
Trenin Elazize muvasalatı 
ınünaıebetile bugün Elazizde 
fevkalade merasim yapılacak 
ve nutuklar söylenecek. 

• 

Amerikanın garbinde müt
hiş bir sıcak dalgası hüküm
fermadır. Şimdiye kader sı
caktan 1500 kişi ölmüştür. 
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Fransa ile, siyasi 
ve ticari 

lnÜnasebetlerimiz 
Siirt mebımı: MAHMUT 

~ BeYnelnıilel münasebetlerin pek 
ile~ olduğu fU sıralarda Fransa 
hkolllll \llnumi münasebetlerimizi 
11

11 
a~rk olarak tesbit edebiliriz. 

ltıii:urıasebetleri, iki cepheden 
~~~ etmek lazrmdır: Siyaai, 

" ı. •• 
"ra ... - ·ı . • .. _L_d • 
~ -~ ı e aıyası munaseoeuerı-

~e hıç bir ihtilaf mevzuu kai
li>{ f olduğunu ilkönce aöyleme
tiı/' Fransız • Türle münuebetle
du~ anlatmak mecburiyeti haeıl ol
le ~ 4:alnan, her iki tarafın tarif 
}or'. adeai hemen daima aynı olu
le ı;. ananevi do5tJuJc •.• Fransa öy
keıı~ ',Ueınleket ki, Umumi harpte 
lıe) ıaıle ayrı ayn, muhasım cep
'"dertde bulunduk. Öyle iken, &ulh 
da e .. ettiği zaman hatıralarımız • 
-ı~,rreklerimizde hu memleket 
İ.ıi lı'tnde en küçük bir güceniklik 
le i,İ e. kalmadL Politikalarında 
~r h eıınde çok dürüst olan Türlc
k11 tiir~nda, Fransızların da bat
llir u düfi.inmediğini wnuyonız. 
LakJSok tezahürat, bu üınidimizde a; oldu~uzu göstermektedir. 
fiitt rpelınılel umumi vaziyeti gö
'-ıiı eh. aria ile Ankara arıuımda 
tİİllküır düzen vardır. Fransa, hu
.ti lı. ferait içinde bütün nıilJetle-
1~ araya toplayıp umumi bir an
ltıahaıı!aı>ınak imkanını görmüyor, 
l'İYor 1 ~lafm8.)ara ehemmiyet ve
ltıiid '{eJıyonal misakları teklif ve 
•ıl ıt· ~~ ediyor. Bu itibarla, F ran
deııi arıc,ıyesi; Balkan misakını, Ak
J%1 :ı: tıı.ıaaluru, Şarki Avrupa misa
~ı l>İ!' Yerinde ve Latti. pek lü
ltıale 11 

•• ?1ınakta ve bunu kendisine 
d11f ltıgı riyaai bir tez halinde mü-
Yeıj~ e~~ektedir. Türkiye harici
ra nın ötedenberi bu nevi paktla
lar "erdiği kıymet malilmdur. Bun-

d. ı, umumi sulha götüren bir yol 
•Ye 1 B lıı.ı .a.ıyorıız. alkan misakını bu-

lıı.ı n ıçın istedik. Akdeniz misakını 
~ıı.;:;1 ~çin iltizam ediyoruz. En ni
dan f ark Lokarnoıunu bu bakmı-

1 .. aydalı buluyoruz. 
le .prk devlet adamlarının Fransa 
dii .. ranM:ı: politikau hahlandaki 
da.!u~~lerini, görüflerini yakın. 
kultij .. 11! 0 ruz. Halkmıızm Fransız 
ile k ru ıle, Fransız irfan hayatı ile 
iı.ı dada~ yakından alakadar oldu
Şirnd~ hılimniyen bir feY değildir. 
'tii k.}• Framız devlet adamlannın 
'dıı.k· er ve Gazi Türkiyesi hakkın
~atnı takdir ve hayranlıklarını ıon 
lııi ~arda görmüf, ititmit ve Se2· 

·de' ır vatandat ııfatile, Paris'in 
•ia ıı.j'1i ıevgi ve saygı ile mütehaı-

0 duğunu söylemeğe mecburuz. 

t F,..__ ·ı • * •daki tı" • .. 
"'~la ı e aramız can mu-
~e e; ı933 tarihinde imzalanan 
leıı..._ ~929 tarihli ticaret mukave· 
dıı,j ~. ıatinat eden-moıdüs vivendi 
Lir l'eaınde cereyan ediyor. Tam• 
~·''nedir ki, ithalat, ihracat ve 

11 '!e ınuvazenesi hesapları, bir 
ed'iji Ooınpenaation usulü ile tem;, 
lııı.ıı lnektedir. Geçen senenin ten_
~ll Utıdan, ı934 senesi temmuzu
i!Jı~~n betine kadar Fransaya olan 
tiııı· atnnızla, Franaanm memleke
tiird~~ Yaptığı ihracat yekUnlarmı 
lletıı iik. F ransanm Office de Com
._k •tion dairesinden alman bu 
.,,}ın Ve bülaaalara göre vaziyet 
'"llllr· 

illt ~odüsün imzasından itibaren 
~en aylarda kıymet itibarile muva
llı.ı e lehimizde cereyan etmittir. 
'a\'j c:e~eyan, mart ayma kıular mü
tan hır vaziyet göstermif ve mart
lııilt~nra ise Fransız ihracatının 
L"ı aleyhimizde yükselmeğe 
:t\ın~tlır. Bu senenin ıs temmu
:t-011 f aleyhimizdeki açık 37 mil
hıı ı:ngı bulmuttur. Dikkate fa
~l n cihet fU ki, F ransızlann 
~er eketimize yaptıklan ihracat, 
liııd ay 8 - ıo milyon frank kıyme
:t"ıı.ıı e ol~rak muntazam bir cere
lııi:ı:· lakııı ettiği halde memleketi
'>d~n:ransaya olan ithalatı ilk iki 
de 'k - ıs ınilyon frank değerin
~, ~ .. en ~onraki aylarda birden bi
ııaı: Ufınu, ve dördüncü aydan iti
bir en. ay Irk ithalatımızın yekunu 
lir. ınılyon frank derecesine inmi,. 

cıı~~catımızm düşmesine sebep 
lr _ •un1~~1,.~ös;teriyorlar: 

den Modus un ımzasını takip e
lııe,, ~yl'.'-r, memleketimizin ihracat 
•iııı •ıın~ne tesadüf eder. Bu mev • 

&eç•nce, Fransaya olan ihraca
(Devamı 6 mcı sahifede) 

9 uncu sene No. 3053 CUMA 10 ACUSTOS 1934 

Bulgari standa 
Yeni bir taklibi hükumet 
teşebbüsü keşfedildi 

Bu iıte iki yüz zabit bir çok asker ve sivilin 
methaldar olduğu meydana çıkanldı 

Bir çok kimseler 
· tevkif edildi 
SQFY A, 8 (Hususi muhabirimiz • 

den) - B:r müddettenberi yeni hü • 
kiimet aleyhinde bir hareekt vuku bu 
lacağına dair bir §ayİa vardı. Filibe • 
den alman malıimata göre bu taklibi 
hükiimet hareketi resmen teyit olun • 
maktadır. 

Bu tn<>aelede ik:iyüz zabit, birçoli 
aakerler ve aivifler methaldar görül • 
mektedir. Sofya gazeteleri bu taklibi 
hük\imet hareketinin Filibe tehrinde 
hazırlandığını yazmaktadırlar. 

Diğer taraftan Sofyada tereffüh e
clen malllınata nazaran Sofya polisi 
Makedonya komiteleri reisi Milıailoff 
un çok yakın doatlannclan biri olan 
Scha.kotooff'un saklandığı yeri ketfet • 
mittir. Bu adam Makedonya t"!kila • 
tnim hazinesinin nerede olduğunu IÖy 
liyebilecek bir mevkided: ... 

· Mihailoff saklandığı yerden hü • 
kfunete hitaben bir mektup gönder • 
mit ve arbk kendisini aram•m.elarmı 
çünkü bulunmıuma imkan olmadığ• • 
nı bildinnitt ·.... Mihailolf mektubu • 
nun sonuna ınnian ilave -.ektedir: 

- Eğer poüa ben.im ilaunetgi.hmu 
bulmağa muvaffak olaa bile muhak • -

M. Kimon GMorgiell 
kak ki poıi.aiıı eline hayatta tealim ol
mıyıu:ağun. .. 

Diğer taraftan bükiimet, bu ihflal 
hlllleketinin önüne geçmek için ciddi 
tedabir ahmttır. Alakadarlar tevkif 
olummqlardır. Sabık Hari>iye nazırı 
Jeneral V oteff te tevkif edilenler me
yanmdadır. Kendiıi Sevec'de mab • 
buatur. Ve ıründe üç defa poli.:n hu. 
zunına çıkarıbnaktadır. 

Sabık Fransız Maliye nazırı 

M. Bonnet Türkiye hakkın 
daki intibalarını anlatıyor 
M. Bonnet Gazi Hazretlerinin kendisini kabul 
etme•inden dolayı •onderece mütehassisti!' 

M. G.,or11e Boruıet 
Sabık Fransız Maliye nazırı M, 

Bonnet'nin Rıuyad& bir tetkik .eya • 
ha.ti yaptıktan sonra lstanbula geldi
ğini yazmıştık. Bir arkad&§ımız dün 
kendisile konutmuftur. M. Bonnet ken 
diain.i gayet naz;,kiıne bir f"kilde kar
ıılamıt ve sorduğu auallere birer bi • 
rer cevap vermittir. Arkadqımız yap 
bğı mülakatı §Öyle anlabyor: 

M. Bonnet'ye evvela Ruıya hak • 

landaki .intihabaJanıu oordum; bana 
dedi ki: 

- Size bu huausta cevap vermek 
biraz miifkül olacaktır. Çünkü mese • 
le çok gen.it ve çok kar:ıtıktır, Rusya
yı terkederken Sovyet matbuatına ve 
bithasa İzveat'ıa. gazetesine Sovyet a
razisini b&§tan bata katettiğim zaman 
duyduğum intibaları anlabnı§lım. 
Gençliğin terbiyeai ve ordunun tetki • 
latı için Rusyada aarfedilen mesaiyi 
bilh&Ba kaydebnek lazundır. 

Bunu oöyledikt'en IODl'll sabık Ma
liye nazın sanki bütün Rusya seyaha
tini gözünün önünde canla.ndırımş gi· 
bi düıünceye daldı. Kendisine Türki
yeye da.ir eualler aormağa batladıın: 

- llk defa olarak mı Türkiyeye 
gelİlfor aunuz ... 

- Evet ilk defa olarak... Fakat 
zannebniyorum ki bu 90nuncu olaun. 
Çünkü Boğaziçi iıuanı cezbediyor ..• 

- Yalovaya gittiniz mi efendim?., 
- Evet, hükiimet erki.nmm, ismet 

P"f& Hazretlerile Tevfik Riittü ve 
Şükrü Kaya Beyefendilerin hakkım • 
da göaterdikleri tıe'Veccüht- dolayı 
son derece mütehuaiaim. Reiııicüm • 
hur Gazi Muıtafa Kemal Hazretleri
nin beni huzurlarına kabul ebneleriıı 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Avusturya hadiseleri esnasında 

Bavyera milis askerleri Vi 
yanayı zaptedecekler miş 
Bu teşebbüs sonradan suya düsmüş 
Almanyanın yei sefiri 

Von Papen dün 
Viyanaya hareket etti 

LONDRA, 9 .A.A. - Daily Teleıı
raph muhabirinin Viyanadıt iyi haber ,,_ 
lan bir menbadan öğrendiğine ıröre, 
Baıvekalet! dairesine vaki olan hücumla 
M. Dollfuu'un kaıtli, Avusturyada ce~ 
reyan eden kantıklıklar nazi suikaıtle
rinin baılıca ırayeııini t~kil ediyordu. Bü 
tün bu hareketi idare eden Roehm ve 
Habicht olmuıtur. Bavyera miliı askeri
nin hududu atarak Viyanayı zaptetınesi 
mukarre ridi. Mamafih, bazı ıehepler
den dolayı, bu tasavvur, ıon daı.ikada 
suya düımüştür. Diğer taraftan, ifta e
dildiğine göre, geçen sene de böyle lıOr 
plan terıip edilmişti. Son teı lldoıı..\orin 
akim kalmaaı, Viyana poliı idıı.ıindeıir.ne 
murlanrun açık gözlülüğü sayeJ."'-ôiı 
isyan mürettipleri, kahine izaıının "'!- n ... 
lesini, umumi bir içtima esnaıında bas
kın yaparak esir etmeği ve M. Rintean 
tarafmda.n yeni kabine teıkil edilinciye 
ı-lar hunları mevkuf bulundunnağı ka-

• 

Von Papen ailesi elraJiyle beraber 

1 
rarJaıtırmqlardı. Niyetleri, buna mu· 
~~ak oldukları takdirde, M. Dollfuss'tin 
ıstıfa ettiğini ilin etmek ve bunu re&mİ 
d~irel~ tebliğ eylemekti. M. Dollfuss, 
böyl': bır ~vaki kartısmda, vazifeyi 
kendı arzusııyle terketmediğinl iddia e
demiyecekti. 

Bafvekil muhafaza alhnda 
VlY ANA, 9 .A.A. - Neue Freie 

(Devamı 6 mc.ı sahifede) 

Gazi Hazretleri 
Hindenburgun oğluna bir 
teessür telgrafı çektiler 

ANKARA, 8 ( A.A.) - Re
iaicümhur Hazretleri Mart!Jal 
Von Hindenburgun velah müna 
•ebetüe Mareşalin büyük oğlu 
Miralay Von Hindenburga ati
deki teesnir telgrafını gönder • 
mİ!}lerdir: 

Miralay Von Hindenburg, 
Büyük devlet rein namdar pe 

derinizin vefatım acı bir teeaiirı 
le haber aldım. Mateminize can 
dan iştirak eder ve .ize en ıra • 
mimi taziyetlerimle beraber de
rin sempatimin ifade.ini takdim 
ederim. Miralayun efendim. 

Gazi MUSTAFA KEMAL 

Paşa bahçede 
Şişe fabrikası --
Başvekil Hz. salı günü 

temel atma merasi
mini yapacaklar 

Bakırköy Bez fabrikası da 
pazartesi günü açılıyor 

y. .. ~~ 
.t- '\ 
~ 

, 

lnnet PQfa Hazretleri 

Yeni 'kurulacak fabrikalarımı. 
zm temel atma ve inşa edilen fab

rikalarımızın da açılına merasimleri 
bu hafta ~çinde yapılacağından bu 
işlere ait hazırlıklar bitirilmiştir. 

13 ağustos pazartesi günü saat 
17 de Sümer Bankın Bakırköy 

Bez ve pamuklu mensucat fabri
kasının yeni kısmı açılacakbr. 

Türkiye .lş B:ı-nkasmca Paşa. 
bahçede tesıs edılecek olan şişe ve 
cam fabrikasının temel atması da 
ı4 ağwtoı sah günü Başvekil 11-
met Paşa Hazretlerile iktisat ve
kili Mahmut Celal Beyefendi ta • 
raflarından yapılacaktır. 

Bu merasimlere hükiimet erka
nı, mali müe~~eler ve birçok ze.. 
vat davet edılmışlerdir, 

Bir tren kazası 
~ 

Bir vaıon devrildi beş 
kiti öldü 

SOFYA, 9 (A.A.) - &lya. Kös. 
tendil yolcu Uenİnİn bir vagonu dün 
Radomir istasyonu cıİvarmda mabstan 
geçerk... devrihnİ§tir. 

Y olculanlan beti ölmüt ve on biri 
yaralanmııtır. Bun!oar t..taneye bl . 
clırdmrıtw· Miinakalat nazırı o-.n.. 
yollan müdürü demal ha.diae ;,,..,..ıme 
gitmiılerdir. 

~,J!l~il,.~'f:•nnı ~ :..!. 

- Tren ve tramvay ücretlerinin 
inmesi halkın yüzünü epeyce gül
dürdü ... 

- Ne çare oturduğu yerde lis
teyi szörüp ağladıktan •onra. •• 

Tel •, { Müdür: 24318, ,~.~, it leri müdürü ı 24319. 
İdare •• M a tbaa : 24310. 

Doçentler Vekili bekl~qorlar 
•• 
Universite için yeni bir 

kadro hazırlanıyor 
Bazı profesörler açıkta mı kalacak? 

Orta tedrisat kadrosu tastik edildi, 
3 gün içinde ilan edilecek 

Orta tedrisat umumi 
müdürü Haaan Ali Bey 
ayın 12 aincle Ankara• 
dan tehrimize gelecek
tir. Ayın ıs inde de Ma 
arif Vekili Zeynelabi • 
din Bey tehriımize gele
cektir. Vekil Bey bura
da kunıltayın kiitat rea 
mini yaptıktan sonra, 
bır müddet kalacak, U
niver&ıte Maarif işlerile 
menni olacaklardır. 

Oğrendiiimize göre, 
üniversitede yeni bir 
kadro hazırlanmakta • Maarif Vekili Zeynalôbidin Bey makamında 
dır. Bu kadro etrafında yiikRk tedri- te kadrosuna yeniden 5 - 6 ecnebi pro 
•t umum müdürü Hamit ve Tarım ve felÖr iltihak edecektir. Buna mukabil 
Teroiye reisi lhaan Beyler mqgul ol- Türk profesörler araamda bazı deği • 
maktadırlar. T eırin.ievvelde Oniveni- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Bulgaristandaki Türkler 
hicrete icbar ediliyor! 

Küçük sanatlar kanununun böyle bir 
tazyika vesile tutulmasına sebep yoktur 

. Küçüık ·~~atlar kanununun, diğer memleketlerde olduğu gibi, 
bızde de tatbiki maalesef Bulgar komşularımızda yanlı§ tefsirlere 
v; telakkil;re :rol açmaktadır. Son gelen haberlere bakılırsa, Bulga
nıtanda bızlenn hayretle karşrlamakta haklı olduğumuz bazı taz• 
yiklere de vesile ittihaz edilmektedir. 

Bu haberlerden anlıyoruz ki Bulgariıtanın bazı mmtakalarında
ki Tüık ırkdaşlarımızın evlerine &ilah aramak bahanesile gırilmekte, 
bittabi evlere girildikten sonra her taraf aranırken çapulculuk yapıl
makta, hatta oradaki Türklere Bulgariatanı terketmeleri açrkça 
söylenmektedir. 

Bulgariıtanda'ki Türk vatandaılarmıızın Bulgar kanunlarma her 
zaman riayet eden, kendi iş ve güçlerinde, model olarak kabul ede 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Kapanma saatleri 

Erken kapanmanın zararı 
mı oluyor, faydası mı? 

Tatbikatta haksızlıklar mı var? 
Bir çok dükkanların değişerek bakkal
laştığı veya manavlaştığı görülmektedir 

Mağazalarm, müeaae
aelerin •kpmları muay 
yen ea&tlerde ~ 
11 için belediyenin ver
diği kararın tatbikına 

l>A§lanalı henüz b:r haf 
ta bile olmadan her ta
raftan itirazlar yükael
meğe l>A§la.dı ve bu itte 
görülen kanııklık gün 
ıreçtikçe düzeleceğine 

arttı. K.ahzmıallar ce -
miyeti, müakirat bayi • 
leri, tütüncüler tiki.yet 
çilerin ön ıafmda gel • 
mektedir. K.ahzımalla.- · 
ce11tiyeti dün Ticaret ~ 
daama alqam1arı muay 
yen aaatte kapanma • 
nın aleyhinde buluna • 
rak bir müracaat yap· 
mış.tır. Bu müracaatta 
kabzunallar ÜZeT"inde 
uğrattıkları meyve ve 
aebzenin daima çürüme ve bozulma 
teılılikeaine man12 bulunduğunu ırözömi · 
ne koyarak, al<tamlan .aat 21 .. de ~e
ğil, hiç olmazsa aaat 24 le. dukkan
larını kapatma1arırun zarun olduğu .. 
nu bildinnekted · .. ıer. Ticaret odaaı 
yaptığı tetkikat neticesinde bu isteği 
yerinde bu!muf ve belediyeye vazi • 
y<;ti bild.innittir. Alakadarlann yap • 
tıgı tetkıkata nazaran, dükkanların 
alr.tamlan muayyen aaatıe kapatıl -
ması meselesi her kaymakamlık mın
~akaaında ayr ıayrı tefsirlere uğradı
gından başka b14ka tekillerde tatbik 
edilmektedir. Mesela tütüncüler la -
tanbul tarafında yani Fatih ve Emin
önü kazaları mıntakasında ıa.at 19 
da, Beyoğlu kazasında aaa.t 21 de 
kapanmaktadır. Sonra müskirat bayi
leri saat 19 da, fab.t ayni zamıında. 
müs.ltirat ta aatan bald<allar saat 21 de 
k~. Yeni usulün t&thikatı 

neticesi olarak birçok tütüncülerin 
bakkalLqıığı, birçok dükkanların da 
sebzeci vaziyetine girdiği görülmek • 
tedir. 

Mevcut kana.ate göre bu itin karış
masmm en mühim sebebi kapanma .;.ı 
atinin iki kategoriye aynlmıf olması
dır. Eğer bir kategori olaa hu kanşık
hğın ve ıikayetlerin aazlacağı kana -
ati vardır. 

Cumartesi sabahı içtima var 
Şehrimizdeki kaza kaymakamları 

cumartesi aahahı saat 1 O da belediye
de muavin Himit Beyin r:yaaetinde 
bir toplantı yapacpaklardır. Bu top -
lanbcla dükkiı.nlann adqam1an er
ken kapatılmalan meselesi görii§üle
cektir. Bilhassa tütün, müakirat va 
kahve gibi maddeleri •atmakla bera
ber ayni azmanda bal<kal'~·e eşyası aa 
tan dükkanların vaziyeti tetkik edi • 
lecektir. 
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TARiHi TEFRiKA: 109 

ittihat ve Terakki! 
\HARİCİ HABERLER 

Amerikada f el ak et ~~!.'.:...:...:..~-- ..!!!!l!D~ i 
Sporcularımız Moskova~ 

ı (BAHAEDDiN ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur. 
BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE) 

Yazan: A. C. 

Dr. Baha ettin Şakir Beyin imza
sıyla Iran meclislerine 

bir beyanname gönderilmişti 
Ostümdeki elbise parça parça ol- netretmİf ve vesateti hamiyetkara· 

du. Te,rinisani maaşını Batumdan. ne~zle hudutta b~lu~an ümera".~ 
Selmasa yol harçlığı yaptnn. Şimdı zabı~a t~vzi ve ırsal kılı:ı~ınak U· 

buradan inayetle geçiniyorum. Er- zere bır mıktarını da hey~ _muh~~
meni komite heyetile görüfllleğe remeniz namına göndermıttır· .Yu· 

'tt •• aman ariyet bir Iran aha- sulünde Osmanlı ümera ve zabıtanı 
gı gım z . . ·1 r f .. 

t d ik ettim. Yoksa dilenci na tevzıat ıcrası e ısanı ansıye 
sı e .1ar k pıdan kovacaklardı dahi tercüme edilerek vatandaşla· 
zannı e a • d .. · · h · 

Ne ise aç ta kalsam vazifemde- rmız arasın a neşru tamımıne ım-
k" batıma zerrece halel gelm.ez. 1 met buyurunuz. . • 

1 ~ • • b · Ey heyeti muhteremeı lranıye! 
Fakat 1,ıerın cereyanı unu ıcap 8 . b"l 1. . k' b h t 1 
eder. Hiç sermayesiz para kazana- .ız ı makke ıyızb. ı u.les~rHa ~de~e e-

k f ·kt· lm d - sı muv at ır gaı ı a.nıı ıye • 
cak kadar va ı ı ı ıaat o a ıgı· d" B .. k I n gerekse . . f d . A .1 ır. ugun gere ranı , 
mı itıra e er~· z. rermaye 1 e hükUmeti Osınaniyenin izmihlal ve 
çoğu ~azanınaga ıse aklım erer. indirasma çalı!JAll ve bütün islam 
ge<;elım. milletlerinin ebedi ve hakiki düt • 

Bahara bir buçuk ay kadar var. manı olan lngiltere ve Rusya Hü • 
Bu müdd.et zarfında Batuma avdet kfunetleridir. Aramızda çıkan idi 
veya buradan işe başlamak şıkla- ihtilafları kemali sür'atle tesviye e
rını ihtiyarda i~rınıza muntazrrıın. derek bunların istila tesebbüılerine 
Ermenilerin elinde bütün bütün o- kartı müttehit bir ku~ei müsella
yuncak olm":"1~ _iç~n mümkün ol· ha tesis etmeğe çalışmalıyız. lsla
duğu kadar utıklal 1~e. hı;-reket mu· miyefn istiklali bu iki hükumeti ia
vafık olacak. Bunun ıçın ıse B!"tum- liıniyenin derecei faliyet ve mesa
da olduğu gibi burada da hır ce- isine merbuttur. Binaenaleyh gerek 
miyeti hususiye teşkili ehassı eme- bu fikrin bütün vatandaşlarınız a-
limdir. Bu da hamdolsun husul raaında neşrü tamimile melhuz o-
bulmak üzeredir. . . lan her felakete, her tecavüze kar-

Riza ve Sezayİ beylerın elleı:ın· 'ı Osmanlılar destbedest ittihat ve 
-!en öperim. Mektubuma serıan ittifak olmaları esbabını tehiye e
cevap veriniz. Parasızlık ve. tas~- deceğin'ze ümidimiz berkemaldir. 
dukla geçinmek canıma kar e~ı. Sultan Hamidin saltanatı müste

Bu para me~elesindeki imsi.k dog· b~e ve hain~n~sine n~~ay.et .veril: 
rusu ,evkimi kırıyor. dıkten sonra ıki devletı ıslamıye bı-

Karde,im Hüsrev, Kenan, Re- ribirin·n karoe•i olacak ve bunla. 
cep ve Talha Kemaliye sel~ı ~h nn açtıkları livayi ittihat altında, 
sus ederim. Bizim aileden hıç bır ,imdi perifAJI bir surette Avrupalı
havadiı alıyor musunuz? Allahaş· ların esir ve mahkumu olarak ya· 
kına yazınız. Haıan beni unutma - f&yaD diğer vatandaşlarımız da top 
sın ı !anacak ve İslamiyet tevketi kadi-
T~rakki ve ittihat Cemiyeti tara· mesini bulacaktır. Her teyden ak

fından Tebriz ve Tahran milli en· dem lran, kanunu esasisinin bah,et 
cümenlerine gönderildiği Ömer ~a- tiği emniyet ve hürriyet içinde es
ci Beyin yukarıki mektubunda zık- babı terakki ve tealisini Eulh ve mü
rolunan beyannameler Dr. Bahat • aalemette aramalıdrr. Her ıhalde 
tin Şakir Beyin imzasını tıqıyor- mesainizde muvaffakıyat ve tesbi-
Ju. Bu beyannamelerde deniliyor- li.b auphaniyeye mazhar olmanIZI 
du ki: dua eder ve cümlemiz heyeti muh-

"Muhterem dindaşlarımrz; teremenize aeli.m ve ihtiram eyle • 
15 ramazanülmübarek 1325 ta - riz.,, 

rihli cevapnameniz vasıl olarak he- Türkiye • Iran hududunda çıkan 
yeti merkeziye. ~ası huzuru~da kı- karıtıklddar o esnada latanbul ile 
raet edildi. Hı.sıyat ve efkarıınız· T aıhran arasında notalar teatisini 
daki müşareketi samimiye hepmizi mucip oluyorou. Fakat Iranda met
memnun ve mabzuz eyledi. Millet rutiyeti idare teeaaüı ettiğinden, 
Meclisinin küıp.dma, (kanunu eaa- Abdülhamit ise istibdat idareane 
~i) nin tatbikine ve mer'iyeti ahka- armsıkı aanldığından bu notalara 
mına muvaffakıyetinizden dolayı Baıl>ıi.li tarafından verilecek cevap. 
sizi tekmil kalbimizle tebrik eder larm tekli hakkında ek!eriya ilıti
ve şevket ve saadetin'zi temenni laflar çıkıyordu. O günlerde, tetri
eyleriz. Bizimle hemhudut olan ve niaani 1323 te, lstanbuldan Pariste 
oindapmız bulunan bir devle~ i~ Terakki ve ittihat merkezine gön
lamiyenin ahkamı mukaddeseı dı- deraen bir mektupta bu meseleye 
niyemize teban usulü idarei meş- dair fU izahat veriliyordu: 
veret ve metrutiyeti mülkünde vaz' - Bitmedi -
ve tesis eylemesi, yalnız bizi değil. 
bütün i.'emi ialamiyeti de memnun 
ve ,adan eylediğine tüphe yoktur. 
Serhat meselesi münaaebetile hasıl 
olan heyecan ve enditeyi tedabiria
kilane ile teskine himmet eylediği
n· zden dolayı ıp.yanı tebriksiniz. 

M. Mussolini 
Kendi idare ettiği bir 
tayyare ile geri döndü 
ROMA, 9 (A.A.) - M. M_..,ım; 

bizzat İdare etmekte olduğu üç motörlü 
bir deniz tayyarui ile Gaetadoıııı OatOe.-. 
ye muv.....ı.t eb:nİ.•hr· 

Tayyarede hava iıtleri nezareti mü.. 
tetan cıeneral Joul V..Ue, Faşiot fob. 
aı t.at.ibi umwnisi, miliı erkanı , har • 
biye reisi kont Galezzo ve Atlu Okya.. 
nmu aeferiıııi yapmış olan binbaşı Pi • 
aeo bulunııyordu. 

dan Leningra' da gittiler 
Sıcak dalgasından yüz

lerce adam ölüyor 
1 •••••• ' 

Bütün nehirler kurudu, milyonlarca hayvan 
ıstır p içinde kıvranıyor ve ölüyor 

' .....• ' 
Sporcularımız şerefine Hariciye komiserliğin~e 
bir resmi kabul yapıldı ve nutuklar söylend• 

NEVYORK, 9 (A.A.) - Hemen ı Cenubi Dakta'da, haftamdaııbe· 
bütün Middle • Veat'te yeni bir aı • • ri :rağınur yağmadığından, ekinler 
cak dalgası eanekte ve büyük ıztırap mahvolınuı ve köyler bu yüzden de • 
lara &ebep olmaktadır. İov& hüküme- ri.n bir müzayakaya dü~üttür. 
tinde 4 kiti ölınii4tür. Kausas C'ty'de Bir milyon hayvan öldürüldü 
hararet 108, lllino~o'da Sprişf~eldo'de NEVYORK, 9 (A.A.) - Dün Ot-
104, 1-2 fahr~ıt derec'"!.ıdı':: Bazı tmnva • lcwa • da gölgede hararet 
yerlerde fevkalade aıcak ruzgarlar • 114 faMenheit de-i ôdi. Bu rakam 
dan dolay.~ v~iyet fe,...lllfllllttır. Hay bir rekor tetkil etmektedir. Ch'cago'.-
vanlar ~uthıt aurette ıztırap çek • goda, müthit 5urette aı&kal14nu1 bır 
mektedır. milyon hayvan, hükümetin emriyle 

M. Rooaevelt, kuraklıktan zarar ıztıraplanna nihayet verilmek Üzere 
görmüı olan yerleri gezmiıti.r. ~.ak:; 

1 
öldürülıniiftür. 

tada toz bulutl~ ~raamd& b '!: g~n a 850,000 hayvan da öldürülmek üzc-
dıktan sonra, Reıaıcumhur, hükume • re ıatın almıım_!br. Vaziyetin tabii ola-
tin _!<uraldık ~sele~e bi.r ~are !'ul " bilme.i için 50 milyon ~a ha~:"" 
maga çalı;ı.acagını soyleınıştır. :m:ak satın alınmaSl icap edecegı zannediJi 
dalga•r, timdi Rocheuseş ve Apala -
ohea dağlarmdan cenuba, Meksika 
körfezine doğnı eomektedir. Yüzler
ce k.:..nse, yerlere serilıni~tir. Bu yaz 
aayıaı 1,500 olmuş olan ölüm vaka • 
ları g'ttikçe artmaktadır. 

Fra.m Credit idareoi Oklah<>Dld 
hükümetini kuraklığa maruz kalınıt 
ve yardmıa lhtiyacı olan hükümetler 
listesine dahil ebnitıir. Bu idare fUD• 
diye kadar 21 devlete yardan ebnış • 
t 'r. 

Sahra manzarcuı 
NEVYCRK, 9 (A.A.) - Tekaasta 

Misuri vadisi Üzerinde bir uçu§ yap .. 
nuş olan Amerikalı bir tayyareci, ku
raklığın feci neticelerini rnü~hede 
etmiştir. Yüzlerce mil mesafede her 
şey kavrulnu14tur. s ·rçok göller, ne
hirler ve dereler kupkurudur. Bunla • 
rın çamurlu yatağı, kızgın gün.,.in al 
tında ta.ş keoilmqtir. Sahra, göz ala
bildiğine bir çöl manzara•• arzetmek
tedir. Bütün bu aahada ne bir &a.p ye
tillik, ne de bir hayvan görülmekte : 
dir. Yalnız mevaıti değil, fakat ehlı 
hayvanlarla, kümes hayvanları da ta
ma..-niyle telef olmuttur. 

Havre şehri 

Hindenburg için 
Matem tutmıyor 
Belediye reisi Dahiliye 
nazırına bir mektup 

göndererek itiraz etti 
HAVRE, 9 (A.A.) - HaVTe me • 

busu ve belediye reiısi, 7 ağustosta res
mi binalara 1-tem baynağı çelôlımeR 
hakkında <lahilire aezareti.nin talimatı· 
na fU cevabı vern:ıİşt:İ'I': 

M"""f&I Hmckoııburgun vefatı ma · 
t.,,..m., iştirak ecleımiyeceğime mıiite • 
essifim. Bürjuvaziye ve işçi ilemine 
mensup erkd< ve kadınlanın onun ida
resi zamanında tecemmu · kamplarında 
hap.edilıniı oh!ulolarmı ve yaptlaın bü
tün cinayetleri luınru otoritesi altına 
a!mış olduğunu uoutaınuyac:ağmn. Hôn
denbırrgun öliimij bizim için ne bir se
vinç ve ne de bir mortem günü olamaz. 

BERLIN, 9 (A.A.) - Reiı.icumlıuT 
M"'"""'1 HfocS.mburgun daha yeni ya • 
prlmı milli cenaze merasimi clolayraıile 
hükumet bu oene 26 ağıntosta TlllllleD
berg zafetinin yftdönümünü tent et -
mekten sarfnıazar eyle!Dİftİr. 

BERLIN, 9 (A.A..) - 19 ağu .. 
to.ta yapılaca.lr olan reyİimı faaliye
t.ine aym 13 ünde saat 20,30 da M. 
Goebôe-h'in bir rıuUou ile ~
tır. 

M. H>tler, 17 ağusıto.ıa b,_'.ka bir 
nutuk söy<li,..,.,.a.u,.. 

M. Doumergue Parise 
dönüyor 

TOULOUSE, 9 (A.A.) - Batve
kil M. Doumergue Pariıe dönmek ü • 
zere bugün bundan aynlnuft.rr. 

yor. 
Sıcaktan bayilanlar 

ROCHESTER • AMERiKA, 9 (A. 
A.) - Reisicumhur M. Rooıevelt, A
merikan lejiyonunun mitinginde 20.000 
kiti h=unmda söz eöylerl<erı birçolk 
knaeler, sıcaktan ba.yılmıfl""'1ır. 

Atlas ve Bahrimuhit "ahillerinde, 
bava, nisbeten mutedildir. 

Kuraklık ve mahsulat 
V AŞINGTON, 9 (A.A.) Hü-

kiiın •ürmekte olan müthiş tru....ıdığm 
çiftçüeri daha az mahsul yetiştiomeğe 
$evkeden ve kendilerine bundan clola
lı tazminat verilmesini İcap ettiren hü
kiımetin siyasetinin derin ı..:.- •urette 
değişmeoine sebep olacağı zamıeclili -
yor. 

Bu zan, diiı:ı ziraat nezareti tarafm· 
dan neıredilen raporla takviye edamit 
bulunu:roır. Raporda bu ..,,... İçİG yal
nız 9, 195,000 balya pamuk mahsulü 
tamin edilmektedir ki, bu tabii mah
ıuıl, yüz.de 60 dır. 

Rapor, pamuk ha.urun balya baım
da i:ki dolar yiil<selınesine sebep al • 
muttur. 

Sarrede bir mesele 

Polis müfettişi 
Tevkif edildi 

Cürmü bir ecnebi hakkında 
ecnebi makamata 

ihbaratta bulunmakhr 
PARIS, 9 (A.A.) - S- polis mü. 

fettiti M. Deuteııiclı, bir Saar'h haldan
da ecnebi makama ihbarattıa bulunduğun 
dan dolayı dün öğleden sonra tevkif e
dilmittir. 

Muaddel Alman "-mu mudbince 
bu cünım ......,i iki &ene lıapİI cezası
nı miiftelııimdir. 

BERLIN, 9 (A.A.) - Havas •.iaın· 
11 h>ldiriyor: Saar bükürnetinin zabııta 
vaaıtasile Saari:rrülrken Alınıtuı birliği 
merkezlerinde taharriyat yaptnı;ıMtsı ve 
birçdı: vesikaların ele geçmesi üzeröne 
resmi Alman ajaımı Saar hükUınetini 
(hukuku ihlal) etınekle ittilımn edi . 
yor ve ( Saar hiikiımeti, mülteci Al -
manlann tesiri altında adliye otorite • 
sini ~ıl<ça istihkar edecek derecede 
nilli Cermen1:.k düpn-1ığına kendini 
kaptrmuştır) diyor. 

Çinde vaziyet 
TOKYO, 9 (A.A.) - Foucheou'

dan g~len bir telgıWa gÖtt, Çin vili • 
yetlarinden F ukienin ,imalinde buıun
Fı.ıming F r..,.ız katoli.:. lcilDesine ko
m~t kuvveolılm hücum etmİftir. 

Jlır Franorz ıı..,. gemisi, F.-aız te
baasnu muhafaza için Santu_,... doğ • 
ru hareket ebn.İflİr. 

Çin kuvvetlerinin tayyare bombar • 
ıhmanlan kızıl kıwvetlerin ilerıleımeııi • 
nİ hiç olmama timdilik, duNlunnuıa 
benziyor. 

MOSKOVA, 9 (A.A.) - Ali be· 
deni terbiye meclisi reisi M. Antipof 
Türk aporculan heyeti ıerefine bir zi 
yafet vermiıtir. Ziyafette Türk sefa· 
reli erki.nı, Türk sporcuları Hariciye 
komiaerliğinin yük&ek memurları, ali 
bedeni terbiye meclisi erki.ru, Soyyet 
sporcuları ve matbuat mümessilleri ha 
zrr bulunmuşlardır. M. Antipof, Türk 
•porculannı ıeli.m\ıyarak Sovyet Rus 
ya ile Türkiye arasıncl.aki spor mün.J.· 
sebatının her gün daha muntazam Dir 
şekil almakta olduğunu ve lıer iki mıl 
Jetin karşılıklı be•lediği do•tluğun bir 
<lelilini teşkil etmekte olduğunu e • 
hemmiyetle kaydebnittir. 

Fevzi Bey Türkiye ve Sovyet Ru&• 
ya şeflerinin &ıhhatlerine kadelurıi 
kaldırarak Türk aprcularının arasın .. 
daki dostluğun tezahürüne yeni bir ve 
sile olduğunu oöylerniştir. 

Cevdet Kerim Bey uzun bir nutuk . 
İrat ederek Türk • Sovyet dostluğu • 
nun hüküınetler dootluğu çerçeve&iru 
ta.şarak m ' il etler dostluğu halini a.I • 
dığını beyan etmi,tir. 

M. Butkusof, Dinaıno stadyoınu • 
nun büyük kıtada bir resmini Cevdet 
Kerim Beye hediye etmi~ıir. Diğer ta
raftan Moskov.aya gelen lvanov spor. 
cuları heyeti de Türk &porcularını lva 
nova davet ebnişler ve g~en sene 
Türk tak.mu ile yaptıkları maı;r göote
ren çok güzel işlenmit b'T çekmeceyi 
Cevdet Kerim Beye talidim eylemiş • 
!erdir. 

MOSKOVA, 9 (A.A.) - Harici • 
ye komi&erliğinde Türk aporculan ıe 
refine bir resmi kabul tertip olunmuı 
tur. Reami kabulde Türk &porculan, 
Türk'.ye ıefareti erkanı, M . Kreatinı· 

ki, Karahan, Suriç ve Hariciye k~;. 
ıerliğinin ve ali bedeni terbiye "' t 
!isinin yüksek memurları ile So~:ri 
sporcuları ve matbuat mümessıll 
hazır bulunmuılardır. • 

Akşamleyin Tıirk sporcuları lA 
n"rıgrada hareket etmiılerdir. 

* * .. 
LENINGRAT, 9 (A.A.) - 7 ~: 

tosta maçlardan aonra gece §"bir 
spor şuralan namına yeni MosyoY'-: o
telinde 400 kitilik bir ziyafet verıl ; 
di. İcra komitesi aza.omdan ve •P0 

ıürasr reiai Antipof yold14, iki ınille
tin dostluğundan, spordan ve bu te.; 
maalann dergerinden balıseden ~ 1 nutuk söyledi. Maalahatgüzarmuz • 
zi Bey vatandaılarr hakkında gö•~e
rilen samimiyet ve alakaya teşekkiıl"' 
den, Cevdet Kerim Bey çok alkıtla • 
nan güzel bir mukabele yaptı. • 

8 Ağuabta tayyare iataayonuna I' 
d'ldi. Arkadatlar uçtular. Saat 17 ~e 
Hariciye tarafmdan hariciye konag• 
parkında çay ziyafeti verildi. Çay.d• 
Hariciye komiseri, fal"k itleri mU.du .. 
rü Karahan, Suriç yolda~larla sef":• 
ret im· z erkiını ve askeri heyetia>l:ı 
rei$i Emtn Pqa bulıın.fu. , 

Voks teıkilatı bir ziyafet verd~ 
Ziyafetten evvel mü.stesna aanatk3!' • 
lar tarafından çok yükaek bir ko,...ı' 
verildi. Saat 12 de Leningrada hare
ket ettik. 

Bugün Leningradda}'lz. lotuyon • 
da teıkili.t mümeaa'lleri, spor ıutalır 
n ve halk kütleleri tarafından çok 
aamimi ve heyecanlı surette karırla,,. 
dık. Şehrin en güzel oteli olan M • 
toryaya yerleıtik. Havalar güzelleJ • 
ti. 

M. Hitler . bir nutuk söyleyecek 
BERLIN, 9 .A.A. - M. Hitler, ağustown 17 sinde yani arayı ıınııı· 

miyeye müracaattan iki gün evvel Alman milletine hitaben büyük bir 
nutuk söyliyecek ve bu nutuk bütün alman rtıdvo istasyonları taraırt" 
dan nefredilecektir. 

Sıhhiye müsteşarı Zonguldakla 
ZONGULDAK, 9. A.A. - Sihhiya mü•tetan Doktor HüsameltİJI 

Beyin refakatinde bulunan sicil umum müdürü Doktor Zihni Süleymatı 
Bey amele yerlerini tetkika devam ederek dün ı, Bankan ocaklarında 
1800 metreye inmif ve işçileri madende çal1J1rken tetkik etıniftir. 

Almanya da affı umumi 
BERLIN, 9. A.A. - Hükii.met,devlet reiJiği ile hükii.met 

nin tevhidi münaubetiyle bir affı umumi ilnına ve ba:z:ı siyaai 
lerin allına karar vermiftir. 

Resmi ceride al kanununun metnini bugün ne,redecektir. 

'reisi~· 

Üzüm piyasası düzeltilecek 
IZMlR, 9. (Milliyet) - Uzüm piyasasının dü,üklüğüne ~Jet 

bulunması için yapılan toplantılara devam edilmektedıir. Bugün de ih
racatçılar birliği Fırka reiıinin (.ftirakile bir topl4ntı yapmıftır. Top
lantıda alakadarlar alınmaaı lazım gelen tedbirleri izah ettiler. Neti· 
cede görüfelen meselelerin vekôlete bildiıl:lmerine gelecek cevaba 11ö
re haraket edilmesine karar verilm~tir. 

78 kaçakçı daha yakalandı 
'ANKARA, 9.A.A.- Ağustosun ikinci ha/tan içinde üçü müsaJe

meli olmak üzre 47 kaçak vahası olmuftur. Bu vahalarda 78 kaçakçı, 
15 köstere ta.,ı, 16 fr4nsız altını, 3 kilo 230 gram e11rar, l ftit makinesi, 
6 kayık, 3 gram eroin, 11 gümü' mecidiye, l tabanca ,74 koyun ,1261 
kilo gümrük, ve 172 ki.;, inhisar kaçağı ile 34 kaçakçı hayvanı yaka
l11nmıfttr. 

Baf rada zelzele 
B..&<FRA, 9 (A..A.) - Dün gece sa

at 2ı,JO da §M'ktan garba doğru bir 
a.anÖye kadar oüren ani ve tMldetli bir 
zebele lüasedilımittir. Haaar yoktur. 

Gümrük ve inhisarlar 
vekili Şilede 

Malumdur ki kürrei zemin üze
rinde yaşayan her mümin biri biri
nin kardetidir. Hak taala ve tekad
des Hz. Kur'aruaziınünanında 
"Elmüminun ubuvvelün,, buyuru
yorlar; fakat Osmanlı ti.ç ve tah • 
tında oturan Sultanı hazır Abdül· 
hamit nice evamiri ilahiyeyi iaga 
etmediği gibi bu hikmeti celileyi 
dahi idrak edemiyecek kadar aciz, 
mecnun bir adamdır. itte her iki 
taraf bunu b"lerek biribirile kar -
de,çe ya~ası, biribirine desti u
huvvet ve ittihadı uzatarak birlikte 
calışması mukteziyatı diniyemiz • 
dendir. 

(_E_C_N_E_B_i_M_A_T_B_U_A_T_l_D_A __ O_K_U._D_U_K_L_A_R_M_l_Z_) 

ŞiLE:, 9 (A.A.) - Gümrii4< ve ôo • 
hisarlar nıkiıli ve la.tanbul mebu..-.o 
Ali Rana Bey buraya geldi. H.ı.lan bir 
çok dileklerini dinledi. Bu meyaada ,V 
çimi odun ve kömür illerine bağU a.ı;ytii• 
miizün odun ve kömü.r nakliyat ve ;ı.. 
racatma ait umumi bir fikayebni ~ 
haldı bularak bu husl115ta halkın ldıi • 
ne bir karar ittihazı için ziraat veki " 
!etine bir tdgraf çek....S lstanhu!a bıv 
reket etti. 

Abdülhamidin harek"t ve icraa
tı mecnunanc,inde m"lletin reyi, 
arzusu yoktur. Millet ile Abdülha
mit ayrı ayrı şeylerdir. Emin olu • 
nuz ki tercümanı hiHiyat ve efkarı 
o~uğumuz milleti Omsaniye için
de bu serhat meselesinden dolayı 
sizin kadar meyus ve müteessir ol
mu,lardır. Abdülham'di bu suretle 
ikaı cinayete sevkeden esbap ve 
müeasirattan birincisi tarif ettiği
niz veçhile dahili lra~a ba,lıyan 
ef'ali inkılabiyenin memlaki Osma
niyeye vehmi rirayeti, ikincisi de 
fU son zamanlarda Anadoluda söz
de zuhur olan vekayii kıyamiyenin 
saltanatı katili.nesine n'hayet ver· 
eğe müstait olan deh,etidir. Mil

leti bir vaka ile oyalıyarak fikri 
hürriyet ve adaletin intitarı seriine 
mani olmak istiyor. 

Bizim vazifemiz her iki illeti 
İslamiye efradına hakikati mesele
nin tefhimile hadisatı fecianm zu
huruna meydan vennemekfr. ı,te 
cemiyetimiz bu maksatla Osmanlı 
zabitanına hitaben bir beyanname 

Mussolininin kadın 
hakkındaki fikri 

Matmazel Elena Gouet Muuolini ile 
mül<ikatt2 bulunmuı ve ltalyan kadını 
ha~kmda.~ fikrini •ormuıtur. Muuo
lınt kencllsıne fU cevabı venniıtir: 

'Birçok kadınlar iktuadi bulırandan 
dolayı dııarıda iı görrneie mecbur ol
Juklan için kendilerini mazur görü • 
rüm. Lakin kadının esa• vaz.ileai anne
liktir ve muhiti, eşk ·..; gibi eu olacak· 
tır. Fllf!4l hükumeti, bugünkü ltalyan 
kad•nlannrn eski Roma kadmları gibi 
bütün hayatlannı evde, örme ve doku
ma iılerile geçinnesi.ni istemiyor .. Hü
kumet kadınlarımızın, kocalaruıın <1e

ya erkekler:n mütemmim bir uz;11u ol· 
malannı arz.u ediyor. 

'Ftlfid rejimi, ltalyan kadınını umu· 
,,,; hayattan uıoal>l'1f!ırmıyor. Sendika· 
!arda bir koç kadın memur vardır ile
ride korporasyonlara do kadınlan. ala
bileceğiz. Bir kadının bu gibi memuri
yetlerde bulunmtuı, ancak bir kaç ev
MZfı haiz olma.sına bağlıdır. Resmi dai
relerde b:Le memur kadınlar mevcut • 
tur. Kanunlarımız, ltalyan kadınları
"' himaye ediyor. Bununla buaber 
Ftıf!•t rejimi Italyan kaduılannın ta,,; 
man~aile anno olnHUına ve bu tabii 
m".yılıle bulunmasına bütün kudretilc 
çaıtftyor.,, 

Elena Goaset bu muhaıJereien sc-ooo 
ra, ita/yan kadınına dair fU mütalea-

1 
da bulunuyor: 1 

ltalyan kadını balodan hOflanmıyor. 
Yalnız tiyatrolara ııe sinemalara de • 
ııam ediyor. ltalyan kadını çok muha
lazakiir ve dindardır. Memleketine 
çok bağlıdır. Fıqist rej:mi kadın için 
mühim tedbirler altnııf ııe kadınların 

yüksek vaziluinin neden ibaret oldu
junu göatermiıtir. Faıiu idare•i /tal· 
yan kadınına eaki vazifelerinden maa
da bQ.fka vazifeler de verm 'ıtir. 

Faşist rejimi, zevk ve eilence kadı
nı iatemiyor. Ne•lin devamına ve ço .. 
ialma.ıına yarayan Faal bir uzuv olma
•ını iatiyor. 

Bundan dolayıdır ki Fafut rejimi, 
ltalya kadınım, cihan güutllik miUa
baka1anna ;ıtiriikten menetmiıtir. 

Corriere della Sera) 

Efganiatanın genç kralı 
Algan°&tan'ın Simla Başkonaolosu 

Serdar Sal<ihattin Han dün Kiihii'den 
arxldinde (United Pre••) muhabirine 
fU beyanatta bulumnuıtur : 

- Zahir Şahı daha ıehzadeliji za. 
mamndan tanınm. Benim ü~rimde da 
İma kabiliyetli bir genç tu 'ri bırakmıı
tı~. Fakat b~n Algan milletine liiyık 
b,r mabut seıırye&ine yükHlen genç 
Krala derin bir hürmet ve takdir hi•· 
ler;"le bağiıyrm.,, 

Konsolos Kiibil'de üç hafta kalarak 
Kral Hazretler. le dahili ue harici •İya. 
set hakkında uzun mÜfaVereler yapma. 
ia Fırsat bulmuıtur. Müf(lranileyh, 

Kral Hazretlerinin bilhas6CI metafizik ı Kabilden Hindi.tana olan seyahatini 
ve Fe~efe tetkiki ile meıgul olduğunu zikretti. Demiryolu inıaatına karar ve· 
görmüıtür. Fransız l'san ve edebiyatı· r:ldiği takdirde hükümetin bu ifi hava· 
na vukufu yüluek derecededir. lngi • le edeceği bir Avrupa ıirketi olup ol
liz;ceyi pek iyi bilmiyor Fakat Fransıı· madığrnı sorduk. Saliihattin Handan 
cayı ana lisanı gibi ko~uşabiliyor. aldığıf1l!Z cevapta Afganistanrn demir-

Genç Emir, maddi ve fenrU terakki yolu inşaatına karar verdiği takdirde 
nin memlekcli garbi usullerle anileı· mafaemeyi hariçten getirerek devlet 
tireceğine inanmakla berQber, lsliim demiryolları inıa ett :receğini öğren • 
din 'ne ve hayatın Şarktaki manevi kıy- dik. 

k ı Algan Milli Bankası tarafından hü-
metine uvvet e baj,,dır. Onun kanaa- kumctin himayesi altında tertip edilen 
tince beşeriyet ebediyet ve iilemi mô-

d k ticaret aergi.ai ağustosta açılacaktır .Bu 
nii peşin e i Faaliyetinde nihayet ga-

k l<!rih Algan iuikliil gününe te:sadül et 
yeye ı>arma için vasıtadan bafka bir 
şey olrruyan maddi terakkile ikt;Ja et- mektedir. Bu •erııi İçin Hindistandan 
memelidir. aldığımu: ceua.ılar ıayani memnuiyet • 

Zahir Şahın dahili idare iılerinde ba tir. 
ba.sınrn siyasetinden ayrılmtuına .ebep (The B"""""4y Chronicle) 

yoktur. lalahat yapılnwılıd.,.. Fakat mü Sovyet Rusya ve Ja
e .. ir olabilmeai için yavtq, ilevamlı ııe 
ilrtiyatkiirane olmalıdır. BabcuınJan ponya hava kuvvetleri 
I arklı olarak önünde geni, bir Faaliyet Sot1yet Rıu hava kUtllletleri 46 filo· 
aalıdaını haz:ır buluyor, fakat Nadir Şa dan ve 35 mihtakil miilre:u:den mürek· 
hın arzu•undan daha aeri bir terakki keptir. Deniı hava krnıvetlerinden de 
göatermesi temenni olunur. 13 Filo ile 16 müstakil miilre-ye ma· 

Yakın i&tikbalde Afgani.tan.Ja de • l.ktir. 

Ali Rana beyin bu tavusut ye to
§"bbüsü halkımızı çok ıevindinniı • 
tir. 

Çalınan dinamit 
M. Roosvelti öldürmek 
için mi kullanılacaktı? 
ROCHSTER • MINNESOTA, 9 (/< 

A.) - Rochster'deki br antrei>ocl.aD 
60 librelik dinamitin çalnın.or, burada 
büyük bir eodite uyandrnmfbr. 

Zira bu hmıızlik, buraya .An><fll<"" 
lejiyonunuıı mitinginde bulunmalı: üze' 
re gelen M. Roorevelt'in ziyareti giiniİ
ne teaadiif wmıtir. 

50 polis hafiyes.i tahaniyata baf~ 
lamıp. Reıomi memurlar, e·•"•eloe 
buna benzer sir.katler olduğunu h,.,,... 
vermektedirler. ,,.. -

miryolları inıa edilecek mi? Bu nıale ..... ,., · d d" 00 .._..,_ 1500 
T• rın a e ı 27 "'"· A • l K h f• 

kon•olaa hazretleri: 'Kat'i ihtiyaç hia- ,.eJmeleı;e 1200 ü dahiü müdafaa- mıra ondiryotİ• as 
sedilinciye kadar beklenecek,, cevabını ı · edilmiftir. Tay, ilerin a- ATINA, 9 (Milliyet) _ lcka ada· 
vermiştir. Bugün makineli nakil vası- « .tf"9" zabitan ve neferlerle birlikte • arnda ôoıtiratıate çeJci.~iş bulu.nan. ~-' 
talan memleketin ihtiyacını tlltmin et- elli l>ıni teCClllJÜZ etmA!ktedir. bık Yunaniıtan reisicumhunı ...... ,.... 
tiği için k mse bu lüzumu hiuetmiyor. Japonya hava kuvııctleri ise 2523 Pol Kooıdoriyotis ağır Wi'ette ı..str 
Otomobil hem daha rahat, hem de da· tayyareden mürekkeptir. 1385 i taızr.. lanmıştır. , 
ha ucuzdur· ruzda ue 1138 i müdafaada kullanıl- Ati nadan mü""c<ılen doıkıvrlar çal'" 

Kon•olcb Hazretleri misiil olarak maktadır, 'w rlmııtır, 



..... 

l:LE 
Toz ticareti 

'el E./e'!;'!im, bir yeni keJilten bah
ltJiıı ~:Bu lıe,ü ba.ı ınaJde -
ı.. ··· toz eJilme.tdir. Bizim mem
;:fe l'eıli giren ba ifin ilerisini. 
U6, 

0 
Pwiak göriiyonım. Bu Jte,il 

İçi,. ~e Brua•a - fena yapmak 
ıt ~ılcaı fabıiluıda tatbii edil -
l'ıııııtı riinlerde bir de Scımsanııla 
llııf. rta lozu fabrikan açJacak-

8• to:ı l'CIP ak _ı·· .. f~
.. '' --llJUID ... ,,__ .. 
ıııf;kılur :.~ılamıyan feyleri .alıla 
le ve ote;ııe beriye lıola)llılıla 
~tip aabnalı.. Bar ıtuldi imla 
ıfC14i toz yaptığımız gibi Samsun 
ıtıcıa. 1«af '! yumUTtala~ tla bozul -

it 11 i'l'e toz edeceğa. 
ı eıa bu ten bah.tne evvelce de 
~ C?_tıniştim. O zaman fikirleri 
iirtı, /ıq/_ıne ııetimıeyi tekliJ ettiy -
VQ • Bu seler baf ka bü fikrun 
.:,• ~~ yazacağun. V iikıa bu li
ıtııı ~ aldıran, mühim.eyen yok 
le, q ben llGZilemi yapayım da is-

EJ"ltob,",ı etsinler İ$ter etmesinler. 
lııtıl ezıdim; bu toz edilen feyler 
<I, bF:J.,an feyler değil na? o hal 
'iiıı e satılmıyan ft!Y yalnız 
Ilı e 1'rnıurtcı mı? Kiih lındıklan
~· lıQJı iiziimlerinıiz, incirleri -
~Clftci tütün ve tiltilılerimizin 
l'o 111İİtferİ bulamadıkları olu
to r. Oynı len uwllerile banları da 
ı:,,lapş,zJı olmaz mı? Bu suretle 
~q '!ı to:zu, ~ tozu, incir to -
ft•~tilı tozu yapılır ı:ıe icap ettik 
li ~l~k üzere satılır. M~e
~f·· ırnmayan ~yleri ten etmelı 
lı/ llnii böylece kabul edince, sa
~1Yan kitap, romcm, risale, ga -
C eler; ele toz etmek fena ıım olur? 
~e bu tanda DIÜftuİ balunaını-
6i/· r ak.im bahçesi de tozatula -
b~.:ulii kimin keş/ettiğini 
~ ama Mıtılılı anaların 
1 lııprak haline gelıli.ğl1w naza
ıZ:: ~ kefil ötedenberi bizde ma 
ti ınıiş. Ancak )'iyecei maddele 
rt?e t<dbikını düfiDınıemİfİz. Şön
~ ~ıyorum: Neden bnal Ban -
4Q ~. kasalarının KoJr. -
(' :ıı '!alinin ııe dalıa Mdılığa ltiyik ::;a lciwn değil) bazı binaların 
llıı. en tor toprak içinde old-.ğu -

ihtikar yok 
et ! •dahi malftm ola iri lstanbal
; ıhtikôr yolıtıu. lhtilıiin tetkik 
r il tefkil olanan ionüsyon bu ka 
~<lrt ı:ıenniş. Biz de zılten hep bu -
"• rıtera.\ etmekte idi. Çok pikür 
~ i6 ki ihtikar. yok ••• iyi ama 
r:;" Yİyecelr, er:ııak, fU bu, lokan
& cır, bircılıaneler atef pahasına. 
ıt tıııq ne diyelim. Komisyon azasın 
<ııı bir zat bana banu izah etti: 
~ lhtikcir diye bir malın mevcu 
~ llcuzca toplayıp litdleri yiik
tııal fıtıeye elerler. Halbuki piymada 
<t toplayan yokttu. Sadece yih • 
ıt'!. ~ Y~ne yüztle 80 -100 kare
~"'::1cır. Bıma ela lhtilıar d-ez, 
it 'ffllılık deniı'. Komisyonaına~ 
/, PalıalılıA komiayona değil • 
"'·,, 

FELEK 

l:ıJih Rıfkı 8. Moıko-
vaya gitti 

~ lıt o'Yada tıcıplanaca.k olan 
~)et muharrirleri kongresine 
~ ~ edecek olan Bolu mebusu 
~ li"°miyeti Milliye ref'tkimizin 
~arriri F alilı Rrl'kı Bey dün 
~ vapurla hareket etmİ1lİr. 
b •riate buhman Mardin me
~~ 'Y akup Kadri Bey de oradan 

t
~ovaya hareket eclecStir. 
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Gene grafik ve ista

tistik meselesi 
BELEDiYEDE 

Be yoğlunda 
Karahumma 
Bostanlara hastane mec
ralannı akıhyorlarmı~! 

Son günlerde Beyoğlu taraıfla
rmda icara humma ha-staLğı art
mıştır. Bilhassa ŞiJl.i ve Maçta 
semtlerinde bu hastalığa daha çok 
tesadüf edilmektedir. 

Belediye, uhbiye müdürlüğü 
hastalığın önüne geçmek iıçiıı ted
birlew almaktadırlar. Yapılan tet
kikat neticesinde, Şişli Etfal has
tanesile Şitlideki Fransız hasta
nesinin lağımlannm umumi mec
radan Beşiktaş deresi yolile denize 
akıtılıp, civar bostanlara akıtıldı
ğ~ ve bostanların bu hastane la
ğnnlarından gübre makamında 
istifade ettikleri anlaJılınıftır. 

Taze lağım gührelerinin bos
tanlarda serili bir halde bulunma
SJ hastalığa sebep olmaktadır. 

Beyoğlu kaymakamı Sedat B. 
belediye doktorlan dün bu civarı 
teftite batlamıılardır. Bu şekilde 
ihastahane lağımlarından gübre ma 
kamında istifade eden bostan 
sahipleri tecziye edilecektir. 

Yeni yol vergisi 
Henüz birçok mahallelerde 

yeni yol vergisi lis-teleriınin ha-
zulanmadığı anlaşı!Dll§br. 

Belediye kaymakamlıklara bir 
tamim göndererek y<o! vergisi 
cetvellerinin hazırlanmasını bil -
dirmiştir. 

Cetvelleriı haııırlamakta ihmal 
gösteren mahalle mümessillerinin 
vazifelerine nrhayet "Yerilecektir. 

Seyrusefarin meııediidiği 
bir kavis 

Altıncı ®irenin arkasında, o
tomobillerin geç.tikle?i dar kavis
li yoku§tan badema seyrüsefer 
meneclilmiştir. 

SIRKETLERDF 

Telefon şirketinde 
tetkikat 

lstanbul Telefon şirketinin 
muamelatını tetkik eden ve devir 
İflerile me§gul olan komisyon 
dün ikinci içtimaını yapmış ve 
tetklklere devam etmiştir. 

içtimada latan-ul Nafıa ko
miseri Civantir, telefon şirketi ko
mi&eri Nurettin, Ankara telefon 
müdürü Niyazi ve maliye müfettiş
lerinden Celal Sart Beyler bulun
muılarciır. 

Bu toplantıda görüşülen şey
ler hakkında kat'i bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. 

Saat kiralarının 
inmesi 

• 
Yeniden bazı noktalar üze

rinde tetkikat yapılıyor 
E.lddrik, haTagazı ve au saat

lerinden alınmakta olan kira üc
retlerinin indirilmesi hususunda 
Nafıa vekaleti tarafından verilen 
karar etraiında bazı temaslar ya
pılmaktadır. 

Aldığnnız malum&ta göre, Na
fıa vekaleti bu yeni formülün e
uslarını alakadar tirketlere bildir
miı "e noktai nazarlanm sormuı
tur. Son vaziyete göre, ten.zilabn 
tatbiki takarrür etmiştir . 

Ancak, bunun şekli ve alakadar 
ettiği no' talar üzerinde bazı e
-ıarm hazırlanması liizmnlu gö
rühnüştür. ---

At yarışlan 
Vilayet '1aytar müdüriyetince 

tertip edilmekte olan yazlık at ya
rışları bugün V eliefendide yapı
lacaktır. 

GUllRUK.LERDE 

Hammalın evinde 175 top 
morfin 

Gümrük muhafaza teıt ilatı me 
'murlan evvelki gün Küçiikpazar. 

da hamına! Mebmedin ı9 .eGbüii~~ 
ralı evinde ı9 kutu içinde .tihbarat. 
morfin b- • ".ıtlardır. Haılnde.~ir. 
Mehmet bu morfinleri T ahtak& c•u 
de yangın yerinde bulduğunu ıöy
lemektedin. Bu tüpler Dıefhur 
Merlc fabrikaaınındır. 

Muhafı.-. ve polia tqkili.b bu ifİ 
te&kikle .-,gul bulunmaktaıdır. 

Çıplak adam 
için karar 
Mahkeme 60 lira nafaka 

tayin etti 
Çıplaklar cemiyetine mensup 

bulunan Dimitri Doklidis efendi 
isminde bir zat aleyhine kansı ta
rafından açılan dava, Beyoğlu dör
düncü suDı hukuk mahkemesinde 
neticelemn~r. 

Mahkeme. Dimitri efendinin 
evinde çıplak gezmesi yüzünden 
ayrı otunnağa mecbur kalan zev
cesine 60 lira nafaka ödemesine 
karar vermittir. 

Hafi olarak clevam eden cel
seyi müteakip açık olarak tefhim 
edilen bu karardan sonra hakim, 
Dimitri efendiye nasihat ederek, 
çıplaklığın Türk camiası tarafın
dan kabul edilmediğini, binaen -
aleyh adetler hilafına hareket et
mesinin doğru olamıyacağmı söy
lermftir. 

Dil kurultayı 
Kurultaya bir Leh 

alimi de geliyor 
Leh alimlerinden M. Lara-

kofski bugünlerde, tetk:ikatta bu
lunmak üzere şehrimize gelecek -
tir. 

M. Larakofski daha evvel, 
Türk dili tetki'k cemiyetine mü
racaat ederek, dil kurultayına mü
§ahit aza sıfatile i§tirak etmek is
tediğini bildirmittir. 

Diğer taraftan, bir Leh alimi
nin riyasetinde olarak ~hrimize 
ıs Lehli talebe gelmittir. 

Bu talebeler, ayın yirmisine 
kadar buraôa kalarak tetkiklerde 
bulunacaklardır. 

Talebeler, kurultaya iştirak et
mek üzere dil tetkik cemiyetine 
müracaatta bulwımutlardır. 

Mahkemeler 

Parlamentolar 
Konferansı 

Türk grupu düa bir 
toplanh ypah 

Eylülün ıs inde ıelırimizde 
toplanacak olan beynelmilel par
lamentolar konferansı hazırlıkla -
rına devam edilmektedir. 

Parlamentolar birliği Türk gru
pu dün bir toplantı yaparak kon
feransta tutulacak zabıtların eeaaı 
üzerinde görütülmüftür. 

Konferansta zabıtlar İngilizce, 
Fransızca ve almanca olarak tutu
lacak ve ayni günde tabedi-lerek 
murahhaslara tevzi edilecektir. 

Şimdiye kadar, Danimarka, 
Belçika, lngiltere ve Kostarika, 
İri.anda konferansa iştirak edecek 
murahhas listelerini b(.'Toya gön
dermişlerdir. 

Romanyalıların da kalabalık 
bir murabhas heyeti ile i,tirak e
decekleri anlaşılmıştır. 

ViLAYETTE 

Un vergisi 
Un cinsleri itirazları 

tetkik edilecek 
Maliye vekaleti varidat umu

mi müdürü Rüştü Bey buğdayı 
koruma kanunu m&cibince undan 
alınmakta olan vergi itlerinin 
tetkiki ile meşgul olmaktadır. 

Bu meselede fabrikacılar ve 
fırıncılar unun cinsleri hakkında 
birçok itirazlarda bulunmu,tur. 

Meselenin Maliye vekaletine 
iırtrkal etmesi muhtemeldir. 

Yolsuzluk mu? 
Maliye mürakipliği tarafın.. 

dan tubelerde teftişler yapılmak
tadır. 

Fatih malmüdürlüğünde gö
rülen lüzum üzerine iki memura 
itten el çektirihniştir. 

andevu evlerinden 
rüşvet almak bahsi 

Serkomiscr Mücip Beyin muhake
mesine dün de devam edildi 

Rütvet almaktan suçlu Müdp ve 
Remzi Beylerle riifvet vermekten -ve 
1'Ü4vete tavassut etmekten suçla aüt
çü T odori, k1V1rcık Maryam, Sabahat, 
GüJ.izar, güzel gözlü Maryam ve çay
cı Hat "<:en.in muhakemelerine diiıı de
vam edilmi§tir. Çaycı Hatice mahke
mıeye gelmemi§, gÜzel gözlü Maryam 
da hasta olduğuna dair rapor gön -
denniftir. Suçlulardan Saba.hat, Kmr 
cık Marya.m ve Külizarın iatic apları 
yapılınıt, bunlar sabıkalı olmadıkla • 
rını söylemitler, fakat sabıka kayıt -
ları okununca Külizarla Sabahatin ve 
Çaycı Haticenin b ·;rer, Kıvırcık Mar
yamın dört, ııüzel gözlü Maryamın 
da iki sabıkası olduğu anlqılmıtbr• 
Bualar ifadelerinde Miicip Beye veril 
mek üzere giizel Maryama haftada 
35 lira verdiklerini, dördiinı:ü hafta 
verilen otuz beıer liranın kendilerine 
iade edildiğini, aonra para vermedik
lerini aöylemiflerdir. Sabaha! Mücip 
Beyin kendilerini çok tazyik ettiğini, 
evlerinin önüne nokta dikerek pli 
randevu yapmalarına meydan ver • 
mediğini, Mücip Beyin güzel ı:özlü 
Maryaonm evine gittiğini gönnediğini 
.öyı-·.tir. Gülizar da. Mü.cip Beyi-. 
kendiainden para ist...-diğioi, Re-. 
zi Efendiye para vermediklerini IÖy • 
lemi§tir. 

Bundan sonra ıahitler dinlenilınif, 
Davut Efendi i...mdeki tah ·t Mücip 
Beye rii4•et verildiğiBe dair malıimab 
obnadığmı, aadece Remzi Efendinia 
Merzuka Harumna istida.sını takip 
edeecğine dair malUınatı olduğunu söy 
lem'Jtir. Remzi Efendi bu ifadeyi ,,., 
f&hadeti lı:abvl etmemi,tir. 

Adalar Mft.kez -uru Ni:mıo 
Bey Demir Beyle beraber cürmü meı• 
hut yapbklarlDI, Remzi Efendiyi Mes 
zuka Hanımm erinde yakalad:fdan
nı, cei»nden dört tmıe 50 liralık ÇI -

lr.anlıklarım, üzerinde bul......, taban 
ca.am:ı aldıklarını, bıı esnada Merzu -
ka Hanımın: 

- Aman hatırınızda olsun, Renızi 
Efendinin kabahati yok. P..-a -.
ait djildir dediğini, f&hai ka-·tini
de bu paranın R_,_.; Efemdiye ait o • 
lıunıyacaiı merkezin.de olduiunu IÖy 
lem.ittir. Reis Remzi Efendiye para 
:kendisine verilirlı:en - denildiğllü 
_._., Remzi Bey~: 

- Buna Hulusi Beıre T'eT diye ver
iler ef-.lim demiştir. 

Bundan aonra Merzuka Hanımın 
t<ocaaı pebJi,,.... Hüaeyin ilinlenilmif, 
o da cürmü meıhut eN>asında evde 
bulunduğuna, ciirm ümethırt yapıldı
iı Z-'1 Merzuka Han.marn: 

- B• para Remzi Ef.....ıiye de~il, 
Huhiai Beye aitt:r, onun kabahati 
yoktur diye bağırdığını ııöyle>nittir. 

Şahit Madam Koti Mücip Beye on 
para bile vermediğini aöylemittir. Şa
hit polis Hal'i Efendi maznun kadın -
!arın evlerinin önünde nokta ve devri
ye vazifelerile bulunduklannı .öyle -
mi~lerdir. 

Şahitlerden Sarı Eleni, Demir Bey, 
Nedret, Roza gelmemi§lerdi. Muba -
me bu tahiılerle müdaf-. vekihı.in ia 
tediği bazı talı.itlerin ve bazı dosyala 
nn getirtilmesi, Ankarada bulunan 
Nedretin istiaabe &urelile ifadesinin 
.ı •''ı i!in mevkuflu olmaam.a rai
men vazifelerini ıürat!e yapmayaıa 
DM!lllnrlar hakkında takibat yapılmak 
üzere müddeiumumiliğe tezkere ya -
zılmaaı kararile 22 Ağustos saat ona 
bırakılmı~tır. 

Esrar kaçakçılan 
Eğe ...apunına nakledileceği eana

aında yakalanan 2,5 kilO earar ka -
çakçıhğı hakkm~~ Emn.iyet müdür • 
lüğü kaçakçılık burosu tarafın.dan ya
pılan taJılı:ikat ilmıal edilmit ve suç
lular adliyeye verihn" §tir. 

Ali Fedai B. hakkındaki karar 
Köprpü üzerinde Melle. Süzaru öl 

mu-J<ten ıuçhı Aj._ telaiz memu
ru Ali Fedai Beyin 19 sene hapse mab
küm edildiğini Y8ZD11ftık. Ali Fedai 
Beyin vekili Etem Ruhi Bey dün bu 
karan Temyiz etmiş ve Tem.yiz malı
kemesinıle chın.tma yapılmasını iste
mittir. 

Üçüncü ceza reisliği 
Birbuçuk aydanberi mezun bulu -

nan ~ünei ceza malıkenı.eai reisi 
Hikmet Bey mezuniyefni ikmal ebn.İ9, 
clün mahkemeye gelerek riyaaet w.zi 
fesini ifaya başlıunıttır. 

CEMiYETLERDE 

Esnaf teşkilAb murakabe 
bDrosu 

Esnaf teşkilatı ınürakabe büro
ıunun "a.ziyeti bir miiddettenberi 
karıtık bir haldedin. Evvelce Ti : 
caret müdürlüğüne tabi olan cemı 
yetler mürakabe bürosu Ticaret 
müdürlüğü ilga edil~ce ~~et 0 

dasına raptedilmek ıstenınıttir.Fa
kat oda bu kararı verirken vilaycl 
itiraz etmit ve büronun ... ili.yete 
meubut olabileceğini bildirmiştir. 
Bunun üzerine odada vaziyeti der
hal lktısat vekaletine yazmışta. 
llrtısat Yeki.Jeti bu hususta henüz 
bir cevap vermemiştir. 

POLiSTE 

iki çocuk 
Boğuluyordu 

Fakat ikisi de etraftan 
görülerek kurtarıldı 
---=- "·' .. _ _,_ lı -'---~ ~ ...._ 11m:m:& azau -~_.. 

Unkapanmde Atl••ataımda oturan 
aelneci Mehmet Efendinin ailesi 7 :ııa 
ımdaki çocuğunu, den'.2 Jıa.v.,.ı aldır
mak Ü:Zl!'re Unkapanı köpriiaiine getir 
mit ve çocwk deaiz kcnannda cl~
k- •Üvaumesİlli kay\eedırek duı -
müt ve orada bulunan gM•lcılar ta 
rafından. kurtanlml§tır. 

Fındıklıda Derealh mevkiinde 
banyo yapmalı: üzere denize cirmit o
lan Abdülkadir Efen.dinin oğl Eıat 
Efendi boğulmak üzere iken etraftan 
cörülerek zabıtaya haber ver:lmit .,,.. 
zabıta memurlarının tedarik ettiği aan. 
dallarla boğulınaktan kurtarılmqtır. 

Kundak mı? 
ıı.._,..,.aıar ca.dd.eııinde tii üıocü O• 

man Efendium dükkanı üstünde bir 
paçavranın yandığı görülmüı ve aön.
dürülmii}tür. Zabıtaca bu paça:vrarun 
yamruuıı fÜpheli görübnıiJ ve tahki -
kata t..larumqır. 

Paraları uçtu 
Fenerde çarkçı kara Mehmet ma

hallesinde Hisaraltı sokağında bir ar 
diyede yatan Mehmedin yanma Ö
mer oğlu Halit namında biri gebaİf 
Ye 6 liraamı çalmıtbr. 

Fırının camını kırmış 
Sirkecide Hocapaşa fmnı aahlbi 

Niko Efendinin fmnının iki cenahını 
kıran Kadri ııammdaki tahn yakalan 
mı,tır. 

Görünmez kaza 
Kazlıçeşmede Ahmet Beyin deri 

fabr lkasmda amele Rifa.tm başına tıir 
makine düpniif ve ağırc:a yaralanm.ıt• 
tır. 

Esrarkeşlar 
Salahatt.in, Rıdvan ve Ali Rıza isim 

lerinde üç kİ§i arabacılar iakeleai d -
varında bir kahTe kiralamqlar ve ba.
:u fÜPheli kPnoeler buraya toplanma
ya batla.mıılardır. Bu vaziyet zabıta -
nın naazrı dtldıtat.:ni celbebnİf ve kah 
veyi tarB.NUt altına almı§Iardır. 

Evvelki gece geç vakit gene bura
ya birkaç ki~ gİrmif ve kepenkleri ka 
patıp içeride kalmqlardır. Bira:. aotı• 
n. polisler gidip arll§tırma yapnu,lar
dır. Bu ar~ada kahvede dört JC, 
§İ nargilelerle esrar içip kumar ~ 
larken cürmü m<!ihut hal.inde yaka • 
la"""tlarılu--

Kumar 
Muatafa, Retık, Seracettin, Ha.san 

ve Yahya isimlerinde beş kifi evvelki 
gece Sanyerde Münir efendin.in ka.lı
veande kumar oynarlarken yakalan
mıştır. 

Çamaşır hırsızı 
Taksimde, Y -0.ehirde otunua Ma 

rikanm bahçesine astığı çam.aşırlan 
sabıkalı Muazzez çalıp kaçarken ya
kalanmıttır. 

Hırsız bekçi 
Ortaköy vapur iakeleainde -ıe

lik yapan Ali Efendinin kulübesinde 
aakladığı 445 1iraaını ?lall bekçi Hü
seyin yakalaIHDI§br. 

OoJandırıcı 
İJJ.faat lıalfa.sı ömer iuninde biri 

Hatice- U..... imıinde bir kadııun ço 
cuiunu mektebe yerl..,.tireceğim diye 
otuz liraaıru ~ Omer Ef. 
yakalanmqtır. ----EKONOMi J 

Belçikad n plec k kok 
kömUrll 

Ticaret odasına giimrüklenlen 
Belçi.lcanın memleketimize ithal 
edebileceği kok kömürü konten • 
ajnı bakkmcla bir tebliğ gelım. • 
tir. Bu tebliğe nazaran Be~!kam~ 
memleketimize ithal edebılecegı 
5000 tonluk kömii1' koııtenjanm • 
daa 3000 küııur ton kal~tır. Bu 
kontenjan hissesinden istifade et
mek isteyen alakadarların timdi • 
den gümrüğe müracaat ebnesi la
zmıgelmektedir. 

KUrkçDler arasında bir ihlilAf 
Kürkçüler son zamanlarda iki 

kısma ayrddıktan aom-a, Ticaret 
oda.ama, lkbsat vekaletine milte -
-1i müracaatlar yapmaktadır • 
lal\ Bu müracatalardan bi~ ~ 
hep laa~en kürk se~~e ~!'1-
yaç oldujunu. . ~iik~e~ ~urk . 
ıümrük resimlermı buaz indirme 
..uıa müdafaa edip duru:ken, diğer 
kısım hariçten kürk geitrmeğe ka 
tiyen ihtiyaç olmadığım öne Mir -
meklediııler Tıcaret odası fimdi bu 
iki müracaatçı anıpundan hangi -

. sinin iddia.sının doğru olduğunu 
tetkı1ı: etmektedir. 

Mısırlı izciler Burıada 
Mısırlı izcilerden mürekkep 

seyyah kafilesi dün Buraaya git -
miştiE. Bunada biı• hafta kadar 
kalarak kamp kuracaklar ve tek -
rar ~ehrimize dö..erek memleket -
lcrine ırideceklerdir. 

Altıncı yerli mallar ·~sinden 
ılolaya dert y~ saıle biz ıleği • 
IU. Flllih RJln Bey Je HiJrimı7«
ti Milliyede iiatiüte iki malıale 
JllZC'Tcdı milli sana:yilf?fme davmı 
nolrtai nazarından 11ergid eki nok . 
sanları lıenclinne has kuvvetli bir 
görü, ve vukufla anlath. 

Falih Rılkı Beyin iizerint/e u • 
rarlo: tlrrrJı.ığıı noktalardan biri th 
istatistik ı:ıe gnJiJJ.erJir. 

Heyet reisi ba miiı-ebetle im 
gazeteciye demi,ti ki: 

- Ne yapalım, 11anayicilerimiz 
sermaye ve islifual harelıetlerini 
bildirmek istemiyorlar. 

Bunun sebebi de vergi korkma ı:ıl 
imi~... s 

Falih Rıfkı Bey gibi biz tle Hböy 
le hasis bir düFncenin lstanlnıl 
sanayicilerinin sok malwlul bir 
kısmına münhaaır kaldıi- :1arı • 

netmelı istiyoruz.,, 
Mühim bir ekseriyetin bu i.mat

tan dolayı herhalde çok miileesair 
olduklarını kuvvetle tahmin etmelı 
hakkımızdır. 

Filhakika istatistik yapılırl<< n 
alakaJar memurlar da bu gibi me 
seleleri daima gözönünde bulun • 
J111TUp ona göre tedabir alırlar. 
Çünkü maaluel her yerde ue ha 
.zaman vergi kaçcıkçılan vanlır. 
Herkerin daima ayni fekilde, hiis 
nü niyetle hareket cttiğiai , edebi
leceğini zannetmek halıikatle ka
bili telil değildir. Omm için ista
tistikçiler, halktan bir mesele halı 
kında malıimat istedikleri zaman, 
bunun vergi ile alakadar olmadı • 
ğına, toplanan kiiğıtlarm katiyen 
maliyeye gösterilmiyeceğine elair 
teminat verirler. Ve hatta dağıh -
lan kiiğıtların gerek felılcn, gerek 
renk itibarile vergi kiığıtlanna ben 
zememesine son derece itina etler 
ler. Ve ekseriya verilen malüma • 
tın isimm, yani "cı:nıonim" kalma
sı için teclabir alırlar .•• 

Bu noktaya bilhassa gayn
mütecanis halk arasında ya
pılan '"anket" lerde riayet e
dilir. Çünkü bunların içinde 
heı: cins kimse vardır. lften anla
yanı vardır, anlamıyanı vartlır. 
Jlueüı harp zamanında Belçika • 
da bir zirai tahrir yapılmlflı-r. 
Halk, hiç bir ,eyden fiiphe etmi • 
yerek vaziyeti olduğu gibi bildir
miştir. Fakat o zaman Belçikayı 
ifgal altında tutan Almanlar, bu 
istatistiklerdeki malumata göıe, 
halkın zirai mahsullerini ve zira • 
atte kullandığı aletleri :z:apt ve mü 
sadere etmişlerdir. Harp bittik • 
ten ve vaziyet tamamile eski ~klı
ni aldıktan sonra Belçika hiikiıme 
ti ikinci bir izrai tahrir yapmıstır. 
Fakat bu sel er akıllanan h'alTı, 
mahsulle· ve ôletlerini ywulcin 
l=la gi2'emiftir. Ancak bu "-· 
ta hükümet, ciddi tedcıbir aldık • 
tan sonradır ki üçüncü bir tahrir 
Je memleketin zirai vaziyetini ya
kinen öğrenebilmiştir. 

Falıat lstanbul sanayicileri~ 
mesele bu fekilde değiltlir. Hepsi 
münevver, vaziyeti bilir kimseler -
dir. Bunların aırl ver81 enıdifuile 
memlelıet iktısadiyatı için fak lif.. 
zumla olan rakamları saklayacak
ltınm hiç te zannetmiyonız.. Biz ye 
ni bir sanayi kuruyoruz. Bu sana
yiin memlekette kökle~esi için 
canla başla çalışıyonız. Daima sa
nayicilerin lehine birçok leclaktir
lıklar yapryoraz. Bana makabil ye 
ni sanayiin membaım, nhhatini, 
vaziyetini yakinen bilmek mecbu
riyetindeyiz. 

N~eyiz? Nereye gidiyonu? 
Banu anlamamız lôzımtlır. Bu tla 
ancak İstatistiklerle olar. Gralik • 
lerle gözümüze çarpar. 

Belki sanayiciler arasında 6u 
aeı ye 11e istihsal hareketlerini 
bildinnek istemiyen kimseler bu • 
lunabilir. Fakat bu bfr mazeret de 
ğildir. Sergi iJ.aroinin aksi ııokta 
71 th .-an itibara alarak ona gö- rı 
re tetbirler alması hcıttii grafilıl.e
rin ve istatiııtikJerin anoaim kala
co:ğıncı v~ bunlann katiyen ifGG • 
tlilıniyeceğine dair müessese sa -
hiplerine teminat ve meai lazı.na -
Jı. 

Umumi bir sınai talıriT yapar -
salı -1 hareket edeceğiz? Sana
yicilerimiz neticenin doğru olma • 

sı için bıı lıuwsta garp memleket-
lerinde tatbik edilen usulleri tet -
kik ve ona göre hareket edeceğiz... 

Sergi idaresinin de bunu diifün
men lazımdır. Düfiinemcdi, ve ka 
bahati sanayicilere yükledi. 

Mümtaz FAiK 

Sofya sefirimiz 
Verilen malllmata göre; Sof ya 

aefiri Şevki Bey yakında iki ay me 
zuniyetle şehrimize gelecektir. ~ e~ 
ki Beyin., bu:ada kaldığı müddet 
zarfında muhtelit mübadele i~leri 
le nıe,,.gul olması muhtemeldir . 
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Kari mektuplCIJI 

Bir buçuk aydır auauz 
kalan evler lngiliz 

Medreseleri 
Londra: 2-8-1934 - İngiltere 

darülfünunları, binalarından u11ul
lerine kadar her safhalarında bun
dan birkaç yüz &ene evvelki halle
rini: Medreaeliklerini muhıı.fa et
mektedirler. 

Körü körüne ananenin ve koyu 
dinin tesirleri ve hükümleri, esas
lı programlarından gündelik ders
lerine kadar taıhsil hayabnın her 
safhasında göze çarpar. 

İngiliz darülfünunlarmm a§m
mı,, kirli, basık merdivenleri; küf 
kokan karanlık dehlizleri, vapur 
kamaralarınınki gibi yukardan pen 
cereleri, eski Osmanlı medre6ele· 
rinden ni'8-D verir. 

İngiliz darülfünunlulan, bir da
ha hayata dönmemek fuıere ken-
dini ilme vakfetmeye gelen zübtü 
takva sahibi insanlann kapan
dığı yerlerdir. 

Latince ve yunanca, em arapça 
ile aceınce gibi lngiliz çocuklarının 
kafasının içine sanlını' ve ya otur -
tulmuş i~<i büyük kavuktur. Latin

ce duaları, bizim eski hafızlar gibi, 
anlar anlamaz, is.ter htemez, ez
berlemeden hiç bir taluil seviyesin
de muvaffak olmuş sayılmak imka
nı yoktur diyebiliriz. 

Darülfünun programlarının an
cak, verilecek tahsille gençlerin da
ha fazla lng' lizletmesi bakımın
dan ara sıra ıslah edildiği vaki o
lurmu, .. Bu bakıma göre: ilmin 
beynelınilelliği en kolay inkar edi
lecek müessese, İngiliz mektepleri
dir. lngilterede ilim, iık defa ve her 
zaman, her fart içinde, yalnız İn
giltere içindir. Burada her türlü i
lim, imparatoluğun memleketi ve 
müstemlekeleri içindeki prtlara 
göre, yalnız lngiliz milletinin ka
biliyet ve temayülleri bakımından 
mütalea ve tefsir olunmaktadır. 
Hele tatbikatsız derslerde: Libe
ral iktisat, Ehli Salipçe tarih uzun 

bir lngiliz ictihat serisinin meyda-
na getirdiği Mecellevari bir hu

kuk ... gibi ... 
Bütün bu kayıtalara ve anane 

tahakkümüne rağmen lngiliz taliın 
hayatının muvaffakıyetini temin 
eden ,ey, hoca dikkatinin ve talebe 
gayretinin bir ibadet kadar devam
ı., gösteritsiz ve içten gelir olma
sıdır. 

Sanat, bazı ihtilal memleketle
rinde, müstakil olmaktan çıkını,, 

inkılap emrine alıııımş olabilir; 
ilim ise, lngilterede, yıllardanberi 
İngiliz imparatorluğunun ve İngiliz 
ananes;nin en sadık, en uysal bir 
bendesi; ·hadım ed;lmif bir laluı
dır. 

Ve sanat, lngilterede teneffüs 
edecek büyük havayı güç bulmak
tadır. Sanatin istediği yarabcı ve 

gebe bava, lngilterede yoktur; 
"Gayri inMllİ,, olduğu için sanat 
namına pek istitmar edilemiyen 
"dasitani., olmayıp ta "beziJ,gani,, 
olduğu için tiire sokulamıyan im
paratorluk ha.-net ve gururundan 
bafka. .. o da, müminlerinin it'kadı 
•anılmıt eski mabetlerin çatlak 
ve uğultulu ku'bbeleri gi>i ancak 
bir nevi Piyer Loti zevkini okp
yacak haldedir. 

Behçet KEMAL 

Bilgi yayımında 
engeller ••• 

Çocuklanmıza okutulan bitiğ 
(1) ler değerler<lnden yüzde üçyüz 
arhğına (2) satılıyormuş. Demek 
oluyor ki Bugün 90 kurufa sahlan 
bir kitap 30 kurufa bile sahl'sa sa
tana gene kazanç bırakacak. Bir 
bitiğ sahcısı bunu ileri sürerek 
yurJun bilgi işlerini üzerie alan 
Zeynelabicl'n beye başvurmuş: 

- Satışlarda ajışma var. Buna 
size belli (3) ed<.'..eğim, demif. 
Öğrenme çağına erişmiş çocuk

larımızın okumalarını yarıda bıra
karak oltulak (4) dan çıktıkl«nnı, 
her y<Jl'aya p«rmajını basan değer
li Btlfyeke (5) miz ismet P"f'ldan 
dinlemi,tik. 

Evet! Çocuklarımız okumuyor. 
Çünkü onları ucuz okutamıyoruz. 

Okulak bitiğleri eğer denild;ği 
gibi böyle yüzde üçyüz arhğına sa
tılıyorsa bunun neden ilm gelJiği
ni ctYaştrrmak gerektir. Ortada bir 
deyiş (6) var- Bunu ileri süren 
kimseyi nasılsa çağınp dinleyecek
ler, ucuz bitiğ satmak için ne dü -
şiindüğünü kendisinden soracaklar
dır. 

Bilgi kal/nnmQ;ına bin canla sa
rılan tutumlu törü (7) adamları -
mız ucuz giyim kuşam, ucuz geçim 
gibi, ucuz okutma isin; de gözö -
nünden uzak tutmui değillerdir. 

Bu yo~da oldukça sağlam adım
lar da atılmıstır. 

Söz geli,:,' geçen yıldan beri tek 
bitiğ tura (8) sını çıkardılar. 

Birçok okula.k bitiğleri bir elden 
dağıtıldı ve çocuk!ar böylel'kle 45 
kuru~luk bitiğleri 15 kurusa ele ge-
çirdiler. ' _ 

Bundan sonra öteki kitaplann 
da ya bir elden dağıtı1maaı, yahut 
bitiğ basanlar arasında bir yan, 
(9) açılarak en ucuz basan kimse 
anımla anlaşılması yoluna gidilirse 
çocuklarımızı okumaktan geri bı • 
rakmamıf olacağız. 

Değerine ölçü bulunmayan Pe
rinç~k (10) Başyekimizin üzerinde 
durduğu bilgi yayımını kolaylQfh· 
racak tek yol budar. 

M. SALAHADDiN --------
( 1) Bitiğ - Kitap (.2) Artrk -

Fazla (3) Belli - İspat (4) Oku
lak - Mektep (5) Başyeke - Baş.
~1 (6) Deyiş - İddia (7) Törü -
Hükfunet (8) Tura - Usul (9) 
Yanş - Müsabaka (10) Perinçek -
Fedakar, kendini işe veren. 

NiKAH MERASiMi 
Yüksek Onnan mektebi Profesörlerin-

. den Zingal Şirketi Umumi Müdürü Dok
tıor Terlik Ali Beyin bemıireleri Mezi
yet Ali Hanımefendi ile mütdmit orta 
elçilerden Mehmet Atıf Beyefewdinin o
iullan htanbul Halkalı Ziraat Mektebi 
muallimlerinden lbrahim Atıf Beyin ni
kahlan dün Beyoğ'lu Kaymaka,,,, Sedat 
&ey truıılmdan pek gijzide davetliler hu
zurunda icra kılınmııtır. Evlilere sa.adet 
dileriz. 

YENi NEŞRiYAT 

Yayla dumanı 
Genç ve güzide fairimiz Ömer 

Bedrettin yeni bir ,ür mecmuası 
netretti. "Yayla dumanı., adını ta 
flYaD ve genç tairin en son .,e seç
me ıtiirleııini içinde toplıyan bu 1 

aan'at eseri hakkındaki fikirleri -
mizi ayrıca bir makale ile yaza<.a.
ğız. Güzir,le tairin yeni eserini tim 
dilik sadece haber veriyor ve tav
siye ediyoruz. 

Tramvaya burnundan soluyarak 
girdi, gözlerini sıralann üzerinde 
dola,tırdı, oturacak tek yer olma -
dığını görünce, siyalı uçkurlu çar
fafmın içinde gadaba gelmiı bir 
hindi gibi kabararak biletçiye hay
kırdı: 

- Hiiii ... bana bak oğlum! 
Biletçi koıtu: 
- Buyur hanım anne! 
- Bana bir yer bul bakayım . • 
- Yer 'yok anneciğim! 
Büsbütün hiıldetledi: 
- O da ne biçim lal ... Yer yoksa 

bul elendim .•. Beni bedava taşımı
yorsunuz ki.. çıııhr çatır para alı • 
yorsunuz ..• 

- . . . . . 
- Haıli, haJi, f'Zfkaloz gibi yü. 

züme bakıp durma! 
- Ne yapayım? 
- Yer bul, yer ••• 
Biletçi, ön sıralarda oturan iki 

erkek yolcuya: 
- Beni pı cadalozun elinden 

kurtann! der gibi manôlı manaıı 
bakh. Herifler hiç aldırmayınca ba 
ğırdı: 

- Büyük hanıma yer açalım! 
Büyük hanım sözü, kocakarının 

galiba pek hoşuna gitmecli,yüzünü 
burusturarak: 
-·Yazık yazık, dedi, durmuş o

turmuş hatunlara zamanede rtibar 
eclen kalmadı ... Simdi ben de yüzü
me allığı, dudaklfarıma kızıllığı ba
sıp gelseydim, yerini veren verene 
idi! .. 

A.ma, nemeliizım, Allah böyle 
feyleri bana nlzi kılmasın! .. 

KULAK MİSAFİRi 

Ll ...... _A_s_k_e_r_i ... te_h_ı_ı~_ı_c_r _____ , 

Kadıköy a.lı:erlik !Ube&i reialiğinden: 
1 - Kadıköy askerlik fubeainde kayıt

lı yerH ve yabancı 330 doğumlul:ırm 
ilk ...., son yoklamalarına 2 Eylül 934 
tarihinden itibaren başlanacaA<br. 
Toplanma Kadıköy kaymakamlık bina
ıın .n evlenme salonunda yapılacaktır. 

2 - 330 Doğumlularla muameleye ta
bi daha evvelki doğumlulardan gerek 
tabı:! ve !!erek>e •ıhhi vaziyetleri de>la
yııile ertesi nneye terk edilenler de 330 
doğumlularla bir:ikte yoklamaya geıe
cektir. 

3 - Hangi mahallelerin hangi tarih
te yoklamalannm Yll@dacağı 114.ğıda göı
terilm\ftir. 

4 - Yoklamaya geleceklerin y da 
dört adet fotoğraf, yeni harflerle ya
zılı nufus hüviyet cüzdanı, taluil dolayi
oile tecil edilenlerin hangi ımıf talebesi 
olduğu, ve szrulı ııeçip geçmediği ve 
mektebe giriı ı.rihleri gösterilmek su
retile mektepten alacakları vesikıllanda 
beraber getireceklerdir. 

Mahalleler: Os-P, Rasİmpa§a, Ca
fer ağa, ı.ihi: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22 24. 

Hasanpaşa, lkbaliye 26 Urihinck. 
lbrabim ağa, Osmaniye, Mecidiye, 

Zühtüpıtşa, Tuğlacı Mustafa eE. mahal· 
leleri 3IJ Eylül. 

Göztepe, Merdivenköy, iç Ereaköy 2 
Teşrinievvel. 

Sahrayi Cedit, Suadiye 4 Teırinievvel. 
Kozyatağı, Bostancı 6 TeırinievveL 
8,10 teırinievvel de mabırllelerine tah-

ais olunan KÜnlerde gelmiyenlere tah
ıriı olunmuıtur. 

Akıl hastanesinin azılılar ko
VU§unda zincirle bağlı kranta bir 
adam. 

Zincirlerini şakırd•tarak do
,Jaşıyor. Duvarda bir kafec, içinde 
bir kanarya, bu adam yumrukla
nnı 111karak kanaryaya bir şeyler 
söylüyor. Bizi gezctiren gardiya
na sordum: 

- Bu adamla bu kanaryanın 
münasebeti ne? Gardiyan: 

- Bilmem ki beyim. Kendi
me bir şeyler söylüyor amma 
nedir anlamıyoruz. 

- Kendisile konuşulabilir mi? 
-Tabii. 

- İsmi ne? 
- Muhsin Bey! 
Seslendim: 
- Muhsin Bey! 
Döndü ve kendi&İne seslenen 

adamın kim olduğunu anlamak is
ter gibi dikkatli dikkatli yüzüme 
baktı: 

- Efendim dedi. 
"Gör daima önünde eaabrİ ....,.elin,, 
"Gö•ter deha1ı ni.rı çalan karama.nıru" 
''Varıın bulunmasın bilecek na.mu •anın,. 

devam etti: 
- Koca Fikret, bilir misiniz? 

Bu Fikretin "Promethee., sidir. 
Abdi bakiri kastiçin yazılmış 

bir mısra. 
Fakat siz efendi. Bu nam ve 

§anı bilinmiyen Promethee'nin 
"Muhsin., olduğunu nereden bil
diniz?. 

- ??!!!! .... 
Devam etti: 
- Efendi. Ben Promcthee

yim. Muhsin değilim. O, gardi
yanların dili. Bana ilahar Pro
methee dediler. Ben Titan'nı':l 
oğlu. Çamurcian yaptığım heyke
le can vermek için Jüpiterin pal
tosunun cebinden kibritini aşır
dnn. Vay efendim sen misin aşı

ran? Bana Vü'.ken'i yolladı. Be-
ni buraya, bu kervan geçmiyen 
Kaf dağının yalçın kayalıklarına 
perçinledi. 

Pandor bana vız geldi. Vülke
nin elinden kurtulamadım §U kar
tal. (Kanaryayı göstererek) şu 
kartal bana her gün apandisit a
meliyatı yapıyor ve her gün gene 
körbarsak bakıyoruz ki yerli ye
rindedir. Ne menaeıbur kömar
sakmış bu. 

Bu b .. rt:al, beni, bütün em'ayi 
delik deşik etti. Günün birinde 
Vülken'nin zincirleri çürüdü ge -
rindim onları kopardrm. llk işim 
bu kartalı kafese ~ak oldu. 
Ben onu kafese koydum amma, 
doktorlar da beni kafese koydu
lıır. Bu, doktorlar Vülken'nin 
muavinleridir. Bağladılar :r.;ncir -
)erle beni tekrar buraya. Amma 
artık kartal kafestedir beni yiye
miyor. Ben onu besliyorum, bi,· 
gün onu ben yiyeceğim, keberte
ceğim. 

Coştu, bağırdı, bağırdı, bağır
dı: 

- Heraklis, Heraklis nerede
sin? Gel beni kurtar! 

İtte hastanenin bu kahraman 
Porınethee'si her gün böyle ken
dini kurtarmağa gelecek bir Her-

T AKS f gül beklemektedir. 
• m ~ Makıbule ADNAN 

BELEDiYE BAHÇESi :::-Dr-. N-ari-Fe-bm-i ~~--
AÇILDI ·Göz Hekimi · 

Herglia Mlizik ve Caz 
Gıyeı ucuz her ••Ti metrubat Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 

(1757) ııaat 2-6yakadar. Telefon 23212 

4965 4639-

ArnavutköyÜnde oturan kariimiz 
Kamil Beyden aldığıma mektupta 
Terlroa.tan §ikayet edilmektedir. Kari 
imiz diyor ki: (Arnavutköy Adalı so
kakta 11 nwnaralı evde Terkos teç -
hizalı olduğu ve muntazaman taksit
leri verildiği halde birbuçuk aydanbe 
ri katiyen ıu ver'ılınemelrtedir. Bil -
hassa sıcakların ıiddetle devam ettiği 
bugünlerde suya olan ihtiyaç her va• 
kitkinden fazla olduğu da nazarı dik 
kate alrrursa ne kadar ıztırap içinde 
bulunduğumuz kendiliğinden anlaşı • 
lır. Terkoa, belediyem'ıze intikal et • 
tikten s<ılnra bu dileğimizin tahakku -
kunu beklemek te tabii haklarımız • 
dan biri değil midir? Merci in.in na -
zarı dilı:kat:ıııi celbetmenizi rica ede
riz.,, 

TUtuncUlerin kapaıımı saati 
iki gündenberi tatbik edilmekte o • 

lan esnafın dükkanlan kapama kararı
nı muhterem gazeteniz tütüncülerin de 
21 de kapaması lazmıgeldiğini pek 
doğru olarak yazmıttı. Halhuki bele
diye tütüncüleri kırtasiyeci diye 19 da 
kapatıyor. TatbikaUa da hakaızhk ol
muyor değil. Mesela bakkalı da, sucu
su da tütün satıyor, Bizler 19 da kapa
tıyoruz. Fakat diğerleri 21 de kapatı
yorlar. Bu i&e itlerimizin kıt zam.anrn· 
ela zararmuzı değil, b.,Iki mahvrnuzı 

mucip olacaktır. Ve zaten İf zamanı -
ınız da 19 dan 2l e kadardır. Mercii• 
nin nazan dikkatini celbe himmet bu
yurmanızı rica ederim • ., 

Tütüncü MEHMET 

Kofra parası 
Efendim; 
Bugünkü gazetenizin 6 ncı sayıfuı

n1n 6 ncı sütununda elektrik saatleri
nin kira.smm fazla olduğunu nazarıdik· 
kate alan hükiimet'n bunları indirdiği
ni mannuniyetle okudum. Bu saatlerin 
kirası ayda 20 kuruttu. Halbuki bir de 
bundan başka (kofra) kirası var ki, bu 
ayda 50 ktJnl!tur, asıl indirilmesi el -
z<.m olan ve daha doğrusu bü!hiitün 
kalkması icap eden bu kofra kirasıdır. 
Saat kirası verild kten aonra kofra ki
raaı pek füzuli bir §<'ydir. Bunun da 
nazarı dikkate alınması hakkında ala
kadarları ikaz ederseniz çok hayırlı 
bir iş görmüş olursunuz. 

SAMATYA: HANiF . 

Bir haksızlık mı? 
Gelibolu harikzedelerinden Cemile 

imzaaile aldığnruz bir m!ektupta de
n liyor ki: 

(Beyoğlu, Tarlabaıı civan, lkiku • 
yulu sokak 24 No. hıneyi bOf olarak 
i~al ederek Dahiliye Vekaleti celile
sinden mezkUr hanenin iskinımıza 
tahsisini talep eylemit ve vekaleti ce-
1 lenin 9365 - 4247 numaralı emirna
mesi üzerine buna dair muameleyi ia
kin dairesi ikmal em.ekle metgul bu
lunurken gene ayni daire tarafından 
oturmakta bulunduğumuz hane bir 
başka azim iakaruna tahsis edilmiı
tir. Ş ıkayetiım.iz üzerine evin itıal nok 
tai nazanndan 1771 numaralı kanun 
dan sonra ~gal eylediğ bıİz ileriye sü 
rülerek vekaleti celileye arzedilmif 
ve telgrafiyen ioizlerin ·n Jıakaı:z bu .. 
lunduğum emrlurunUf. Ha!huki ilk 
önce iskannruza tahıi1' talebi tarafı
ınızdan vaki olmuf ve bir hak iktisap 
edilmiı olduğu iıbu talep noktası hiç , 
naazrı it 'bara alnunıyarak iskan dai
resince hanenin bir diğer zata tahaia 
cihtine berki bir süratle gidilmi§ ve 
taJıliyesi de polise emrolunmuttur. 
Acizler: iki dul kızlarunla işbu hane
de oturmaktayım. Gelibolu harikze • 
delerinden bulunuyoruz. Harbi umu
mide fevkalade mutazarrır olduk, mea 
kenıiz, qyasız ve birçok mahrumi • 
yetler içinde kaldık. Elan muavenete 
ve meskene mühtaç bir haldeyiz. İs -
kanma tahsis edilen zat iae iti gücü 
yolunda, bugün içia bizlere nazaran 
hiç te müı.\a.ç değildir. lakin daire -
aine müracaat ettiğimiz halde ıene .. 
Ierdenberi iıskiımmza bir yer tahaia 
edilememit ve en nihayet oturmakta 
oı.ıuğumuz evi bulmut bulunuyor -
duk. Maale.ef timdide i§bu haneyi 
tahliyeye cebrederlerken bizlerin de 
-kak ortaşında periaın bir halde bı
rakrlacağımu:a Dahiliye Vekaletinin 
katiyyen müsaade etmiyeceğine kani 
ve eoıin bulunmak istiyoruz . ., 

Hugünkü progralll 
ISTANBUL: . ı..ı.-rlr 
18,30: Pfi.kneıriyalı. 19,20: ~JaP• (Ek""' 

ri. 19,30: Türk muıik.i ne•r•Y•tıN~•ıı. ,,. 
Ru,en, Cevdet beyler ve Vecihe. d') 211" 
ridun, Nedi.me hanımlar Ovrik efeP d1

·
0 0~t1' 

Ajan• ve boraa hab•rleri, 21,30: Ra 'I 
traaı tarafından musiki. 

823 Koh BOKREŞ, 364 m. • ~ oli~ .... 
13 • 15 Gündüz ne,riyatı. 19,0.:>: E ~eıl~ 

.iki. 20: Konferanı. 20~15: Rad10 ° . zl 16: 
21: Konferans. 21,15: Piyano kon

1
• .. •~" 

Konferane. 22: T aaanni. 23,30: P a · 

223 K!.%. V ARŞOVA, 1345 m. 1'•"'" sJ' 
20,15: Soliıtler konseri. P!yano • 21 ı~: ıJI taıanni. 20,50: Spor. 21: Haberlrr; -~-' .. 

b•ratan naklen Bruno Walterin ıd b iJ)f 
filharmonik konıer. 23~15: Musab• •· 
O.ana plakları. 24: Muıahabe. 

175 JC!.%. MOSKOVA, 1714 m· ı· oJ-~ 
19,30: Muıikili kolkoı neıriyatı. 2 zjoS: ff' 

ıikiıi. kon.aeri. 22: Çek neırlyatı. .;,t. 
ailizce neıriyat. 24,05: Almanca netr• 

832 K!.%. MOSJCOV A, (StalônJ. 360
1
. :;;rif" 

17,30: Muaahab.. 19: Muııkı ~ 
20: Rue muaikiıi. 22: Dau aueiki•t- .k 

638 JC!.%. P RAG 470 m, d>• ~ 
21,15: Radyo piy•ai. 22: Oetr•"'• pır 

len karııı.k mueiki. ye t .. a .. aili kootıır• 
Dana ıauıikiai 23,.CS: Ruaç.a haberler• 

686 Kh._ llELCRA T, 437 m. ıı-1"' 
21,15: Zaarepten •alı.len T eıneil. 23: 

ler. 24: Kahvehane konseri. ~ 
SCS Kbz. BUOAPEŞTE, 550 m. ,_.,,_ 
21,15: Sa.lzburstan naklen: Filh• :J: il" 

konser. (Bruno Walterin idareaindeJC.) ,.f;r' 
herler. 23,20: Sipn muıikiıi. 24,10: 0 

24,25: Cazbant. 
191 Kh.:ı:. Deutaclllandeender 1571 ~.,./ 
21,15: Aiuatosa bir ba.kıı. 22,lS: B Sı f1I' 

den eisa.n musikisi. 23: Halt6l'ler. 23.1 

230 Kh" LOKSEMBURG, 1304 "'' ~ 
Felemenk •k,amı. 21~0: Piyano llld~ 

21,35: Muıa.habe. 21.40: Piyononull ti"' 
22: Keman konseri. 2.2,35: Pli.k. %3 1 

orkestra konseri. 
1031 Kh•. KONIGSBERG 291 "'~ (. 

21,10 Akıam konseri, 22 Batlcaları ',i/ 
cukları iıimli radyo piyeıi 23 Haberletı 
Ne,'eli m•ıiki. 

658 Kh>. LANGENBERG 456 '"' ~ 
21,10 Şarkılı, ne,'el.i nqriyat. 22 t(o ~ 

acben iaimli ıkeç. 23 Haberler, 23,30 ..J,' 
24 Kuartet oda muıikiıi Be•thoven, tc 
kJ'. 

658 Khz. VIY ANA 507 m. jl 
21,15 Filharmonik konser. 2,15 ~of" 

seri, 23,30 Son llaherler, 23,50 Ak••dl 
rinin de•amı, 24,30 Dant muailôai. ..,/ 

T ~-. .. 'h ..... J\..,lediye bahçesiııİ 
lııJn~ul Bıliiliıınl Bu akf""' 

~~hirTiyatrosu Saat 21 il 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Aeeateleri : Karakö7 -. 
Tel. 42362 - Sirkeci MiihürcWS" 

.. __ ... Hu. Tel 22740·--.,..lll 

Ayvalık Sür'at 
yolu 

MERSİN vapuru 11 A~~ 
CUMARTESi 11 de sm.~ 
rrhtmımdan kalkacak ve Aff". 
lık yolunun mutat iskelelef1PI' 
uğrayarak İzmir'e gidip clöOç 
cekt;r. ( 4624) 

•illi1el 
Aırm umd~ "MiLLiYET ~ 
ABONE ÜCRETLERİ. 1, 

TarW,.• ~ Harif_.il' 
L it. L.,. 

3ayiıiı.••••••ııı 4- 1..,,,-
6 .. • • • • • ... • • 7 50 ., .,,,, 

12 ••••••••• 14 - 28~ 
Gelen n-re..lıı: 1'8rİ TerJlm.a.- M""'; 

seç.. nü.ahalar 10 kuruttar- ea-t' .... 
matbaaya ait itler İçia ai.d.iriptıe ~ 
ıeaat edilir. Cauıteaia uu.ı.n. •••' 
tini kahul etmes. 1"' ................. ,,,. 

Milliyet'in romanı: 47 ki&i attı, eline de bir bakır tepsi Denildiğini i,itince çıktı. Sansa- bu sözlere kulak k&bar.tb. Ahmet Kafasının içinde 'bir ,eyler ,...rcl~ 
verdi. roeu görünce kuyruğunu ıalladı. eski zaıbtiyelerdendi. Onba,ılığa Ertesi sahah zabtiye AbıDe' 

- Bilmem, cephede. 
Kahveci biraz düfiindükten son

ra: 
- Hırlı mısın hırsız mJSm, 

bilmif olsam seni burada a.lıko
yardım- Boğaz tokluğuna bana 
yanlmı edenlin. 

Sansaros aktörlüğünü takmarak 
saf saf boynunu büktü: 

- Hırlı hınıız ne demektir 
dayı? 

ihtiyar kahveci bir daha dütün
dü. Bu çocuk daha hırlı hırsı
zı bile bilmiyor. Öyleyse a.lmalı. 

Sansaroı kahveyi süpürdü. Süp
rüntüleri mangal küreğine doldu
rup doldurup pazar yerine atb. Es
ki bir çuval parçau ile peykeleri, 
tahta masaları sildi. Küpten bir 
ma,rapa su alarak içti. Peykenin 
kenarına il itti. Yan karanlıkta 
kahvecinin gözlerini arıyordu. A
caba ne diyecek. ? 

- Benim yanımda kalır mısın? 
boğaz tokluğuna. Üstüne de don 
göınlek veririnı. Amma iyi hizmet 

- Sakm dökme! Çocuk plavı döktü, yarım bazlama- kadar çıkmıttı. Hürriyet çrkınca kenden kahveye geldi. 'fjf' 
Sansaros tepsiyi getirdi. Yağkan- yı verdi. Art&: köpeği benimse- onu da açığa attılar. Şimdi kazada- - Oğul! bana bir kahve .P~f 

dilinin albndaki masanın üstüne mişti. Adını da koymuftu: ki efendilere hizmet eder geçinir- Sen kahve pifİrmeaini bilir ını• it' 
koydu. Kilimi de uzattı. • Haklı. di. Kahvenin içinde artık ses yur- - Aktam daylDl pİfİrirkeJı S 

yazan: AKA GONOOZ -O kilim senin. Burada yata- Mütşeriler gelmeğe ~lamıfb. damı ile tanı'ıp konutuyorlardı. düm. öğrendim. e9' 
caksın, onunla örtüniirsün. Buralı (Selam) ını çizip (aleyküm) diyen Tütün dumanı yağ kandilinin sarı - Atkolsun sana. Sen de ~hl' 

1 

edecekain. sabaha kartı ayaz olur. ve arkasından merhabayı bastı- ıtığmı bile örtınüftü. Herkes bir dine bir ıhlamur al. Benden C"_'.'1ı1 
- Ne istenen onu yapanın. Tepsi-de iki bazlama, bir sahan ra.n İçeri giriyordu. Şeker, kahve, fey söylüyor, fakat hiç kimse harp- Al fU ~da, bakkalda~-· 
- Bak! Şu ka,..1<la. bir akmaz yağsız bulgur plavı ve bir kii.ıe pek- çay bulunmadığı için yerlerini bı- ten, bozgundan, itlerin giditinden aimiti var, bir de ondan ye b 

ÇCfme var. Git onun alt yanında mezle kaynatılmq zerdali hotaf ı tacak teYlere b~vuran halk bunla- konuşmuyordu. Çünkü zahtiye Ah- lım. ıf' 
ki kapıyı wr

0
. Bir gözü kör bir av- vardı. n da bulmuftu. Biraz kavrulmut met orada idi. Zabtiye Ahmet ade- Saıv.aros bu iyi yürekli aJ•ıJif 

rat çıkacak. na de ki"- Yenge!. - Dayı! Sen ye, ben sonra ar- nohutla arpayı çekince kahve, rh- ta gönüllü bir hafiye idi. Gerçi kay- garip ıbir minnetle bakıyord11.;ı:,t1• 
Beni çopur dayı göndenli. Ak- tanı yerim. lamur da çay oluyordu. ÇekHmit makam onu hiç sevmezdi ama mal aylık kuru simidi rhlamura b 
tam azığı verecebin. Bir - Ye ulen ! Ayrı ayrı olmaz. nohudunu arpasını bir parça kağıt müdürü, müstantik vekili sağır hO- rak yedi. ~• ~e 
_de kendinin üııtünde yattı • Miifteriler gelecek. Plav çokça idi. içinde evlerinden getirenler p~ir- ca ve kadı kırmızı sakal ile pek - Çopur dayı senin yıllığıı~ 
gÇı Yetilli kilimi vereceksin. YallllZ pliivla b~ yedi. &zlama me hakkı olarak fincanına on para sıkı fıkı idi. veriyor? 

abuk al gel. Bir feyler yiyelim, yı gizlice koynuna sakladı. kahve de yaptıranlar yinni para ve- Herıkes tarladan marladan, ha- - Yıllık nedir ki? 
Hb anldiae gece mü,ıemi gehneğe - Plav<lan bir iri k&flk arttı. riyorlardı- Bir kör kandilin ıtığı al- valann iyi gittiğinden falan konu- - Sen burada çalıtacab~i 

af ar. Köpeğe dökeyim mi? bnda ohnasma rağınen Sanaaros fUyordu. - Bana ekmek, yorgan 
Sanaaros gitti söyledi. Kahveci- - Dök. Kapları da b;r ~ eve fena if görmüyordu. Bir kaçı yatsıyı kılmağa gittiler. ya. ~_,ııı' 

nin karısı inanmadı. Kuanlıkta ço- götür. Köyün iki Çeflllesİ de akmadığı Topal Süleyman dayı 'itiraz bağla- - Öyle ama her~I.flln, a~.ı~ 
cuğa dik dik baktı. Sansares sevinç içinde idi. Bir için halk akar çaydan sa içiyorlar ma çaldı. E.!ki 93 Türk - Moskof dan yıl sonu bir para alır. ·ı' ,-ıl· 

- Azık vereyim ama kilYni ni- damı, bir peyk~, bir yorgam, ve ve çaIDafırlarmı orada yıkıyorlar- harbine ait bir bozlak oıkudu. Bu erkan böyledir. Çobanlar bı e 
decek? köpeğe V6l'ebilecek yarnn bazlama dı. Sanaaroı testiyi doldurmak için sazla okuduğu bozlaktan anlaşılı- lık alırlar. • t:1edi· 

Ocaktan bir çıra tututturdu. San. ile biraz plaTI vardı. çaya seğirttiği vakit çopur dayı yordu ki o günkü hal ata yukan - Bana boğaz t:oldu7~ n 0 çı; 
aaroaa bir daha ı"1<h baktı. Sansa- Kapmm önüne çıılııtı ve peykenin mÜFrilerine methediyordu: bugünkü hal id:. - Öyle feY olur mu· İ,·rr ııı1' 
ros füphelendiğini görii1ıoe kahve- akma iğ.ilerek seslendi: _Çok açıkgöz bir çocuk E- Sansaros testi ile girdiği vakit pur dayının kim olduğunu 1 1 

Yl! doğru seslendi: - Haklı! haklı! )inden her İf geliyor- Kimi kim•esi zabtiye Ahmet seslendi: sin? Hey oğul hey! . .~'' 
- Çopur dayı! Yenae hana :.. JC>'-....1- önce 1--"i&inin ça'"-ldı- _ Oğul ı. Şu taze sudan bir ae- Sansaros bunlardan hır tef ıJiıf 

-.. ·- "Y""' __. 5" yok. Babası sefer<berliğe gİhnİif. " .J. 1ıgır. ·~ 
nanmıyor. Sen bir sesleniver. t. -~ :....... anlayamadı. Fakat arka•m- ti·r. Sakal~ mamırkla beraber ta'r"ın .. .,Jiı ., ~ ı.-~ Muhacir olm~lar. Boğaz tokluğu- ~ Al t buır0 
•--ılınca kadın Samarosun ~·~ dan: Maarapayı alırken duman ara- müştü. Zabtiye ,me 
- --- na~~~ v l k'd nabiryntıkpırtdcwanm_m_·_ıi_m~e..~..:.....~-=-Hakh~~-! -K_u~-~ı..-.:......_!~-e-l _h_akl~ı.:.' ~_J_---'':'2~~~~:ı.:.::~==~r.:..::;:::=:::;.:;.ı._•!,1!,c!_~-S-anaaıo~~-sa~-d-ikka~-tl_e~-bak~-b-·~-bu~k_a_<1_a_r_a~-a~ı·~:ı~··::- -~-·:_--~......ı " _ -~ B:r kö~e oturan zaLti:r.e Alnnet _,.. 
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,____.,, Jeanne 
Harlov 

~İr ~rtistin her gün 
t ~ gıbi şerait içinde 
:Iıştığını anlatıyor 
tı;;.::;'- elum)'ff stüdyotla n0$ll çcl14 
~- ı.,,;..:loit geçinliiimi .orarlar, si
;"'I <I Prulelik hayatımı .,,ı..ra -
'lltı~ f.Un. merak edenler de me • 

". ~ den kurtalnınlar. 
~<1,ı. """:vo haarlandığı :l4l'marı beni 

~•o;,0"Y<z ı:aiınrlar. O zaman bir film 
"ıtil\0~"fimi öğrenirim. Senaryoların '.'>oto ı l•alıJnnda hiç bir fikir .erdet 
tlttı > ~lıihi.)'«im yoktur. Oynayaca
~~ ~:'il oro.la bana aöylerlw ııe ben 
Q"•o ':r bo.)llm eimtie mecburunı. 

ı.,,,. •rektörün lnizunma çıkanm. 
e'. "•ti" 0:vnayacoıiım rollmn yazılıaı
s •• <I ;· Bunu alır ııe eııe dönerim. 
~"•o\ o, iki dela, üç defa okurum. 

ti.t,, •ltrar diretkörün .)'IU'hcıneaine 
~"". & "•.kendisine fikirlerimi aöyle -

1 
of 4.; ~ bitti mi, bitti. O ,mman der 

1 ııı...., "'an'ı bulurum... SU: Adrian'ı 
0.•ı ; ~nu:, fakcrt bu film aanatlıtir
~ııı!,"j, çolı mühim bir f(lhsiyettir. 

ı , ... •Pirnn onun şay..V.de halka 
•ıı lıi; 0'.:""ürü:ı:. Adrian Hollyııood'un 
'ıı.~ YiiJı terzisidir. Bi:u oynayacağı
~4 ~a )'Ql'tJ§abilecek elbi•eyi an 
-.,.i,,, dıker. Fakat bu elbiaeleri «ıde 
ı.,.,,. ~eiil, film direktörü1>ün de be
"•ıı;,. • ., lcizımdrr. Ve hatta ııazıı .ah
"H•ti ıle Unar,..nun müellifinin de 
'o, •Ilı ~malıdır. Yoksa Adrian tek • 
"'•i iaeleri tan.sim etmeie düzelt -
~i41 "'ecburdur. Bu mesele halledil • 
toı.,."' lonra bütün artinler, ııe ııazıı 
"• ...: toplanırlar. Senaryoyu tetkik 
~.,. ZOlıere ederler. Deiiımesi icap 
<!;~ :Ver •arsa, değ:ftirirler. ilave e-
' •• ,, " .,. d . v De,. d .... er var.sa onu ı ave e eru:. e 
'•li; • o zamana katlar oynacaiım 
to

11 
•:ob,.re öirenmiı olurum. Bundan 

•a 
"-<iti artık bir halta muntazaman 
l;ı...;n•a ııitmeğe mecburum. Orada 
•<1;ı· " kailanacağun elbiseler prova 

"Ve d·ı.·ı· H · b" "k tQ v ı ı ır. epsı ıth ten •on • 
"ip ~~~ •ahne~in. tekrar banlan g~ : 
t~11 d gerımesı lazımdır. Aynca ıkı 
>0 e reklam için alman lotoğralla
s0,"; ZVermek mecburiyetindeyim .• 
ı.,1 on rea '1n alırlar, soldan resim a
l. ar • d' . 'Q-f , gıy ırırler, kuşa.tarlar reaim a• 
~ a. h . 
•ı._ Bii ~-Psıne eyvallah demek l<izım• 
>0 1.

1 
tun bu ifler bittikten sonra n· 

...O.: ille gelmiftir. Film çevrildiği za
tq her sabah •aat yediıl.e uyanma• 
<!ılı lltecburum. fi afif bir kahvaltı al -
<lib 1Clfl .•onra Stüdio'ya giderim. Ye -

"fuııa kadar •açınun tuvaletini ııe 

.)'Ü>ııÜmiin boyanmıuı bitmif olmalıdır. 
Sonra elbiselerimi gİ.)'f!Tim ııe bir fin
can kahve içerim ... Sa..r dokuzu çal
dı nu, Film çeııirmeğe müheyya bir 
ıJ<Uiyette elmam lıizımdır. 
Dolıuzda gündüzün filme çekilecek 

parçaların provası baılar. Sonra bu 
provayı ikinci defa olarak ııa:zıı sah
nenin önünde tekrar ederiz. Ve niha· 
yet bir üçüncü defa daha oynarı:z. Ar• 
tık oyunlarımız filme çekilmeğe bQf
lamqtır. Fakat bu lıôfi rıU? 

ilk filmler tlaima muııallak ol.a 
ne iyi olur. Halbulıi ekseriya kusur • 
lar oard.ır. Yahut rejisör mütemadiyen 
kusur bulur. Bunun için oynadığımı:z 
parçalan bir daha bir daha tekrar e
deriz. Ta lıi rejisör bey mellt1'un ol • 
aun. Biz lıan ter içinde çal'f'Tken öğle 
olmuftur. Saat on ikide bir aaat lıiınla 
veririz. Bu %aman z.arlında bir hıi•e 
et suyu ııeya bir fincan çay içerim. laz 
la b'rfey yemem, çünkü aç karnına 
çalıpnak daha :ziyade hoıuma gider. 

Haltcula ilıi üç defa gene bu za • 
n-. zarfında gazetecilere mülakat 
vennek rnecburiyetindeyi.m . .Ayrıca t'1 
valetimi tan~inı etmek yüz.ümün boya 
lannı düzeltmek için de zaman bul • 
mam lôzı.mdır. · 

Saat birde tekrar ;fe ba§lan:ı:. Ve 
bu saat 6 ya kadar devam eder. lı bu 
nunla bitmiş değildir. Saat altı ile altı 
buçuk arannda birgün eııııel çekilen 
parçaları perdede seyrederim. Sonra 
gider temi.zlenirim.. Bunun İfİn de 
yirmi dakika kadar .zaman lôz.ımdır. 

Eııe dönünce ilk işim sıcak bir ban 
yo almaktır. Alııam yemeğini ailem • 
le ebrabu- yerim ııe bir müddet sonra 
tekrar 8Cll6aA allula lealkmak ü:zere uy 
huya .)'llMnm. lkı hergün böyletlir. 

Sin- artİ9tt thdifiniz f"Y bir ır • 
gattan baılıa Wr,..y d.:;;i.ldir. 

MiLLiYET CUMA 1 ı AGUSTOS 1934 

. J\11..eşh.Lir ke>I~"1ik Şa.rlo 

V®lfllü ülkü lfüOm ç~vn1rmöş0 
lh1@10k©ı gö~t~ırm~mnştürr 

Çünkü Şarlo çok müşkülpesent bir adamdır. Öyle 
olur olmaz filmleri derhal begenmez . 

Charlie Chaplin, daha doğrusu 1 
şu meşhur Şarlo timdi ne alemde? 
Ne yapıyor? Niçin sinema gazete
leri, mecmuaları bu meşhur artis
ti artık hiç bametmez old\ılar? 

H.ıbuki "Şehir ışıkları,, ismin
ckıki filmi.le en büyük muvaffakı
yetlerinden birini kazanmıştı. O 
zamandanberi artık biç film çe
virmez oldu. Acaba sevimli Şarlo, 
Şehir ışııldarından daha mükem -
mel bir film çeviremi.yeceğine fka. 
ni oldu da onun için mi sinema
dan çekildi?. 

Bu sualleri sade halk değil, 
ıııinema alemini idare eden bütün 
öiıre!ktıörler de biribirlerine aormak 
tadırlar. Bir Fransız gazetecisi bu 
su.Herin cevaplarını almak için 
yaz tatilini geçirmek için Parise 
gelen Şarlonun en yakın arka • 
daılanndan biri olan 111eşhur sah
ne vazıı M. Kniıght'i yakalamış
tır. M. Knig·ht bu sevimli artist 
hakkmda ne düşünüyor? Sözü o
na bırakalım da bize vaziyeti bir 
bir olduğu gibi anlatsın: 

"- Şarlo tanıdığım adamlar 
içinde en harilaılide bir şahsiyet
tir. Şayanı hayret bir sanatkar
dır. Bilirsiniz :ki filmlerinin en 
hurda tefeuüatına kadar bi-zzat 

• 

kendisi uğraşır, senaryolardan tu
tun da dekorların projelerine ve 
hatta melodilere kadar hep onun
dur. 

Bir film çevireceği zam"n asla 
ecnebi sermayesini çağırmaz. Üç 
ve dört arkadaşile beraber bir o
daya kapanır ve mütemadiyen 
filmin teferrüatını tetkik eder. ı 

Artık Şarlo biç kiıme için mev
cut deği!Gir. Kimse onun ymünü 
göremez. Bu meşhur k>Omik ayni 
zamanda çok hassas ve çok nazik 
bir adamdır. Bakın aiae bir hikaye 
anlatayım: 

Bir gün Şarlo bir film çevire
cekti. Stüdyoda her teY hazınlı. 
Operatörler, ses ve ziya mühen -
disleri, aktörler, rejisör hepsi hep-
sı ... 

Nihayet Şarlo geldi. İçeri gir-
di. Hepimizi selimladı. Etrafa 
şöyle bir baktı. Ellerini oğuftUr -
du ve dedi ki: 

- Hava ~ğuk değil mi? Bu 
havada çalışılır mı? .. 

Biraz sonra limozini kapının ö
nünde dunnuş ve Şarlo çekip git
mi§tİ. 

Ertesi günü gene geldi. Mem
nun görünüyorou. Dekorları göz
den geçirdi. Dekora·törü tebrik et-

Resimler: Taita Sari 
Filippin'de en me,hur sine • 

ma artuti T aita Sari'yi göriiyor 
aumız. Filippin ~:pte geçme
yin. Bu adalarda sinema sanati 
son derece ilerlemi,ıi.r. Burada 
mükemmel bir .tüdyo viicude 
getirilmifii-. ı. Sözlü ve Fkclı bir 
çok filmler yapılmaktadır. Se -
vimli ve ,irin T aita Sari' nin 
Mamlle'de Chester Bennette'k 
beraber çevirdiği yeni film ya -
kında Avrupa sinemalannda da 
göateril ecektir. 

Rosine Drean 
Roane Dretm'ın yiUünde 

gö:ze ilk çarpan ,ey gözleri ile 
ağzıJır. Evet gözleri... Dikkat 
ederseniz görürsüniU ki bu gö:z 
ler her ~ sanki bir 'eye faz 
la hayret edipte açılm., gibi du
rurlar. 

Ağzı tebesaümü unumwftur. 
Bazan gülecek olur, fakat bu gü 
lüş iplerini çekerek ağzım açhr
dığını:t bir kuklanın gülüpüne 
çok ben:zer ••• içten gelen bir gü 
tü, değildir. Böyle gülmesini 
unutacak, her şeye hayret eJe
cek kaılar hayatında. neler çek
mİf bir kadın? •• 

Lllian Harvey 
Daima. mütebeuim, daima 

neşeli görünen Lilian Harvey'i 
hiç böyle mağmum müteenir 
gönlünüz mü? insan bu resme 
bakınca. hayret ediyor. Ve hop

~~......ııııı...a.ııı pa. Lilian'ı bu fekilde görmeğe 
tahammül edemiyor. 

---·--------------------------' 

'ti. Hepimiz memnunduk. Çünkü 
bugün çalışmaya imkan bulabile • 
cektik. 

F a'kat biraz durduktan sonra 
kaşlarını çattı, ellerini oğuıtur • 
du ve dedi ki• 

- Söyleyin otomobilim kapı
ya gelsin .•• 

Üçüncü günü sabahın saat do
kuzunda Şarlo tekrar geldi. Her 
zamanki gibi netdi idt 

. -. Ala, mükemmel dedi... Çe-
vırelnn. .. 

Operatör: 
- Derhal mi? diye sordu. 
- Hayır birazdan, evveli si • 

zinle sahneyi hazırlamam lizmı ..• 
Ve sonra erkanı barbiyeaile be

raber bir salona girdi orada uzun 
uzadıya meslektatlarile çevrile -
oek film hakkmda konUJtu. Bir 
münakata baıiamıttı. Herkes fiık. 
rini söylüyordu. Bu e&nada Şarlo 
yavatça sıvıştı. Stüdyoya gitti. 
Dekordan bir ocağın batına vardı. 
~ e onun ~rinde duran küçücük 
bır heykelı alarak bir yere sak • 
ladı. Ve arkadaşlarının yanına gel 
diği zaman.: 

- Hadi, artık çalışmaya batlı· 
yalım dedi ... 

Süratle makiyajını yaptı. Bir 
lkaç dakika sonra her feY bazı!'" 
dı. Film ba,lıyordu. 

Fakat birden delcorcunun seai 
duyuld'u: 

- Durun efendim durun! Kü
çük heykel meydanda yok. 

Şarlo §U cevabı verdi:: 
- Ziyanı yok. Gene çevirebili

riz. 
Filhakika heykel ortadan kaile· 

ıtığı için film çevrilmeğe baflan • 
mıştı. Hiç §Upbesiz bir ba.tka va
zo sahne olsaydı, bu küçük hey
kele dikkat biıle etmez ve filmi 
çeVirirdi. ~ a.kat lier nedense o 
heykelin bulunduğu vaziyet Şarlo
nun biç te hotw:ıa gimıanit ve 
üç gün onu ortadan kaidumak j. 
çin ÇaJ'e aramıtb. Fakat bunu ya
parken de dekorcuyu mütees&ir 
etmemeğe ayrıca itina etmi~tiı. 

Hikaye burada bitmez. 
Mevzuu bırb.aetıtiğimiz sahne 

50 metre uzunluğundadır. Ve tam 
114 defa çevrilmiftir. Nihayet 114 
üncüsü Şarlonun hotuna gitmit -
tir. Fakat her ,eye rağmen halk 
bunu göımiyecektir. Çünkü heye
ti umumiyesi gösterildiği zaman 
Şarlo fHainden caym11 ve bu par
çanın biç te z~e uygun olmadı
ğını söyliyerek fi~min o parçasını 
ke.mittir. Şarlonun bu suretle ke. 
tiği sakladığı birçok parçalar var
dır. ı 

Halbuki bu parçalar için biz
zat kendisi de dahil olmak üzere 
filmi çevirenler haftalarca uğraı • 
mıtlar ve bunım için binlerce do
lar sartedrlmiftir. 

Şarlo bunları tekrar te'krar &e)" 

rettikten sonra derhal makaslar 
ve hepsini bir kuaya s1rklar • 

Şunu size söylemeğe mecburum 
ki bu nklanan ve kesilen parça -
lar daima küçük küçük sahnele!
değildir. Şarlo bazan bütün bir 
filmi bile mabkUm etmekten çe
lkimnez.. Nitekim Şehir Işıkların
dan sonra iki tane film vücuda 
getirdik. Fakat bunlar a-sla halka 
gÖ&terilmiyece'ktir. Çünkü Şarlo 
her ikisini de kasa bentliğe mah
k.Um etmiftir. 

Bunlardan ilki, Şarlonun bir 
nevi terciimei halidir. Ve kardeti 
Sydney'in yardrmile çevrilmiıtir. 
İkincisinin is-mi "Ebedi koca., dil'\ 

Niçin Şarlo bu filmleri mah
kiim etmittiır. Bunun sei>ebini hiç 
kimseye ve batta en yakın dostla,. 
rma bWe aöylenıemittir. Fakat 
benim tahminime göre ıebep, bu 
filmlerin sesli ve sözlü oluşudur, 
Şarlo bunu çeVirdikten sonra dü
tün~üı taımmıı ve ben neden 
sessız kalamadım diyerek filmle
ri kilitlemittir. 

Bu filmler Şarlo sağ olduğu 
müddetçe katiyen halka gösteril
miyecektir. 

Fakat yalan söylemiyeyim: 
Şarlo bunu bir defa Mekaikada 
küçük bir sinemada halka göster< 
miştir. Ve kendisi bir köşeye sak· 
!anarak balkın ne yaptığını, filmia 
seyredenler ara11mda ne gibi bir 
tesir husule getirdiğini tetkik et
miştir. 

Şunu itiraf etmek lazrmdrr ki, 
halk filmi mütemadiyen aUuşla • 
mı§ ve gülmekten kırılmıtbr. 

Buna rağmen sinema bitince 
Şulo filmi almış ve derhai evi.ne 
giderek kasaya kilitlemqtir. 
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(MÜ TEFE R R 1 K HABERLER) Fransa i~e: •}yasi A.v~slurya hiidise- .... DOK TOR IVAl'URt:Oı..11; 1 
Deniz silahları 
Meselesi 

Devletler arasında büyük 
ihtilaflar var 

LONDRA, 9 (A.A.) - Daily Te
legrapb gazetesinin yarı ..-ni ...._ 
filden Mdı • malümata cöre eon zımıan.. 
...... ~ cereyan ...ı- iptidai 
dcnn ııııııiiaıkerel teferrüat>ıı .... .... • 
ıe inin.. ebnemİf, f ... ba:zı telmilı: 
.._ıe1er de ır~ülmüftÜI'· 

Bu ..--ıerm - mülıimmi Mil • 
....,, cemiJeriıain ı-n mmeleaidir. o... 
ha ilk temaslarda lnciJterenin trıllı...,, 
_.ılerinin 25 bin veya 22 bin toni
~itoya tahdit edilmesi h'JSUll'P"faki 
fikri Amerikan muralıha.ı...u.. itin
..,... oğnnııp. 

Ameribelılar mevcut nılum1-m uw
Wazmmda - elmitlel"dir. 

Diğer t.-akan F...aız bahriye na
arı M. Pietri son Londra ~ 
F..-anm tabtelbabir siyaMıtiıııi etra • 
file aalatınıı ve Fraıwa için bu VQdCde 
kvnetleriıııi azaltmak çocık güç olacağı
nı açılııça söylemqtir. 

M. Pietri aynı zamanda laovazörleri
nin tonilato ve tl:>p kalibreleri hakkında 
da bir takını kuyudu ihtiraziye dermeyan 
eylemiıtir. 

ltalyan deniz mutahu1111 M. Ribiscia 
dahi otuz beter b:n tonluk ilri saf harp 
aemisJ. İDS;aıına ltalyanm tabtelb•Nr ve 
diier hafif cemile.- ""'8atımn Clımamile 
ı:ranıanın ha.tb hareketine bağlı bulun
duğunu söylemiıtir. 

Bütün bu mükilemcltt iyi malUrrıat a
lan lngiliz mahafilinde daha ziyade bed
bin bir intiba bırakmıftır. Çiinlrii bu su
retle devleti ... arasında deniz siyasetin
de büyük noktai nazar ihtilüları mevcut 
<>lduğunu tebarüz etmittir. 

M. Litvinof 

Yakında Almanya Fransa 
ve İtalyaya gidecek 
VARŞOVA, 9 (A.A.) - Pat a • 

.i-mm Mosl<ova mulıalriri, Sovyet 
\ariciye ı. ... · tti M. Litıwıofun yakın
da seyahate çııkacağını bildirmektedir. 

M. Litvinof, Almanya , F,_ ve 
ltalyayı reanen 2lİyaret edecek ve tadı 
maakı haldonda gÖ~. 

Bundan """'8 Sot>yet R-yanan 
Milletler Cerniyeıtine •• mai ibtimali 
hıı'ıkw>da kalyanın DOlı:ıai n W Öğ• 
reaıecektir. 

18 inci katta 
Bir yangın ç1kb bir çok 

kimseler yaralandı 
NEVYORK, 9 (A.A.) - Nevyor

kun ar!Mtıer ve taleheler malıalleei o • 
ian Greenwidı'de hir dev • f,i._.... 
18 inci katında Pddetfi bir iJ'!iaJ ol -
muıtur. Bir kadıruıı öldüğü, tıirç<ıl<la
rınm yaralandığı zanpe.JWyoı-. 

4 apartman harap oJmattur. lftia
lin , gaz borus11DD11 patlamaspvlan ile
ri geldiği 7.Mlnediliyor. 

Japon bahriyesi 
Yeni bütçede müthiş 

bir f adalık vardır 
TOKYO, 9 (A.A.) - ıBa1ıriyeııin 

Def"liunaıı ~ y.U inıa edilııniış 
gwııileı in ve yeni hava !ilolııırrnıa idıa
reaiııi, hava lmvvetleriniıııı ıalahı, harp 
cemilerinin ve di.stroymenn yer.uı..ooıe
ai ~ ihta..a etmeKtedir. 

Orduaun bütçeai, henüz ianal edil
memiytir. Mumafilı, bunun, geçeaı ..,.. 
neye niısbede 113 milyon fazlMile 560 
mily '"' yene baliğ olacaiı zanaedili • 
,-or. 

• TOKYO, 9 (A.A.) - Gelecek yıl 
için hazırlanan ve rmliye IMIZ&l"etine 
ee..li edilen bahriye bülıı;eft, seçen se
aekine niobetle taıkıibeıa 35 milyon faz. 
.llllİle 714, 720,000 yene baliğ olmakta
dır. 

Taı ajansı tekzip ediyor 
MOSKOVA, 9 (A.A.) - Oaıılrj Ma

inisti iomindelci Japon ga:zeteoi bzıl ""' 
dunun uzak taıi<ta büyük loara ve ha· 
va manevnılan ~ "-'e oa.duğu • 
mı bildirmektedir. T- A;..- "'1 ha.
heli bt'i ol.anık t ' 'lwe m \a. 

SPOR 

Y eşiJköyde tenis lı:ordu 
Y cşilköy spor klübü tarafından 

Y etiLköyünde yeni bir tenia konlu vü
cude getirilmi§tir. Bu kordun küp.t 
reami bugün yapılacaktır. 

Altınordu kongresi 
Altınordu ldübü rei.liğinden: 

10 Ağmtos 1934 cuu. günü aaat 
14 te evvelce mukarrer kongre 
aktedileceğinden azanın gelmeleri 
rica olunur. 

lıtanbul kUrek şampiyonası 
Denizcil'k heyetinden: 

l 0-8-934 cuma günü latanbul mm. 
ta.kası Kürek ııampiyonluğu mi;.aba
kalan Y enikapıda icra edilecektir. 

MiUahakalara saat 10 da b&fl&na· 
caktır, Kulüplerin p~amlarda gös
terilen saatlerde hakem dubası yanın
da hazır bulunmalan tebliğ ol;ınur. 

YUzma mUsabahaları 
latanbul Su sporları kufübü re

ialiğindan: 10 Ağuatoı 1934 cuma günü Mo
dada tertip edilen yüzme müsa
bakalarına iftirak iç'n faal azamı
zın o gün aaat 12 de Modada kulüp 
te toplanmalan rica olunur. 

1 Küçük haberler 1 
Dört gün evvel küçük bir oto

mobille ~rimize gelen üç lngi • 
liz seyyahı bu sabah geldikleri ta
rikle Viyanaya hareket edecekler
dir. 

• Alemdar Hilaliahmer nahiye 
tubesile Küçiikpazar Hilalialımer 
nahiye şubelerinin mü,terekeo ter · 
tip etmiş oldulcları Boğaziçindeki 
Sütlüce vapur gezinti11i 24 ağus. 
tos cuma günü ş;rketi Hayriyenin 
68 numaralı vapurile yaprlacak
tır. 

Vapurda alafıranga, alaturka, 
saz ve cazbant vardır. Sütlücede 
ufak bir ücretle deniz banyolann
dan istifade edilebilecektir. 

Rus tayyarecileri Romada 
ROMA, 9 ( A.A.) - fotalya teıyya • 

recilerinin Moatımraya ye., --, cıMWla
n ziy~ iade etmdı: ÜZ<'ft e!miı o • 
lan Rus tayyarec:öleri Monte Cdöo tay. 

yare limanına gİlmİfler ve onda yeni 
iDfaat ve tmöat me:dL-ezini aiywet et .. 
~erdir. 

Tayyareciler Ramaya -det eıttilde
ri zanaa tayyare cemiyeıi t.ahndaa 
-nlen :ııiyafe'lıle hazır buJunmutlardır. 

Parise giden Rus tayyarecileri 
PARlS. 9 (A.A.) - Sovyet ta)"'ya.

racileri bava ...., eeneral Denain ta • 
nılmdan b.buf ec5Mill<ten ..,,.... başlı • 
ca Fransrz hava miieıueseılerini ~
ler ve _,,... belediye daireaıine giderek 
resmen belec!iye meclisi reisi tarafaıdan 
ı.mu1 adilmitlerdir. Belediye reİIİ hoş 
&_,iniz nudmıru .öyl~. 

Japon mütehassısı 
Londrada 

LONDRA, 9 (A.A.) - J..,... de
niz mütebauıa yüzbaşı l""fİta dün 
öğ4eıden aonnı buraya ıelmişıtit. Miit...__ ..ıahiyetleri o bılar 
Yaoİ değildir. Mükaleuıderi miinhau • 
twı ia1İ§ari mahjyette olaeak<tır. Son ay· 
lar içinde T cıkyoda yapılan yeiadiierüıi 
müteınalaz bey- ile oldukça. ptınnq 
bulunan lngiti:z ._m malıalili Japon 
hattı h.reketi lıaUanda mumaileyfıin 
-.oği İ2ahatı aızauıi bir alaka ile 
beld"""*tedirler. 

M. lv"'tiıta ayni zamııında Londra • 
dalı:i Japon -ifine bükiimdbnin hım 
blirnatın1 ve ateşen;ırvalc de Japon filo
sunda yapılan 0000 fenni tadilatı bMdi· 
ren bir mektubu hamil bulunmakta • 
cin-. 

Mac Donald'1n seyahati 
LONDRA, 9 (A.A.) - Reuter a • 

;...., M. Mac Oonal.d'm Oıicagoya 
plmesi için Y111>ılan davete icahet ede
ceğinin pek tiiPbeli olduğunu bildiri • 
yor. 

Zİnl, tatil proırrammda remni hiç 
bir taahhüt akına ginnesi menuu balı
....mımemipr. 

M. Mac Dmuııld, bugün Tene • Neu
ve' e &ilmek üzere Sydney • Nov ..... 
cotiadan v_,. ""-:elctir. Orada bir 
lıaç gün kalacaktır. 

Bulgaristandaki Türkler 
hicrete icbar ediliyor! 

(Başı 1 inci sahifede) 

bikceğimiz muti bir ekalliyet oldu klannı bilirıiz. Bu Tüııkleırden he
men hepsi d~ek için, büyük bir kısmı Bulgar tabiiyetindedirleır. 
Binaenaleyh Bu'lgar kanunlannın gösterdiği yollar dahilinde bir Bul. 
gar vatandaşının bütün baklanna malik olmaları icap eder. 

Böyle i'ken memlektimizde tatbikine batlanan bir kanunun -.. 
•İle edilerek ırkda,Iarımız üzerin de!Q tazyikin arttınlmasrm namus
lu bir Bulgar mantılc ve zihniyetinin bile kabul etmemesi lizmı gelir. 
Kaldı ki, Türklyede tatbikine bat !anan küçük sanatlann Türklere 
hasn kanunu sadece ecnebileri istihdaf etme!<tedir. Memldcetimizde 
Türk tabiiyetinde o kadar Bulgar var. Bunlar hiç bir zaman rahat
aız edilmeksizin Türk kanunlarının çerçevesi dahilinde seri>estçe İc· 
rayi ticaret etmd<tedirler. Kendilerine iliten de yoktur. 

Binaenaleyh komtu Bulgar hükilmetioin bir kıum mahalli unsur}~ 
rrn Türklere karşı aldıkları bu vaziyeti, akıl ve manUlda kabili te. 
lif gömıiyeceğine emin olduğumuzdandır ki, harekete geçerek düzelte
ceğini ümit ediyoruz. 

Türlciyedeki Bulgarlann ferih Ye fahur geçindikleri bir devirde 
Bt•lsari tanda Türklerin ardı arka~• gelmiyen tazyiklere manız kalma 
sını , aklı batında Bulgarlann da Leğenmed~lerine emin burunuyo
ruz. 

ve tıcarı leri esnasında Rusçuklu Hakkı TORK ANONiM ştRJCE1lCJ ltk 

mu"na•ebetlerimiz (Başı ı inci sahifede)) .Calatasuayda Kanzük ec7• ... neoi 1STANBUL ACEN'ffrzS. •e 
0 J.arıısmda Sahne sobğmda 3 numa- Liman Han, T eIJon: ':~ / Ilı" 

· · sah' f de) Presso'in yazdığına gö~ dostlarının tav· ralı d 1 ~ 1" 
(Başı 1 ıncı ı e siyesi üzerine, M. Schyıchiııg ,Viyan.ada apartnnan a numara. J qiı 

bmız da ıabiatiıe dü,müştiir. seyahati e•ııaamda kendisini muhafaza.. • 4631-
1 

Mersı·n yo u. ııc 
2 - Modüsün imzasından sonra çin teriihırt yapdmaıatn1 ı..ı...ı eımqtiıı. 

kunı sebze gibi maddeler, konten- Muhafrzlar, 24 kipden ibaret olacak- TURK MÜBADiLLERİN ; d vapuıu I· tı1ı 
jana tabi tutulmuttur· br. Sekizer, sekizer nöbete geçecek olan NAZARI D1KKAT1NE ' Sadılcza e ağusıos.,.,.; ~ 

3 _ Fran••da bu maddelerin mulıahdar, imperatorun sabık ailihendu PAZAR günü -t 10 _da ıSi• r~ .. 
- ' T _._, zabitlerinden ve katolik taılebelerden - Yunanistandan aelen mübaclil Türk ' _,.,;. ., 

ithalatçılarına - yalnız ü~ye çilmittir. lerin bu defa Ynnanista111 .eyyah aı- 1 nhtımmclan kalkac•k, 11...... flr 
ihracatçılarına münhasır deıpl -. - Prens Otto seyyalıatte fatile sezmeleri için mezuniyet istih- ' mıkkale, lzmir, Küllük, ~ l(ıf 
fi.bit bir lisans resmi tarbedilmıt- Kopenhag, 9 A.A. - R- a,İlalı· sal edildiğinden bundıuıı istif.de ebnd el.,.. Marmaris, Dalyan ,FetlıiY"' yt. 

tir· nm bilclircliğine gön, Arıidiik Otto de isteyen zeyatın Eylülün ilk luıftamı- kan. Kaı, Finike, Antal,.., ~ık' dl 
4 - Kontenjanda hissemize ay- Habsbourg, otomobille buraya gelmİ!· da tertip. edilen itbu seyaboıte qti- Menine gidecek. Dönüşte aynı "' 

ktarı · t•k azalblmı._ tir" .Kont Polavesıng· ismi altında ııeya- 1-'-_. '---'--- T Anaoıur, llıı. nlan mi ar, gıt ı çe T ..ı. etmek Ü2el'e yazıbanemize 111üra- oe>ene ...,...,...,,., "'ucu, -~tı1· ~ 
bat etmekte olan Arıidiik, bugün hveç • •- l 

br ahatine. d caatlen Han olunur. ,..r..ı n Geliboluya uğrllY :::,..; ı . l b' bak l ve Noneç'e doğru, sey - ':vam e- - t 
Bu sebeplere ti>Y ece . ır .• 1 ır- decek, ıonra Belçikaya doneeektir. Zan· Gidi§ döniif: bilelı iitteti n pasa- J ıJ 1flı 

sa, aldığımız neticelerr tabıı bul- nedildiğine göre seyahat, AYUSturyalı port maxafile Yunan - Türk rize Trabzon yo ~ 
mak lazımdır. Ancak her iki mem- Kral -..Etar1-ı ile M. Mouuolini tara· harçlan bu 6ate dahil olmalı üzre ı 12 l 

k d• ·· ebet ı·mdan tav,.'ye edilrni•.;•, Bu surede, A· T A R ı· vapuru O leket ticari ve i tısa 1 mumır. • ,...... 32 Türk liradır. A•usto$ b~J 
lerı.nı'n ,· '~p ettirdig-i bazı zaruret- vusturya tahtına avdeti meselesi müza- " N A K .. " - ı..11 ! 

- ktte edildig-İ müddetçe bitaraf eruide de ~ o 
leri de unulımarnak lazımdır. Her Se alıw PAZAR günü saat 20 .,, ıı 

d• bulunmuş olacaktır. yahat acent !!I 1 (;Odİtli" P' t L 
halde iki memleketin ikbsa ı ve Habsburgların em..5 Caıata, Rılıtnn caddesinde 7 1 nbtmısada nkalmcak. ~ l 1n 
mali münasebetleri; bu kadar mah- VIA REGGIO, 9.A~ Arşidük Otto- 1•--• Toelefon: 43126 pldak, İnebolu, Ayancık, 1 {j 'ltı' 
dut dar •bir daireye sıkı~n ticari nun amcası Prens Xırvıer de Bourbon· Ünye, Ordu, Gireson, Tireb<> # l·.d 
mu~melelere istinat ettirilemez. Parme, demi,tir ki : - - rele, Trabzon n Rizeye, .. ~ i 
Her iki tarafa yeni yen\ menfaat- - Şimdi Habsbourglann tekrar tahta Sultanabmet Kaba aalial mahallesinde bunlara ilıaveren Of, ve Su l'ı 
!er temini eu+ile, ticaret hacimleri- geçmeleri ihtimall~ ~aha ~ok-~- Son Bayram fırını sokağmdalô banesinde uğrayacaktır. ~ 10 

r-- ~ Al"Ulturya hadise1ennın netıcesı bu ol- '-. 
ni birkaç misli artbrmak imkanı muttur. ilk ümit et~ f<'Y• Av~ıtur· mükim iken elyeTID ikametgihı meçhul ~· 
darma mevcuttur.Bu imkanın, umu- y.ıya dönmek için bize muaaade verilme- butllll8D Kimil efendiye : latıınbul asliye mahlıemeleri ... 
mi münasebetlerimizde yapacağı ıidir. nileme bÜO'osundan ' ~ p 

ek k ı l_,,_ı "! · ..-~- -'--'-- BeJ-'"-da htanbul Üçüncü icra memurluğundan: iyi tesirleri ise p o ay 1K1a o çe- Otto tle anne,. .<.na.......,.. ..--. : 4 K. nvel 933 tarihindeD .. ~ 
bi'iriz. Fransa; bir memleketin ti- dırlar ve buraya ne zaman geleceklerim Ağa Hüseyin zade Mehmet efendinin me olunup htıuıl>ul asliye 1 ııı~ · 1' 

• - bi!miyoruz. .:...-~'-'-ele ---~" ve ııenetaz mal be- J P>" l J caret muvazenesıne vennege mec- ollf •- , __ .. ,_.. t -·~·c~= ..,.,.,.... .-hkemesinde derdesti ~~et ~ 
Başvekil D uss un .~ ....... en -~· • _, ...t ,. 

bur olduğu ehemmiyeti, tediye mu- ıürlerinıi ve M. Mou11oiinıye 00... büyük delinden 175 lira 74 karuı maa faiz ve caret mahkemesinde derdesti ru1-.1, ~ 
vazeneıinin iktısadi ve hatta siyasi hayran!ığ:n • b:ldirirl<en, Preno ıuolan ücreti vekilet alacağuıuı tahsili için va- taııbul Belediyesi ile Am ve Y.-y l 
hayattaki mana ve tesirini, m ' lli ııôy!cmiştir • takip talbi üzerine mezı.m. adrese öde- ler arasında miitekevWıı bul~ 1 

"I b' h ld tutm k " - ltalyanın bu kadar ani olarak hu• L ... } parayı sag am ır a e a do&yumın yenilennıeai için "" ,,.,, ı 
I" ) f doda asker göndermiş olnmaı, Avusturya· me emri gönderilmiıııede orada olmadığı- , ~UJ 

için göze alınması azımge en e • bi • ...,., d kur- nan müdeaaleyhlerden AD:. BeY"~ ~ 
ııkl h 1 yı, ıüpheaiz bir ecne ıa ..... sm an ruzdan ve elyevm ikametgaluınzm m-· 

ragat ve fedakar arı er mem e- " ...,. rilen davetnamede mübaşirin ik"":J 11 
ketten iyi bilen ve tartabilecek va- tarmııtVon Papen'in beyanatı bul kalnuıı olduğundan aanea tebliğat bmm meçhul bulunduğu mef""'",J te 
ziyette olan bir memlekettir. En ni- BERLIN 9. A.A. - M. Von Papen'in ifasına karar Yerifmiıtir. Tarihi ilandan iade edilmiş..., Büroca m~,ııııı', ltıe 
hayet, Türkiyenin bizzat Fran•a'ya Reuter a~sınm lıCr muhabirine beya- itibaren bir ay zarfında borcu faiz ...., Bey hakkında ilinen tebliğat ;191·_.ıi 
borçlu b 'r memleket olduğu dü,ü. nalta bulunarak ~~ir ki~ .. bu ücreti veület ve rıasraflariJe börlikte ö- 17-ll-1934 tarihine müsadif cd"~ •: 
nü1ürse, ticari münasebetlerimize - Viyana orta elçı ği v eoını, de __..ı,... •q 

bizim lehimizde bir cereyan ver • vazifeyi rubu v.e manası itiba>:ile ~ demeniz lizımdır. Borcun tımmmına ve- giinü saat 15 yenileme m"""d~"'; ~ '-
sil etmek niyetiyle kabul ettun. Çwı- lıaşlaıımasma karar YerilmİJ ol ~';r 

1 mekteki zaruret ve menfaati, Fran- kü l::ütür. Avrupada hüküm süren ger- ya bir kmnrna, yahut alacaklmm takip müu.ileyh Aziz Bey me2kU.. ıü.~ J 
sız dostlanmız elbette anlarlar. ;nı·-- azalınasmıo bu vazifenin ifaa.na talebi hakkına dair bir itiraDmz vana r. 

Bütün bu mülahazalara dayana- !e ı.'.!:r bağlı olduğunu biliyonım. yine bu müddet içinde 934-1048 No. Ju ni Post-ha..., binasında kiin 1 ;ı>" :/ 
rak, ale....Limizdeki vaziyetin il'- Almm>yarun lideri ve Ba§vdDli lan· leme büro.una gelmediği tak:cf.,.le J/ 

1"' l edil K fından batıa tevdi edilen vazife, 26 tem- dosyasile yazı iJe Yeya ıifalıen icra clai- N 1 kan kimma nfjk.aJI 1' ~ . 
fr...atta tadi eceğ'ne kanaati- muz tarihli mektupta açıkça ve bu bu- re9İne bildinııeniz ve lr.Jdiımediğiniz talı- o. u un ab • t ~ 
miz vardır. Franaada, alakadar res- susta L'çh'- •üpbe bı-'--cak bir menin giyabında yapılacağı ila.>

21
...ıı ~.a 

T "" ~ • • ~a7• tirde aynı müddet içinde 74 üncü mad- 1r 
mi mehafilde ürkiye hakkında tarzda tayin edilmİ§tir. Reisicümhur ~.ı 
beslenen samimt duygulan pek ya- Mar~al Hindenbourg, son !lnzaaım ha- deye tevfikan mal beyanında bulunmaz. 1 :;- ı.ı1 ~ 
kından bilmemizdir ki, bize bu ka- na gönderdiği mektuba atımştrr. Mü- sanız hapisle tazyik olunacağmız ve baki- Aakeri' fabrikalar il~. 

1

-..·

1 

t • 'Ih d• teveffa Marqal, bu mektubunda şöyle kata mubelif Jı.,wanatta L.-'--'u;;...n••- ~-b ı~ ....... 
naa ı r am e ıyor. diyordu: , DUluuu --~ Bakırköy Barut Fabrı!IJr 

Sürt Meb'asrı u _ Sizi, Alımnyarun siyasi mümes· tkbrde hapisle cezalandırılacağmız mez. .. el ih • • • .r"', 
MAHMUT sili ııfatiyJe bizimle ayni ırktan olan kiir ödeme emrinin tebliği melcamgyı rı mustac tiyacı ıçın eJf''' 

( 

Sabık Fransız 
Mali ye nazırı 

(Bap 1 inci sahifede)) d 
den dolayı ne kadar minnettar oldu • 
iumu bilemezsiniz. Bu müli.katm ha
tıraaıru asla unutmıyacağmı. 

- M. Herriot da Türkiye Reis'cüm 
burile yaptığı mülakattan dolayı ne 
kadar mütelıa.uis olduğunu aöylemif· 
ti ... 

- Geçen sene Türkiyeyi ziyaret 
eden dostum M. Herriot'nun isminin 
burada ne kadar tanımnrı olduğunu 
gönnekten dolayı çok memnunum. 
Bu ziyaret'n çok mesut neticeleri gö
rülmiiftür. Fraııaa ile Türkiye araam
da umumi politika salıaaında tam bir 
mütababt olduğunu miİfa]ıede ebnek 
ten dolayı çok mesudum. 

Nazır Hazretleri a.yağa kalknııt • 
larclı. Madam Bonnet kendisini bekli
yordu. 

- Yunanistana mı gidiyorsunuz? 
- Evet bir aaate kadar. Orada iki 

gün kala.cağız ve M>IU'a timendi:ferle 
Pariae avdet edeceğiz. 

Doçentler Vekili 
Bekliyorlar 

(Başı 1 inci sahifede)) 
tikllder olacakbr. Tetrinievvelde bir 
iki profeaöriin kadro harici k.alacair 
kuvvetle söyleniyor. Vekil Bey ""1rl· 
mize gelince, bu kadro meaelesile e • 
saslı !d<ilde mefğul olacaldtt. Bu· 
rada tetkilıat yçan heyet Vekil Beye 
bazı izahat vereceldeNlir. 

Doçentlerin müracaatı 
Oniveraite doçentleri ımmma bir 

heyet yİi)uek tedrisat umumi müdü· 
rü HBmit Beyi ziyaret ederek vaziyet 
leri hakkmda bazı izahatta bulun • 
mutlarclır. Daçentler maaılannm art• 
tırılmasmm kabil olup olınıyacağmı 
kat'i surette öğrenmek istediklerini 
oöylemitlerdir. Hukuk fakültesi do • 
çentlerinckn Naim Hak.im Bey de is
tifa ederek milli bankalardan birine 
yükıek bir IDA&fla gİrmiJtir. Biı·çok 
doçentlerin iatifa ebnek için ya.z tatil 
-.unu beldedikleıri aö~tedir. 
Doçentler müracaa.tlannda maqları· 
nm ezlığından bllfka fa.kültelerde ken 
dilerine kllJ'lı yapılan muanıeleden de 
ıikiyet ebnİflerdir. Bazı d.oçendere, 
ilmi bir mesaj olmayan, daha ziya.de 
lurtaai birtakmı muameleler aördürül 
düiü, kütüphanelerde kitap tanziın et 
tirildiği ve ..U-e iddia edilmiftir. D<> 
çentler Maarif vekili Zeynelabidin 
Bey tehrmize gelince, vekil beyi de 
ziyaret edecekler, vaziyetlerini anla.· 
tacakl.rdır. Ünivera.itede t.,.rlnievvel 
yazİyeti, alakadarlar tarahncLuı me
rald a beklenmektedir. 

Orta teılrİMll kaJ,....,, 

Orta tedrisat kadrosu tamamlan • 
nwı ve Yekilet twafından ta.dik edil
miftir. Üç gÜn -..a Hasan Alı Bey 
tehrimize gelince, orta tedria&t kad
rosu bura.da ilan ve elak•d-rlara teb 
liğ edilecektir. Orta tedriaat kaclroaun 
da mühim deiifildik y ...... Bu -
kadroya yeniden alınmıt, meııleie ye 
ni giren birçok muallimler .... rdır. Bu 
muallimler mııbtelif lise ve orta mek 

A'usturya milleti He ııamimi ve tabii mü- da yazılı 6 kalem malz , , 
naııebatı tPkr.o ~ ... f.fak olacağo- kainı olmoılı: üzere ilin olunur. (l794) n ayn açık eksilbne usuJile..ı 
nu: ümidini samimiyetle besliyerek gön- Jm v dan k • te1; (; 
deriyorum. Bu mesuLiyetli vazifede mu· acagm verme ıs.~~.· 
yaffalc:iyetinizi temenni ederim.'' Ayu Pap Parlı: oteli müdiri iken Jıa. lerin 3.9.934 pazartesl ı:K ht 

Zabita memurları ne diyorlar? len ikametgahı meçhul bulunan Vahrarn nü saat 10 da Fabrikada .:7:. 
1 VIY ANA, 9 A.A. - Divanı harbe Balıkcıyan efendiye. t J K • jjf• 

tevdi cdilmi• olan zabıta memurları, al- 1 ına ma omı.ııyonuna JJl 1) 2 
, atanbul üçüncü icra memuıiuğnndan: ti (563} (461" dandıklanru ve suikastcilerin seri hare. caa arı. a 

keti karııamda vaziyeti mmamnda kav· Türk Ticaret ve sanayi benken taafiye Kı.lo q 
rayamadıklanm müdaf•namelwiucle heyetinin 23-9-926 tarihli 12 ııenecle 
ıerdetmelrtedi.rler .Bunların suikast ha- müsteniden alb bin ıiranıa vadelerinden 26,500 Oleom (114 Jük) .... :, 
1'eketine tesadüfi ola.-alc iıtirak etmi§ bu- 45 ı .. 
lunduk'an anlq•lmaktadrr. itibaren ma faiz Ye y\izde 10 nkalet üc- ,000 Şili Küherçilesi ~ 

Viyanada bi.r rriting reti Ye ınasraflarla birlikte haciz yolile 950 Santiralit 6 
ViYANA, 9. A.A. - Dün alqam tahsili talebile verdiği 14-10-933 tarihli 3,600 Südko.ııtik '-1.ı 

kra'Jar meydanında yÜzbinden fazla bir b&rip talelıi üzen- adresinize gönderilen 
halk kütlesinin ittinıkile Dolifuss'un ha- ödeme emrine mubaıiri tarafından Yeri- 6,000 Mükelles Soda ~~. 
tıraa na muazzam merasim yapılrnqtu-. len meırulıata nazaran balen ıne:zlriır 15,000 ila 20,000 Tasfİ)'e( ' 

Bayvd<il M. ~' uoiitevtlfa 
M. Dollfunu medhüsena ve katilleri tak- adreste o!rr.dığımz aıılafılarak ila- dilmiş pamuk J l ' 
h:h ettikten sonra "Hür ve müdakil Al- nen tebligMı ifaama karar ,,.,.. ~ ı "' 
man Avusturyasmın" ınem.ati namına _..,,,,,,) \ 
bütün AvusturyaWan ittihada davet ey· rifecektir. Tarihi ilandan itilıa- Mukaddema Beyoğlunda Nit~ ....;, 
lemiıtir. ren bir ay zarfında borç Ye ması:ıof. Ka~ caddesinde Kanlı: """"''" 

M. Schuad>ing'den sonra 11Öz alan 1-ı ödemen.iz borcun -..,.. veya bir 152 numaralı hanede m"'-'- ikeıt ~ \. 
bafvekil muavini p.....,.. Starhemberg kı UAUD .ı, 
demittir ki : ımma Yeyahut alacaklmm takibat ic· ltalyada bulunup ikametgahı .-çlı"' 

" 30 Hazinm v&bvü milli soayaliıtli- raaı lıakkmda dair bir itirazınız ~~ 'lıi: 
,_ --- 1unan Madam Elvira Çenaıiye.~ 1 ". ğİn !-'11_ik mefhumunu açıkça bize göa- yine bu müddet içinde bildinneniz bor- ~ 

tenn)Jlır. Bunun içindir ki biz Dollfuu' Iıtanbul ikinci icra -ıın • İ l 
un ~-yle bu sisteme karı• mücadele et· cu tediye Yeya itiraz etmediğiniz takdir- Vitali Kameti efendinin Berof1'. I~ 
mek ıstiyoruz. Dollfuu üzerinde itlenen de İcra ve iflas kanunun 74 üncü madd&- bncı noterinden musaddak 11 ~ ~ 
cinayet bir kahr-ld< 'Veya mcfkUre.. ıine tevfikan 933-4120 No. lu dosyamı- .. fdfV ı· 
ciliJ<: deiil eadece .. ı..:ı"-'-.,, ve! 933 ve 8400 No. lu kira .......- J ı;i .......-= za mal beyanında bulunmanız lizımdır. ,,.. !.. 

BQfl)ekil Budapeşteye gidiyor namesine 111üıteniden zimnıetindt ı vı 
ViYANA, 9 A.A. - M. Scıhuodı1.ng, Mal beyanında bulumnauanız haıen olan 111 lira 60 kunqun maa f.P .ı' .J )Ilı 

"bir _!ıayllbıı faciası,, İlimli drmm gör- tllZ}'1'k ve hilafı hakikat beyanda hulu· ,ol' ) 
mdı: uzere Szegedin'e gidecektir. Sa§· nu:nanız hapisle cezalandınlaeağmız sarif ve ücreti vekalet tahsili ı.u•0 ....! r.~ 
vekil Budapeıte'de kalarak M. Gom- L ___ öd" temini zımnında alacaklı mürnail~; qf .. __ ,. . ...,...,.. enıez veya itiraz etmezseniz ~ 
"""

11 zıyaret edecek ve amiral Horthy İzafeten vekilleri aYub.t BensiY""". J 
tarafından da kabul edilecektir. cebri icraya devam olunacağı mezlu1r '"'"' 

V on P apen hareket etti ödeme emrinin tebliği mıııkamına kaiırı ol Jak Hatem efendiler tarafmdıııı tr', V 'ııi 
BERLIN, 9. A.A. - M. Von Papen, malı: üzere ilin olunur. (1805) ze htanhul asliye rnalıkemesi bjıiı''j,ı ~İl' 

Vi,..naya hareket etmittir. kuk dairesinden istihsal edilnıit ,.! 
Von Papenin tayini ve Avusturya baczı emvale mütedair 11-5.934 tr,1 

gazeteleri lstanbul birinci iflas memurluğundan: 11 lo",; 
Y ve 934-159 numaralı haczi ibtiy• y, 

VI ANA, 9.A.A.- M Von Papen'in Müflis Çorap Fabribtoru Osman A- namesi üzerine lıen~hi talep ""'·d I~ ~I 
Yirana sefirliğine tayini iıakkmda vaki ı 
tstimzaea verilen muvafakat cevabı mat- tif Beyin lstanbul mahkemei asliye I- borcQll maa masariE baliğ 0Jdııi" ~ ı 
buat tarafından baridane ltarıılıınuflır. kinci Ticaret dairesince iflasma dair ve· lira dairemize depo edilmit n ~ 

1
; lo 

~el ... , bu h.......ta llDcak bir iri sa 
tır tahaı etmekte ve fU ihtarda bulun· rilen 18-7-933 tarilıli karar icra ve iflas kında vaki takip üzerine t~ ı,t 
maktadırB. ' kanunun 182 inci maddesi ehlibma t-. lôği muktazı ödeme emri ikaınetı81''" ~~ 

ır "8reman talebini ftt etmek usul- " LliJ r L ' 
den değildir. Fazla olarak M. Von Pa- fikan kald.ınlmı~ olduğu ilan olunur. zıranızuı meçhuliyeti hasebıile t,,.,.. ...! ~t 
~n'in AYUaturya ile Almanya arasında (1786) hDIDllllUf oldıığundım tebliğab I~ r ~,~ 
bıı:,. ~lllftl>llya ne derecede ıı:ayret ede- .,... 
re!!"" anlamak onu it bafında ırörmeğe nİn bir ay halda itiraz tayini sur<' .ı.JI t~ 
mute...ı.ımtır. IsbınbuJ birinci iflas memurfuğundan, !inen tebliğine karar verilmiı olJl!Y.,J' ~~1 

Hava raporu Müflis Tonıa Fotyadjıin maaası ealıa- tarihi iliından itibaren bir •1-" ,r ~, 
Sıfır derecei hararete ve deniz ı. matlubunun taleplerinin tetlıiki sıra· 934-4043 dosya nunıaraaile icra~ ,I' 

seviyesine indiribnit barometre bu sında hazır bulurumdarma lüzum göriil- hiriııi müstelzim bir itirazı """""' ; 
ıabah: --"' 

S müı olınalda 23 Aır...stoa 934 --'- etınediğina takdirde ihtiyaten . J1 ~ ... 
aat 7 de 758, 14 te 758. De- ·- ....,~ ' 

recei hararet 7 de 23, 14 te 29. A- giinü Aat 11 de dairemizde huJr bu- ve depo ıuretile teslimi nzne edil1"',' ./ ~) • 
·et"' 'ı zami derecei hararet 31,S, asgari lamnalan ilin olunur. (1792) luoan mebliğı mezburun hac:&ı 1 

1, ~ 

20. ---~~~-~-~~ inkılip ettirilerek muamelei ıaznoe1",1r ~ı 
Rüzgar ekseriyetle yıldızdan al< ~ 1 

esmi§tir. Sürati saniyede azami Istmıbul yedinci icn. memurluğundan: nuül kıbnacağı malwnunuz olııt 1ı bl 
9 metreye çıkmı§'trr. Mahcuz olup ı>ara7& çevnm:-i mukar. re keyfiyet ili.nen tebliğ olunur~ (lt9 ~- 1 iı 

rer 3500 liralık Gayrimübedil bonosu __...,--,;• '1ı 
teplere tayin edilmiılerdir. 

Onive,..;ted~ içtima 
Dün Üniversitede f.akülte dekanla 

rmm iftirakile mühinı bir toplanb ya 
pılmıftır. Bu toplantıda Onivenitenin 
yeni vaziyeti etrafında eörüfiilmüt -
tür. 

13-8-934 pazartesi gÜnÜ saat 10 dan 1J ZA YI - 340-341 senesinde c;al-:ı~ ~ 
lıadar birinci açık artırma ile satılaea- ray Lisesinin iptidai kıomuıd.., ~ jııİ ( t~. 
Kından taliplain dördüncü yakıf harım- şahadetnamem; zayi ettim- yetı" 3t; '1. 
da borsa önünde Wwıaıı -- mü- laeağımdan eskisinin biilmıii yolı'~'119f

1 

racaadan ilan olunıv. (1789) nunıerolu Ahmet Lutli. 



--- -- -·~- - ,._ - - - --- ---- ---------,-~-- -- - --- --- - -

Mb.LIYET CUMA 10 ACUSTOS 1934 
---

t CDEVL-ET DE~l~YOL~RI lDA~Sl lLANLARI , - -ı - TASHİH 
1 ld Dllnka niisbam:zda 
,.1 ..ı 1 .. arerniz için pazarlıkla satm alınacak olan Demir, E- () 

JV' "il ırık v ·ı · · niversite mübaya· z5. te ıo 1ca' anlı atörlü kabili nakil ocak, cıvta, perçin çivısı, 
llıııJıt • lenı İspençiyarı ve timari malzeme gibi (56) kalem at komisyonundan: ıer 
Qğ1 elıf eşyanın 15-8-934 çarşamba günü saat 11 de pazar- leYlıalı ilinda Merkez ye Zeynep 
~ Yj!>ılacaktır. isteyenlerin mezkilr saatte mağazaya mü Hanim binalannın tamirile deri 

~ ııtı i·t a tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde a- vıı frenıl aeririyatı ioşalari ihalesi 
'ıste~e (X) işaretli malzeme içi nnümune getirilmesi ve 3/9/334 Yazılacakken 3/81934 

~ Unesız tekliflerin kabul (dilmeyeceği ilan olunur.(4628) yazılmıtbr tashih olunur. 

Bandırma- Malmüdürlüğündenı 
aa ka·l\fuanıele vergisinden borçlu Bandırmanın Sığır yolun
tııııh il\ Remzi Beyin mülkiyetine ait (20) bin lira kıymeti 

ır· c-11 b?tnıeneli Türk Un Fabrikasının hinasile içindeki mev-
lctıı ır adet 85 beygir kuvvetinde lsveç markalı Mazot mo 
~1 Ye bir adet 55 beygir kuvvetinde Gazojen T ankey mar 
1 01'tı ltıotor, 7 Un eleği bir Un harman makinesi, bir Vals 
h~ltı ası, 8 yedek Vals topu, bir Levaj makinesi ,bir Levaj 
~lrı~ası, bir kuyu su tulumbası, 2 irmik isejörü, 4 buğday an 
lıb&'l lr vals ki cem'an (29) parça alat ve edevatla birlikte 
ı,~ 1 '.~nıval kanunu ahkamına tevfikan 21 gün müddetle a
''difllluıayedeye çıkarılarak 29 Ağustos 1934 tarihine mü
i:ııd Çarşamba günü saat 15 te birinci ihalesi icra kılınaca 
Orı an taliplerin Bandırma Maliyesinde müteşekkil Komis
~ahsusuna müracaatları ilan olunur. (4604) 

Sabibiaio Sesı Hafmuganniyesi 

Fikriye Hanım 
PANORAMA Bahçesinde 

--• Jr. ltı :)AN SAMI .. 1:1111'1 
Tıfo ve Paratifo Aşısı 

T iio ve Paralifo ha>talıkların• tutulma· 
mak içi n tesiri çok kat'! muafiyeti pek 
t ın ı n b ir as ı dı r. he r eczane ve Ecza de~ 

' '1 ~6'>' polarında tıulunu r. u ' -
4794 : Gayrimübadiller Takdiri 

:· ı A.. r:.ymet Komisyonundan: ( 
, ( lllıstos Cumartesi 1 Numaradan 173 Numaraya kadar 

İstanbul kumandanlığı sa - 1 
bnalma komisyonu ilanları 

il l " Pazar 174 ,, 273 ,, ,, 
.ı ~ l" Pazartesi 274 ,, 321 ,, ,, 
f". buıu - Alacakları yekıinu 1000 ile 10,000 lira arasında 
;; ~d·u~ ve karar numaraları yukarda yazılı olan gayrimü 
p re h· erın binde 4,3 nisbetinde nkit İstihkaklarını almak üze 

«ı:et •ı:ı-Iarmda gösterilen giinlerde komisyona müracaat et
~tı. 

ı.i' ~i al 2- istihkakları bin liraya kadar olupta nakit hisseleri
~~! ~Yanlar da aynı giinlerde müracaat edebilirler. (4630) 

·~ ltabzon Belediye Encümeninden: 
;,; ~677 lira 89 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi la
fJI ~ilk ınşaatı kapalı zarf usuliyle ve yirmi gün müddetle mü-

1 

iıı <ı.gaya konulmuştur. Fenni ehliyeti haiz taliplerin 12 A-
t~l~s 934 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de Belediye 

~ ~ınenine müracaatları ilan olunur. (4279) 4749 

t ijilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
:; c. Mektebi Müdürlüğünden: 
• f ~f ·nç lnzlanmıza •erefli, emniyetli bir istikbal bazırlıyan mektebimize talebe 
51 ıt Ve kabul muamelesine başlamnışbr. 

.. 
1
. 1 1(,,ı,uı fartlan : 

ii!) ~ - Tüıkiye Cümhuriyeti tebaasından olıtWc. 
1.ı 

3 
- Yatı (18) den apğı (30) dan yukarı ~ 

1 - Orta Wıtili ilanal etmit olmak. 
S - Evli olmamak (evvelce evlenmiş ve aynlmııf ise çocuğu bulunmamak.) 

ı..... 1 - Mekt.,bi terkettiği veyahut beş senelik mecburi hizmeti ikmal etmeden 
~ "'esleği terkettiği veya çık..ıldıiı takdirde mektep masrafını ödeyeceğine 

6 lloterden mu&addak bir kefaletname nmıek.. 
'-1.t - Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi muayene 

ePte )'apılacakbr.) 

( ~-ı~lı~ep. H!lali~me.r cemiy~ ma !ı olup tahı~ °'.üddeti iki ".""e. alb aydır. 
fe ' ~n ıakin, ~e, ılbu ve tedriaat'J: bmamen HiliSıahmer cerrayeti tarafından 

Lt ~ıldiği gibi aylık cepbarçbğı da verilir. 
~ "'"'.1'tebe girmek istiyenlerin IS eyi ül 1934 tarihine kadar cumadan tnaada 
\ı :~I\ latanbulda Akaarayda Haseki caddesinde mektep idaresine miiracaatlan 

~nur. (1548) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 

'lı~ ~örtyüz ton yerli kok kö-
1~/1.t kapalı zarf usuliyle iha

,,, / tQ 1 32 Ağustos 934 çarşamba 
· ~l.t saat on dörttedir. Şart-
1' 'i: e sureti musaddakasmı 
,ıl \lrıek üzere İstanbul Leva
.:; ılltı Amirliği Satınalına komis 
• ~ ı!ıı~ Riyasetine vakti muay

' if 1t'1den evvel teminat ve tek 
. · ~~ektuplarını makbuz mu

.>' ltıi~~~nde Ankara Levazım A
'jı ~il> ıri Satınalına Komisyonu 

ı ~ ~tine vermeleri. ( 4377) 
"'/ 4807 

~ 
ı'l 
; 

y • * * 
~l ozğat kıt'ası için 25,000 
İ~ 3.rpa 7500 kilo Sade yağ 
lo }>lül 934 pazar günü saat 
~a kapalı zarfla satın alı
t~~I ktır. Şartnamesini göre
~ , erin her gün Yozgat As-
~~ t'\ Satmalına komisyonuna 
~~~Ünakasaya iştirak edecek 
lıı~~ belli saatten evvel teklif 
~~ tuplarını mezkilr komis-

1\a Vermeleri. ( 4380) 

1 • • • 4808 
~ 

~ 'I ~~ Sivasta bulunan Asker ih
t:.eı' ~ı:cı için bir milyon yüzbin 

t 1, ~ ı.·~dun 25-8-934 cumarte 
r ~ 1.tnü saat 14,30 da kapalı 

~) ~h~~ satın alınacaktır. Ta
!191., ,il\~rın şartnamelerini görmek 
~· ~ lstanbulda ve Ankarada 
~f ı~ !\azını Amirlikleri ve Tokat
~ jıti f i~l\I olordu S~tın~l.ma ko~s
' ~ \;;armda gorebılırler. Miına 
~· ...,11 sına iştirak edeceklerin 
(fi' 

belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Sivasta Fırka Satm
alma komisyonuna vermeleri. 

(4381) 4809 • • * 
Çorludaki kıtaat için pa

zarlıkla alınacak 12,000 kilo 
Patatese ihale günü talip çık
madığından tekrar pazarlığa 
konmuştur. Pazarlık giinü 11 
Ağustos 934 cumartesi günü 
saat 16 buçuktadır. Şartname 
sini görmek isteyenler her gün 
pazarlığa İştirak edeceklerin 
teminatlarile belli gün ve saat 
te Corluda Komisyona müra
caatları. (66) ( 4592) 

4993 • * • 

Eir milyon seksen beş bin 
kilo arpa kapalı zarf usuliyle 
ihalesi 3 Eylül 934 pazartesi 
günü saat on dörtedir. Şart
name sureti müsaddakasıru 
görmek üzere lstanhul Leva
zım Amirliği satın alına ko
misyonuna müracatları ve iha 
le günü vakti muayyi!ninden 
evvel teminat ve teklif mektup
larını makbuz mukabilinde 
Ankara Levazım Amirliği Sa
tınalma komisyonu riyasetine 
vermeleri. ( 4618) 

ZA YI - Zevcim met-hum Kaymakam 
lbrabim Ethem Serden tahsis edilen 
tnaa.şın senedi resmi.ti zayı olduğundan 
başkasını alacağnnd n hükmü yok· 
tur. Pangalt:i, Boz Kurt caddesinde 68 
No da zevcesi lfakat. (1785) 

1. F. Sabnalına Komisyo
nundan: 

lstanbul Kumandanlığına 
bağlı kıtaatın mutbah ocak
larında yakılmak üzere 190 
ton Tüvenan kömürü açık 
münakasaya konmuştur. lha
lesi 13-8-934 pazartesi gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
içinde o gün ve vaktinde temi· 
natlarile birlikte Fındıklıda F. 
SA. AL. KOM. na müracaat
ları. ( 41) { 4544) 4973 

Istanbul Ziraat Mekte-
bine girme şartları 

~tanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 -Türkiye Cümhuriyet Teb'asmdan olmak. 
2 - Orta Mektep mezunu olmnk. TaliplP.rin miktarı faz. 

la olduğu takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Türkiye coğraf
yası ve tarihten 22 Eylül tarihinde saat onda lstanbul Ziraat 
Müdüriyetinde yapılacak müsabak~. imtihanını kazanmak. 

3 - Arazi sahibi çiftçi evladı olınak. Bunu bulundukları 
mahallin idare heyetinden bir mazbata ile tevsik etmek. 

4 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
5 - Vücutları Ziraat işlerinde çalışmağa dayanıklı oldu

ğuna dair resmi doktor raporu alınak. 
6 - Aşı Şahadetnamesi getirmek. 
7 - Belediye veya Polis Merkezinden iyi ahlaklı oldu

ğuna dair mazbat .. getirmek. 
8 - Kabul olunan efendiıer tahsil esnasında mektebi ter 

kettikleri veya mektepten mezun olduktan sonra Hükilmet 
lüzum gösterdiği halde beş sene mecburi hizmeti kabul eyle
medikleri takdirde, Mektebin kendilerine yapmış olduğu 
masrafları ödeyeceğine dair, Mektebin vereceği nümuneye 
göre Noterlikten tasdikli teahhüt senedi vereceklerdir. 
T eahhüt senedi vermeden Mektebe devama müsaade olun
maz. 

9 - Mektebe girmek isteyenler Halkalıda lstanbul Zi
raat Mektebi Müdürlüğüne yazacakları istidalarma ilişik ola
rak : 1 - Hüviyet cüzdanı, 2 - Ortamektep şahadetname 
si, 3 - Arazi sahibi çiftçi evladı olduğuna dair idare heyeti 
mazbatası, 4 - Sıhhat Raporu, 5 - Aşı şahadetnamesi, 
6 - Polis veya Belediyeden alınmış hüsnühal kağıdı, 7 -
Uç adet vesika fotoğrafını göndermelidirler. 

10 - lstanbul'da bulunanlar istida ve vesikalarını ver
mek ve yazılınak için Halkalı da Mektep Müdürlüğüne ve
ya İstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğüne müracaat edebi
lirler. 

11 - Müracatlar gerek İstanbul ve gerek Taşra için IS 
eylül tarihine kadar yapılmıs olınalıdır. Noksan evraklı mü
racaatlar kabul olunmaz. ( 4611) 

Karaköse Valiliğinden: 
Beyazıt Vilayet Merkezi olan Karaköse kasabasının 

halı hazir hı1;ri~asiyle şekli müstakbel planının tanzimi işi 
6-8-934 tarıhınden itibaren yirmi gün müddetle münakasa
ya konulınuştur. 

. N~fıa ~ekaleti Celilesince musaddak ehliyeti fenniyeyi 
h_aız taliplerın bu müddet zarfında tekliflerini bildirmeleri i
lan olunur. ( 4625) 

Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinden: 
Tef;iş Hey' eti maiyetinde çalışmak üzere alınacak tetkik 

m~urları hakkında Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Cüm
hurıyet gazetelerinin l, 10, ve 20 Temmuz tarihli nüshala
rında. çı~n il~nlardaki asgari yaş kaydı kaldırılmıştır. Yaş 
lar~ ~ır~ı se~zde~ yukarı olınanıak üzere evvelce ilan edilen 

şeraıh haız talıplerın 15 Ağus- tos:ı kadar Ankarada M ı· 
l ft . H , 'R · ı·-· aıye e ış ey eh eıs ıgıne müracaatları. (4226) 4733 

7 

(644 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup eh
livukuf tarafm~an tamamına ( 1736) lira kıymet takdir edi
len U sküdarda Kazaskermeh metefendi mahallesinde Salı 
tekkesi sokağında eski 13,13,13 yeni 19-21, 19-21-1, 
19-21-2 No. lı dükkan müştemil maabahçe bir bap hane açık 
arttırmaya vazedilmiş olduğundan 12-9-934 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması İcra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
minenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bı
rakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 
27-9-934 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 
arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni bulma
dığı takdirde satış 2280 No.lı kanun ahkamına tevfikan ge
ri bırakılır . Satış peşindir, arttırmaya iştirak etmek isteyen
lerin kıy~e!i ~uhamminenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akça
sı veya Mıllı hır Barıkanm teminat mektubunu hamil bulun
maları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan İpo
tekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 
niyet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri tazım 
dır. Aksi ta~d?'de hakları Tapu sicilli ile sabit olnlıyan
lar satış bedelinın paylaşmasından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 
25-8-934 tarihinden itibaren herkesin görebilınesi için daire 
de açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934-2014 

No. lı dosyaya müracaatla mezkiir dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. ( 4605) 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii 

lstanbul Tapu Müdüriyeti ka
pısının İç tarafında daktilo iİe 
~-azı yazılacak 1 No. lu mahal. 

'' '' '' ,, " " " 2 No. lu mahal. 

Eski senelik Müddeti 
Kirası 

150 Bir senedir 

162 
" " 

60 
" " 

T opkapı Sarayı içinde Aalan 
hane sokağında iki oda. 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki 
müddet ve bedelle~ ii;zerinden açık arttırma usulile kiraya 
verilecektir. Isteklilerın 12-8-934 Pazar günü saat 14 de pey 

akçelerile müracaatları. (M) (4103) 

•• 
Usküdar Mıntakası Tahsil 

. Müdürlüğünden: 
Müdüriyet ile Şuabatı tahsiliyeye alınacak odun ve kömür 

ayrı ayn aleni olarak münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar şartnameleri görmek için Kadıköyünde 

Müdüriyet Merkezine ve münakasaya iştirak için de yüzde 
7 ,5 teminatlarile ihale günü olan 23 Ağustos 934 tarihine 
müsadif perş~be günü saat 15 te Tahsil Müdüriyetinde 
müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları. ( 4399) 



ADAPAZARI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

Merkezi Adapazarı 

an ul Zira t an s an: 
GA.YRIMENKULÜN 

Emlak No. sı 
Istanbul şubesi : Dördüncü Vakıfhan zemin kat Tel.22042 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 
Galata şubesi Tel.: 43201 

Borçlunun ismi Cinsi MetroMr. ikraz 
No. 

192 Bulgurluda Mehınet Sa- Tarla 2757(l 

Mevkii 

Bulgurlu Uçpmar 26 
20 

9 Usküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli Tel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 

_ ŞUBELER! . 
'Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Baraa, Düzce, E•kıfe· 
hir Hendek lzmit Karamursal, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal PQfa 
Galata, G0:Uik G~reJe, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Osküdar, 

' Yeni1'!hir. 
Müsait ıartlarla mevduat, ha vale kabul e~er. ! ahs~e. ~enet 
alır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faızlerı mudirıyetle 

göril§ülerek tesbit e~r. . . . . 
Komisyon ve ticaret kısmı her nevı emtiaı ticarıye 

sabıma delalet eder. 
:<iTiMADI MiLLi) Kendi sigortasıdır. 4647 

KARYOLA 
Llke bronz nikel ve çocuk 
kary~lalarıuın enTaı çeşidini 

ucuz fiatle 1atanbul Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

Asri Mobilya Mağazasında 
- bulabilirsiniz, T alefon: 23407 AHMET FEVZİ • 

4648 .............. ; ............................ ~~--~ 
Ecnebi memleketlere aiden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
~yeai: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret), 

Travellen (Seyyahin fekleri) satar 
I.iret, Franl<, lngiliz lirası .veya_ Doları Frank o_larak. aablan 
bu ekler aayeainde nereye ı:nsemz paranızı kemalı emn!yetle ta· 

ç h zaman iateneniz dünyanın her tarafında, tehırde otel· 
fD'I _:C eprurlarda trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
enıe va ' . . l d b' 1' . . T 11 k nakit makamında kolayılıkla ıstıma e e ı ıraınız. rave ers çe • 
ı · hakiki sahibinden başka kim.senin kullanamayacağı bir 
en tekilde tertip ve ihtaa edilmittir. • (5999) 4645 

'----------------------1--------66000 kilo Koyun ve Sığır Eti 
Marmara Üssübahri Kumandanlığı 

Satınalma Hey'ti Reisliğinden 
Deniz Efradı için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı 

yazılı Koyun de Sığır Eti kapalı zarf usulile münakasaya 
vaz edilmiş ve 25 Ağustos 93 4 cumartesi saat 14 de ihalesi 
• a kılınacagmv dan taliplerin şartnamelerin almak Üzere İs· 
ıcr . S im 1 . taııbul'da Kasımpaşada Denız Levazım atma a ve zmıt· 
te Kumandanlık Satmalma Komisyonlarına müracaatları. 

) ( 4400) 4843 

Develi Belediyesindan: 
! , D li Kasabası Elektrik tesisatı 1 Ağustas 934 tarihin· 

eve k palı f lil .. 'den itibaren 20 gün müddetle ve ·a zar usu e muna· 
kasaya konulmuştur. . • 'b' 

1 _ Talipler münakasa şartnaınc;;ı ahkamı mucı ınc~ 
kapalı zarflarını ihale günü ola~ 20 A~stos -~34 _pazarlcsı 
günü saat on beşe kadar Dt>v eh Belediye ~cumenın~ ~er· 
miş b:ılunacaklardır. Bu saalt en sonra teklif kabul edilmıye· 
cektir. f • 'f 

2--Talipler proje, keşif name, şa~tname v~v~nnı t~~ı • 
esasları dairesinde teklif edeceklerı mebaligın yuzde 

name l 'h I .. .. d l D 7 ,5 muvakkat teminat mektup armı ı a f' gunun en evve e-
r Belediyesine göndermiş bulunacaklardır. 

ve 
1 

3 - · Nafıa Vekaleti Ce lilesince tasdik e~ilmiş . pro}e 

t f atı suretleri lstanhul,Ankara ve Develi belediyesın 
ve e erru l 1• 1 k · l · 
d t bulundugvundan faza ma umat ama ısteyen erın 

e mevcu l l · l" il" l nııezkur Belediyelere müracaat ey eme erı uzumu an o u-
nur. (4309) 4738 

199 

201 

186 

139 

145 

171 

152 

175 

176 

lih Bey zevcesi ve Şeri- ,, 81102 
fe Salih Hanım ,, 18380 

,, K. Çamlıca Uçpmar 

• 

" " " 
Bir kıt'a bağın 144 His. 

Uçpmar tariki 69 His. 5514 " Meyva bahçesi 59596 ,, ,, '' 
Bulgurlu uzun çayır tariki ,, '' 24813 

18 Beyoğlu Firuzağada mu Maamüştemilat bostan 
kim Anastas oğlu Pet- muntazam meyva bah-

Edirnekapı Neslişahsultan 

raki Parayadi. çesı 
Maltepe Abdullah Bey Uç kıt'a tarla 
kızı Gülizar Hanım 

Müfrez bostan 

" 
tarla 

" 
,, 

" 
bostan 

96955 Maltepe Bülbülderesi Kara-
mehmet ağılı 

15623 Maltepe Bülbülderesi 
48707 . " " 
34003 Soğanlık Pazevcukderesi Ka-

ramehmet ağılı 
17461 Soğanlık Pazevcukderesi Ka· 

ramehmet ağıb 
Paşabahçe Sahip Molla- Bağ ve çalılığı müştemil 
zade lbrahim ve lsmail bir bap köşkün zemin 
ve biraderi Osman Bey ve gÜrümü ve ebni-

341409 Beykoz incirli karyesi 
186557 Ömerlinin Ayvalı Kar. 

Pendik Şaban oğlu Sa
lih Bey. 
Kurtdoğmuşta Süley
man oğlu llyas Ağa 

Maltepe Kahramanoğlu 
Davut Zeki Bey 
Kartal Yaylarköyij Ali 
Bey oğlu Şekip Ağa 
Maltepe Süleyman ve 
Habip Ağalar 

. 
yesı 

21 kıt'a tarla 

10 kıt'a tarla 

51 kıt'a tarla 

Bostan ' 

12 kıt'a tarla 

Bostan 
,, 
" Merhum Hidayet B. zev- 9 kıt'a tarla 

120389 Kartalda 

221020 Kartalda Kurtdoğmuş köyÜ 

21827 

123146 

4895 
9190 
4595 

310622 

Maltepe T ahtaköprüsü civarı 
Dragoz 
Yaylar köyij 

Maltepe Dragoz 
,, .. 
,, '' 

Y alovanm Kocadere mevkiin .. 
de 429 ve 430 No. Balaban 

24 
22 

5 
7·9 

1008·1009-1010 
5 6 7 

11508·9 
11508-9 
10-3-10 

10-3-10 

104 
25-36-19-4-10-15·46·5·34· 

35-26-20· 14·43·9·2-1-7. 
47-40-41 

8-5·59·63·35·25-32-
33-12-64 

1-1-6· 1 ·3·25·21-1-4-8-7· 
3.3.7. 1. 14.4. 7·4·9-7·2-

9-1-12·4·9·26· 15-3-4-27. 
21-8-4-8-6-12-3·5·3·2·6-1-
7-3-1-5073·3084·3085·3086 
49 

31-5-8-32-26·13-4·27·1· 

4 
:ısı 
5 

31·24-43 

mevkiinde 431 No. çiftlik üze'J 
cesi Hüsniye ve kızı Me-
lek ve oğulları Enver, 
Muammer ve Hikmet 
Ef. 

rjnde 426 No. Pazar K. yo-
Junda, 434 No. Orman üzerin-
de, 425 No. Ağıl önünde, 427 
No. Acıpmarda 432, Pirinçlik .. 
le 428 emlak No, 

218 Şehzadebaşı Harun oğ- lki kuyu dolabını havi Maltepe 28 
lu Ali Osman Ef. bostan yerile mülkü 14245 22 , 

Bankamızdan iatikraz etmiş oldukları mebaliği yapılan tebligata rağmen ödemiyen borçluların Bankanuza biriıtC:1 

derece ve sıra.da İpotekli olan :vukarıda cinsi, mevkii ve miktarları yazılı gayrimenkuller 1697 numaralı kanuna tevfikan bit 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuş olu9 şartnamesi 20 temmuz 934 tarihinden itibaren Bankamız kapısına asıl• 
mıştır. ihalesi 3 eyliil 934 pazatresi günü saat on beşte yapılacaktır. 

Artbrma bedeli haddi layık görülmediği takdirde en ııon arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere müzayedeye de· 
vam olunarak gayrimenkulün 18 eyliil 934 tarihine müsadif salı günü saat on beşte en çok arttırana ihale edilecektir• 
Pey akcesi yüzde ondur. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ip0• 
tekli alacaklılarla diğer alakadıranın haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilan talikinden itibareıJ 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sahş bedelinin paf• 
laşmasmdan hariç kalacakları cihetle alakadararun mezkiir fıkraya göre hareket etmesi ve daha ziyade malumat aiıııa1' 
istiyenlerin Bankamız lkrazat servisine müracaatleri ilan olunur. (4310) 

lstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğündenı 

934 - 935 Ders senesi için Ankara İnşaat usta mektebine 
talebe alınacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir isti
da ile müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi "Talebenin yaşı on üçten küçük ve 
on yediden büyük olmayacaktır." 

B - ilk Mektep şahadet namesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. 

- D - Dört Tane kartonsu z vesika fotoğrafı. 
- E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü akşa-
mına kadardır. Müsabaka imtihanı 20-8-934 tarihinde ya 
pılacaktır. (4524) 4944 

Emniyet Müdürlüğündenı 
llizmet Otomobil ve Motörlerin ihtiyacı için 6 ila 8 ton 

Benzin açık münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat 
haddi layik görüldüğü takdirde 12-8-934 tarihine müsa· 
dif pazar gü -.ü saat 15 de ihalesi icra kılmacaktır. Taliple
rin şeraiti (' ; renmek üzere Müdüriyete ve İştirak için yev· 
n1i ve vakti ıuezkiirda Vilayet Muhasebecilik dairesinde mü 
tesekkil alım satım komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

~ ( 4065) 4682 

lstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 - 935 Ders senesi için mektebimize alınacak tale· 
benin kaydına başlanmıştır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte 
bir istida müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi" Talebeni nyaşı on üçten küçük 
ve on yediden büyük olmayacaktır. " 

B - llk mekte şahadetn amesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
D - Dört tane kartonsu z vesika fotoğrafı. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundaoı 

Ton ~ r 

150 Dizel mayi mahruku; kapalı zarfla münakasası: ıt 
Ağustos 934 Çarşamba günü saat 14 de. 

1 25 Motorin açık azaltması 11 Ağustos 934 Çarşamba gii• 
nü saat 15,5 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi ırıalı' 
ru.lru kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın ıJı• 
nacaktır. Yukanda yazılı iki kalem mayi mahrukun şatl' 
namesini gÖrmek ve almak ist eyenJerin her gün, münakasa)'" 
gireceklerin de hizalarında gö sterilen gün ve saatte KasJJllP"' 
şa'da kain Komisyona müracaatları. (3972) 

' . 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Haydarpaşa Lisesi binasının çatı tamiratı 22 Ağı.ısl~I• 

934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edi 
mek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. r•; 
liplerin plan ve şartnameyi görmek üzere İstanbul Erl<e 
Lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak e~e" 
ceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile bit' 
likte Komisyonumuza müracaatları. (4342) 4~ 

Gedikpaşada lstanbul Jandar .. 
ma Satınalma Komisyonundall~ 

Hozattaki Jandarma alayının senelik iaşe ihtiyacı içı~ 
(üçyüz altnuş bin) kilo ekmek ve (altmış bin) kilo sığı~:d 
ve (altı yÜz bin) kilo saman ve (beıyüz bin) kilo ar~-\ 
kapalı zarf münakasası 934 senesi ağustosunun yirmi üç~nc:. 
perşembe günü saat 14 de Hozattaki Jandarma Alay Daır:ı, 
sinde müteşekkil Satmalma Komisyonunda yapılacağJ'!ı:l t 
taliplerin mezkiir günün mua yyen saatine kadar ilk telll1118

., 

ve teklifnamelerile Hozattaki mezkiir Komisyona müraca;; 

E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 günü ak
şamına kadardır. Müsabaka l mtihanı 20-8-934 tarihine ya 

ları. (4138) 46~ 
= 

Umumi Neşriyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve MatbaacılıR T. A. Ş. oılacaktır . ( 4525) 4945 


