. - SmarerUa'ntn eserlerind 
"lstriyanın düğünü isimli opera t<ll!ımaili. 

PRAG, 488 m. 
20,10: Konferans. 20,25: Halk tarlaları. 20, 
.. Vatanım,. isimli parça. 21,35: Br<ll!ıtamiya m 
kisi. (lskoçyalılann eserlerinden). 22: Sen 
nik konser. 23.20: Salon ork~tra•ı 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haherler. - Plik. 14: Hafif pli.klar. 
orkslra_ 19;20: Devamı. 20.25: Pli.k. 21: Ta 
ni. 21,20: Senfon.UC Konser. 22.20: De•amı. 

1 1 ağustos cuma 
lSTANBUL ı 

12,30 Gündüz Neıriyab Türkçe sramof 
plakları. 

l& Gramofon 
19 Ostütyo Sa.a h•yeti. 
20 Osman PehliYan. 
20,30 Hanım!ar Saz be1'eti. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanu, Borsa haberi ye ıaat ay 

ANKARA, 1538 "'· 
12,30 ı Gramofon. 
18, : Piyano konseri.. 
18,45 : Fransrzca ders. 
19,45 : Gramofon. 
20,lS : Ajans habe!ırleri. 

VARŞOVA, 1441 "'· 
20,10: Pli.k. 21,0S: S.,nfonilc: konaer .. 22,1 
De•amı. 23: Dnns musikisi. 23,45: C.zban 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21 ,05: izci neıriyab. 22.0S: Profesör Er 
Dobnanyi'nin idaresinde ope,.a orkeatraıı. 
20: Kon!era.ns. - Sia'an musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
20: Senfonik konıer. 21.45: Sözler. 22,06: 
fif ha Yalar, fantazüer. 22 .. 45: Son haberi 
23,20: Akıam kons<ll!ırİ . 

MlLANO, TORlNO , FLORANSA 
21: Haberler - Konser. 22: Gu.iaod.a.n nald 
musiki. 

P RAG, 488 m~ 
20,15 ; Eakl Praia a.it musiki hatıralan. 21, 
Keman ile Sonalt1ar. 22.30: Musiki ha.herle 
BÜKREŞ, 394 m . 

13: Haberler. - Pi.ak. 14: Pli.k ile orkett 
mus ikisi. 20,45: W gner'.in (GötteA:laemm 
runa) operası (plak ile). Müteakiben or1'.es 
konseri. 

12 ağustos cumartesi 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca dera (Müptedilere mailıus 
19 Udi ~efik Tal~t B . ve arkadaılan. 
20 Bedayii Musikiye Hey'eti 
21.30 Gramofon 
22 Ana.dolu Ajansı, Borsa haberi •• •ut ay 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkestraaL 
18,45 : Alaturka nz.. 
19,45 ; Danı muıi.kisi. 
20,15 : Ajana haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. 
21: Orkestra konaeri (tap.n.nİ reh.btiJe 
22,35: Cbopin'in eserlerinden konser. 23: D 
m usikiıi. 23.45: Devamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: İ:ıcc:i ne1rlyatı ve konser. 22: Plak. 24 
Bir Maca.r izci. a .na.nui hari_1(__ m•mlekett 
izcilere bitap ediliyor. 24,30: sı&zl•r. 

VIY ANA. 518 m. 
20,20: Sal:ıbur•'tan naklen Mo:ı:art'm "Za 
berflöte,, oper.ti. 23,25: Haberler. U.,40: C 
opera..sı. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler. - Plak Müteakiben: Sab:h'1r 
tan (Za_uberflöte) opera•ını nakil. 

PRAG, 488 m. 
21,Konfe~a.ns. - Senfonik !Lanaer. 23.ZO: H 
dana taJumı. 
BÜKREŞ. 394 DL 

Ilı Haberler. - Plik. 14: Plik. 18: Rom 
milll ha•a.ları. 20.25: Mu:L.telif aletler ile pa 
çalar. 21: Viyana Şrammel musikisi. 21 
nefeli sözler. 21,SO: Halk muilı:iıi. 

Eski Saat 
Falih Rıfkı Beyin 

Son e •eri 

630 Sahifa, 200 den fazla yazı 

Mütareke ue inkılap Jeuirlerinin 
bütün fikri tarihi 

Vatan ve idea.! hizmetinde sanat 

Birkaç güne kadar 
çıkıyor. 

Çok kıymetli ormancı arkada§I 
mızdan Recep Beyin vefatı bizle 
ıon derece müteessir ebniıtir. Ailei 
muhteremeaine arzı taziyet eyleriz. 

Ziraat mezunları Cemiye 
lstanbal ıube.ti 

All'm umdeai "M 1 L L 1 Y E T'' tir. 

ABONE ÜCRETLERlı 
Türkiye için Ha.riı;;için 

L. K. L K. 
3 aylıiı " - 8-• " 

7 llO 14 -
lZ 

" 14 - 28-

Geleo ..-rak seri •erilmez.- Müddeti 
St!IÇt!IQ. nüshalar 10 Jcuruıtur.- Gu•ta ye 
matbaaya ait itler İçin müdiriy•t• mü .. 
racaat ediJir. Gazetemiz ili.olana. m.ea'u .. 
liyetini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Askeri Rasat Merkez.inden 

verilen ma.IU:mata göre, bueün hava ıu hu .. 
lutlu ve ıimall istikametlerden rüzsirlı 
c.larak devam edecektir. 

5-8-933 tarihinde h.a.va tazyiki. 760 mili
metre, sıcakbk en fazla 28, C!b az: 24 dere
ce idi. 



Mamur şehirlerimizden 
Samsuna umumi bir bakış 
Pek o kadar eski ol~ıyan Samsun 

gittikçe büyüyor ve güzelleşiyor 
Samsun (Milliyet) - Bugiinkü 

Samoun çok eski bir kaıaba değildir. 
Samsunun bir çok binalan yerinde 
çok yakın denilebilecek bir mazide 
bataklık ve \azlıklar varm.ıf. Samsun 
Danitmendi Türklerinden Aınasyada 
oturan Ahmet Hanın damadı Solu 
Han tarafından tesis olunmut ve oon• 
raları SelçUk Türklerinin eline geç
mittir. Selçuk Türklerinin inkırazın
dan sonra Samoun bir müddet yerli 
Beyler tarafından idare edilmif, on
i!an sonra Yıldırım Beyazıt tarafmdan 
'zaptolunarak Osmanlı ülkesine ilhak 
edilmiştir. Methur Ankara muharebe· 
si neticesinde Samsun gene yerli Türk 
men Beylerin eline geçmit ve bun· 
dan sonra Çelebi Mehmet zamanında 
Ama:ısyadaki maruf "Yörgüç,, Paşa 
tarafından zaptolunarak tekrar Os· 
manlı memleketleri araama konulmuı 
tur. Ta.,ihin muhtelif devrelerindeki 
Türk istila ve akınlarından sonra eski 
zamanlarda Amiaoa iamile Atina mu
hac'irleri tarafından kurulan S~mau
nun iki kilometre şimaligarbisinde bu
lunan bugünkü ' 'Karasa.:msun,, la mev 
zuumuzu teşkil eden Samsun ile ali.-
kası yoktur. Belediye Reisi Hasan Bey 

Samsun kal'a mahallesi etrafında· 
ki siir harabeleri Amasyayı zaptet· 
tikten sonra ordularını Karadeniz sa· 
hillerine sevk, Çarşanba ve Terme 
havalisini zapedip bugiinkü Sanuunu 
kurmuş olan Danşimendi Türklerin a• 
sandır. Elyevm Karadenizin çok faal 
bir iskelesi olan Samsun Şehri Beledi· 
yesi 1287 tarihinde kurulmuştur. Sam 
sun gitgide ziyaretçi celp etmit ve bil
hassa Gazi inkılabında yeni Türkiye 
devletinin eşiği olmak şerefine nail 
olmuştur. Bilhassa Cümhuriyet devri• 
nin feyiz]erinden azami surette isti
fade eden Samsun b!r taraftan Kara• 
denizin co§kun .sinesine yaalanmı§trr. 
Diğer taraftan da lstanbul - Anka
ra - Sıvaa - Samsun altın zincirinin 
bağını teşkil etmiıtir. 

Samsun Cümhuriyetin yüksek var
lıkları içinde medeni bir şehir halini 
almış ve mühim bir ticaretgah olmak
tan sarfınazar bir çok itibarlarla Tür· 
kiyenin en mühim yerlerinden biri 
olmuıtur. 

suyu» hatta hazan tetbihinde bile yan 
lıt olarak halk arasında nadiren "Ter• 
kos,, diye anılan gÜzel bir suyu var
dır. Bu su ilk defa V ~ '. • Kazım Paıa 
nm güzel bir nutkile "Gam parkın· 
da,. akıtıldığı için daha ziyade "park 
suyu., diye oöylenmektedir. 

Samsunun eoki suyu olan "Irmak 
suyu,. yalnız bahçe sulamalarında kul 
)anılmaktadır. Fıçılarla Samsuna ge• 
len ''Kocadağı,, suyu mühürlü tene• 
kelerle Samsuna getirilen 14 Ünye,, su
yu, Çar§anbanın ''Emirhan,, suyu, 
Havzanın kaplıca sulan, Samsunda 
"iyi,, olarak tanınmış «içme» .suları .. 
dır. ' 1Korcalaz,, ckavak» ve "park,, 
suyunun biraz fazlaca kireçli olduğu 
dillerde dolafırsa da hilba.ua "park,, 
suyunun Samsun için hayati bir ehem~ 
miyeti olduğunu kaydetm.ek lazım ... 
dır. Şehir suyu çok ucuz olarak evle
re muntazam saatlerle verilmektedir. 
Belediye her taraftan yangın mus· 
luklarından maada, bilhaua bütün 
halkin "park., daha doğrusu «tehir» 
suyundan azami istifadesi için çok 

Mesahaisathiyesi: Samsun Vilayeti· ,.,
nin masahaisathiyesi 9220 kilometre 
murabbaıdır. Samsun Şehrinin mesa
haisathiyesi 25 kilpmetre murabbam
dan ibarettir. 

Sam11un Şehrinden maada Bafra, 
Çarşanba, Terme, Vezirköprü, Havza 
Viladik kazalanndan Alaçam ve Ka
vak nahiyele~i nüfusu: Vilayetin u
mumi nüfusu 260860 kiti olup -kilo
metre murabbaı başma 28 kiti düt
mektedir. Samsun Şehrinin nüfusu 12-
826 sı kadın ve 175Q7 si erkek olmak 
Üzere 30333 kişiden ibarettir. Bilhas
sa Samsunda nüfuoun çok artmakta 
olduğunu kaydetmek lazımdır. 

Yollar: V:ilayetin bütün ka2alan 
merkeze ve ekseriyetle birbirlerine 
bıuntazam ıoselerle bağlıdır. Bilhas
sa elyevm lzmir meb'usu olan eıki 
Vali Kazım Paşa zamanında ya,Pılan 
bu yollardan kıomı azamı hala mun
tazam ise de fazla işlek olma11 dola
yısile Bafra yolu bozulınuıtur. Fakat 
bu yolun tamiri için 1dareihuauaiye 
bütçesine lazııngelen tahsisat konmuı 
ve taahhüt ilanatı yapılınıttır. Yakın
da ihale edilecektir. 

Samoun Şehrine gelince bir çok yol
lar parkedir. Pek az kısmı §O!"' ve 
mühim bir kıomı da kaldınmdır. Bu 
aene parke, yol itine çok ehemmiyel 
verilmiı ve çok yol yapılmııtır. Bütün 
kaldırnn yollar tamir edilmittir. Ham 
toprak olan ve ıehir haricine uzanan 
kadıköy yolu gibi muhtelif yollara da 
kaldının döıenmiştir. Şehrin muhtelif 
yerlerinde~i yolların "trotuvar,, lan 
betondur. 

Göller: Vilayet dahilinde Bafra 
kasabaaına 20 kilometre mesafede ve 
3 kilometre murabbaı meoahaisathiye· 
de Balık gölü vardır. Bu gölden sene• 
vi 150 bin kilodan fazla balık alınır. 
Termedeki Şimenik gölü Ladikteki 
Ladik gölü kayda değer. 

Ziraat: Vilayette 40 binden fazla 
zürra vardır. Ve çiftlik s.ııihiblerinin 
adedi ehemmiyetlidir. ,• 

Samsun vilayeti dahilinde muhtelif 
yerlerde tütün yetiştirilir. Nefsi Sam• 
sun ve köyleri, Alamaç, Bafra, Çar
ıanba zerriyatı mühimdir. Termede 
daha ziyade pirinç mahıulü mfihim· 
dir. 

Çartanha ovasının mahsulatı pek 
mebzüldür. "Yeıilirmak,, ovaaı büyük 
bir servet menbaıdır. 

Batlıca ihracat emteaaı: TÜtün, yu
murta, hububat, zahire, Samsun Baf· 
ra tütünleri dünyaca çok tanınn:ııtır. 

iklim: Samsun hariçte sıtmalı ola· 
rllk tanınmııtır. Filhakika Sıtma Mü
cadele Heyetinin devamlı faaliyeti sıt
mayı hayli azaltmıtbr. Samoun ıehri 
evvelce bilinen Samoundan bamba§· 
kadır. Bugün kasabanın havası mute
~U va oağlamdır. Muhtelif bünyedeki 
ınsanlara çok iyi gelen Samsun ıehri 
a~ık "sıtma,, yeri sayılmaz. 

Su : Samaunun ''Park suyu,, «Şehir 

Samsunda belediye binası 

muntazam kuvvetli musluklar yap· 
tınmtbr. Bu musluklar çeıme halinde 
§ehrin muhtelif semtlerine serpilmit· 
tir. Samıunun sıhhi şartlannm değit
mesinde ''tehir,, suyunun çok hizmet .. 
leri vardır. 

Kaplıcalar: Samounlular kaplıca 
mevsimlerinde Havza kaplıcalarına ve 
' 1hır1i.z,, denilen ve nisbeten daha az 
sıcak ve daha gÜzel bir yer olmakla 
beraber pek tenha olan Ladik kaplı
calarına giderler. 

Elektrik: Elektrik santralı ıehrin 
bir kenarındadır. Mazot ile mütehar
riktir. Bu mahzuruna rağmen "elek
triku hem Samsun Belediyesinin mü
him bir varidat menbaı, hem de Sam
sunu çok güzelleştiren i:millerinden 
biridir. Samsunun gece hayatı, elek· 
trik sayesinde çok güzelleşmiştir. 

Samsunda aori Morg: Memleket 
hastahanesi yakında belediye tarafın
dan son ıistem modem kübik tarzı 
mimaride Mr Morg, gusülhane teb
hirhane, banyo veaair tertiba~ı ve 
vantilasiyon teferruatile yapılm"llkta· 
dır. 

İnşaat bitmek Üzeredir. 
Belediye: Samoun Belediyesi ou 

elektrik, park vesaire gibi medeni 
zanıretler dolayıoile ağır yükler altına 
girmişti. Bu yüzden Belediye binası 
bile elden çıkmak tehlikesine maruz 
kalml§b· Samsunun mümtaz şahoiyet· 
lerinin teşebbüs ve delaletile Beledivo 
Emlak Bankasından istirdat edilmiŞ. 
tir. Genç çalışkan Belediye Reisimiz 
İhsan Bey son zar.ıanlarda Ankarada 
bu · işi nihai oafhaya intikal ettirmit· 
tir. 
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Milas çevresinde yaz 
gezintileri: Küllük 

Milastan bir çok aileler deniz banyosu 
için Küllüğe gidiyorlar 

mis. Limanın ortasındaki, yeşil zey 
tinİikler içinde iki adacık ne güzel 
yeri inde tespit edilmişler. Yılan· 
kavi yollardan kıvrıla kıvrıla aşağı 
indik: j(üllükteyiz. Buraya vakti
le guy'a Güllük derlermif. Niçin 
öyle dediklerini pek anlayamam. 
Şimdi küllük, bu da kötü bir isim. 
Hele şimdi buraya hiç yakıtmıyor; 
çünkü kasabanın eski belediyesi? 
şimdiki köy idaresi hayli himmet
ler göstererek, buraya epey ağaç
lar dikmitler. Bir boydan bir hoya 
muntazam bir rıhtım yapılmıt. Al
tında gazinosu ile, oldukça güzel 
bir otel binası ve bir ev meydana 
getirilmiş. Şimdi sahil sıhhıye bi
nası, ve köy odası yapılmaktadır. 
Rıhtım koyunda bunlardna başka 
yeni ve güzel binalar da vardır. 
Küllük Güllükleşiyor ! Rıhtım üze
rinde sıra sera iptidai kahveler 
komisyoncu ticarethaneleri, dük
kanlar, balıkçı kayıkları. Küllük 
ün yakınında bir d;tlyan vardır. 
Balıkları ve bilhassa balık yumur· 
taları pek lezizdir. Yunanistana 
ihracat yapılmaktadır. Vilayetin 
ihracatının mühim bir kısmı zaten 
Milasa 25 kilometrelik bir mesa
fede olan bu limandan yapıhr. 
Haftada iki defa devlet vapurları 
uğrar ve ara sıra tüccar gemileri 
gelir. Yunan ve ltalyan adaların
dan sığır, koyun ve balık, hububat 
almak için motorlar, yelkenliler 
sık sık gelirler. Ecnebi bandralı 
hüyük vapurlar uğrıyarak tütün, 
zımpara madeni, pirina, zeytin 
yağı alırlar. Kriz dolayisile he- yer 
de olduğu gibi şimdilik burada da 
bir dıırgunluk vardır. Deniz ban
yosu almak için bir çok aileler tim· 
di Milibtan buraya t~mmıtlardır. 
Y akıritndaki bataklık bertaraf e-

MiLAS, (Milliyet) - Otcmobi
lim sarsıla sarsıla Milas önündeki 
fOSeden uzaklatıyor. Karakaya 
denen yokufu soruyoruz. Siyah, 
zımparalı taşlar keskin birer pı· 
çak ucu gibi topraktan fırlamış, 
lastikleri kesiyor. Ağır, ağır solu· 
ya, soluya motor çalışıyor. Geçen 
mektubumda da yazdığım gibi; 
vilayet Milas - küllük şosesi üzerin
de pek az kalan bu bozukluğu yap
tırmak için bu sene bütçesine tah
sisat koydu. Yollarına, her vila
yetten ziyade ehemmiyet veren vi
layetimiz, inşallah bunu da bata· 
rır. 

Karakayadan Y aşyer ve Ağaç· 
lıyük çiftlikleri ovasına iniyoruz. 
Yol düzeliyor, yolun iki tarafında 
ekilmiş tarlalar, açık denizlerden 
kopup gelen serin bir meltem rüz. 
garı. Milası yazın bu meltem rüz
garından çok defa mahrum eden 
ve cayır cayır yakan, timdi fU Ka 
rakaya boğazının üzerinde yükse
len, arkamızda bıraktığımız Sad
ra dağıdır ; asıl ismi Sudurağı. O
vada biraz ilerledikten sonra, İz
mir meb'usu Halil Beyin zeytinlik
leri ortasından geçiyoruzki, hele 
yolun soluna düşen bin iki yüz a. 
ğaçlık dikmeliğin yaşı dörde baş· 
mış ve büyük bir ihtimam sarfedil· 
diğinden, dikmeler güzel birer a
ğaç haline gelmiştir. Şimdi seksen 
kilometre ile uçabiliyoruz. Geçen 
günü bahsettiğim T ekfuranbarı 
bataklıklarını geçtik. Malarya a
fetinden harap olmuş Hocat köyü
nü de geçtik, kullük sırtlarına tır. 
mandık ve tepeden küllük limanı
na kufbakıtı bakıyoruz. Bu doyu
lur manzaralardan değil. Adalar 
denizinin masmavi açıklarında, 
kurfuni siyah içinde ona yurttan 
uzakta kalan Yunan ve İtalyan a
daları titriyor. Gözünüzü yaklaf
tırdıkça, bir çok- girinti çıkıntılar: 
itte Bodrum dağları, itte Bol:l.rum 
burunu, ifte sahil ve Yunan ada
ları, itte Karaburun, dalyan, Tuz· 
la, Asın ve Korin çiftlikleri, kazık· 
lı sırtları. küllük limanın, sanki bir 
el oturmuf özene özene uğraşmıt 
pilanını yapmış ve meydana getir· 

Giresunda hazırlık • 

GiRESUN, (Milliyet) - Cüm
huriyetin onuncu yıl dönümünü 
misli görulmemit bir surette kutlu 
lamak için Vali Beyin riyasetinde 
belediye, halk fırkası halkevi reis 
lerile maarif müdirin'den mürek
kep bir yüksek komisyon tetekkül 
et°':iş _ve ilk i~t~maını yapmıftır. 
Bu ıçtımada vılayet merkezinin,ka 
z~ların kutlulama merasimine tim 
dıden hazırlanılµıak üzre tali ko
misyonlar teşkili, Yeşil Gireson 
gazetesile bu büyük gün hakkın
da şimdiden neşriyata başlanılma- I 
sı, Halkevi neşriyat şubesinin bu 
İf için derlıal faaliyete geçmesi 
tekarrur etmiştir. 

Bundan başka yüksek komisyon 
ca maarif müdürünün riyasetinde 
muallim Sadi, müfettiş Asım,A. A. 
ve Milliyet gaeztesi muhabiri 
Osman Nuri Yeşil Gireson gazete
si müdiri Nuri Ahmet, şair Can 
Beylerden mürekkep bir heyet tef 
kil edilmiştir. Bu heyet Cümhuri
yetin onuncu yıl dönümü günü 
" En Büyük Tarih" atlı ve 300 
sayifeli bir eser neşredecektir. 
Büyük inkılaba ait kıymetli yazı
lar1 ve herbiri birer tetkik mah. 
sulü olan makaleleri ihtiva edecek 
bu eser için Türkiyenin edebi ve 
ilmi sahaaaki büyük şahıslarının 
kalem yardımları temin edilecek
tir. 

Aydına tiyatro kumpanyaları 
akını 

AYDIN (Milliyet) - Bu günlerde 
tehrimize tiyatro kumpanyaları akını 
vardır. Bir buçuk ay evvel Eyüp Sabri 
Bey kumpanyası gelmişti. Bir hafta ka
lacağını ilan eden bu kumpanya bir ay· 
dan fazla kaldı ve her gece oyunlarına 
devam etti. Bir ay sonra bu kumpanya 
parçalandı, yarıdan fazlası yine Aydında 
oyunlarına devam ettiler. Bunları Beh
çet Bey kumpanyası, onu da Hafız Ih
san Bey operet heyeti takip etti, Hafız 
Ihsan Bey ve arkada§ları dün akşam 1..9. 
le devrini temsil ettiler. Şunu da ilave 
edeyim ki, bu kumpanyaların burada bu 
kadar tutunmalannm sebebi duhuliyeyi 
10 kurut yapmalarıdır. 

•1 ~ 
dilse, .purası Milas için mükemmel 
bir sa,-fiye olabilirdi. Yaz ve kıt 

harat~t itibarile küllük Milastan 
daima 7 • 8 derece farklıdır. O za
man bu küçük tirin kasabacığı bi
raz can ve hareket gelirdi. insan 
tavla takırtılarından başka, ititi
lecek şeyler de duyardı. 

A. N. 

Antalya valisi Andi~~ide 
ANDIFLI, (Milliyet) - Çanak 

kale vapuru ile Antalya valisi Na· 
zif Bey kazamızı tesrif ederek 
Kaymakam Nesip Be;le birlikte 
hükumet devairini sıtına mücade
le dairesini, tedavi evini, beledi
yeyi ve diğer müessesatı ziyaret et 
ti, m~murin ve halk ile temas e
derek hasbihalde bulundu. 

Yeni valimiz Nazif Bey ziyaret 
leri meyanında gençler birliği spor 
yurduna da teşrif buyurarak kulu 
bün hali hazır vaziyetini tetkik e
derek idare hey' etile temasda bu
lundular. Reis Avni Bey vaziyet
ten bahsile kulübün hiç bir taraf
tan maddi bir yardun görmediği 
gibi, sahasızlık yüzünden de genç· 
!erimizin spora karşı olan hevesle 
rinin günden güne kırılmakta ol 
duğunu ve bu vaziyet kartısında 
hiç bir faaliyet gösteremedikler i 
ni söylemiştir. Bunu üzerine Vali 
Bey saha yapılacak arazinin fenni 
bir şekilde planının ve kesfinin 
yaptırılarak Vilayete gönderilme
sini ve bu iş için bir miktar tahsi· 
sat ayırttıracağını vait etmiş
lerdir. 
Kazamızda üç saat kadar az bir 

miiddetle kalan Vali ayni gün Iİ· 
manımıza gelen Konya vapurile 
Antalyaya döndü. 

Köyl Ulerle hasbıhaller 
BOZDUCAN <Millyet) - Başta ka

zaınız fırka reisi lsmail Bey olduğu hal· 
ıde fırka ida~e heyeti -muallimler, münev
verler ve sıhhiye memurları İnebolu kö· 
yüne gidildi. Civar köylerde de bir çok 
köylü yurtta§lar lebnoluda toplanmı§· 
!ardı. Baş muallim Osman Bey havadan 
koruma, muallim Mustafa Naiı" Bey bay
rak hakkında köylülere sade bir dille 
sözler söylediler ve fırkamız programı 
hakkında izahat verdiler. 

Bütün köylüler sayğı ve selam vaziye· 
ti ala•ak bayrak çekme merasimi yapıl· 
dı. Ve sıhhiye memu•ları tarafından has 
talar ve sıtmalılara iliç ve kinin dağı
tıldı. 

Diter köyüler heyeti kendi köylerine 
de ~ebelerini ve merasimde bulunma
larını rica ettiler kendileriue söz verildi 
ve geç vakit geriye dönüldü. 

Milet harabeleri· 
Sökenin Balat köyü civarında eskiden 

mamur bir şehrin harabesi var 
-- ------------~-

Milet harabelerin den bir manzara 

SÖKE, (Milliyet) - Balat köyü 
Sökenin cenubunda ve yirmi kilo
metre mesafede ve Bafa gölünün 
müntehayi garbisinde 150 hane
den ibarettir. Köyün kenarında Sel 
çukilerden kalma bir cami ile ka
dim zamanlarda mamuriyetile mef 
hur olan "Milel,. harabeleri mev· 
cuttur. 

Milet harabeleri 
Milel bir buçuk milyon nüfus· 

la büyük ve meşhur bir tehirdi. 
Büyük Menders nehrinin mensa
bında idi. Bir sur ile ikiye ayrılmış 
olup dört limanı ve cesim pollon 
mabedi vardı. En evvel Girit mu
hacirleri tarafından tesis edildi, 
sonra gelen muhacirler tarafından 
tecdit ve tevsi edildi. Kabletınilat 
"750., tarihlerinde (lyoniyanın) 
en mamur ve ticaretgah bir tehri 
idi. Ahalisi de çok zengindi. (100) 
den fazla harp gemisi vardı. Met· 
hur T alis Milattan 587 sene evvel 
bu şehre gelip tedrisata başlamış 
idi. Milette pek çok hükema ve hü
ner sahipleri yetişti. Bunlardan 
birisi de (Aristid) ismindeki he
kimdir ki kadime"n "Milet hikaye
leri., denmekle töhret bulan ahla· · 
ka mugayir açık hikayaler yazmıf
tır. Milet tehri ötedenberi müsta
kil bir hükumet olarak idare edil
mekte iken Milattan "504" sene 
evvel "Keyhüsrev,. tarafından zapt 
ve yağma edilerek lran memleke

tine ilhak olunmuf ise de İsfendiyar 
zamanında Miletliler diğer iyonya. 
lılar ile tetrikimesai ederek İrana 
kar'ı ayaklandılar. Ve methur mu· 
harebelerine giri9tiler. Bu muha
rebede Milel şehri lskender tara
fından tekrar zapt ve tahrip edil
di. Badehu Romalılara geçmiş ise 
de eski mamuriyelini kaybetmit i· 
di. Nihayet Selçuklar ve daha son• 
ra Timurlenk zamanında büsbütün 
tahrip edildi. Viraneleri Mendre· 
sin bataklıkları altında kalarak an· 
cak mabedin harabeleri meydanda 
kaldı. Mendresin. seseden seneye 
döktüğü çamurlardan sahili ileri· 
ye sürmekle bu tehir evvelce sahil
de iken timdi mevkii çok geride 
bulunmaktadır. Limanlardan biri 
si de göl haline gelmiştir. 

Balat camii 
Cami kapısın üzerindeki kitabe

ye nazaran Ment~fe Beylerinden 
Firuz ağanın eseri olup (806) ta
rihinde bina edilmiştir. Cami kö
yün alt kısmındadır, halen cuma 
ve bayram namazları kılınır. Tak
riben 225 metre murabbaındadır. 
Tuğla ile yapılmıf büyük bir kub
besi vardır. Minaresi zeminden tab 
minen dört bet metreden yukarısı 
harap ve yıkılmıştır. Bu minare de 
tuğladan yapılmıştır. Türk asarı 
mimarisinn hakikaten iftiharla zile 
re şa.yan güzide bir nümunesi olan 
bir şaheseridir. Dört tarafı duvarla 
çevrilmit olan bu cami binasının 

heyetiumumiyesinde (hariç ve da
hilinde) hiç bir sıva yoktur. Sanki 
bir aynayı tanzir eden çok mahi· 
rane İflenmiş ve beş buçuk asırdan 
beri güzelliğine, taravetine halel 
gelmemekle beraber adeta tabii
liğini andıran mütelevvin ve na
kıtlı mermer taşlarla vücuda geti
rilmiştir. Caminin bir kapısı ile on· 
dört penceresi vardır. iç ve dış çer
çevelerinin üst kısımları eski Türk
lerin sanat aleminde yarattıkları 
inceliklerin kudret ve kıymetini 
teşhir eden çinilerle süslenmiştir. 

Kubbenin üzerinde senelerdenberi 
leylekler yuva yaparak ve şimdiye 
kadar kubbenin hiç temizlenme-

Balat köyünün Selçuklardan 
Balat camii 

miş olması dolayısile kubbenin 
tam ortasından yağmur suları ak· 
maktadır. Camiin kapı cephesi i· 
ki mermer sütun üzerinde itka et
mektedir ki bu sütunlar camie bir 
kıymet veren harikulade bir sana. 
tin mahsulüdür. Bu veıile ile camii 
ziyaret etmek maksadile gelip gi· 
den ecnebi seyyahlar pek çoktur, 
Söke evkaf memurluğunun teşeb· 
üsü sayesindedir ki bu ... kıymeti 
tarihiyesi pek yüksek olıua .-nıiin 
tamirile yeniden ihya edilmesi ta· 
karrür etti. Ve bu mesele hakkın· 
da Aydın nafia mühendisi Sökeye 
gelerek ketif icrası için Hususi 
Muhasebe ve evkaf memurları ile 
birlikte bugün Balat köyüne gitti· 
ler. 

Aydında cumhuriyet bayramına 
hazırlık 

AYDIN (!Milliyet) - Cümhuriyetin 
oun<:u yıl dönümü kutlulama komiteai 
vilayet komitesi valimiz Fevzi Bf. nin 
reislikleri altında toplantılanna devam 
etmektedirler. Komite ilk topantıımda, 
yardımcı komiteleri kuracak ve bu hafta 
içinde umum müe-sseıat ve ceuıiyetler 
reislerinin iıtirakile Halkevi salonunda 
umumi bir toplantı yapılacak ve program 
tesbit edilecektir. 

Bağları değiştirilen köyler 
Karaköse kazasına bağlı Şikeft köyü 

bu kazadan ayrılarak Diyadin kazasına 
Denizli Vilayetinin Acıpayam kazasının 
«l{ızıllıioar nahiyesine bağlı Kösten, A· 
bat ve Aşağıkaraçay köyleri bu nahiye
den ayrılarak mezkılr vilayet merkez ka
zauna merbut Honaz nahiyesine, Konya 
vilayetinin Sultaniye kazuının Hotamıı 
nahiyesine bağlı «Kara büyük:ıt köyü
nün bu nahiyeden aynlarak Çumra ka· 
zasma, Mus vilayetinin Malazğirt kaza. 
sına bağlı lndiris, Muradi beyi, Kuıti. 
yan, Molla Muıtafa, Sultanlı, Jtüıten
gedik ve Kotanlı köyleri bu kazadan 
ayrılarak Bulan.!< kaza•ma ve Bulanık 
kazasına bağlı Tatar gazi, lMblla Der
man köyleri de bu kazadan ayrılarak 
Malazgirt kazasu. bağlanmıtlardır. 

Izmir Vilayetinin Bergama kazasmın 
Turanlı nahyeai de merkezi Ayaı köyün.. 
den Güçbeyli köyüne nakledilmİftir. 

Aydında okumak hevesi 
AYDIN (Milliyet) - Aydm Halkevi 

kütüphanesine 1 temmuzdan 31 temmuz 
tarihine kadar bir ay içinde 1366 Yurt• 
tat gelmiştir. Bunlardan 76 kiti Roman, 
74 edebi eoerler, 73 ilmi eaerler, 97 An· 
siklopedik eserler, 197 sıhhi eserler, 
102 tarihi eserler, 110 kiti muhtelif e
serler ve 727 kiti de gazete ve mecmua 
okumuılardır. 

Gelenlerin, 285 i muallim, 475 i tale
be, 303 Ü memur ve 303 ü de serbest 
meslek erbabıdır. 

Temmuz ayı içinde aıhhi müzeyi ziya .. 
ret etfen yurttlaşlann adedi 389 olup 
bunların 96 •ı kadın ve 293 ü erkektir. 
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Reşit Galip Bey İnkılap tarihi kürsüsünü kabul etti 
(Başi 1 inci sahifede) 

ınuavin olarak Mükrimin Halil, Hilmi 
Ziya ve Ziyaettin Fahri Beyler çahta· 
caklardn-. 

el çektirilmesi Üzerine Prof. Zaver
borg ta müteessiren Berlin Oniversi .. 
tesini terkebniştir. 

inkılap EnatitWıünün umumi tarih 
kürsüleri hocalan da tamamen taay• 1 
yün etmittir. 

Gelecek ecnebi profesörlere verile
cek tahsiaat, çok fazla değildir. Bn 
tahsioat miktan 300 ile 600 lira ara
amdadrr. Bir kaç fevkalade profeaöre 
bin liraya yakın bir para verilecektir. Bu zevat T. T. T. Cemiyeti azaouı

dan Hikmet, Şemoettin, Yuouf Akçora 
ve Sadri Makaudi Beylerdir. Bu zevat 
ıenenin muayyen aylarında, ura ile 
laınabula gelerek deralerini verecek-
1 .. dir. 

Tedriaat müfetlifleri 
Maarif Vekiı.leti Üniversite Eminli· 

fine mühim bir talimatname gönder. 
mittir. Bu talimatname 12 maddedir. 
En mühim maddai Maarif Vekiı.leti
nin her fakülteye birer tedrisat müfet· 
ti§i tayin edeceğine dair olandrr. Ve
kalet gelecek ecnebi profeıörlerden 
dört mütehassıs zatı fakültelerin ted· 
risabnı teftite memur edecektir. ls
tanbul Üniversitesi bu bir aene tedrİ· 
aat muhtariyetine malik olmıyacaktır. 

Talimatnamenin bir diger maddesi· 
ne göre de ıslahat mütaviri Prof. M. 
Malche Fakülte Meclisleri içtimalan
na ittirak edecek ve göriqülen mese
leleri mürakabe edecektir. 

Talimatnamenin diger maddeleri 
şunlardır: 

1 - Üniversite Emini ve fakülte re
islerini Maarif Vekaleti tayıİn eder .. 

2 - Emin Üniversiteye ait bütün i
dari işleri tedvir eder. 

3 - Her fakültenin idari itleri o 
lakültenin reisi tarafından tedvir edi
lir. 

4 - Emin ve Fakülte Reiolerinden 
mürekkep bir idare Heyeti tetkil edi
lir. Bütün fakülteleri ve on1ara m.er· 
but enatitöleri, mÜ§terebn alakadar 
eden idare itleri 1 dare Heyeti tarafın· 
dan tedvir olunur. 

5 - Fakülteler araoında tabaddüa 
edecek bütün ihtilaflan idare heyeti 
tetkik eder ve mütalaaum tahriren 
vekalete arzeder, kat'i karan vekalet 
verir4 

6 - Emin, F alriilte Reialeri ve mec
liıleri ders oeneoi zarfında ulahat 
plarunm tahakkukunun ve tedrisabn 
en ıeınereli netice vermeaini temin ile 
mükelleftir . ., 
. idare heyeti toplandı 

Oniveraite idare Heyeti dün aaat 
15 te Eınin Nt!Jet Omer B.in riyıuetinde 
toplanmıflrr. Bu toplanbda fakülteler 
için yeniden tanzim edilecek nizam
name ve talimatnameler görütülmÜt· 
tür. Yakında bunların tanzimi ökmal 
edilecektir. idare Heyeti, gelecek se
neden itibaren tatbika batlanacak O• 

lan tetkilat kanunu layihasını da ha· 
zırlıyacaktrr. Layiha te§rinievvele ka
dar ikmal edilip vekalete arzedilecek
tıir. 

Heyeti ıJekile karan geldi 
Tıp Fakültesinin İstanbul tarafına 

nakline daire Heyetivekile karan dün 
telgrafla Ünivenite EminJiğine bildi
rihnittir. Dün aon olarak Çapadaki tü 
tün deposunun tamir ve tadili ihale 
olunmU§tur. On güne kadar Tıp Fa
kültesinin tatınmaaına batlanacaktrr. 
Tetrihbane yapılacak olan Bekirağa 
bölüğünün yıktırılması ikınal edil
mek Üzeredir. Buranın mahzeninden 
de istifade edilecek, asri bir teırihha· 
ne inta edilecektir. 

Den senesi baıma kadar müteahhit 
ler nakil itlerini, tadil ve tamirab, ye
ni İn§aab bitiremezleroe kendilerin
den tazminat alınacaktır. 

lalahat Komiteoi artık yalnız kadro 
ve bütçe itlerile meıgul olduğundan 
bo tesisat itlerile Univeraite idare 
Heyeti uğra§JJUYa batlamıtbr. 

Maarif Vekili 
Maarif Vekili Retit Galip Bey dün 

de üniveraiteye gelmemit evinde 
metgul olmu§tur. Vekil Beyin bugün 
üniveroiteye gelmeai beklenmektedir. 

Ecnebi profesörler 
Haber a.ldığllDlza göre getirilecek 

ecnebi profeaörlerden 30 kadan ile 
taınamen anlatılım§ olup yakında mu
kaveleleri yapılacaktır. Ecnebi profe
oörler münhasıran Almaiıya ve hvis
reden getirilmektedir. Kadroda eaki
den mevcut bir kaç Franaız profesör 
kalmaktadır. 

Öğrendiğimize göre bp için kendi. 
aile mukavele yapılacak olan Prof. 
Zaverburg Avrupada daha bir kaç 
üniversi~4-:'afından davet edilmiştir4 
Zaverburg bu üniveraitelerin de da
vetlerini kabul elmİ§tir. Binaenaleyh 
Prof. M. Zaverbıırg tedriııat aylarm-
da srra ile bu üniveraitelerde dolata· 
cak, konferanılannı verecektir. 

latanbul Oniveraiteai Alman profe
aörünün konferanalanru tabederek ta
lebeye tevzi edecektir. M. Zaverburg 
ulan Yahudi olmayıp Alman olduğu 
halde Yahudi olan muavinJerine itten 

Mllllyet'ln romanı: 9 

Yeni teais edilen enstitü kadroları 
da tamamen ikmal edilmittir. Bu kad 
rolar bugünlerde ilin edilecektir. 

MuavinJ.iklerde ve aaiatanlıklardaki 
münhaller için müracaatlar tevali et
mektedir. 

Maaf beyannamesi 
Ağustos maaşı Universitede henüz 

verilememiıtir. Maatm ancak ayın 
15 inden aonra verileceği tahmin edi
liyor. Buna sebep le üniveraiteden 
maat alacak herkes birer yeni beyan
name verecektir. Bu beyannaınede 
başka bir vazifeleri olup olmadığı tas
rih edilecektir. Eğer bir hocanın bir 
baıka yerden mail§ veya ücret alıyor
sa. üniverıi teden alacağı maaıı tam o-
larak almıyacaktrr. Bareme göre 
muhtelif yerlerde maaş ve Ücret alan 
memurlarm tabi oldukları ahkama gö 
re hareket edilecektir. Yeni kadroda 
açıkta kalan bocalar bir oene tam ma
af alacaklardır. Fakat bunların için
den bir diger yerden maaı veya ücret 
alanlar üniveraitedeki baklanın kay· 
..ebnektedirler. 

Hocalann verecekleri beyannameler 
lalahat Komiteoi tarafından tetkik e
dilecek ona .göre karar 'Verilecektir. 

Sıvas şeker 
Fabrikası 

(Başl ı iru:i eahifede) l 
b. Bereket veraiı:ı, Alpullu fabrikası ı 
on gün evvel yeni oene kaınpanyaama 
bqladı, yeni §eker mahsulünü piyasa• 
ya yeti§ıirdi ve geçen aeneki fiatle 
ve batta toptan alıcılara biraz daha 
tenzilat yaıiarak aabnıya başladı. Şiın 
di on ay için teker ihtikan diye bir 
mesele olamaz. Bir kaç hafta sonra 
Uffllk ve Eskitebir fabrika lan da fa· 
aliyete geçeceklerdir. 

Muammer Bey Sıvasta 
SiVAS, (Milliyet) - it Bankaaı U

mum Müdür Vekili Muammer Bey 
buraya geldi. Muammer Bey burada· 
ki İt Bankası §ubeaini teftiı edecek, 
bundan batka Sıvaata kurulacak ,e. 
ker fabrikası için bazı tetkiklerde bu
lunacakbr. Muammer Beyin berabe
rinde ecnebi ve Türk mühendialerin
den hatka bir kaç ziraat mütehassıBI 
da vardır. ,. 

Erkek kadınla 
Yarışamaz mı? 

(Başı' ı inci sahifede) · 
kategorilerini birlettirmittir. Erkek 
te, kadın da bunun neticelerini kabul 
etmeğe mecburdur, 

"Ben, gene, futbolü ele alarak söy
lüyorum: Müsabakaya giren1erden 
her hangi birinin vaziyeti müsabaka 
§artlanna uymadığı takdirde oyun 
baflamazdan evvel buna hakem nez
dinde itirazda bulunulmau lazımdır. 
Futbolde esao olarak kabul edilen bu· 
dur. Akııi takdirde müsabakanın ne
ticeoi daima itiraza. uğrıyabilir. 
"Eğer aöylendiği gibi bu yanıta da 

evvelden hakeme yapılmı§ bir ıikayet 
veya bir müracaat yoksa erkek kadın 
diye bir tefrik yapılamaz. 

"Erkek kadın müsavi ıerait altında 
spor yapab:ilirler mi? diye aoruyorsu• 
nuz. Vakıa, sporda kadm ve erkek 
için ayn ayn rekorlar kabul edihniı
tir. Yalnız eğer kadın, erkekle kendi. 
ni ayni aafta görüror~ erkeğin bunu 
kabul etmemesi İçin ortada bir sebep 
kalmaz. Spor daha ziyade erkek iti· 
dir ama, bugün dünya kadınlan için· 
de bir çok erkek rekorlan kıran ka
dınlara raolıyoruz. Şayet bu bir oto
mobil müsabakaH değil mesela bir 
dantela örme yarqı obaydı erkek, bu 
neticeye itiraz etmek için kendinde 
bak görebilir.: 

•·- Ne yapalım, o kadındır. Her 
giin dantela örüyor. . Ben ne de oı.a 
erkeğim! diyebilirdi. Halbuki bu mü
ııabakada iddia aksinedir. Daha ziya· 
de erkeklerin girdiği bir yarıtta ka· 
,:m birinci gelmi§tir. Ortada bir ha· 
dise vardır. Bence yapılan iddia neti
ceyi değittirecek kuvvette değildir.,. 

1 

l PATLICAN 
Yazan: G. de la FOUCHARDlERE 

O zaman: 
- Ne olursa olııun ! di,-ip aaia oap· 

b •• ~ 
Arkamızda arkadatlaromz bize ba· 

kıp kıkır kıkır gülecek d"ıye her gÜn 
kaç tane büyÜk nevinden oersemlikler 
ve küçük nevinden alçaklıklar yapa
nz, bilir ıniıiniz? •• 

Her halde Viaki, o köpek aklile, 
efendiainin haıii huzurdan büyük bir 
oersemlik ettiğine hükmediyordu. 

Viaki, Madam Bicard1dan göreceği 
1 •uikabule rağmen eve gitmeyi tercih 
, ederdi. . . (Madam Bicard'ın saçma 
bir kanaati vardn Kocasını aefabet 
yerlerine sürük:liyeniıı Viski olduğuna 
inanır, kocasının yaptığı tatlnnlıkl.;_r. · 
dan köpeği mes'ul tutardı; bıı nazari· 

:J!-l~S UV~)l : aUf!!3~a .J. 
ye oayeainde, Viaki'ye dayak almakla 
hakça bir iı gördüğüne kail olurdu). 

Fakat bir köpek i\)in ev, ne de olsa, 
evdir ve namuslu bir köpeğin daha 
fazla aokakt\l bulunmaaı caiz olmıyan 
bir aaat vard.ir. 

Viski Bouif'in nereye gittiğini bilmi 
yordu. Fakat bir maceraya yürüdü
ğünü hissediyordu. 

Onun için kendi kendine: 
- Kim bilir, gene başımıza neler 

gelecek? .. Ger." kasketlilerle mi, yok
sa hatları resmi şaekalılarla mı dövü
şecek, kim bilir?. Y okaa gene, onu 
köpeklerin kabul edilme.dikleri yere 
kapatıp sabaha. kadar orada mi ala
koyacaklar?. Yoksa beni iç( tütün du
manı dolu bir yere götürüp bana zor-, 

l kmal imtihanları 1 
Ey!UI devreai imtihanlarım eski ho

calar yapacaktır. Yeni hocalara. ey
li\lde ne kadar talebenin imtihana gi
receği bir liate halinde bugünlerde 
tebliğ edilecektir. 

Maarif pıraaı 
Dünkü Sonpoata gazetesi Maarif 

Şurasının yakında toplanacağını yaz
mııtı. Müsteşar Bey dün bu huausta 
bir muha.rririmize demittir ki: 

- Maarif Vekaleti yeni teıkilat ka 
nunu mucibince böyle bir tura topla
nacakbr. Fakat henüz teşekkül etme
diği için, bittabi ne vaklt toplanacağı 
da mali\.m değildir. 

Ecnebi profesörlerin tetkikah 
Üniversiteye g irecek olan ecnebi 

profeaörler ıehrimizdeki geçinme va
ziyetini Öğrenmek istemişlerdir. Prof. 
M. Malcbe bu tetkikata. memur edil
miştir. Prof. M. Malche, gelecek pro 
fesörlerin, alacak.lan para ile latan
bulda nerelerde oturabileceklerini, 
nasd yaşıyabileceklerini tetkik etmek-
tedir. • 

M. Malche kürsü almayacak 
Gazetelerden biri Prof. M. Malche' 

in de bir kürsü aJacağm.ı yazıyordu. 
Y apbğmıız tahkikata göre Prof. M. 
Malche'in mukaveleıi bu sene sonun
da bitmektedir. 

Prof. M. Malche'in lsviçrede peda· 
goji kürsüsü vardır. Ve mukavele 
müc~etinin sonuna kadar memleketi
mizcle yalnız Maarif Vekaleti müıa
viri olarak bµlunacaktır. 

Fransa ile 
Dostluğumuz 

(Başi 1 inci ııalıife.d<!) 
leektler ve dünya aulhü için umumi 
tekilde tahasaul edecek faydaları mü
lahaza edi§imizdendir. 

"Diger taraftan - ve bu geçirilen 
mÜJkül devrenin bariz ve vait dolu 
vasıflarmdanchr - milletlerin i-uhun• 
da herkese teveccüh eden beyııelmilel 
mes'uliyetlere kartı daha açık 'uur ve 
ihata beliriyor. Hotbin emeller, ıedit 
hareketler, kua göriqlü diplomaoi en· 
trikalan, bütün bu §ayammuahaza 
manevralar artık mabkiım edilmi§e 
benziyor. En sonunda tehdit edenin 
tehdit edilen hasmı kadar veya on
dan daha fazla zarar edeceğini kim 
biliY de manevralannm akamete mah 
kôm kalacağını kestiremez? 

"Müdafaa edilecek ali menfaatlan 
daha geniı aurette kavramak büanüni
yet ve milletler araamdaki anla'°1a· 
lan •-.ahi! edecek telifibeyin hisleri 
uyandrrır. Fransız Hükiimeti bu fi
kirle politikaamı takip ediyor. Burada 
da devlet mukadderatı ellerine tevdi 
edihnit olan büyük ıef, ayni hak, ada· 
let, kiyaaet ve itidal fikrinden müJ. 
hem oluyor. Türk - Fransız mukare· 
netinin derin aebebi öğrenilmek iate• 
nirse, bunu .noktaiııazarlardalri, bu 
benzeyqte aramalıdır. ' . 

"Bizi ayıran müıküller gayrikabili 
iktı1ıam değildi. Fakat her türijj •ui
tefehhiimü izale için hüki\.metlerinii
zin dileklerinin, niyetlerindeki sami
miyetten ıüphe bırakmamak için açık
ça ortaya konınaaı lazmıdı. Eaki ana· 
nelerin hatırası ne kadar kıymetli ol· 
aa da, yeni vaziyet kaJ"fıııında §İmdi i• 
ki cümburiyeti bağlıyan münasebetle: 
rin yeni esaalar üzerine kurulması za
rureti vardı. 

"İsmet Paıaıını aaıl hakperatliği, 
Tevfik Rüttü Beyin ince nüfuzunaza
rma k&l'Jı Mr. de Chambrun aamimi· 
yeti ve nlviyeti asla bilinmemif kal· 
mıyan hislerle mukabele etti. Bu su· 
retle de itimat tekrar doğdu. Artık 
hiç bir ıey bu itimadı ihlal edemez. 

''Eski ihtiliiflan unutan yeni Türki
ye Ruaya ile, sonra Yunanistan ve di ... 
ger Bal.kan Devletleri ile biribirini ta
kiben anlattıktan sonra, bu ouretle 
bütün komtulan ile en dostane müna
aebetlere yol açarken, müıterek bir 
aükônet fikri ile dört garp devleti de 
bir misakla birletmİ§ oluyorlar. Bey
nehnilel tetkilat ve anlaşma __ rinde,. 
Türk ve Fransız Cümhuriyetll'ri gay· 
retle çalı§ıyorlar. Bundan ~nra da 
mea'ut bir i§tirakimesai ile sulh hare
ketinin kıymet ve ehemmiyetini yük• 
seltenk, müııterek mesailerinin mu
vaffakıyetle tetevvüç edeceğini ümit , 
edebilirler.,, 

Sergi dünde 
Kalabalıktı 

(Başi 1 inc{sahifede) 
diğer bir faydası da halkı istihli!.ke sev-

la içki mi içirecek? .• 
Diye kötö kötü düııünüyordu. 
Bu esnada Bouif, dersini unutmak 

tan korkan bir çoc'uk gibi, yüksek' 
seale §U sözleri tekrar ederek Males-
berbea bulvarını geçiyordu: . 

- Arkaaına tekmeyi ata ata... Ar· 
kasına tekmeyi ata ata o kurbağayı 
evine götüreceğim! ... 

Böylece Courcelleı caddesindeki 
konağın önüne geldi. · 

Bütün pencerelerin parıl panl ay· 
dınlık olduğunu ve bu ziyadar çerçe
ve i9inde bir takım gölgelerin döne 
döne geçtiğini görünce azmi aaraılır 
gibi oldu. 

Bouif: 
- Tamaın! Evde miaafir var .... 

Dedi. 
Elbioesine §Öyle bir bakmak mec-

buriyetini hissedip fU hükmü verdi: 
- Üstümde de smoking yok ... 
Netice: 
- Beni bu kılıkta görünce baka

lım ne yapacaklar ... 
Bir ıalık çaldı. 
- Viski! ..• . Haydi bak~lım ... Yay 

canına.:. Amma da · başim dönllyôr·' 
ha ... 

Yerli Mallar Sergisinin en parlak 
ve muvaffakıyetli paviyonu 

·I 

1 

Radyolin lmalithanesidir! 
Geni; kızlar, güzel kadınlar 
herkes sergideki " Radyolin ,, 

ve sıhhatini arıyan 
fabrikasına koşuyor 

RAD·YOLİN 1 ,. 
Dislere temizlik, ağza güzellik, çehreye gençlik ve vücude sıhhat veren, 
ki;,.yevi evsaf itibarile emsalsiz bir di~ nw.cunudur. Bu hakikati 

takdir eden halk " R A D Y O L l N " İn sergi-
deki imalathanesinde fenni ve sıhh 1 bir şekilde hiç el siiriilmeden oto
matik olarak tüplere naaıl doldurul duğunu bizzat görüyor ve en hoşa 
giden sergi hediyesi olarak bol bol R A D Y O L I N alıyor ! 

. . . ., . ' . . ~ '~.~-::· ... ' , ,,. 

Paviyonu ziyaret ve 

"Radgolin,, 

Tecrübe ediniz! 

Mevlidi Şerif 
Ağustosun yedinci pazertetıi" günü öğ

ile namazJJU müteakip saat bixıde Süley 
maniye aımii şerifinde esbak bahriye 
Nazırı merhum Celfilettin paşanın ru
hunun istirahati için mevlitlıani şehir 
Hafız Kemal bey tarafından mev 1idi 
şerif kinat edileceğin.den m&humu mü 
şariinileyhin d<ıStl.arile arzu buyuran ze
vatın teıırifleri rica olunur. (6095) 

5146 

Etıbba Mubadenet ve 
Teavüa Cemivetinden: 

lstanbul Etibba Muhadenet ve 
Teavün Cemiyeti · bilhassa genç 
Türk tabiplerinin Avrupa.da ida 
reli bir tetkik ·seyahati yapabil
melerini temine çalışmıf ve mu
vaffak olmuştur. Ancak otuz tabi
bin istifade edebileceği bu seyaha
te istirak arzu edenlerin nihayet 13 
A~stos akfamına kadar cemiyet 
İ-iyasetine bizzat müracaatları la
zımdır. (6123) 

ketmesidir, filhakika bir çok qyayı ca
zip bir şekilde tqbir edimesi, halkta sa
lm almak bavesini artınnaktadır. 

Cuma müstesna sergi dön haftanın di
ğer günlerinden kalabalıktı. Dün sabah
tan""- kadar yirmi bet binden faz
la ziyaretci serginin güzel bahçesini ve 
pavy~>nlannı doldurdu. Büyük pavyon
lar yine' binlerce liralık mal 'Sattı. Fakat 
bu para Türkün bir cebinden çıktı. Obir 
cebine·. gi.Nli. Harice e-itmedi. Boş yere 
sarf<lhtıadı. Sergi radyosu sergi tertip 
beyetill.İn halkı yerli malına alıştırmak 
için hayırlı temennilerini yüksek ve gür 
aeııle ziyaretcilere bağırdı. Ve onlara 
yerli malı almanın bir türklük vatanda§· 
Iık vazifesi ve mefhumu olduğunu bir 
kerre daha hatırlattı. Sergiyi yalmz Türk 
ler gezdi. Yalnız onlar beğendi sanma· 
yınız. Bqinci yerli mallar sergisini ls
tanbulda oturan hemen biiıön ecnebiler 
ve muvakkaten gelen : seyyahlar da gez .. 
di. Onlar da beğendi. Sergiyi gezen Av
rnpalılar betinci yerli mallar sergisinin 
Avrupa sergilerinden fark~ız olduğunu 
bizzat söylediler. Evvelki gün sergiyi 
Danimarkanm Ankara elçisi lMı. Skev 

Fakat bu aırada Honore Gradouil· 
le'un seaini işitti: 

- Gev§edin, değ.il mi? .•• 
Bouif şöyle bir doğruldu. 
- Ben ıni gevşedim?... Kim de

miı gevıedim? Hele biraz dur da gö
rürsün . gev§<!dim ıni, gevıemediın 
mi? .• 

Mümkün olduğu kadar bir batb 
müsial<im istikametini tayine çalııa· 
rak ileriledi; kapinın e§iğinde, par
lak üniformalı bir uıak yolunu kesti. 

Bu memur önüne dikilerek sordu: 
- Nereye gidiyorsun? ... 

Bouif üniformayı baıtan aıağı ka
dar süzdükten aonra şu mütalaada 
bulundu: 

- Sırmalı hayvan! 
Sonra vekarla ilive etti: 
- Yolumdan çekil diyorum sana.. 

Kızıma söyliyecek' sözüm var ... 
Kapıcı halden anlar bir adam ol

duğunu ishal etti. 
Onun da kibar 8.lemilıde yaıayan 

bir kızı vardı. Onun için inanına.maz .. 
I~ etmedi. Yalnız biraz merak etti: 

- Kızın İs.mi ne, bakayım? ... 
- ismi Chali>tte Bicard amma .•• 

O kendi kendine b~ Eatelle des C.ıı<-

Radyolin paviyonuna koşan ışık ve zarif hanımlar 

İ LAN 
latanbol Elektrik, Tramvay ve Ttınel 

Şirketleri ile Lıtaabal ve Kadıköy Ha va
gazı Şirketleri ve Te•laatı Elektrlkiye Şir
keti, elyevm ve oldukça uzun bir müddet 
için mtınbal biç bir memuriyetleri bulun
madığını ilan ve biç bir netice verllmlye
cek olan hizmet talebladea .. rfı nazar 
olunmasını bilha••• rica ederler. 

Binaenaleyh mü•tedllerle ali.kadar olan 
hayırhah •evattan gelen tav•iyename ve 
teıebbü•ler hakkında dahi keyfiyet aynıdır. 

Galata İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo 
750 
543 

M. 
PV 
ZF 

No. 
Bila 

7/ 11 

Kap. Cinsi Eşya 
l S çu Tere otu tohumu 
5 S. Bir tarafı renkli 

Dahil için 
:rransit İçin 

kağıt . 
Yukarda yazılı eşya hiza] armda yazılı şartlar veçhile 6-

8-933 tarihinden itibaren 20 gÜn müddetle ve arttırma sure· 
tile satılıktır. İsteyenlerin 27-8-933 perşembe gÜnÜ saat 16 
ya kadar her gün sah§ komisyonuna müracaatları. (3837) 

1 lataabal Beledl7'••1 M a lan 1 
Eminönü Kaymakamlığından : kapalı zarf usuliyle mü 

zayedeye konulan Şehzade başında Kalenderhane mahalle
sinde cami sokağında kain Da rilhadis Hasan Ağa medresesi 
ankazı için teklif mektubu gelmediğinden açık müzayedeye 
konulmuştur. Ankazı almağa talip olanların 12-8-933 cu
martesi günü saat on dörtte encümene gelmeleri ilan olunur. 

(3845) 

cenaplan gezdi. Fevkalade takdir etti. 

Uç yüz liralık hareli döıemelik kwnaş 
aldı. 

Ziyaretçilerden para 
Bazı okuyucularınuz bize yazdıktan 

mektuplarda sergi tertip heyetinden bir 
§ey rica ediyorlar. Diyorlar ki: 

«Sergi halrikaten o kadar kalabalık o
luyor ki, çok kimseler pavyonlan iyicr. 

pettes diyor •••• 
- Bizim hanını... Biraz bekle ba· 

kayım .•. 
Bicard kızına karp irat edeceii 

abliiki hitabeyi zihnen tuarlamakla 
metğul olarak on dakika bekledi. 
Nutku tasarlarken bir taraftan da 
itaretler yapıyordu. 

Birdenbire, kapmuı kemeri altın
da duran fraklar giymit dört kifilik 
bir grupun kendisini aeyrettiğini gör
dü. Biraz aonra dört kifi sekiz ki§İ 
oldu. 

Bouif, içtiği zaınanlar adeti vldu· 
ğu veçhile ve uzun bir tecrübeye tev
fikan 'derhal nisbeti doğru olarak ta• 
yin etti. 

- Sekiz kiti görüyorum. •• Demek 
k,i dört kiti görüyordum... Deınek o 
zaman da iki kiti idiler •.• Bunlar her 
halde u§ak... Ra.k:ıama bahse girerim 
ki, bunlar u§&klardır ••• 

Bouif bahsi kazandı .•• 
Kapıcı Bouif'le konuıtuktan oonra 

ateı almı~ gibi yukan kata kotmnftu. 
Yiıkan kopnaktan maksadı, hanımı
nı çağınnak değil, .. Ö~<:loi hizmetçilere 
haber vermel<ti. 

- Çocuklar, çabuk aıağı gelin-

glozip göremiyorlar. Bunun için mesela 
haftanın ilô gününde Tayyare veya Hi
li.liahmer cemiyeti gibi müesseseler .nıen 
faatine dühuliye alınırsa, o gön •er giyi 
iyice gönnek ve mübayaalarrnı kol,.ylaş
tırmak imkam iti.ad olur. Beı on kuruş
luk ·ücret sergiyi bir az tenhalaştn-•a l>i· 
le yerli malını tamtmak hususundaki 
gayesinin kalabalıktan sergiye gideınİ· 
yenlere de teınıil ietmiı olar." 

Bizim Madamm baban kapıda... Ko
fUD yahu... Halini g-örseniz gülmek
ten bayılınmız... 

Bouif bir bak:qta ..-aziyeti kavra
dı. 

- Böyle ha.- Demek benimle a
lay ediyorsunuz?... Kaç kitisioiz? 
Ha? ••. Yub enayiler! 

Utaklar gülmekten kırılıyorlardı. 
Bouif kapıya dayımdı. Her halde 

kendinde bir rahatsızlık hiaaediyor• 
du. 

O vaziyette uıaklara hitaben, ken 
di kahramanlığına ve kabadayılığl
na dair uzun bir nutuk iradına baş· 
ladı. 

Bir aralık ife Viski müdahale et· 
ıneseydi, ı>u nutuk daha çok uzun 
sürecekti. 

Viski efendiainin tehlikeli bir ma• 
ceraya atılmıt olduğunu iyiden iyiye 
anlamıttı. Onun için ona yardım et
menin zamanı geldiğine hükmetti. 

Efendisinin tiki.yet ettiği ahval
den haklı olarak mea'ul tuttuğu ıit· 
man kapıcının yanından ai'ıı§arak hiç 
belli etıneden arkasına geçti. 

·· (Bitmedi) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkardmağa baılanaa yeni •ene mahauUl toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibar~n bia kilodan az olmamak 

6zere her lateyeae aablmaktadır. Fiatlarımıa eakial gibidir. Y aal latanbul'da Sirkeci latasyoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta . ı 
çt;;!.:a Kristal To~ Şekerin Kilosu 36,75 landıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnru~tur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak alparltler be
delin yüzde yirmisi pefiD ve lat tarafı hamule aeaedl mukabilinde ödenmek lzere derhal göaderllir. Depodan itibaren bitin maaraflar 
ve mea'ullyet mfiıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri heaabına aigorta ettirilir. Siparit bedelinin tamamım gön
derenler için aigorta ihtiyari olduta gibi ea az bet vaaon alparlt edere.t!i: bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına b ı lira 
tenzilattan latlfade ederler. 

Adrea: latanbul'da Bahçekapıda Dördincü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreat: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
--.:-. . - ' . ~ . . . . 

Hali tasfiy ede bulunan 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan 

Tasfiye halinde bulunan Uşalı: Tera llii Ziraat Türk Anonim Şirketi H~

darl arı aşağıdaki rüz""'1>Cde yazılı işleri görüşmele vc karar vermek üzre 12-9-933 
tarihine tesadüf eden salı günü ö~ sonra saat on dörtte şirket merkezi olan 
Şeker fabrikasından Umıunl heyet halin de toplanacağından aıoalctcn veya vekile
-ten uh~ olduğunuz hi scleri hamilen mczkilr gün ve .saatt:c içtimaa gelmenizi 
rica eyle ri z efendim. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 0• 

1 - T asfiye işleri hakkında tafi.ye memurları ta.rafından izahat 
2 - Halk hisselerinin yüzde 100 öde nmcei meselesi 
3 - Şirı.:,;tin mütebaki alacaklarının oTeahhüdat ve hukuk ve sencdatırun" 

elden ve pazarlıkla müşterilerine temlik 11e devri için heyete ulihiyet veri.lmcsi 
4 - Bazı matlubatın takibinden ter ağat olunması halclcmda tasfiye heyetine 

sal.ihiy-et verilmesi. 
S - Mürakipl<>rin müddetinin devamı ve tasfiy.: muamcl<:lerini neticcl-cnciir 

ecek bilumum mcoe.lelcrin müzakcn:ai. 
Not : Halle bi-lcrinin yiUdc 100 ii<krune i -fiyenin tamamilc intaç ede

bilmesi ve 3 - 4 maddeler hakkında kar ar ve rilebilmesi içia nmf hisseye sahip 
hissedarların içtimada hazır buJ.unma.sı şarttı r. 

Alakadarların iıu cihete dikkat edere k asaleten vey• vekiletcn içtima.a gel,. 
meleri me<tfaat lcri muktazasrdır. . ( 6132) 

İstanbul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe yeni talebe kay dma başlanmıştrr. 
17 Ağustos pertembe günü saat 17 ye kadar devam edi 

lecektir. Leyli meccanilik için şartlar ' 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabiyetinden ve İstanbul, Ko 

caeli, Zonguldak, Samsun, Ordu Vilayetleri halkından olmak. 
2 - lfi Yatından yukarı olmamak ve aan'at tahailine uy 

gun bünyede olduğu mektep Doktorunun raporu ile anlaşd
mak. 

3 - tik mektepten şahadetnameli olmak ve bu mek 
teplerde okunan derslerden yapılacak musabaka İmtehanm 
da kazanmak. · 

4 - Mektep müdürlüğü ne verilecek bir istida ile birlik
te aşı şahadetnamesi, nufus cüzdanı, mektep şahadetnamesi, 
dört adet kartonsuz vesika fotoğrafı getirmelidir. (3835) 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Yeni Şehirde Emniyet abidesi etrafında yapı

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

er Vilayet Nafia Baş Mühendisliğinden alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ve (6608) lira 25 kuruşluk teminatı mu
vakkate makbuzunu ve itibari ınali -mektubunu 661 Nu
maralı kanun mücibince haz rrlayacakları zarflara koyarak 
ihale günü saat 15 şe kadar encümeni Vilayete vermeleri ve şe 

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

Edirne Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: , 
1 - Mektebimizin 11221 lira 26 kuruş bedeli keşifli iha İ 

ta duvarları inşaatı 4-8-933 tarihinden itibaren (20) gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmU§tur. 

2 - Münakasa 24-8-933 perşembe günü saat (15) te 
mektepte müteşekkil komisyonda yapdacaktır. Taliplerin ti
caret sicillinde musaddak bulunduklarını ve ehliyeti fenniye 
ve mali kudretlerini gösterir v esaikle yüzde 7 ,5 nisbetinde te 
m.inat mektup veya makbuzla rıru 661 numaralı kanunda ya
zılı tarifat üzere muayyen saat ten evvel komisyona vermeleri. 

3 - Proje ve şartnameleri görmek isteyenler her gün 
saat (9) dan (17) ye kadar mektep idaresine müracaatla 
görebilirler. (3839) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhidinin tahhüdünü ifa edememesinden dolayi pa 
zarlıkla. başkasından satın alınması İcap eden 2500 cibinli
ğ in pazarlığı 9 Ağustos 1933 Carşamba günü saat 15 ten 16 
Va kadar yapılacağından isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak için ille teminat makbuzlarile be
raber mezkôr günün muayyen saatlerinde komisyonumuza 
ll ıÜracaatları. (3812) 

Birinci Kolordu Sabnalma Komisyona 
Relslit lndea: 

Afyondaki kıt'atın ihtiyacı için kapalı zarfla münakasa 
Ya konulmuş olan 280000 kilo daneğin alınma'5ından sarfı na 
ur edildiı{i ilin olunur. (3839\ 

• 

• 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünd ea: 
Kara Deniz Ereğlisinde yaptırılacak olan Sahil Sıhhiye 

Merkezi binası 29 Temmuz 933 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İ

halesi 20 Ağustos 933 tarihinde Ereğlide Sahil Sıhhiye Merke 
zinde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Şartna 
me ve keşifnamesini görmek isteyenler Ankara Umum Mü 
dürlük Ayniyat Muhasibi Meı;'ullüğüne, lstanbulda Galatada 
İstanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğine ve E
reğlide Sahil Sıhhiye Merkezi. tabipliğine müracaatları. 

(3464) 4620 

f A VıL ZADE VAPURLA.Kl 
i ZMİR POSTASI 

~S~a~~~T r- PAZARTESi 
18 de Sirkeciden hareketle 

Gelibolu, Çanakkal ıı ve f:ı:mire 
azimet ve Çanakkaleye uğra

yarak avdet e~ecej;tir. Yolcu 
bileti vapurda dı verilir. 

Adres: Yemiıt• Ta•il:ı:ade 
Mustaf biraderler. 

T P.lefon: 2.221) (6124) 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 

Kalitarya ... 
" 
" Maltepe 
,, 

Mevkii Numarası Cinsi Kıymeti muhammeni 
Köyiçi 10,17 / 16, 20 İki hane ve ahır 1000 

,. 4,3 Altında ~azino maa müştemilat hane 1800 
,. 116/ 2/1 Hane 400 
,, 53, 1 Maa bahçe otel 3000 

Papas 291 Hanenin 1/ 3 hir1&esı 100 
Bozçalı O Tarlanın 4/ 5 hissesi 3 dönüm 448 zira 30 

Kartal Meşeli ayazma O ,, 3 dönüm 30 
Kalitarya Köyiçi O Tarla 2 dönüm 30 
Pendik Cavitpaşa 94/ 5 Hane 4500 

Yukarıda evsafı yazılı gayrımenkuller ihale bedelleri yüzde yedi buçuk Ye pey akçeleri na
kit veya gayri mubaclil bonosuyle ödenmek üzere açık artbrm aile satılığa çıkanlmışbr. 

Kat'i ihaleleri 21-8-933 pazartesi saat onbeştedir. İstiy enlerin pey akçelerile 8'.ınkamı
za müracaatları flll'lname Bankamız kapısmaasılmıthr. 

Senei haliye vergisi ile bilfunum rüsum müşteriye aittir. 
yüzde on beşe iblağı şarttır. 

•• 

İhaleyi müteakıp pey akçesinin 
(3728) 

KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 
Vapuru 1 Ağustos 

PAZARTESi 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
İnebo lu, Ay.ancik. Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzoorı , Sünncne Rizeyc 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsil.it için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalığına miıTa-

caat. T el: 2151 5. (6111) 

Deniz Yolları ltletmesi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübaşı Tc:L 4236Z 
Sirkeci Mühürdar zade ban 

Telefon: ZZ740 

isKENDERİYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 8 ağustoı Salı günü 

saat 11 ele Galata rıhbmıadan 
izmir • Pire - İslıenderiye'ye 
kalkar. [38441 

Ziraat Vekaletinden: Uzüm Müzayedesi 1 

latanbul Ziraat Mektebi Satım Komiayonundan Yüksek Ziraat Enstitüsünün İnşa edilmekte olan Zootelc 
ni, Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarmm mefruşat ve on 
lara ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna 
kasaya konmuştur. Bu işe ait mukavelename, münakasa şart 
namesi planlar ve sair evrak on beş lira bedel mukabilinde Zi
raat Veki.leti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacak 
tır. Her talip münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile ehli 
yeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla birlikte u 
gari 20,000 lira kıymetinde kat'i tesellümü yapılmış ve iyi 
netice vermiş mobilye tesisatı yapmış olduğuna dair vesikayi 
da komisyona göstermeğe mecburdur. Talipler keneli teklife 
decekleri bedelin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde teminatı muvakka 
te mektupları beraberlerinde olduğu halde ihale günü olan I 7 
Ağustos 933 perşembe günü eaat 15 te Vekillet inşaat Ko
misyonuna müracaatları illn olunur. (3558) 5026 

Halkalı Ziraat Mektebi Bağlarının senei haliye yaş ü
züm mahsulü aleni müzayede ye konmuştur. Müzayede tarihi 
22 Ağustos 933 salı günü saat 15 te olup ihalesi İstanbul 
Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde ya
pılacaktır. İstekliler bağları görmek için mektebe, şeraiti an
lamak içinde Liseler Muhaseb eciliğine her gÜn müracaat ede 
bilirler. (3648) 5033 

Müflis Mehmet Kutsi Beyin borçlarına ait sira defteri. 
S.No. A lacaklmın a.ılı ve İstediği Kabul o- Kabu.1 e>- M:ülihau.t 

adresı para lundu'1J olunan 
6lTJ. para 

1 1daoc ma•rah 
2 1. C. Farin G. A. V. 

hmail Hakkı B. 6560 6 656!1 T .C.. 
3 B·omberg Vekili Ferit 

Davut B 480 6 480. İngdıs 
4 Süleyman Cevdet B 

Velı:iLi Hasan Fehmi B . 7850 6 7850. T . L . 
5 O"imitn Hafız B. 2001) 6 2000. Liret 
6 Zaneti Ef. 10085 6 10085. liret 
7 Farbiçyo ef. 3235 6 323S. H 

8 Vacid B. 4476 6 4476. .. 
9 Kaperyel Ef. 3236,10 6 3236,10 H 

10 Mustafa Remzi B 
• 198,22 D. 6 198 •. 22 Dolat' 

11 O>man Hikı:nct B 185 6 185. Doı..r 
12 Recop B . 185,43 6 185.43 n..ıac 
13 Halil Vecdi B. 2257,80 6 2257 .80 Liret 
14 Me thi Tevfik B. 2200 6 2200. Liret 
u Fitat...- Vekili Ekrem 

İ lhami B. ( 321,2,1 6 321,2,1 fogiliıı: 

( 240,6.15 240,6,15 İuiçcc 

( 23.56 23,56 P.rotc:sto toe yüz-

~ de h<:i faiz 
1 (),,.na n B . 2073.05 6 207 3.0S Liret 
17 Şükrü B . Vekili Fe rit 

D;ıvut B. 25Z.61 6 252.61 T . L; 

35. 35. ~iliz 
35. prote•to 35. Yfüıde bet fa.iz 

l~ Ferit R'l!ssam B . 2285. 6 2285. Dolar 

İstanbul ikinci iflas memutl.ıığun.da n. : 

Müflis Mehmet Kutsi efendiye ait tetkikat bitmi§ ve yapılan ıK;a defteri JU• 
karıya yazılmıştır. İera ve iflas K.nun (237) inci maddesi mücibiÔcc alaaıklıla
rın ikinci toplanma için 9-9-933 <:umarte si &'ünü saat U te lkinc;° iflis <biresinde 
hazır bulunmaları il.in olunur. (6129) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Cihannima mahallesinin yıldız hamam sokağında 15 

numaralı mukaddema Su Deposu elyevm ikametgah olan 
ebniye: 

Balada evsafı yazılı ebniye 15-7-933 tarihinden itiba 
ren 25 gÜn müddetle müzayedeye vazeclilmittir. Taliplerin 
yevmi ihale olan 10-8-933 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 te Betiktat malmüdürlüğünde müteşekkil aatıt komis 
yonuna mürac-tları. (3448) 5017 

• 

Ankara Y enişebirde inşa olunacak 
lktısat Vekaleti binası inşaatı 

münakasa ilinı 
Maliye VekAletl Milli EmlAk Müdürlüğünden: 

Ankara' da Yenişehir' d e yapılacak lktiaat ve Ziraat Ve 
k&letleri binası inıaatı kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. İhalesi 26 Ağustos 93 3 cumartesi günü yapılacaktır. 
Binanm umumi, Fenni prtnameleri, Proje ve sair evrala Ma 
liye Fen Hey' etindedir. 50 Lira mukabilinde alınabilir. Mü 
nakasaya girmek isteyenler en az 300,000 liralık mümasil 
intaatı mu.-affakiyetle yapını ş olduğuna dair müteber e-v-rak 
ve yüzde yedi buçuk kanuni teminat mektubile şartnamelerin 
aJmdığına dair makbuzu rapt etn1ek suretile teklif mektupla
nm ihale günü saat on beşe kadar Maliye Vekaleti Milli Em 
lak İdaresindeki Komisyona makbuz mukabilinde tevdi et
meleri lazımdır. Tafsilit resimleri Ye fazla izahat Maliye 

' Fen Heyetinden almabilir. (3608) 5029 

Maliye Vekaletinden: 
. 1 - 2257 numaralı Madeni Ufaldık para kanununa tevfikan 

Silik olmayan ve ayarlariyle nizami vezinleri tam bulu
nan eaki cümüt paraların; ileride tedavül kıymeti refedildiii zaman 
balkın mutazarrir olmaması için, Devlet alacıklan mukabilinde bir Me
cidiye 37 kuru, beaa.biyle kabulu takarrür ettirilmit ve bu huausta Mal 
aandıklarma tebliğat yapdmıtbr-

2 - Cümhuriyet Merkez Banku ~nca da beher on granı 
ıayri meskUk hali• Gümüt 19 kurut tan satın alınacaktır. 

Piyango Müdürlüğünden: 

me~kı1k ve 
(3661) 

:;o,ı:ı 

Piyango Müdürlüğü için şartnamesi veçhile 1934 ıe 
neaine ait olmak üzere 10,000adet takvim tab ettirileceğin
den taliplerin 7-8-933 pazartesi saat 14 te Koıniıyona mü-

racaatları. (3795' 5ll8 
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Kı1rukahveci Mehmet Mallar Sergisini Efendi Mahtumları; Yerli 
liezecek müşterilerine kolaylık olmak üzere Sergi 
Bir Satış Yeri açmıı olduklannı saygılarile bildirirler. 

bahçesinde 

Her zamanki satıt veri, t~nız: 

- • CI h et 
• f'J ) • , ' ... - ıt. ' ~.~ • 

Zafiyeti umumiye, i§tihasızlık Fosf ati 1 
ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen 

st. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilAııları 

Verilen fiatın azlığı dolayi 
sile bir hafta müddetle müza
yedesi temdit edilen Gülbane 
hastanesinin 168 kalem köhne 
eşyası 9-8-933 çarıamba günü 
saat 1 1 de aleni müzayede ile 
satılacaktır. Müzayedeye iı
tirak edeceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa 
bnalma Komisyonunda hazır 
bulunmalan. (3848) .. "' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastahanesi yeni pavyonu için bir kısmı 
yerli diğer kısmı ecnebi mab olup takaslı olınak uzere ce
m'an 125 kalem eczane ve hastahane şubelerine ait muhtelif 
alat, edevat ve malzeme kapal J zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 10-8-933 perşembe günü saat on beşte 
Ankarada Vekalet binasında mahsus komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Şartname ve li~telerini görmek ve almak iste
yenlerin şartnameler beş lira mukabili verilir ve üzerlerine 
ayrıca yirmi kuruşluk pul il.sak olunur. Ankarada İçtimai 
Muavenet Umınn Müdürlüğü ve İstanbul' da Sıhhat ve İçti 
mai Muavenet Müdürlüğüne müracaatlan ve .taliplerin şart-

namesi veçbile hazırlanmış teminat akçesi ve diğer vesaik ve 
ıartname ve listelerini muayyen vaktinden evvel komisyona 
tevdi etmeleri ve kendilerininde hazır bulunmalan .. (3458) 

5011 

Maltepe Askeri Lisesinde 
mevcut 2171 adet köhne ta 
lehe fotini ile 329 adet Efrat 
köhne kundurası 7-8-933 pa 
zartesi günü saat on dörtte mü Gedik paşa 'da jandarma 
zayede suretile satdacaktır. S 
Eşyaları görmek İsteyenlerin ahnalma Komisyonundan: 
her gün zavale kadar mektep Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazı-
idaresine ve müzayedeye gİ , lı (4) kalem {Eşya ve malzemenin) ayrı ayrı kapalı zarf mü 
receklerin belli saatinde Mer- nakasası isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde ya 
kez K. Satınalına Komisyo- pılacağmdan isteklilerin şartnamelerle nümuneleri gönnek 
nunda hazır bulunmalan. üzere her gün ve münakasala ra girmek için talip olacakları 
(79) (3402) 4946 kalemlere ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mez 

• • • kiir günün muayyen saatlerinde komisyonumuza müracaat
lan. (3384) 

Cins ve Miktarı · 
11170 yatak 
11170 Yastık kılıfı 

Münakasa tarihi Günü Saati 

12 Ağustos 933 cumartesi 10 

16227 metro kaputluk ku- 12 Ağustos 933Cumartesi11 ! 
mq 

800 çift altlı üstlü karyola 12 Ağustos 933 Cumartesi 15 
8100 Battaniye 12 Ağustos 933 Cumartesi 16 

(3384) 5015 

" 

sığır eti 8-8-933 salı günü saat ı .. --~~~11!!!!!!1~!!!111-'-•' a 
on dört otuzda kapalı zarfla D O K T O R · 
satın alınacaktır. isteklilerin Rusçuklu Hakkı 

,, 

Maltepe Aıkeri Liıesindc 
mevcut altı adet köhne kazan 
bet adet köhne tas, bir adet 
köhne süzgeç, üç adet delikli 
köhne kepçe iki adet köhne 
kepçe 7 -8-933 pazartesi gÜ 

nü saat on bette müzayede su 
retile satdacaktır. EJyalan 
görmek isteyeıderin her gün 
zavale kadar mektebe ve mü 
zayedeye giriıeceklerin belli 
ıaatinde Merkez K. Satınal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmalan. (78) (3403) §artnamesini görmek için her Galataaarayda Kanzük eczahanesi · 

gün ve münakasaya girişecek karıııında Sahne sokağında 3 numa· 4947 .. "' 
Harbiye mektebinin sekiz 

aylık ihtiyacı için altmış beş 
bin kilo koyun eti, altı bin ki
\o kuzu eti ve yirmi bin kilo 

ralı apartrmanda 1 numara.. 
lerin belli saatinden evvel tek .__ı 
lif mektuplarını Merkez K. 
Satmalına Komisyonuna ver-
meleri. (75) {3404) 

4948 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbacılık T. A. $. 

alt 

tuml n11 

ulAsası 

•• 
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Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır. 


