
Bütün Türkiye 
Mehmet lendi 
Mahıumlaıı 
Kahvesini içiyor 

ht. Mısrrçarş ısı kapısı karımnda 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlATI 5 KURUŞTUR. 9 uncu sene No. 3021 PAZARTESi 9 Temmuz 1934 

İsmet Paşanın 
Meclisteki nutku 

Ankara, 7 Temmuz 
Başvekil lsmet Paşanın nu-

tuklarını okumak ne !:adar bü
yük bir zevk ise, muhte:·em hü
kfunet reisini dinliyebilmek te 
o nisbette insana heyecan veren 
bir mazhariyettir. Millet Mecli
si perşembe ı:ünü yaz tatiline ka
rar vermeden evvel, son sözü a -
lan lamet Paşa, Türk parlamen
t~~unun tarihinde yer alacak çok 
guzel ~utuklıu ından birini daha i
rat ettı. Bu değerli nutuk, herkes 
tarafmdan defalarca okunmaya 
satırları arasında gizlenen deri~ 
ma~aları aranıp bulunmaya ve ü-
zerınde çok dütünıne - 1• k G ge ayı tır. 

enç ya~~a .!urt uğrunda ağaran 
ıa~larla <>rtulü iradeli bir b 
mıllet kürsüsünde M ı· · abş, de . ec ısın u 

vre~ı~d~ başarılan işleri ve si-
Yasehmızın bugünkü . . . 
büy .. k b" vazıyetinı 

d
.
1
u . ır muvaffakıyetle tanzı·m 

e ı mı ·· ı b" k" 
1 

ş ~y e ır nutukla İzah etti 
1 

1
' • 

8 mı!yon Türk gibi bir küt
eyı temsıl eden 410 el, milletin 

muhabbet ve itimadını . h ·ı 
onu ·· . ız ar ı e 
kıtla:i'u~a~ıyen ve tiddetle al
olm ı. ta a uıul diye bir şey 
may:s~!.dı, beyaz reyleri kpla-

N utkzud yok~~ bile ••• 

metinin ~kt C:~ı_n~uriye~ hükU
telif ceph t ~ttigı sıyasehn muh
nıuhtere e erıne . temas eden 
iatikanıetıı_ı ~aşvekiJ, Türkiyenin 
kadar 

1.~1 •~d~ ve sade olduğu 
lsın t ;elıg !>ir ıfade ile anlattı. 
h e d &fa ıktıaat ve kültür sa-
11 asın a kuvvetlenmek için alı
ı:h ve alınacak olan tedbirlerden 
b ~.ederken, lktısat Vekaletinin 
d ugun~ ihtiyaçlara uygun tarz
. a teşkilatlanması işine bilhassa 
1tfad~et etti. Bu münasebetle, muk· 
e ır v "f k"I• e vazı esever vekalet teş-

• 
1 atının kıymetli bir hedef oldu

gunu söyledi. 

n Biıce, bu mütaleayı geniş ma
aıJ~ anlamak, ve bundan devlet 

makin · · h e•ının er kıamında ıslahat 
!•ı>nıak lazım geleceğini sezmek 
ıcap eder 

Hüku~et reisi 'aanayi progra
~ının tatbikine baılanmıı oldu-
3unu söylerken, hakiki bir aevinç 
Uyduğu hissediliyordu. Anadolu:j1 ~emir ağla örülme.inde amil 

Yean •met Paşa, yakın günlerde 
fab;.k tütmeğe başlıyacak yeni 

d 
1 a bacalarının· her gören ve 

uyan· · • 
•-·ı d ıçın ne sonsuz bir zevk te~-
0<1 e ec •.. k T 
tava .e1gını, endisine his bir 

zu 1 e 1 "r· an attı. 
nıal mıclıa~et bizde serbest ve nor

a ıy t" • tir. cu·· I e. ını muhafaza edecek-
" nı esı hük· • • • • nıan ıa • umet reısının za-

alara k:~n ~ıkarılan esaaaız pyi
kilin za 1 hır cevabı oldu. Başve
fetti.. bnıan~~da ve yerinde sar-

gı u so .. • ·1 . 
de f"k zun ticaret a emın-
he Y~kranla kartılandığma şüp
Yükaek t':'~b Ancak Türk malının 
~r ıtı arını temin için hükU
•ah~~ sarfedeceği emeklere, bu 
bir ı8 çalışan · her vatandaşın za
laıı:dasını ~a. temenni etmek 
çin ldır: Bu ıtıbar, memleket i· 
h.y~I ugu kadar; fertler için de 

N k ~enfaatler vadeder. 
te-· a lıye tarifelerinde ucuzluğu 

~.ın etmek . • . . d 1 
nırun .•. ı~ın muca e e zama-
den B~eldııpnı nutkunda ilan e
Lir d f'ekıl, memleketin esaslı 
lıtıld e~ ıne çare bulmak için ça
larınııgını tep§İr etmiş oldu. Yol· 

ızın ya ı rın t . pı maaı ve mevcutla-
aını • • · · · li b · " ışı ıçın ameli ve verim-

ren::ı· uıul bulunacağını da öğ-
1. •t olduk. Demiryolu politi-
llanıızı "Türk • 
ağla .... 1 • vatanının demır 

oru meaı >lrtıa d" . • 
••hada b .. t.. • .

1 
~ ı ve aıyası 

}'ıı. u un ıı_ıı _letın bir tek ka. 
•i ve pıı.rlruçau glıbı Perçinlenme
tir . . vvet enmeai demek
• .., gtbı, canlı bir cum·· 1 ·ı 
'zah d l e ı e 
ferine en amet Paşa, şimendi-
le Yanında ve kartısında şose-

r l~r~tma~ kudretindedir. 
ler· dYuk Mıllet Meclisi ıon celse
Ve 

1~ke . !~rk ordusunu tebcil 
lı.ar l dır ıçın muhtelif veailelerle 
tıı.n tı a~~ı. Bu. meyanda lamet Pa
ledikt c~nıhurıyet ordusu için aöy
rin erı. candan aevgi tezahürle • 

e Veaıle teşkil etti. 

ter·B~•vekilin nutkunun en karak. 
k(i 11 ~.·~. tarafı, milli şef için millet 
le.rr~usunden ifade ettiği ihtisaa
llı ~ ır. ismet Pıqa, Mustafa Ke
eb:d;'dlı bir reise malik olmanın, 
lııa 1 ~a,·ihin cereyanında bulun • 
bir z ~ır fırsat ve bahası ölçülmez 
18 nı.ı;rıet olduğunu ıöylemekle 

"'' ··~., kı 1ı..: ve 18 milyon 

Trakyamn muhtelif fehirlerinden gelen ve Balatta bir hahamhanede 
iskan edilen Musevi vatandaşlarımız 

Şükrü Kaya B. T rakyadaki 
tetkiklerine devam ediyor 
Dahiliye Vekili Bey Edirnede büyük 

tezahüratla karşılandı 
Tekirdağı valiliğini müfettiş Cevdet 

Bey yapacak, 12 aile daha döndü 
lstanbuldaki mülkiye müfettişleri de Trakyaya gittiler 

EDiRNE: 8. (A.A.) - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya bey refakatlerinde 
Trakya umumi müfettiti lbrahm Tali, 
Dahiliye huıusi kalem müdürü Ek -
rem beyler ve yaverleri bulunduıiu 
halde bugün ıaat 18 de Edirneye gel
miılerdir. 

Şüla-ü Kaya Bey vilayet hududun
da Edirne valisi Ozdemir, Mebus I a
ik, BapnÜfavir Şükrü beylerle Mül -
kiye müfettiıi Şefik, Emniyet mü~" -

viri Osman ve C. Halk Fırkası ReLi 
Akıncı oğlu lbrahim beyeler taı ahn
dan istikbal edilmiıler ve tehir ınet -
halinde de rüeıayi memurin, belediye 
reisi, muhtelif halk ve esnaf !eşek -
küHeri, mektepliler, asker, jandarma, 
ve polis tarafından karıılanmı~lar • 
dır. 

Dahiliye vekili bey kendisine ıc -
h'.r namına hoı geldiniz diyen bcledi

(Devamc 2 inci sahifede) 

Alman_qada memnun(qetsizlik 

Bazı hücum kıt' aları ko
münisme iltihak ediyor 

Von Papen Mareşal Hindenbuı·gu ziyaret etti 
ve vaziyet hakkında kendisiJe görüştü 

Mareıal Hindenburg, Von Papen 

BERLIN, 8 (A.A.) - Baıvekil mu 
avini Yon Papen günün ıiyui mesele -
!eri hakkında Reisicümburla mülakatta 
bulunmak üzere dün akıam Neudeck'e 
gitmiıtir. 

PARIS, 8 (A.A.) - Berlinden bil • 

dirildiğine göre, siyasi mahafilde M. Yon 
Papenin Reisicümhuru ziyaretine itti • 
fakla büyük bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. HitJer hükômetinin vaziyeti ıon 
haı!iseler yüzünden san:lmış gözük • 
mektedir. Bundan böyle Nazi diktatör
lüğiinün han!i esas dahilinde hüküm sü 
receği suali varit olmaktadır. iki gün -
denberi resmi zevat ile Nazi fırkası rüe
sası hücum kıtalannın tekrar emniyeti .. 
ni kazanmağa çalıımaktadırlar. Yüzba
ı• Röhm'ün halefi Lutze !imdiye kadar 
tanınmamıı bir adamdı. Anlaşıldığına 
göre böyle ikinci derecede bir adamın 
intihllhı hücum kıtaları rolünün mühim 
derecede azaldığını göstermek için ya • 
pılmışbr. M. Hitlerin Baımuavini M. 
H""• hücum kıtalarının akıbeti hakkın 
da matbuata sükünet verici beyanatta 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Şehinşah Hz. Makuda 
Pehlevi Hz. Ali Sait Paşayı ve refa_ 

katlerindeki zevatı misafir ettiler 
Garbi Azerbaycan Kumandanı Şah Bahti Hz. 

Türk misafirler ıerefine bir ziyafet verdi 
MAKü, 7. (A.A.) -
Şehinıah Hazretleri • 

nin izhar buyurdukları 

arzu Üzerine mihman • 
darlan Üçüncü Ordu Mü
fettiti Birinci Ferik Ali 
Sait Paıa, refakatinde 
Kolordı.: Kumandanı Ab -
durrahman Nafiz Paıa ve 
Erkanı Hamiye Reiı: 

Mahmut, Hariciye Üçün. 
cü daire müdürü Kemal, 
Protokol ıefi muavını 

Şefkati ve Hariciye mü • 
dürlerinden Talat ve A· 
tir Beyler olduğu halde, 
Ala Hazreti Humayunun 
maiyetlerinde Makuye 
gelmiıtir. Şehinıah Haz
retleri topraklarına ayak 

ŞehinfQh Haz.retleri Erzurum hududu 
Ali Sait Paıadan izahat alıyorlar .•• 

hakkında 

baaar bıumaz Ali Sait P&f&yaı 
"- Şimdiye kadar bana ıiz reh

berlik ettiniz, timdi de ben ıiıı:e reh
berlik edeceğim,. diye iltifatta bulun-

kafanın bia ve dÜtünceaine ter
cüman oldu. 

Mecdi SADRETTIN 

muılar ve Hariciye vezirleri Ki.zir-Ü 
Hazretlerini mihmandar olarak ta 4 

yin eylediklerini ilave etmitlerdir. 
Kazimi Hazretleri derhal Ali Sait 
Pataya emirlerinde bulunduklarını 
bildirmitler ve otomobile birlikte b;.. 
nerek Makuye gelmiılerdir. 

(Devamı ! inci sahifede}. 

Gazi Hazretleri 
Ankarada çok hararetli 
tezahüratla karşılandılar 

'ANKARA, 8 (A.A.) - Rei
sicümhur Hz. bugün saat 12 de 
fehrimizi teşrii buyurmuşlardır. 
Başvekil ismet Paşa Hz. ile Na 
fia Vekili Ali, C. H. Fırkası u
mumi katibi Recep Beyler Gazi 
Hazretlerini yoldan karşılamış
lardır. istasyonda da Büyük Er
kanı Harbiye Reisi Müşir Fevzi 
Paşa Hazretleri, diğer vekiller 
ve mebuslar, bilumum vekalet
ler erkanı, Ankara valisi ve em 
niyet müdürü tarafından seliim
lanmıflardır. Kalabalık bir halk 
kütlesi Gazi Hazretlerini ~iddet 
le alkıflamıftır. 

Hariciye Vekili T evlik Rüştü 
Beyle eski Tahran elçimiz Hüs
rev Bey Reisicümhur Hazretleri 
nin refakatinde gelmişlerdir. -
Kazım Pş. Hz. 
Meclis reisi KaZtrO Paşa Hazretle • 

ri dün Dolmabahçe aarayındaki daire
lerinde meşgul olınuılar, ~fam üzeri 
otomobille ıehirde bir gezınti yapmıı
Jardır . 

Refikaları Hanımefendi, Karlsbat 
kaplıcalarında tedavi edilmek Üzere dün 
aktamki trenle şehrimizden hareket et
miılerdir • 

Asistanlar da mı 
Zam isti yor? 

Doçentler vekalete müşte
rek bir telgraf çektiler 
Oniversit~ doçentlerinden sonra, 

Tıp ve Fen fakülteleri asistanları da 
rna&§lannın artbnl -
maaı için Maarif ve
kaleti nezdinde le • 
ıebbüıatta bulunma -
ğa karar vermiıler -
dir. Dün kendileri!e 
görüıtüğümüz asis • 
tanlar diyorlar ki: 

- Bize verilen ma 
•t ta (25) liradır. Bi· 
zim vazifemiz daha 
aiırdır~ Hariçte hiç 
bir it yapmamıza im
kan yoktur. Maaşı -
mızın hiç olmazsa 35 
liraya çıkarılmasını b Neşet Ömer E. 
tiyoruz. Vekaletin do-
çentieı hakkında ver~ği karan bek -
liyoruz. 

Ondan sonra biz de teıebbüsa'ta 
bulun:ıc:ağız. Maa~ıınız arttmlmazsa. is
tifa etmek niyetinde değiliz. Anc.'k, 
orta tedrisat kadrosuna geçmek istiyo
ruz. 

Orta tedriıatta maas daha fazla de
ğil, fakat ilave denler ~lmak imkanı 
vardır. Elimize daha fazla geçer. Bü -
tün üniveraitede (72) asiılan vardır. 
En fazla Tıp ve Fen fakültesinde asis
tan vardır.,, 

Oniveraite doçentleri Maarif veka • 
Jetine müşterek bir telgraf çekıniıler • 
dir. Oniveraite kadro.unda ( 102) do • 
çent vardır. Fakat bunun mühim bir kıa
mı münhaldir. Münhal olan doçent -
likler içinde 55 lira asli maaşlı olanlar 
vardır. Doçentler, müracaatlannda, az 
maaşlı olan arkadatlarının bu yu1<aek 
maaşlı yerlere tayinini İ•temişlerdir. Fa 
kat 55 liralık d~ntlikler pek mah -
dultur. 

Oniversite erkanından bir zat do • 
çentlerin maaıı meaelesinde §U fikri i
leri sürüyor: 

- Doçentlere 35, 45, 55 lira asli 
maaı veriliyor. Fakat mesleğe yeni gi
ren ve 35 lira asli maaı alan doçentler 
unubnamalıdırlar ki, kendilerile ayni 
ıerait albnda Avrupada tahıil ebniş 
ve diploma alınıt birçok arkadaşları or
ta tedrisat kadroıuna tayin edilmiıler• 
dir. Ve bunların asli mRBŞları (25) li
radır. Bu vaziyet zaruridir. 

Çünkü barem kanunu bunu amir - -
clir. Bütün doçentlere derhal yükıek 
maaÖ vermek imki.nı kanunisi yoktur.,. 

niverıite rektörü doktor Neıet Ö
mer Bey dün akıam tekrar Ankaraya 
ııitmiıtir. 

Romanya Başvekili Parise 
gidiyor 

BOKREŞ, 8 A.A. - Kral, yarın 
Pariae igtmekte olan baıvekil M. Ta -
tareıko ve maliye nazırı M. Slav.oskoyu 
kabul etınöttir. ' 

BUGÜN 
2 inc:j a&hifede 
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~ilş"V"et: cla."V"a.sı. -
Müddei umumi suçluların 

tecziyesini mi istedi? 
• / ddianame bir bu-
çuk saat sürdü 

Mctr Salem ve Le
on F aracinin hangi 
maddelerle teczi-

yesi istendi? 

Leon reraci ve Metr Sa/emin ilk 
celsede alınmış ve hiç neşredilme

mif bir lotoğrafileri 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Metr Sa
lem ve Leon FMllci Efendilerin muhn· 
kemelerine vekilleri haztr olduğu hal -
de bugün »sliye ceza mahkeme•inde de
vam edilmit, ve Nafi~ vekaletinden ge
len lstanbul Telefon Şirketiniu serm:ı
yesini tesbit eden komisyon raporu o -
kunmuıtur. 

Müdafaa vekilleri rapor hakkında 
bir diyecekleri olmadığmı söycldikten 
sonra müddeiumumi Fuat Bey bh· bu -
çuk saat süren iddianameıini okuyarak 
cünnün mevut olduğunu teşrih ve İ'Zah 
ebni§, ıuçun sabit olduğunu ileri süre -
rek Metr Salemin ceza kanununun 223 
üncü maddesile tecziyesini, 65 ya~ınr 
ıı:eçmiş olması dolayısile hakkında 56 
mcı maddenin tatbikini, Leon Faraci 
Efendinin ise ra~i vaziyetinde bulundu
ğu cihelae hakkında 223 üncü madde i
le beraber 226 inci madde nazara o -
·hnmak suretiJe ceza kanununun 220 in .. 
ci maddesi mucibince tecziyelerini is
temİf, ve iddiasını şöyle ikmal etmİ§• 
tiı: 

- Maznunlann teşebbüs eyledikle
ri fiil husule gelmiş olsaydı devlet i -
çin baic olacağı milyorılarca liralıi< a -
zim zararın haklannıln tatbiki esbA!ıı 
mÜ§eddctc addolur.maıtnln v• maznun· 
lann mali vaziyetle.-i it!barilc kanonu .. 

.· 

.. Dün iddianamesL-.. t serdeden Mi.id-
deiumumi Fuat Bey 

muzun cezayi nakli olarak tayin eyle
diği miktarın azami haddi vcrilmİ§ o) .. 
sa bile haklarında bir ceza tıesiri yap
maktan çok uzak kalacağı düıünüle -
rek yüksek mahkemenizin haiz olduğu 
visi takdiı hakkının ona göre istimal C• 

dilmesini rica ederim . ., 
iddianame okunduktan sonra tara

feyn vekilleri müdafaalarını hazırla -
mak üzere duruşmanın talikini iıtemit
tir. 

Müddeiumumi Fuat Bey mühlet ve
rilmesine muvafakat ebnit ve hakim 
suçlu vekillerinin müdafaalarını yap • 

Suçluların vekilleri mahkemede 

rnıJ. üzere duruşmayı 15 temmuz pazar 
günü saat ona bırakmı.ıtır. 

Müddeiumum;nin tatbikini iıtediği 
maddelere nazaran Leon Faraci Efen
dinin 3 aydan bir •eneye kadar hapse 
konulması, fakat 226 incı mrulde mu • 
cibince suçta fer'an zimmethal aayıl • 
maaı, ve 223 üncü madde mucibince 
verilecek cezanın yarmndan üçte i -
ki:si kadar indirilmesi icap etmekte· 
clir. 

Metr Salem hakkında da verilecek 
cezanın yarısından üçte ikisine kadar 
indirilmesi ve hükmün verildiği eına .. 
da 65 yaşını ıı:eçmiş olduğundan bu 
indirilmiş cezanın da altıda birinin af .. 
fedilnıesi İcap etmektedir. 

Dürıkii maçlar -
Beşiktaş: 1, Yunanlılar: 1 
Üç adım atlamada Türkiye rekoru kırıldı. 

Gelecek cuma Viyanadan bir takım geliyer 

Dünki.i maçtan 
Panatiaikoı Tonan takımı ikinci 

maçını, dün aeno Takıim ıtadında üç 
bin ııeyirci önü.,.le Beşiktaı• kartı yap 
tı. Bundan evve! l>Azı ·atletik müsabaka 
lar yapıldı. Atletizm m~tab~al~rında 
1500 metreye Yur;,'t\ı!ı Co.a":-• ııtıra~ et 
ti. Diğer müıabakalar kendı atletlerı 
mil ar•ıında oldl1. • 

Neticeleri sıraıile yazıyoruzı 
1 l o metre manialı 
ı - s~ılat (C.S.) 16 2-5 
2 - Tevfik (F. B.) 
400 Metre 
ı - Papadoplos (F. B.) 53 3.5 
2 - Ragıp ( Beıiktaş) 
3 - Haydar (G.S.) 
4 - Suat (G.S.) 
1500 metre 
1 - Çolakt.a (Yunan) 4.24 2-4 
2 - T eoharidis (Pera) 
3 - Rıza (P.,...a) 
4 - Fethi (G.S.) 
C<rit: 
1 - Necdet (F .ıB.) 47.24 
2 - Karakaı (G.S.) 47.19 
3 - Mufahham ('i.B.) -

1 

bir intiba •• 
ıBalkan bayrak yarııı 
1 - Fenerbahçe 3.44 1-5 
2- Pera 
3 - Beıiktaş 
4 - Galataaaray 
Sınkla yüksek 
1 - Fethi (G.S.) 3.21 
1 - Vizapulos (Kurtuluı) 3.21 
1 - Pulyos (F.B.) 13.45 (Yeni Tür 

iriye rekoru) 
2 - Tevfik (F.B.) 12.995 
3 - Selim (F.B.)) 12.80 
Atletizm müıa.bo::ıkaJarında.n sonra rw 

bole biraz geç, yani aaat on ıekizde 
batlandı. H:ıkem Suphi Beydi. 

Beşiktat takımı ,öyle çıkmııb: 
Mehmet Ali - Hüsnü, Nuri - Muhte• 

rem, Fahri, Feyzi - Hayati, Hakkı, Na
zmı, Şeref, Eıref. 

Galatasray maçında gördüiümüz 
veçhile Yunan takımı yüksek bir futbol 
oynamıyordu. F o.kat bu takımı daha gör 
meden yazdığımız gibi " futbolcülcriml • 
ze atletik meziyetleri t:ır:ıfındon faik • 
ti. Beıilita§lılar Galatasaraylılara na • 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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$ükrüKayaB.TrakyadakiHARİCİ HABERLER __ _ 
tetkiklerine devam ediyor 

(Başı l inci sahifede) 1 
ye reİ•i Ekrem B. e ve kartdaJJcılara ay 
11 ayrı teıekkür ettikten sonra oto • 
mobillerine binerek doğruca belediye· 
v<. gitmiılerdir. Şehir battan baJ& bay
r~klarla donabbnq ve müteaddit lak· 
!arla sü•lenmiıtir. Güzergahı doldu • 
ran on binlerce halk Dahiliye vekili
ni candan selamlamışlardır. Ve da • 
kikalarca deYam eden yaşasın G.a..zi 
nidalarile Gazi Hazretlerine ve inkı
lap ülküaüne olan bağt.Lklannı bır 
kere daha izhar eyl~lerdir. 

T ekirtlağı valiliği 
TEKIRDACI, 8. (A.A.) - Beı ay 

müddetle mezun bulunan vali Azmi 
beye Tekalet edecek olan mülkiye 
müfettqi Cevdet bey dün buraya cet. 
mit ve Tazifeaine haılamıtlır. 

lstanbuldaki mUf&ttifler de 
gittiler 

Trakyadan selen Mıue-..ilerin 'l'a• 
:tiyetini mahallinde tetk"lı: etmekte o
lan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bey • 
den selen tmliğ üzerine ııehrimizde 
bulunan mülkiye müfett.itlerinden 
Mümtaz, Faik, Sabri, l1m&il Hakkı 
beyler Edirne ve Kırklareline hare • 
ket etmiJlerdir. 

Şehrimizde yalnız miifettiı Tevfik 
Talat bey kalmıfbr. 

12 aile daha gitti 
Şehrim.ize cel- Trakya Muae'l'i -

lerindeo on iki lUtili.k b · r kafile de 
dankü trenle E.-_ ..e Kırtdareliye 
laareket -ithrılir. Fakat, buraya 
c..ıe. .,;ı,-. - ıaluiıoe clö -
... ıer IMnüa t••e•• dweç••i•de de
ğadir. 

Cöriittüiümüz muaeTilerden bir 
kılllll vaziyetin tamam.ile \avazzuhu .. 
nu beklediklerini &Öylemiılerdir. Faz• 
la izam cdilmiı mevzii bir hadisenin 

B~ ııy izinli bulunan T ekirılağı 
vaılm Azmi Bey 

teoirile telaıa düıen yahudilerin birer 
ikiter yerlerine dönecekleri anlatıl· 
maktadır. Dün, Kırklareliden bura -
dakilere gelen haberlerde, derhal yurt 
lanna dönmelerinde hiçbir mahzur 
olmadığı yeniden kendi\erine tavsiye 
edilmektedir. 

Bir Musevi aleyhtarı mecmau 
kıpatddı 111? 

M-11er ale,,lüae deY..W Def -
riyatta bulwa bir me ı ua hekk•. 
da ilet karan nrildiği c1iia lnı'l'Tetle 
taJ'İ ol-.taa da .....-a .... lnuuta •i
li.yete bir teblii Y_._._fbr. 

Dünkü maçlar 
;... (Bap 1 inci Nlıifede)) 

- .W.. atletilı: olthdden içia Y-1 lün I 1 İ H ' lııiç deiilR ..,;;..,,,; 
lliır oyan yap hın l ı I 1 • eli. Nilıe -
ikim düa B·ı? t ı. ı.-. oyımculan müs
tesna olmek üere. futbol ...ldaamdaa 
Yvnenhlen t•• hikti. Nefesleri 
lmayet~ ......... tde.....ıda
rmı cöstenliler. Fakat oyuaaa sonu • 
- doiru nefesleri ek~ Y vnaalılar 
ağır bublar. Ancak mis Erlerin ağır 
bautı oyun miicldetiaia dörtte birine 
.. ünbaur kaldı. Eğer B·ı? lmtlılar za. 
manm dörtte üçünde ellerime ceçen çok 
ıüzel gol fınatlarmıı kaçırmasaydılar 
dünkü maçı galibiyetle bitireceklerdi. 
Bu fırsatlan kaçnmalan, bak ettikleri 
galibiyetin loeraberliie çevrilmesine ıe-
l>ep oldu. -. 

Diğer bir nokta da BePlıtaıhlann 
yerden oy.._..yaraı. mütemoodiyea h:ı
Tadan oynama landır. Halbuki Galata • 
ny ~dan sonra da yazdığımız g;t,i 
Yu-lılar havaya fazla aıçramalan do 
layısile kafa oyualermda daima hikimdi
ler. ıı 

ilk devre, ummniyetle Bep1'1atın ha 
IWniyeti albnda ıeçti ve denenin orta
larına cloiru soldan kMU!Uine selen to
.,. Bq&tat sai açıfı Hayati çok cüze! 
loir sol ıütle Y uaaa kateai.ia ailarına 
taktı. 

'- ,... .... iyi °""""""' sağ ...... 
MUılı:iain yapbrdağı ... 1 • miik ııroNa • 
den fazluraa _,dan ım ııli. maç bu 
ıuretle 1 · 1 bitti. Beşiktaı t.ı.-nda 
kaleci Mehmet Ali, miidaEi Nnri IMll.aasa 
iyi o,-nadılıır. Hücum hattında Şeref " 
NiDm, belki ele ltiinyeleri i..ı.. çekin -
cen .,._c1o1ar. 

Haber aldığunıza c«e gelecelı: cuma, 
Viyanaıun lı:uTYctli talmnlannchm biri 
ol- (V .A.C.) Viner atletik klüp teb
rimWı gelmeği kabul etmiıtir. Ba kliip 
F-4>abçe tarafındaa davet eılilmiı • 
fu. ~ 
L~ maçlarmuzda bugün fıtanl.ulun 

ea kuvvetli talmnlanndan biri olduğu
nu müteaddit fırsatlarda iıbat etmiı o
lan Beıikl&fın bundan böyle Fenerbah
çe organizaıyonlannda Fenerbahçenin 
yanında da yer alacağı aöylenmektec&r. 
Memnuniyetle lıaydettiğiıuiz bu riva • 
yet doğru ise, Fenerbahçe ekseriya or • 
ta Avl'Uplllllll kuTYetli takımlara. ge • 
tirttiği jç:in, bu talcnnlar karşrımda kuv 
vetli diier bir talmmmızın da futbolü -
müzü temıil etmesi çok muaiptir. Di • 
ğer taraftan öğrendiğimize ııöı-e sele -
cck cuma birdenbire (V.A.C.) Viyana 
taılamımn kar-tsıına çıkmak İstemeyen 
Fenerbahçe o mühim _. hazrrtık ol 
malı: <llere daha hafif bir ecnebi talam
la temaı elmeği dütünmüı ve Bulcar 
SliYy ... nı bu cuma İçin davet etmİflir. 

Slivya esaı itibarile muvafakat ce -
Tal.. verdiği için cama cünü y-'maac 
mahtemel F enerbahçe • Slavya maçın
dan sonra ttelcek cuma F enerbahçe • 
V. A. C. maçuun daha hararetli •e gü
zel olacağı tüpheıizdir. 

Sadun CALiP 

M. Barthou'nun seyahati 

Londrada resmi bir vesika 
imzalanamıyacak 

Yunanistanda reisicümhur 
intihabına ait müzakereler 

lngilizlerle Fransızlar arasındaki müzake
rata bu sabah baılanıyor 

LONORA, 8 (A.A.) - Fransa Ha
riciye nazın M. Barthou ve Bahriye na 
zırt M. Pietri ile lngiltere Hariciye na 
zın M. Simon Te M. Eden araaında mü 
zakereler pazarte•i cünü Hariciye neza
retinde başhyacakbr. M. Macdonaldın 
gaybubeti eınasmda hülıUınete riyaset 
eden M. Baldvin Fransarun mümessil • 
!erine hiT öğle ziyafeti yerecek Te ken
dileriyle ı::örüteedıtir. Müzakerelerin 
pl'Ocnımı M. Pietrinin Londrada blA • 
bileceği müddete bağlıdır. Şayet M. Pi-

istihdaf etmemektedir. Bu mülakatlar, 
Avrupada her yeni mütkülat çıkbğı 
vakit Fransa ve lnıilterenin aralannda 
ederek bir müddet cörütmüttür. 
iıti.,.rede bulunmak ve biribirlerine yak 
laımalı temayüllerini ifade eder. 

ATINA, 8 ( A.A.) - Hükumet erkanile muhalefet lırhaları ara• 
ıııntla tepinievveltle yapılacak olan Reisicümhur intihabına ait müza
kereler tlevam. etmektedir. Ayni zamanda ayan meolisintle muallak bir 
haltle bulunmakta olan intihap kanunu projesi de görüfülmektedir. 
Gazetelere nazaran Harbiye nazırı M. KornlJis, ortlunun erzakı mese
le•inde iıırar edecektir. Ceneral Kondilüin diktatörlük ilanı tasavvurun 
da bulunıluğuna ılair muhalefet menabiinden tereşfiih eden haber a
sılsızdır. 

·M. Gücü bisikletçileri Tutakta 
BIRMINGHAM. 8. (A.A..) - Bir

mincham'da &Öz &Öyliyen M. Neville 
Chamberlain, ezcümle demitt.ir ki: 

TUT AK, 8 ( A.A.) - Muhalızgücü bisikletçileri saat 19 tla T~ 
ğa gelmifler ve samimi bir fekilıl c karşılanmıflardır. 

Çanakkale şehitliklerini ziyaret 

etri Fransaya M. Barthou ile beraber 
dönecekse bahf'İye müzakereleriyle Av
rupa •iyaseti baklandaki noktai nazar 
teatileri müvazi bir tekilde yürüyecek • 
tir. H:ılbuki M. Pietri l~ilteredeki ika 
metini uzatacak olursa lll. Barthou'nun 
müli.katlan hemen hemen umumi siya
set n;eselelerine inhiıar edecektir. Fran
sa noktai nazarmın i:oahı büyük bir ala 
ka ile belı:leamelrtedir. 

- FraDllZ Hariciye naznnm lncil
tereye aeyahatinin, loııiltereyi Avru0 

pada yeni bir ittifaka sokmakla ala
kacbr olduğuna n hüsnü niyetle yapbğı 
na halkı inanclırmak için bir pyret ıar• 
feylediğini görüyorum. Bu iddialarda 
hiçbir hakikat olmadığını söylemeği 
fazla hiçb"r yeni ittifaka girecek ve 
sulh için yaptığımız gayretleri gevıe .. 
tecek değiliz. 

ÇANAKKALE., 8 ( A.A.) - lnebolu Halkev:nin tertip ettiği 2S 
kİ.fİ]ik bir lıeyet bu sabah Çanakkaleye gelıli. lstanbul mebusu Hamtli 
Mustafa Bey tle heyet meyanınıladır. Şehitlik:eri ve Truvcı harabeleri
ni ziyaret edeceklerılir. Heyet 3 gün katlar şehrimizıle misafir kalacak 
tır. 

Almanyada memnuniyetsizlik 

Amerikanın büyük ııemiler yapmalı: 
ıiyasetincle ltalywı procr-nı balume 
ederelı: 11rar edeloiteceii ı.-drada -
lümdar. Binaeaaleyh lncil.izler ltalya • 
nın bahriye nhe-daki fikirlerinin Fran 
ıız ıiyaset.incle ne derecede müessir ola
bileeeFai çok ......ı. ediyorlar. Dün alı: 
fP1D ıiyaai maWilde Fransız • İaciliz 
müzakeftleriaia -hiyeti .c;yle hüli • 
se edmyonla: M. Bertla-'nan ziyareti 
mühim 1>ir siyasi üdise olmak.la bera-

1 '-" mahalif İfçİ fwbmun iddisı ettiii 
ailıi :reni bir siyui vesikanın ;_._ 

Amsterdamda 

LONDRA, 8. (A.A..) - Fransa 
Hariciye nazrrı M. Barthou'nun ae .. 
yahati hakkında mütalea yürüten 
"Suuday Timea,, lncilterenin, yarın 
bqlıyaca kolan müzakerelerde, yeni 
teahhüdata giriımiyeceğini bildirmek
tedir. 

fngiltere yeni ittifakı... y-ya • 
eak ..., aaniyete müteallik yeDİ taah
hüd.U. Piımiyecektir. 

foııiltere bu husuıta Loa.anto mua
hedesi taahhüdatı ile iktifa edecektir. 

PARIS, 8 A.A. - H..iciye aezın 
M. B.rtı.o. .S-ye11 R•sy- Paris 
mulahatcüzan M. R.,....berııi kabul 

Sanfranaiskocla 

(Başı ı inci sahifede). 
bulunmu, Ye Hitlerin hücum kıtalan • 
na olan ifiınad.ının aarııhnadıiını ıöv1e .. 
mittir. 

Göbbels'in uaziyeti 
BERLIN, 8 (A.A.) - Hava• Ajan 

ac bildiriyor: 
Alman matbuatı Voa Schleicher'in 

Fransa ile münasebetlerde ltukmdağu 
-seıeıiae tekrar .. rarla avdet etmekte 
clir. Gazetelerin bu elün umumiyeyi oya 
1-.k tesebbüıüae bıı kadar ümitsizce 
sandmal~nın ıebebi vaziyetin çok na 
zik olmııkta clenm e-aidir. Propacan 
ela nazın M. Göbbela'tn de va2İyeti umu 
mİyetle zanaedildiii cibi o kadar kuv· 
vetli değildir. Diin Alman matbuatı M. 
Göbbel•'e yeni· biicum lutalan Teiai ara 
11ada teati oluaan çok samimi ve dosta 
ne telııraflan nqretmifti. Propacanda 

G h,. J,. b ) G •ı h b nazırı, hücum lutaları fikrine sadaka!:i .. lCV a a aSJ • fCVCJ er ar C ni bildiriyordu. Bugün ise M. Göbbelı, 

d • d H J -geçenlerde e•ki :zabitler mahafiline ıid-ma 1 yenı en azır anır gibi detle hücum ettiği nutkunda kullandı • 
ğı sözleri hafifleten beyanatta bulun • 

1 1 T b• h ) mak mKburİyetini hissetmittir. iddia. yara anan ar Vaf a Jye aZJl JYOl olunduğuna göre Reichsvehr rüesaac da 

(A l Jeneral Cöering'in bizzat kendisinin ifa 
AMSTERDAM, 8 .A.) - Şehrin SAN FRANS SCO, 8 (A.A.) - 45 deıi veçhi!-~ nufesini cenitletmit ol • 

tarlı: luanmda bıı sabah saat birde yeni bin ameleyi temıil eden 120 sendikanın ~ d" ı maaıru tamamiyle tasvip etmekte ır er. 
niden lıarııılılıklar olmuttur. Hükümet munhhaıları dün ak.,.m bir toplantı Umumiyetle zannedildiğioe göre Bat • 
askeri kıtaatı kullanmağa mecbur ol • yapm.ıılardır. Hafi olarak akdedilmit o- vekil muavini M. Yon Papen maruz kal 
mut ve hallı kolaylıkla dağıblmııtır. lan bu cebede murahhaslar, sekiz re • dığı şüphelen üzerinden abnaia azmet• 
·Bir kiti ölmüt ve bir kiti de oğır ıuret ye kartı 156 reyle bir "greT seYlriilcey• miştir. M. Yon Papenia bugün_ ~l~an· 
te yaralanmııbr. Diğer tarafı&.. zabı • şi komitesi,, namile bir komite tetkiline yat>m yegane otoriteıi olan Re111cum • 
ta müstakil soıyaliıt fırlıaımın merke • karar venniılerdir. Bu komite, grevci • hur Mareıal Hindenburg ile Reicbsvehr 
zinde tabarriyat yapmıı ve birçok veıika lerin tabiyelerini idare edecek •e umu4 e iatinaden vaziyetin aydınlanmasmı tes 
lar elde etmittir. Saat ikide her tarafta mi grev il&tt edildiği zamanlarda ere"'· ri edeeeği söyle..-kteclir. B .... un ali • 
asayiı yeniden teeuüı etmiş bulunuyor cilerin faaliyetlerini tanzim eyleyecek • kadar olmak üzere dolaıan rivayetlere 
du. Hastahnelerde daha 24 kiti tedavi af tir. Dün alıf'UD sükun içinde geçmiıtir. bakılırsa, e•ki Ahnan erkin•. harbiye 
tında bulunmaktadır. Mitralyözlerle mücehhez bir kıta, nb· reiıi Jeneral Yon Hammerstelft dostu 

tımlan muhafaza ediyordu. Amele ih • Von Scbleicher'in cenezeainde hazır bu 
AMSTERDAM, 8 (A.A.) - kfü· lunmuttur. Halbuki ttsmi bir tebliğ • 

-t komüni•t Tribane gazetesini kapat tiliflarıru koncrenin tehirinden evvel de Voa Sclıleicber'in ntaa haini oldu-
trut ve birçok matbu kağıt miisadere et netredilmit olan kanuna temkan hal • ğu bildirilmiıtL Niilasa., 30 Haziran h'l. 
..W.tir. Hükümet asayifi iade için kat'i !etmeye ,,_ur olarak M. Roooe-t-eltin diselerinin melhuz neticeleri henüz ka-
bir harekette bulunmata karar •ermİ•· tetlril etmit olduğu komiıy°"' 9 mayıı- tiyen keıtirilemez•e de ~~diııeleri Y.• • 
tir. Dün ak tam kanııklılılar tekrar bat ta baılamıı olan Dolı amelesi crevinin kından takip eden mahafilm kanaatıne 
ladığlDdan zabıta memurlan nümayitÇİ· esbabı luıkluadaki aleni ve umumi tah • göre bu neticeler tebellür etmekte ıe· 
lere at91 etmiı ve iki lı-~•İyi ağır suret• kiltatına pazartesi cünü batlıyacakbr. cikmiyc.,,.ktir. 
te yaralamıtbr. Kıy-.cder yeniden "-· --------<>------ Gizli bir enılife var 
rikelar vücude getirmi,ler Ye üzerleri • Sarre'de Nazi faaliyeti LONDRA, 8 (A.A.) - Reuter Ajan 
ne Sovyet bayrağını dilun.itlerdir. ViYANA, 8 A.A. _ lnsbruelı'dan sının Bertin -.habiri bacliriyor: 

AMSTERDAM, 8 (A.A.) - Bat • bildirildiğine söre, huduttaki kasaba • Mcmlelıtte sathi bir ııükün olma.ama 

ı 
Hücum k.ıtal;ın kumandanları ara • 

11nda •~•istimaller yapıldığına dair bir 
çok misaller göıterilmektedir. Hitlete 
karşı hazırlanan ıuikaıtın doğurduğa 
ve büyüklüi:ü teabit edilmittir. Reisler, 
ıuikaıb, lutaatın manenalan ,.,ı.ıiade 
Wırlamıılardır. Şimdi sakin AlnMalar 
için bir eadite mevzuu varılır, o da Hit· 
lerin ıuika•t hareketilıi olduiu cibi malı 
temel karıtıldıldan da yabttırmaia m• 
vaftak olup olmıyacağıdı~. 

ôlmiyenler 
BE Rl.l N, f. ( A.A.) - Bazı eeaeı.: 

mat.buabn öldüklerini yazclağı Herraa 
Clüp katibi Yon Gleichen Te Al.
klübü reİ•İ Von AJyenıleben, -iy· 
le 11hhatte olduklanm Derriıac mecm11• 
a11na beyan etınifierdir. 

Milli Sosyalizme lıücum 
NE\",OPK, 8 (A.A.) - Eski & -

icbıtag komüniıt mebuılarmdan Mün • 
zenherc burada on bet bin kitinin ö.,;;,. 
de söylediği bir nutukta milli soıyalist• 
!iğe tiddetle hücum etmittir. Diğer ta
raftan bu toplantıya riyaset eden ko • 
münİ•t teıkilatçm Krumbein de demİf
tir ki: 

"Neyyork Nuilert cuma günü biır 
toplantı yapa~alılardır. Zabıta kordonu• 
nu kırarak bunları ezelim . ., 

Ameliyat meselesi 
Profesör Nissen'in Haki· 

miyeti Milliye 
refikimize bir mektubu 

ANKARA, 8 ( A. A. ) -
Şehrimizde bulunan İstanbul 

Üniversitesi Tıp fakültesi ser;riya 
b hariciye ordinaryüsü profesör 
Niıı•en lstanbulda yaptığı bir a -
meliyettan dolayı, lstanbul cazete . 
lerinden birinde inti~r eden bir 
fık.•a münasebetile Hakimizeti Mil 
tiye gazetesine fU mektubu cöo -
dermittir: 

İkinci dewe ele ayni tekilde oyunun 
bitme&İne yirmi dakika kalaya kadar de 
vam etti. Yinninci dakib::an itibaren 
Beıilıtaşhlar yorulduğu için YunanhLı.r 
adeta tek kale oynar cibi oyamdılar. Fa 
kat Beş.iklaf müdafaaaınm fedakir lıe • 
ıiılcn, çok yüze! lmrtantfan, Yanaalı· 

Baltık bloku 
•ekil M. Colijn'in, son lıantıldıklann se !arda nasyonal soıyaliıtler büyük bir rağmen, cizli bir eadite hüküm ıürmek 

J 
bebi telakki edilen komünist fırkaımı faaliyet ııöatıermelrtedirler. tedir. Cünkü bütün Almanyada müıel • apon kabinesi fealıetmek için mecliıten feylıatacle ıa. Mektep tatilleri münasebetile bu - lah bir- vaziyette üç milyon kiti bulun-
IAhiyetler iıteyeeeği bildirilmelı:tedir. günlerde 7"aİ bir tethi.J hareketine İn· duğu tahmin edilmektedir. Ve "bunlar· 

TOKYO, 8 A.A. - Okada kabine- tizar edilmektedir. dan yüzde yetmit be•inia hücum latala 

"Ahval ve teraiti mahsusa al· 
tında hususi bir klinikte tarafım • 
dan yapılan bir ameliyatta takip 
ettiğim hattı harekete beni icbar 
eder tıbbi ve vicdani sebebi muh
tevi raporu ait olduğu vekalete 
takdim etmiş bulunuyorum. Bu 
raporumda suitefsirlere meydan 
vermemek üzere tıbbi mü
dahalem için bir ücret almaktao 
sarfınazar ettiğimi tebarüz ettir -
mittim. Ve bu hususta yani ücret 
almıyacağımı ameliyattan evvel "' 
sonra dahi ifade ettiğimi burada 
ilaveten beyanı •azife bilirim. 

RiCA, 8 (A.A.) - Gazetelerin yaz 
c!ıPn;ı cöre Lil.anyanm harici •İyaseti 
yeni bir faaliyet devreıine girecek ve 
Lehiıt.n ile a.nlaı-yı ye bir Baltık 
bloku tqkilini utihdaf edecektir. Anla· 
•ılıl•iına cöre Sovyet Hariciye komiıer 
liği Ağustos bidayetlerinde Balbk deY· 
!etleri müme11illerini Moalıo ... da içti • 
maa davet etmek fikrindedir. 

si, Mikadonun huzurile buııün ilk içti- Bazı ihbarlar üzerine bütün bu ha • rına tekrar at.nmamak ihtimali vardır. 
mamı yapmıttır. Yeni kabine tu ıu • Sıcaktaa çıkan yangın zırlıldardan malümattar olan hükümet Son idam hükümleri, muhalefet prop~-
~'- t-LLüf" etmi"tti"r·. · •andaaına müsait bir zemin hazırlayan ......., ~ LONDRA, 8 A.A. - Alclenbot ci- -urlan, nazi tarruzlaruım önüne • 

Bat•ekil Ye dellİz aım itleri nazın vannda Blackdown yayli11 üzerinde geçmek ve bu hareketleri icabmda ten- umumi bir memnuniyetsizlik doğurmuş 
Amiral Olıada, Hariciye nazırı M. Hi- dün 11caktan bir yangın çıkmıştır. kil eylemek için icap eden tedbirlen tur. Buı hücum !atalan şimdiden ko-
rota, Dahiliye nazırı M. Goto, Maliye y anıım, 0 cinrda bulunan kıtaatın almıtlardır. miinizme iltihak etmektedirler. Bu ka· 
nazm M. Fujii, Harbiye nazın M. barakalaruu tehdit etmektedir. Fakat y • h •b• nşıkhk un•urlanna karşı hükümet Re· 
Hayaıhi, Bahriye nazın M. Oıumi. maskeler ve husu•i aletlerle müceh _ eni bir torpıto mu rl l ichıvehr':n 100 bin, M. Cöering'in te, • 

KAUNAS, 8 (A.:A.) - Oç Balbk 
deYleti araamda mmtakavi bir itilif ak
di için Est-ya, Letonya "° LitTaaya 
miimeuilleri anamda locıcüa iptidai bir 
koalerans taP' •ıtır· 

Minoeito fırkası reisi Baron Yaka • bez bin kadar asker, üç saat mücade • CENOV A, 8 A.A. - 1.630 tonluk kil ettiii hu•uıi 901iıtea 12 bin ıre Hi_t· 
baki, yeni kabineyi tutacağım kat.iyen leden Mnra yanırmı aöndünaeie mu • "Libeccin.~ torpilo muhriloi diin Riva Tri lere sadık kalan ııiyala cöadekli 20 bın 
temin e<mittir. nffak olmuılanhr. · gozo tez;"'Ahlanada denize indirilmittir. kiti çıkarabilir. 

CE_•_E_B_l__;M;,__,A;;..;.;;T;;,;,;;:B~U-A_T_l_N_;_D..:...A~::.::O~K~U;..;;,;D~U;;,;.;,.K.;,_;_L~A-R_l _M_l"""':'.'.Z~) 

ihraç bankaları Bulgaristan ve diğer 

Müdürleri Bile'de mühim devletler 
Sel,,_/,. fllran 211 Haıiran tarilıli 

bir içtima .yapıyorlar bittıral ,,llir" ıa:utesi J'fU'YGr , 
BALE, 8 (A.A.) _ 11.Yftlll'UWI bat· il. Barthoa'nun Belıra.J'ı :D,..,..,i, 

rl . · Bulıar • Y"6oalao fitÜllCuektlninin lıca ibraç luınkal•n müdü-.ı m top • 
Lmmalan miinaselttile öniimüzdeki haf· mell-..bah• olmasına ııesile teılıil et-
ta t.urada lm'utni mahiyette mut.telif ınitlir · 
para meselelerine, Dnes, Yunc istik • FrGIUUl Hariciye n<Ull"lnln Bülrreı 
ı·azlan faizi ve harp borçlan meseleleri· •·e Belgrad'daki nutultlarının biperııa-
nc. ait mühim müukereler yapılacak • lıi,_ raiınen, menfaatlerinin ehille

riyle tew.ınüt göateren FraR;Janm ay-
tn·. 1 ngiltere banlı.a11 müdürü M. Mon· · _, L l ' nı zcımanc:ıa oun arın lromfUlariyle o-
lago N orman, beraberinde bankanın er lan münasebetlerini nazarı di.lıkate o/-
kanından ve maruf maliyecilerden Sir mruıı l.UımBelmektedir. 
Otto Menayer ve Sir Si- olduğu 
hilldc buraya gelmittir. Ayni zamand:ı Bıdgaristamn hu..ui bir llGJ1İyelİ 
flevyork fedeı·al Rezene bank müdürü tJard11 : Bir Balkan memlelteti oldu. 
ile müdür muavini ve bir de kitip gel- iu halde, şahsi e.baptan dolayı, Bal
l:liı1erdir. ,. , kan misakını imuı etmemiıtir. Bun-

Amenkalılar Bale istasyonunda bey- - dan gaw, beynrlmilel sebeplerden 
nelmilel tediyat bankaaı müdürü M. Leo Jolayi da, te1ekkül etznekte olduğu 
Frascer kar ... lamıfbr. SÖ)lenen A11rapa bloltlanna iştirak e

Trabron - lran yol~ 
KARAKÖSE, -Trabzon 1 • 

ıan transit yolunun tamamen 
mükemmel bir hale getinlmesi 
kararlattınlmıthr. 

Vali lmadettin Bey, refaka
tinde nafia miibenclisi Niyazi Bey 
bulunduğu halde Saçdağma ka · 
dar gidip ıoaeyi teftit etmittir. 

Şosedeki ufak tefek noksanlar 
tamamlanacak Ye buı noktalar 
tahkim edtlec:ektir. 

d,.mez. BulgarUtamn l>a uaz;iyeti ba
zıları tarafından ıupheli ıöriilebilir. 
Fahat, temamen aılhper11er olan 
Bulgar siyaaeti, bu ıif>i ıüpheleri 
haklı Bcrıterecelt bir rrushiyetfe değil
tl.ir. 

M. Barthou ile M. Ye11tiç arasında
ki muhavere ve mü.za.kerelerde, But .. 
garutanın bu vaziyetinin tenkit edil· 
ınecliğini M. Yeutiç'in 6eya.n.atından 
1'1emnuniyetl" öğreniyoruz. Bilakis 
.v. Y~tJtiç, bu beyanatında Solya ile 
BelBrat artuJndalti mukareneti ile bu 
mulıar .. netin Balltan de11lederi ara
sındaki rabdalcır üzerinde yapacaiı 
umumi tesirleri t-nlı etmiflir. 

BulBarUtanaı, Ballıan muaJunı im- ' 
20 etmemelrle, bir liirprU. ha1<1rı.u-lı-
ta olduiu halrlıuulalıi fiiplaclerin ma
naau.biı gitti~e meydana fllrmalrt.
dır. Bulgari.tan her ite.le mllı oe mu· 
aalemet halinde )'Gf<lmalr İstiyor. Bul
BarÔ>tanın rJGJli)letİ, büyülı bir ArJrUPG 
bloltun girmuine manidir. Hall>alri, 
Balkan misakını inua et• idi, ....,. 11a
::ııiyellrrin tuahür ettirdi.iii Bibi, böyle 
bir b!oka da Bİrmai lcizlJtlilelecelrti. 

ltalyada matbuat ve 
propaganda dairesi 

/ta/yada Matbuat büroıwıun muh· 
telil faaUyet sahaları ı"mdiye iratlar 
muit.telif ne~retler ve Jevaire tev~i e 
dilmif i.lren, 1 Temmuzdan itibarrn 
bütün tqkilat tr11hit rdilerek yeni bir 
idare merkezi ihdaj; solunmuf 11e bu· 
na iri bar bir aemt olan V İttoria Vene· 
to cad<luinde korponu:yon ne-relİ 
kar~a muhlefem bir hina tahsis 
edilmqtir. Yeni merkea, dahiri ile ha
rici matbuat dcı"relerini tamil olacak 
ile bu meyanda hariçteki faıizmin 
sevk ile idaresi, Dante Alighieri cemi
yetini,,, iJareai, sinema ue radyo pro
pagandası bu m"rke:u tabi olacaktır. 
Bu suretle, yeni matbua\ daire.si artık 
)'Glnız hükumetle matbuat arannda
mutavassıt bir merkeı değil, ayni ;r;a 
manda faşizm hakkındaki tetki/,c.ıta 
ait mesai ve Utihbarat merke.zi ol.:: • 
calıtır. Pek çok ıubelerden mıirekhep 
olan bu merkezin ülarcı;i fimdiki mat 
buat müdürü Cienn'nun uhde~ınr!• 
l>ınılnlmqtu. 

(Neııe Züricher Zeitunı) 

Birleıik Amerikada 
ifsizler 

Birelrilt Amenlı-ın lı ''"-' tora 
lından Jl'Ullan bir tebliie _,...,..,., 
Birlefik AmerikaJalsi ipialerin adedi 
on milyon i.lıi yü yetrnif üç bindir. 
1933 aeneftnde, nep-edilen iııtatisti • 
ğe göre, o aene _..fında/ıi ipdler 
niİltdanmn on iiç milyon altı yüz yet 
mif üç bin olduiu anlafllfmqtır. 

(,.opolo d'ltalia) 

Roosevelt'in radyo ile 
Amerika halkına hitabı 

Amerilra Cümhurreisi RooHwlt, 
dün akfGm rıulyoda mühim bir nu • 
luk irat etrnitfİr. Bu nutuk oonhahar· 
dalıi siyasi intihabat için fimdiden ya 
ptlmlf bir lıaııırlılıtır. Mebrular mec
lisi ........ nın kcilfui ile ayan mediıİ· 
nİn de üçte biri ilJıtepincle yeniden in 
tihap edileccltlerdir. R.uiciimluır, Be 
lecrk rekabeti karplamalr Wıe"" ida 
resini ku1111etli bir ıeltilde müdafaa ef 
miıtir. Bütün mühün rad)'O 1.taa)'On • 
/arı bu mıinGHbetle bir merkeze bai 
lanmııtır. Dinleyicilerin adedi elli, 
alttrU.f milyondan elt.U. olmadığı mu· 
hakkaktır. Yeni icraatı müdafaa eder 
ken, her dinleyiciye on bef ay e1111el
kine nazaran daha iyi bir 11aziyette 
olup olmadığını ue fGhsi hürriyetinin 
caalıp ıualnuulıiını kendi kendine 
ıonnıumı ta11siye etti. Memlelıetin ilr 
tuadi 11GJliyetini lıiilciaa etti oe bUBiin 
ltü f"raitin, propanumn tatl>ilrından 

1 

eut>Cllti -ıara iri,....... çolr da • 
ha iyi olduiunu bildinli. Kendi siya· 
setinin aleyhüule olanlonn tahı:..ları • 
na maluua si,.,.; ue -li imtiyazlar İs 
teyuı.kr obluiuna ilciııe etti, 11e siya • 
setinin fGfÜm oeya hmiinizme doğ
ru Bittiği ıayialıırmı ıiJdetle reıldelti. 
Cümhıırreisi taralınd- irat olunan 
nutlrun baırıı kuunları muhalillerinin 
de..hal fU tarula ceııap 11ermelerine 
müsaittir: Ucreılerin arttınlılığınd«n 
l>aluettiği zaman me11atldı ..,laiye fi· 
atlarının daha f~a arttıiım da ilci • 
11e edebildi. Yüzbinlel'Ce amelenin tek 
rar İf buldukalrmdan bahse_d!'irlu!n, 
netice itibarile bugünün teıkılatlı me· 
saisi Rooae11elt planının hakiki kollek 
ti/ ticarete müncer olduğunu kabul 
etrni)'Or. Rooseııelt halJttnda memle -
ı..,tte büyük bir ae11ci ,,., mulıabbet 
beıııfeniyor. Gelecelr intihabaıta bir de 
ğifilrlilt olacağı muhtemel değildir. 

(Mancheeter Guardiun) 

Dünyada ipizler 
Beynelmilel mesai büro•u, 1934 ae 

nesinde bütün dünyadaki i,.uler hak 
kında bir istatistik neı..,tmittir. 1933 
senesine nisbetle bu sene aıaiıdaki 
memleketlerde İisİalilt az,almıtp:r: Al 
manya, Danimarka, Kanada, Avu.ıfur 
ya, Belçika, Şili, Dançi.ii, Estonya, A
merika Fenlandiya, /nlfİltre, Macariı 
lan lt~lya, Japonya, Lit11tı, Nor11eç, 
Y..,;i Zclaıul, Felemenlr, Filistin, Ro
manya, Sar mıntalıC1M, llnıeç ile lwiç
""· lpU.liğin arttıiı meınlelretler de 
pnalnlır: F.--, B'"'8arUtan, lrlan 
da, Lchiatan, Portelıi:a. 

Bir gazetede haldumda fU fık
ra inti~r ctmiftir: 

Öğrendiğimize (Öre p,IOfesÖI" 
Ni.en ameliyattan 500 lira üc • 
ret aldığı anlatdmıttır. Bundall 
bafka Niı:eoin yaptığı ameliyatd 
fevkalade ve fimdiye kadar ya~ıl• 
nıamıt bir ameliyat olmadığı her 
zaman yapılan cerrahi itlerden ol· 
duğu tahakkuk etmittir. 

Bu haıberlerin tamamen yanlıt 
olduğunu beyan ederim. Ben keıt 
dimi bu haberlerin yanltmak is • 
tediği havanın üstünde hisııederİO 
Buna rağmen bu satırları matbır 
ata vererek keyfiyeti tashih edi · 
fim, mesleki talim ve terbiyelert 
uhdeme tevdi edilmi' olan akade
mi cençliğini nazarı itibara ald .. 
ğımdandır. 

Çünkü kiliniğimizdeki talebe • 
!ere daima doğruluk ve meslek ala 
lakı vecibelerine merbutiyetin bet 
nevi tıbbi kudret ve kab: liyetlerİll 
esası olduğunu teHcin ettim. 

Talebelerim hocalarının bütiil' 
hareketlerinde kendilerine telk~, 
olunan kaideye sadık o!duğunu b~ 
IY elidirler. Nihayet tashih zımnılt' 
da i,aret etmek mecburiyetind~ 
yim ki, mevzuu bahis ameFyat el' 
ğer cerrahlığında pek derin ve İJI 
ce bir ihtisasa taallak eden bir • • 
meliyal idi. Ankaraya aeyahaU.
ise yalnız kendi tetebbüaümle .i
ki olmuttur. 
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verse idi !. Acaba dünya, bu çektiği aıkın-

Galiba bu meseleye ikinci dela CEMiYETLERDE Yenı· ı"ktısad"ı BELEDiYEDE EKONOMi tılardan kurtulabilecek mi? Ha. 
olarak temaıı ediyonam. Lakin bu kiki bir refaha erifmemiz müm • 
sefer, büsbütün başka ,ekilde. Sebze fiatları Şehı·nşah Hz. nı·n Bı·r Mısır. lı.ün mü? Yoksa her memleket mo 

Bundan iki •ene evvel Vişi ka- Mümessiller z.ideki refahın ve bollukların has-

sa~asına g:tmİftİm. lstanbulda ter• Azıcık du·· c.tu"'· Teberruları Grupunun teklı"fı· retini çekerek, bugünkü sıkıntıla,. 
a~glık veren bir seyahat acentesi- y M k p - nn da ilerde daha fazla olmpma. 
n.ın kurbanı olarak Marsilyadanbe- OS ova ve rag mu- •ını temenni etmekle mi iktila 

b'· aktarmalı trenlere bine Kabzımallar cemiyeti yeni messilleri geldiler Darülacezeye 2 bin lira Türkiye - Mısır - Suriye edecek? 
ıne nihayet gece yarısı· krfl Yeni iktnadi tetkilatıa harici kon· l d Giden geleni arattırır derler .• 

na , clogru Vişick evvelden te 1 er yaph aiyea ve ıı.teıeliklere tayin ed'.lmit .,. teberru buyurdular SU arın a vapur Bu tabii bir kaidedir. Her ya,ımı-

cl
tuttugum otel odasına indim. Ve Sebze ve meyva fiyatlan aon gün· lan zevat Ankaradan .,,azifelerine git- Şehrimizi ziy....,t eden Iran Şebin. iıletilmesi teklif ediliyor :un üzerine binen senel.er, evvel.ki 

aha efyamı açmadan, trenlerde !erde biraz ucuzlamıı gibidir. "ucuz- melı üzere hareket etmitlerdır. Moı· tabı Hazretleri lstanbul Darülicezesi- .seneyi arattırmaz mı? Bu bagüniiı 
ve aktarma istasyonlarında kı.rle- lamıt gibidir,, diyoruz, çünkü ucuz • kova Ticaret MÜlne$Silliğimİ2e tayin Aldığıma malômata nazaran, bat • likri değil·' bütün bir tarihin lilı -
ne ı· • lıunıt değil, ancak bun<iın °" beJ, yir- edilen Mümtaz ve Prağ mümesailıği- ne (2) bin lira, teberrü buyunnuf)ar • larında Abut Paşa bulunan bir Mmr 
J n e ımı ..;,.,..;:-u·· y 1L- ··aya L--[a. . .. dır Tu""rk limanlarından Mısır Sun· ridir. .. D L _., __ ,., '""" ıı><ıS mı gun evvel:ne nisbetle pek cüz'i :ne tayin edilen Avni beyler §d>rimize gel • pupu ' • 
•m. alana ikinci avuç •uyu yü~ü- iwniştir. Bu da mevaim dolayıoile io • mitler ve dün lzmire hareket etmit • y · k ye ve Yunan limanlanna seferler yap • Kurunuula medeniyetleri, Ya• 

ıne ç .. mamlfhm ki; yandaki oda- tihsalatın çoğalması ve müvaridatın !erdir. Avni ve Mümtaz beyler iz. az g8ÇIJOr iMi zararı JO mıak üzere bir •apur tirketi t.unnak ü • nan ve Roma medeniyetleri, bü.e 
::; bolmesj hiddetli birkaç yum. arbnaaı neticesi olmıqtur. Yoksa top• mirde ihraç itlerinı:z hakkında ma 0 Belediye Taksim bahçesini yeniden zere mühim bir müracaatta boluııwnuş • "Alhn devrini,, mazide kalmıf te-

kla sarsıldı ve arh-ından • . ._,
1 

tan aatıtlarla, perakende Ütıılar a • hallen tetkikat yapacak ve ondan müzayedeye çıkarnuıtır. Bahçeye ge· tur. b Türk. bük· lakki ederleı'di. Dünya cenneti, iıt 
ıne · · •h - mu• wumda büyük fark vardır. aonra bu tetkikata lstanbulda devam Bu grup u hususta ume· ""•h 6,!ir kuyı lraçır'!cah nahd, ve Bununla beraber ortaya yeni ve edeceklerdir. Yeni ticaret mümeaıil • ne talip çılanazsa, belediye buraaını tine müsait f8rl göstermekte ve eski 8Clll için ~ybolmuf bir saadet kii· 
~~ • cı:dın se.ı bona çıkısh: ha1k ile eanafan arasını daha fazla a· !erimiz bu tetkikatın ikmalinden son- kendi iıletecektir. Hüdeydiye postalannı ihya etmeğİ tek· reıti idi. Zaten ük adamlar, "Ti • 

B 
- Neclır bu gürültü, yeter ;,,.,ık! çan bir mesele daha çıkmıttır ki, bu- ra mahalli memuriyetlerine harek~ Çarı:amba parkı geniı:letilecek lif ebnektedir. tans,,lar 0 zaman sönük vaziyette 

en cevap veıldım· • nun üzerinde de durulmak lazımdır. edeceklerdir • T T Grup bu pootalarda müstakil ha • bir hayat yasıyan insanlara naza· 
1 aka dairi "-' d ret.etten ziyade devlet denizyollarile bir -, 

M--' Meyva t.abzimallar esnah oemiyeti _, skenderiye ticaret a,._elig·İne ta- Darünal yanın .,.. me re· ran daha büın;k J h k ti• 
0

-
1 

.-ana yüzümü v.lrıyorum. ..., bel iıtinıki veya Türk hükUmetinin bu .,- ' a a uvve ı, 
te e aımdi gelelim. .,. günlerde (toplan ve pazarlıkla aatı· yin edilen Mithat bey dün Türkofiı .eyi , mektep, ediyeye Yennİftİr. .,,apurlara muhtelif Türk limanlarına ui· daha hakim :zannolunurdu. Kuru-

B 
fi gÖsterlr) başlığı altında meyva "'e btanbul tubeainde Mıaıra ihracat ya· Bu medreseleri belediye yıkacalı, ramak baldmıın yerİlmesini, Türkiye- nuvusta da bu likrin tesirlerinden 

- q saatte otele gelinir rm·' tebze fiyatlamu havi liM!eleri pze • ;>~ tacirlerin yaptıklan İçtimada bu· Çarıamba parkı tevsi edilecektir. ye bazı menafi göstererek, istemekte • P.-~de kalmadı, o -~an da ı·nsan 
V • . telere göndermektedirler. Bu listeler· lunmuttur. Bu içtimada Mısıra ihracat e 1 d b • ~ _,,. 

- • .:ye ..,;; ·· /ı. e e ı·yı Utçesı ne zaman dir. ı "Eb · "k bah · aa1· trenle g-;l.dı·m"'.-ruyere gelmedim. den netrolunanlarıdır ki, perakande- yapanlann istekleri teııLit edihni§ltir. ann ,,ın a ati ıye-
ci esnafla alıcı arasında gürültüyü Mithat bey bugün ve yann da O- nelecek? Türk sulannda kabotaj hakkı Lau • ıtinden,, (Peche originel) daima 

Bu ınünak mucip olmaktadır. fis latanbul tubesinde bulunacak ve 11 ııanne alütnamesi mucibince münha • b• · t ·· _J •• • b 
hiddet

. . aşamn ve L-dının o M 1 K-L S . L b ab ııran Türk bayr~°'"'• •••ıyan vapurla· ır feyl evarus e<ıecegını ve u • 
b 

1«1 Meseleyi anlatalmı: ese a ...,. urıye, Ü nan, H eti.tan VP Hi· Belediye bütçesinin bugünlerde An- -··- .... b ld ının se ebini ancak. d·· k -·-allar cemı·yetı·ru·n 7 Temmuz cu • caza :Lnıcat yapan ~-ır· , _ _, dm· liye • lı: d 1 • L..-'-'- kted" B"" ra verilmiı olduğundan grupun vapur • nunla hali hazınn ozu ugunu 
fam Y alov k l • un a • -~ "' ·- """ ara an ge mesı ........,nme ır. ut • 1 "k" . • ...ı.:ıd d T"" k ba • .. l rl d. 

t ld a ap ıcaıarında b ·· ··1ı marteai günkü listesinde b:rinci cins cekt'r. çe üzerinde Dahiliye vek&leti tetkika- armuı 1 ına ~ e e ur yragını soy e er ı. 
0 e e keşfettim. uyu çalı fasulyesi kilosu 3-4 kurıJ9 göate· Mithat bey pertembe günü isken· tını ilana! elmİfl::İr. Bütçe tasdike ar • taıonalan lazım gelmektedir. Descartu bu görüş tarzım ilk 

Elenelim. S h. l • rilmektedir. Halbuki, sebzeciden bu fi. deriyeye hareket edecektir. zolunmak üzeredir. Böyle bir anlapne. yapıldığı takdir· evvel degiftiren filozof oldu. in • 1 

İçin gel l • . u şe ır enne tedavi yatla almak kabil değildir. 10-15 İ•· de Denizyollan idaresi Pire ve isken • sanlann likirleı •ine "müfterek bir 
ük ara:ınklerın oturdukları otelde tenilmektedir. Bu yüzden satıcı ile•· Yerıı· mallar Gayrı mu·· badı· ııere deriye postalannı kaldıracak, yalnız Ka· 1tik.binlik,, telkin etti. l«te o za. 
L. arı şey siik. ·neıti S lıcı arasında kavga da çılııtığı gönil • radeniz limanlarından gelen eıyarun ak- T 

RUnet olınacl 1r u r. Ü· müştür. lı"n hakikati ıudur ki, neşro- tannaaı lstanbulda yapılacaktır. man "terakki,, likri aldı yürüdü •• 
on l'ara etrn' Ça e? mclern konfor lunan liste toptanı gösterir. Bunu bir Sergisine hazırlık Verilec. ek para llrt~sat vekaleti bu iıin tetkikini Türk Deııcartes diyor ki, insan "ilim,, 
}' alova hap[ ez •• ltiral etmeli ki; kısım halk (pazarlıkla) kelimesine ofise vermiştir. Türkofis tetkikatını denilen manivelayı bir defa eline 
çok sakin b!calan umumi bak.ısla de bakarak yukandaki §ekilde kabul süratle ikmal edecek ve karar verile • aldı mı daima tekamül ve daima 
)'eri ola ır Yerdir. En htrrek~tli etmektedir. Kazım Paşa Hazretlerinden Cumarteıi günü tevziata cet.tir. terakki eder. Bunun için ilmin u -
an L "çınaralhncla b·t .. .. Bununla beraber toptan fiyatı bal- k ? Krom ı·hracalımız il · · b·L k b L. 

ca,. mııa3131 b. . le gıanun ole 3-4 kuruta satılan birinci nevi küşat resmini başlanabilece mi sa erını tat il< etme ten afRa ya 
hi merak.lı t el ır •ki saatinde İ· çalı fasulyesinin perakende fiyatmı Dünkü JJÜ•hamızda takastan sonra pılacak İf yokhır. lnısanlann saa-
şak.ırtısında:",, a ~Yuncusunun pul ıo. 15 kuru§a satmak ta doğru bir ha· yapması rica edilecek Gayri mübadi.Jlere yapılacalc bir sene zarfındaki krom ihracı 92.000 Jeti, relahı, telakkileri bu "terak-
lakin otel h GfRa •es çıkmaz.. reket sayılmaz. Bu sene 18 Temmuzda açılacak para tevziatına ait hazırlıklar ta • tonu tecavüz ettiii hakkındaki yazı ki fikri,, ile fazlalaşır. Hiç şüphe-
bazı gürütrtY«tı1nın içyüziinde Toptan f;yatın üzerine mahalline olan Altıncı yerli mallar sergioin'n a· mamlanamadığı için dağıtma i§ine sehven 29.000 ton olarak çıkmıştır. siz. bu terakki mutlak değildir. Fa. 
menetmek u ~.r o uyor ki, bunları göre nakilye ücretini, vergileri, dükiin çılı§ ırünü yaklatlığından sergide bü- ancak önümüzdeki cumartesi Türkiye krom ihracatında birinci kat daima ilerlemektedir. "ilim,, 
1._ . rnuess • kirasını katarak ve inaaflı bir karı da yük faaliyet göze çarp,..,-,ktadır. Bu günü başlanabilecektir. 
"«rİcine çıkı esenın ikhdarı zammederek a.atmak icap eder. Bil • seneki •ergide muhtelif sanayi grup- Verilen malulD1lta göre, gayri geldiği zamanlarda bile azami 34.000 sayesinde maziye hasret çekmenin 
Ve clensizlı·x·ydor .ve ~a. lk. ın d.en. liği mukabele halkın da bunu esnaftan tarı ait olduklan zümrelere göre bi. GO b" ton bir istihsal temin etmit idi. Bu se- mcirıası yoktur. Çünkü istikbal da-

ısı -r L -ki mübadillere ayrılan 1 ın lira- ne'-' buhranı d nlerde "ddetl ~-B -· esı ıçıne gırıyor. ..., emek hakkıdır. rer paviyonda toplanmı§tır ki birhi. .. n ma e ' 1 e """ ha kadir da.he. kuvvetlidir. 
J Ü)'iik oteld . G Cemiyet reİsı· ne diyor.? rine yakın zümrelerdeki sanayie de nın tevzi~ dört ay kadar sürecdc.. Tanuna rağmen bu artıı memleket ik • Deacart d. rd L· "" 11a

11 
•on eyız... ece Nat on· · hsacli inkitafı ümitleri İ•İn ciciden kuv· es z.anne ıyo u R1 ı· 

ra hat b Bu mesele hakkında Kabzımallar mücavir pavyonlar verilmi;tir. hr. ' l• --1 iJ • el [ • d • ·ı f.J.,1. "-·hra ir sükıit ,.0··kü·yor. Ç kü b" k · ··b dıil vetıendireoek mahiyettedir. ım,, ,....nız. mı mes e erı egı , 
-'"'11 .,_ k ,. cemiyeti reisi Kılıç oğlu Ziya beyle Bu sene sergi bahçesinde bazı fab. Ün ·· , ırço gayrı mu a • lak hl k 

fl)lor c·· l tan elile yana/ılan ok- gÖl'Üftük. Bize dedi ki: rikalar hakikaten Avnapa sergiler'.n- !ere ait muamelat kaflllla karıtık Bunda ,üphesiz madenlere takas do- al ayni zamanda a a i ve hat· 
pı~,°z c;ri?iz bir tebessüm kır- - Manava, ayak satıcılanna mal deki emsali gibi muazam pavyonlar bir vaziyettedir. layısile gösterilen kolaylığın biiyük tesİ· ta menlaata müteallik meıeleleri 
hk kenc[~ ~ı~lık.te büzülüyor ve ar· ·satılırken ellerine cemiyetçe mUS&d· inşa ettirmektedirler, Bazı firmalar Evveli küçük istihkak sah;p. ri olmuftur. Yinni ağustostan itibaren de halletmeğe halidir. Bu suretle 
·-LYo nızı yatag"ın kucag"ına bı· dak bir fiyat listesi verilir. Ce.ıniyc • biribirinden pavyonlardak\ hususi de. ) . . bin 1. k el: ma.denlenlen de tıakas kalkması mukar· lilozol, her zaman mazide trranan ._, ..,__ ı· · - · d k nl -'-" ttikl · de enne, yanı on ıraya a ar 

"' 
•
• , E:raunuz •• Aı~ bir uylıu J .. a9l un ısteyı vennesırun e sebebi ay • onuyo an taaut e enn n ser • .,.rdir. Memleket iktısadiyahnın normal "altın devrini,, İstikbale koymuş 
• v t -..· nca beled:yeye de verilen toptan sa· ci komiserliğine ıikayet etmi§lerdir. alacağı olanlara tevziat yapılması ld · ki · · d 

'

•·' e ama on bı0rclen sonra ,.,._ f" be ed -•- bir ·_,,le sokulması noktai nazarından o u, ve :zannetti ınsanıyet a-
_,. ~ L ,.- tıf ıyatma göre 1 iyenio bir narh Bir çok müesseseler dekorasyon için tıu<arrür etmi§tir. Bunun için de ..,.... 

ile •• ocu,.fu bir aile sokakta yürür koyarak halkın mutazamr olmama11 hususi ressamlar tutmll§lardır. gene ıın numarası takip edilecek. bükümetimizin bu tedbirini madencile- ima büyüyen ve azamet kespeden 
l ınernadan çı~ gı0bi 1. aJ ve bu suretle ibtikann önüne ......,,,·ı • rimiz ele mımıhk bulmaktadır. bir :zafere doğru ilerliyor .• 
ı, lliil ko ses ı s a· o-•· Sanayi birliği birinci sergiden iti • tir. u I L• I 

rı" to e nusa, katınızın kon.doru- meaini temin içindir. b 1. 11 1 "'ğ ft bo d l Yalnız istihba-- -·-·-an --~-- Bu İRİr dehşetli bir ikirdi; _ , G aren yer ı ma ar serıri erinin ltü • ..,, er tara an no ağılı • ·~- ·- """""' 
b., Q'.r~Rfu.hunduralan ile geçiyor, ünün tarihini la§ıyan bu J;•tele· tat ream"ni yapan Büyük Millet Mec- ması bir hayli ilerlenn,tir. Bu ''f mücevhentnruzı lefvik ve bir kolaylık en/es bir fikirdi. Herkes bunu 

do 
..,.a bır alacan """"'•k ta kon·. rln küfelere yapıttırılması belediyece tisi reisi Kazım Pa~ Hazretlerinden olan bu tedbir yerine madenci* bı"--'ı·· Hırzı can etti. 18 İnci asırda bir l"tı • .. --- temin edilmeli ve halk ta görmelidir. ~ te yakında bitirilecektir. n 
il oo"'•nda ··r t ko • Altıncı yerli mallar sergisinin küta· ği Celal Beyefendiden yeni bir hinıaye rok "encvrlopedist,,ler bu terakki 

l'or. B;; .~- •a a ~usu yapı. Bu, böyle yapılırsa ihtikarın önü· " .,. 
Oclcı:la--tün bu sayguız kom.en/ar ne geçilebileceği gibi alıcı ile satıcı a • dıru yapmalanru rica etmitlir. Bıq • Ticaret umum müdürlügv u- ıekli talep edecektir. likrini mütlalaa ettiler. Condorcet 

. •n L-[ ~- d vekil P••a Hazretleri yeni fabrikala· ö1• ·· "--' bi dd l "I • ·..:., a çe,.ı iyorlar. Jrlen.nden raaında a sık sık çıkan kavgalann ..., AJd • amunaen r mü et evve n· vt. ..... 3' nn küşat re~imlerini yapmak Üzere ıgımız malU:mata göre Devlet y 
l'o/ı.. ç0.,.~rkü, .':"uhakkak evinde kapı önüne de set çekilmiı olur. yakında tehrimize geleceklerinden Demiryollan tarifeler müdürlüğüne eni bekleme yerleri san fikrindeki terakkilerin tablo-

n h Binaenaleyh küçük esnaf aldıgı 1 •· d"I T d k 0 

• • ·--.1 • t-ı._nca gı·b· er defasında kapıyı kü serginin kÜ§8t resminde bulunmalan tayin e ı en icaret umum '1\Üdürü Beledi.,..nin tavassutu üzerine, tn.n. 8U,, namın a ı esennı _,.......ıgı za. ;;va ti teyi .. feye ve dükkanındaki malıal- b 1 ·- .. 1 kt d' N k. be . . z· B " - b "t kL. d. . h f ı a o L·ı,·t ı pa atarak kapıyor.. !erine de yapı~tırmağa mecbur tulu • nıu teme goru me e ır. a ı yın yerıne araat ankaaı mu- vay şirketi, Bebek, Çapa, Topkapr ve man u era RI ını., er tara • 
111 .,,L h 

1 
amelat müdürü lamaı"I H-'-kı beyı"n ta dal b--.ıak salmr~•· • ' · 

ilin J.._ r-Rır sı. Herbiri odtuı· lacak oluna bu cibi yolsuzluklara .._.. Edirnekapıda üstü kapalı dört• bekleme uu 
ıı· -ı>llın b 0 h ık Emniyet i•lerinde iki tayin yeni iç t caret umum müdürlüğüne F .L~ b ·· • ~litler g"b.' ır (bekaret kemeri) ma a almaz.,, Y tayini takarriir ehnittir. ' yeri yapmağa karar TennİJtir. «R<H agun: 
elliden :..: tehtilülrl<e kilitliyen bu Bamye pahalıla,tı Emniyet itleri Umum müduı·lüiü IDfBl'ta buPnlerde ba§lıınacaktır. Bu terakki fikrinin, ou istikbal· 
k .,_,.Qrı h l Son günlerde Meyvabotta toplan Betinci tube müdürlüğüne altıncı fll• Ankara emniyet memuru izzettin l:.ey Şirket bazı ballardaki araba adedini d ki al d • • · el • 
• endilerinJ anım arın otelde aah§larda da bamye fiyatı yükael • be müdür muavini Şükrü, yerine de ı.,r lay;n edilmitlerdir. arttırn11§, bu meyanda Maçka hattına e . hn evrımn netıc enni O- ı 
lllınclcı:n ınaİ·n bcı,ka müpteri oldu· mi§tir. Yerli bamye toptan 30-31, Jz. (10) araba ilave etmiıtir. caba görebilir miyiz.?. 

y .. Umatları olmasa gerek. mir 25 kuruttur. Perakende 45 ku • ilmin bu kadar teralrki ettiği, 
tec[::,.uclsetnk"! .. u., kat, Yalovada ruıMa kadar satılmakta<!ır. MahkemP.ler Bı"r fsveçlı" go"zı·ıe bu kadar ôlempimul olduğu bir 

k zıyad eyva boldur, bo•tan azdır. devirde hala mazideki refahın tek· 
4.ı•eri teki; ·ı;. gecelemek için, Annut, zerdali gibi meyva bu sene s· k d b. k .. ld rar teeuüs edemiyeceğini .öyli. 
··"olduğu~ t l gelenlerle mes- çoklllr. Fakat yağmursuzluk de>layısile ır a ın ır er eg" 1 o· u·· r- Türkiye yenler az değildir. o :taman kıt. 

liir[q türlü ~ ".?
1 
~akitli vakitli ve kavun, karpuz azdır .,,e fiyatlar yük- lıktan sı, ·1ınuet ediliyordu. Buai;n 

Yerli ın .. t . '""!' tüler, alt kattaki sekt'r. -., o-
nı·· lrüu' eny1 el c1· k e e t e l V ]' hb k bolluktan dert yanılıyor. O zaman 

"iti ·· ol e ırgin etmemek Pazar kurmak i,.;n arsa istiyor. • e tt sveç e ıa ya ın ..,_. n ın • r me JÇJD a Ş e ) inekler, öküzler zayıfladı. B~ak-
~~l-;r, İçinde ;:rt. Bıitün bu gürül- Kabzımallar cemiyeti heled yeye zamanda neliyor lar olmadı diye endife ediliyor • 
•nırle el. , eme.si benı· 1.-·lı tekrar müracaat ederek, pazar lcu. .. • 

il •reli.. ·~~ du, bugün ın' eL/er nıttrıanladı. Ba-mak Üzere şehrin muhtelif yerleıİn· Bir müddet sonra memleketi- ,. y·T··-

•.. Aclcı:rııcaizz de münasip arsalar istemiştir. Bele- Şı"mdı" ag" ır cezada hesap verı·yor mize gelecek olan İsveç veliahtı ,aklar hadden fazla olılu, etrafı 
Utnlrürclü "Yanmıs, yıkandı diye pazar mahallerinin kabzımallar Prens Guıtav mahsul bürüdü diye inliyoruz. O 
~ab<ıhleyi ve boğazını 'temizledi.. tarafından tayin edilmesir;ıi 'stem<.k • Ağır ceza malıkemeoinde şayanı dik- dqi Abdiirrabman birinci ce2a mah • zaman İnsanlar kıtlığa alı,.yo·lar-
oıı a l n saat bes b kt I tedir. Kabzımallar ise, pazar malıalli kat bir dava rüyet edilmiıtir. Davacı kemesinde iki sene hapse mahkum ol- 1 A.dolph'in bu zi. d .ş·md· boll " al [ ıne ;,,..,. ,

1
• • • • uçu a o an k k.l . yaretı" mu·· na • ı. ı ı uga ışıyor ar. 

ııy .,_, o ttı d k ro ı ennin bekdiye tarafından tan • Ahmet efendi isminde bir köylü, suç· mu~ur. 
Utnajfo h san ım le rer zim edilme•ini i<lcmekted rler. lu da Remziye hanım ismindeki kom· Beşiktaıtaki icra kasasını soymak • sebelıtle Stok • M • Muuolini bile geçenlerde 
_ H azırlandım: ç1 ltalyan meclisinde "'' sözleri söy • arrrt ı B· 1 1 ıudur. tan •.u u Tringer Gori ile Şevket ve llolmde intitar e· T-

ile, Allah ai .... ır daha temizleJi B Ü R S A Remziye hanım Ahmet efendiye öl- Saferın de birinci ceza mabkeonesinde den "Stockholms lemişti: 
Otıız iki d f zı inandırsın, tamam '-------------- dürmek maksadile iki el tabanca at • muhakemeleri neticeleıuniş her üçünün Tydindes,, ga • - &ki relah devrelerinin fek· 
.ı\:ı; kalsın ekalbkoğa:ı:ını temiz.:edi. Clt Bankasınan alınan ctvelir maktan •uçludur. :. i:~~l~~nt:i~r.hapse konulmalanna ka· zetesi muharrit-- rar gelebileceği imkanını hatır • 

' a ıp: 5 Temmuz 93..1 ki·. Ahmet Efendi mahkemede demiıtir ' Jan rıkarmak liiz.ımdır. Belki be-

c - Elendi 1 B . . . .. Gene hıruzlık yapmaktan suçlu Di- !erinden M. Si- ,. b. . ed . 
el fllnu B ·• u senın ıpn değil! - Ben evime gi-k için Remzi • yamandi de ayni mahkemede bir ay ren Anden Gote feriyet daha aşağı ır sevıy e 11

• 
ha,,al ogazlar K • A K Ş A M F I y A TL AR 1 ye hanımın bahçesinden geçmek mec • 3 gün hapse mahkum edilmiıtir. ·-'- · · 1 tikrar bulabilir.,, 

e ette h oınısyonuna iSTiKRAZLAR l TAHViLAT butiyetindeyim. Bir gece g- vakit e • f . . . 'd i'<'"rmıue ge • E L!d al kt A d Cehtiın. ' ra at edelim .. diye lotil<r•z. d.b;ı; 93 lt.bbm 17,75 -· aızcıyı Öl üren adım miştir. Veliatıtın SRI en t __ ~fdço u. rz. azbı. 
1933 Ere .. ; 93.50 Müm ... ;ı ku- vime gİbnek üzere gene Reonziye ha • V J"ah Ji . den 1 .Şimdi talep ..,..., ı onun yenne e• 

1ec[ . u ·,-' 28,60 -•• • 775 rumın bah•esine ginni•tim. .iki el silah Mürllhelıacılık - faizcilik yapmalı· 1 -~veç e 1 U ge !ln evve b faz! ··L"· al nd av, Otelleri,,' • DO UrK r• uz • o > > ~ seri yet arzın U Q YURIİ tı a na ( gi;,.;'ltu·· ed.l n ko. ndorltrrı- • ıı n.10 w il 47,oo patladı. Filvaki bana bir ,ey isabet et· ta olan Menteş Kisavi efendiyi öldür- memleketimiz • , _.ı B 
nıı ) · w ı meme · w 111 7:7,70 • 111 50 medi, etmedi amma, bende de korku • meklen suçlu Zeynel oğlu Zihni efen • 1 de tetkikat yapan bu za-t, Anka- ezilmeğe lnıflauı. unun için ne 

' diye levh 
1 

•ı .nca olu- E S HA M dan mecal kalmadı. dinin muhakemesine diin aö-ır ceza mah· d · M Si yapmalı. Caillaux Capı
0

tal gazete-Y<lp -L a asar ar bı J . l ~ rayı a zıyaret etmittir. • ren 
•..,.fena olmaz. z e oy e ı, B .. k .. , Nema s R.;; Kupon- Ben her akşam oradan geçwnek mec· ı kemeD~inknd~ devam edilmiştir. \ Anders intibalarını JÖyk anlat· sinde yazdığı bir makalede diyor 

, Cuına gün·· Y l h ,,,, HM"..mm~. 
98 

9 ;.:~.ıou 1~~ buriyetindeyim. Remziye banım beni u iı muhakemede dinlenen ıabit- maktadır·. ki: "l•tihsali istihlake uydurmak 
,.. u a ova er ,,. . h l .. .. • ... ., .-- öldürmek için tabanca altığını inkir el· 1 ler Zihni efendınin lehinde ,eh•det et- l L md Fak l "> 
l!Q" Ke!ip gertigı" • bı·r ye ~olefıt a Türlüye Cümb~- [.:::,: !~:;':: miyor. Bu vaziyet karıısıncla bayatnn ı mişler ve Menteş Kisavi efendiyi vu • "- latanbul uzaktan bana lcuı ıdr.~, l at nası · Makine • 

Pur. ~' r" r uyor r;y•t Bank••• 56 ı-Ll"k d d" R" , _ _, ı. d" . . k .. e.ı·.. . 1 1 d" • . er •o""z ın er mı·.".Onlar dı
0

nleme:t· ·~ ge l ld . lttiat d l4 oo en ı e e ır. ıca eaenm en tSJnı tev· rur en gorm ıgım ıöy emiı er ır. bi ık beld • iba "1<ında ka en er, yo an geçip or- Tram .. , 38.25 Şark d.";_· 1'.- kif ediniz. 1 Muhakeme Zihni efendinin yaıının r ta esi 'nt ını yermış· se, istihlaki fazlalast.ırmak müm· 
11cı::ı:cı:r-. 

1 
~boluyorlar.. Rivayete Anadolu H;... 26.80 Belya l,55 Hakim Remziye L---- ne diyece· tayini ve nüfus kaydının dogru· olarak ti. Hatbulci An1carayi, tamamen L·· ··d l ki ·. •h ı -·• o l l ş· H · 15 <--•- ~.... ._, ol ak buld RUn mu ür? ci n ın,.-an nı ayet 0trQLtıg"ı oy .e erinin kaplıcalara "· .,.,,. .,... m.•aa 3,20 ğini sormuş, o da: getirtilmesi için bafka güne bırakıl· asri bir şemr ar um. " y ç E K F / Y A T L A R ı .,;;nde bir kat elbise giyer ve nİ· 

te~ekel . egane -•ey, bos ·-dalye - Bir ıece kocam evde yoktu. mııtır. .>.ı b ·· 1 ·-'-· ·· 
0

-fQ·~cı:/J erı, hıyar kabug·u' v·-· ·L_r ~:;~ra 634 1-2 ı Prai 19.11,12 Odamda yalnız batıma oturuyordum, 1 Tatı•I 20 temmuzda kemCmioaele~; h~= =~kezimvua: hayet azami dört öğün yemek yer 
c[·· ızınd .. e ÇIR<>la· Nüyork 12•06 B.Jsrat 3,41 Ahmedin pencere pannaklıldarıruı tutu· ı '" fakat nİ~ıayet bir gün r.el_ece!ı ki, 
"'· F cı:k aıı murekkep süprün- Milino 

1::~:~ ;';~:;• 5•82 naralı: İçeri sarkmak istediğini gördüm, Mahkemelerin senelik mutat tatili ı· ziyetine girmiştir. bunlaı da karşılıklı kah ledakiir· 
Qğzırıd <ıt bu yolculardan birimn C•n•n• 2-.44,55 f Zlotô ~53, 1o tabancayı aldnn Üzerine ateş ettim, fa· 20 temmuz-da ba~lıyacaktır. Ceza mah· Ankarada hükUmet erkinile h ku [ k 0 h 

lifi u.?n ~un. U kaptım.. At;•• 112.39.ZS Penco 4,05,50 kat isabet ettiremedim. Pencereden j • kemelerinden bu sene üçüncü ceza ve a· • l d d l lık yapmak, kii vvet enme 
1 

• 
t 

,. kı Briik .. ı 3,40..16 8.-ı.reı k yaptıgım temas ar a, ev et adam- tiyacını duyacaktır. Ve İnsan bu 
QpL ~ sı gid 0 l d B" • • Amol•rdam 79,20,50 çeri sarlnnak istiyen adama buyurun in" ceza mahkemeleri nöbetçi mah e • 

I_. "<ı•rn1 1
• • 

1
. ıyor ar 1• ınsı l.17..16 Mooko.. 10,74,50 di ı lannızm yüksek fikiT!j, derin ve darlıkların bu bolluklann arasın-

"•: enıız ıyordu. Yanında- soıy. 66,13,56 v;•••a 4.30.SO yemezdim ya.. Layik olduğu şekilde me vazifeapinıa.ragörkeceklaçıerrıdirr·k.en 1 . 1 .. l d karıılachm. I s•g am gorüt Ü ol uklannı mü • Ja ilanihaye bocalayıp gidecek· 
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MADEN SUYU 
En sıhhi sofra suyudur 
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Doçent, Dekan 
Ve Rektör 

Bu haftanın en mühim havadisi· 
ni gazetelerde okuyan biri&i töyle 
hülasa etti : 

- Üniversite doçentlel'i iki.ter 
yüz lira aylık istiyorlamııt, Dekan· 
lara arzuhal vermitler, Rektör de 
bu it için Ankaraya gitmit·· Bu 
hülasayı dinliyenlerden bir hakim: 

- Bizim argo dilini mahkeme
ye gelen tahitleri dinliye dinliye 
öğrendim ama, dedi, senin söyle
diğin bu tabirler bizim argo dilin· 
de de yok. Vakıa üniversitenin 
ne demek olduğunu öğrendik, ya
hut öyle sanıyoruz, fakat, ikiter 
yüz lira aylık istiyenler kim, arzu
hali alan kim, Ankaraya giden 
kim? 

Muhterem yeni Üniversitemiz 
bize garptan birçok yeni tabirler 
getirdi. Dilimizi genitletti. Allah 
kendisinden razı olsun. Fakat, doğ
rusunu isterseniz, bu tabirlerin ma· 
nalarını pek iyi bilemiyoruz. 

Mesela Doçent için bazıları, bi
zim eski medrese hocalarının çö
mezleri gibi bir ~ydir diyorlar. EJ. 
bette doğru olmasa rerek •. Kimisi 
de, Doçent küçük hocadır, diyor. 
Şüphes"z bu da yanlış. Büyük bir 
müessese de hiçbir teY küçük ol
maz .. Onun için ben lugat kitapla
rına müracaat ettim. Bu kelimele

rin manalarını öğrenmeğe çahttım. 
Bulduklarımı burada,· benim gaze
te okuyucu mesleğinde bulunan ar· 
kadatlarıma haber verirken, kendi 
!erine küçük bir hizmet ettiğimi 
sanıyorum. 

Latince için çok veciz bir dildir 
derlerdi, fakat bu kadarı da hatı
rıma gelmemi~ti. Bakınız yalnız 
bir Doçent gelimesinin ne kadar 
çok manası var: 

Birinci ınanası bir kimseye la
tince öğreten demekmiş. Sonra, me
deni kanunu öğreten manasına ge
liyor. Büyük Çezar bunu, küçük 
çocuklara okuma yazma öğreten 
bacalar manasında kullanmıt. Hal
buk' biz Oniveraitede okuma yaz. 
ma öğrenildiğini bilmiyorduk. Çi
çeron da bir nutkunda bu tabiri 
gençlere doğru yolu, hak yolunu 
öğretenler manasında kullanmıt i
se de, bu mananın modası uırlar
danberi kaybolmut olsa gerektir. 
Doçent Senato meclisine anübal 
eden, halini bildiren manasına da 
geliyor. Bu halde Üniversite Do· 
çentleri arzuhallerini yanlıt yere 
verınitler demek olur. Hususi ev
lerde çocuklara ders veren hoca
larda gene Doçent demekmit: Do
çentlerin Üniversiteden istedikleri 
verilmez de, geçinmek için hususi 
ders vermeğe mecbur olurlarsa 
ünvanlan gene uhdelerinde kalabi
lecek demek olur .. Gitara ve si
tara çalmağı öğreten hocalara da 
lafnce de Doçent denilirınit: Biz 
de bu çalgılar pek mailim değilse 
de, onların yerine ut ve kabak ça· 
lanlar vardır. Geçinmek için bu çal
gıları Öğretmek te pek aJa bir it O· 

lur .. Şair Horas Doçent tabirini 
tiyatro aktörlerine bir piyes oyna
mağı öğreten ve onlara nezaret e
den manasında da kulalnmıf. Ya
ni bizim timdi rejisör dediğimiz 
zat gibi bir fey. Vakıa bu meslek 
ut veya kabak hocalığından daha 
eğlenceli bir it ama, latanbulda ti
yatrolar pek az. Zaten rejisör ola
rak ta biz lstanbulda yalnız bir ki
•iyi tanıyr,-uz .• 

Doçent kelimeıin'n daha birçok 

Niçin okunmuyorlar? 
Bir Biti (1) basıcuı (2) ile ko

nUftum. Bana dert yandı: 
- Artık, Halit Ziyayı okuta· 

mıyoruz:.. Mehmet Raufu okutamı· 
yoruz. Abdülhak Hamidi okutanı .. 
yoruz. 

Okuyucular, artık söz oyunla • 
nnda bir değer (3) bulmuyorlar. 

Uzun uzun benzetişlerJen (4) 
sıkılıyorlar. Anlayıflar mı kıtlaf • 
tı, kafalar mı durJu, ne oldu bil • 
mem ... 

Günefin battığını Jört yaprakta 
bitiremiyen o eski dinlemece (5) 
ler, kimseye bir fey söylemez oldu. 

Okuyucu utiyor ki, çobucak 
Kongu (6) ya girsin, süslü lôkır· 
dı sevenler kalmadı. 

Sözünü ke•erek ırorJum: 
- Siz evinizde mum mu ya-

ltar•ınız? 
- Hayır!. Elektriğimiz 11ar. 
Güldüm: 
- Öyledir de, neden Halit Zi

yayı okwnıyanlcrra çatıyornın?Sen 
nanl parmağını düğmeye dokun
durunca lflk içinde kalmıya alıf· 
kıncan, yeni okuyucular da öyle! 

Dört sözde ilerlenip toplanabi
lecek Konguyu bef yüz yaprağın 
içinde mumla aramak kimsenin i
fine gelmiyor. 

Düğmeyi çevirince ,,ık içinde 
kalmağa o kadar alı1ıldı ki .. 

M. SELAHATTIN 

1 - Biti - Kitap, 2 - Basıcı - Ta· 
bı, 3 - Değer • Kıymot, 4 - Ben
zetiş • Teşbih, S - Dinleu.cre - Hıka
ye, masal, 6 - Kongu - Mevzu. 

manaları var. Fakat artık içinizi 
sıkacağmdan korkarak, bu kadarla 
kalıyorum. Zaten bir doçentin bu 
kadar bilgisi olması da ayda iki 
yüz lirayı hak ettirıneğe kafi gel
mez mi? 

Dekan kelime.inin de ~ılacak 
kadar manası var. ilk manası onba
tı demekmif. Galiba ilkin fakülte
ler yalnız onar hoca ile kurulduğu 
için reislerine onbatı demi,ler. 
Hem de bu reis hocaların en ihti
yarı da olduğu için, Dekan en yqlı 
manas111a gelmi,. Papasların ve 
ketitlerin reislerine Dekan denil-
mesi kolayca anlaşılahilirse de 
mezarcıların batına da Dekan de
nilmesi pek tuhaf geliyor. Belki 
bu da pek eski zamanlarda tıp fa. 
külteleri hocaları çokça hasta öl
dürdükleri vakitten kalmıştır. Gök 

yüzünde zodyak denilen burçlar mm 
takasında bulunan yıldızlardan en 
büyük ve en parlak olanının da 
adı latincede Dekandır. Bizim 0-
mversite dekanlarına en ziyade 
yak"acak mana da bu olurdu: E
ğer Dekanlardan birinin o parlak 
yıldızı yalnız bir yıl içinde sön
memit olsaydı .. 

Rektör bir müessesenin, bir mek
tebin, bir büyük vilayetin blisı de
mekmi,. Onun için latince ıe Rek
tör denild ği vakit çok dda ona 
bir de sıfat katılıı:rak Rector Mag
nificus deniliyor, yani şanlı ve 
töhret!i b&ftacımız, büyük ve yük
sek ruhlu, pek büyük ve pek par
lak itler gören efendimiz dtMek. 
Bu sıfatın da, daha pek çok mana-
11 var. Hepsi güzel ~yler v" par
laklık ifade ediyor. Y alnrz Filozof 
Senek bu sıfatı bir yerde, sö.ı:ünde 
durmayan farfara adam manasın
da lrullanmı, .. Garip değil mi? Bu 
Filozof her fey; önceden gömıüf. 

G .A. 

Milliyet'in romanı: 16 

-Ben methur hırsız Sansaro -
sum! 

- Hıraızlığınla övünüyor mu • 
aun? 

- Benim itim ılÇıktır. Açık ol-
duğuna övünüyorum. 

Bununla "1nu demek istiyordu: 
- Sizin hırsızlığınız kapalıdır. 
iki köylü biribirinin dizini dürt-

tüler. Ve gülmemek için dudakları
'11 gizlice ısırdılar. 

- Sen de benim kim olduğumu 
b:lir misin? 

- Bilirim! 
Sansaros'un gözleri parlıyordu. 
- Bilirsen söyle! 
- Sen çobanına yıllığını verınİ· 

yen, ortakçısına madik oynıyan, 
lcöylüye yüzde yüz faizle para ve
ren adamım. 

- Ben mi? Benim adimı bil de 
ondan sonra sövle hunları. 

- Senin adını bilrniyen var mı? 
- Bilirsen söyle! 
- Etraftan, ağadan, arkalılar • 

dan bir adam! 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Etraf sapsarı kesildi. Sansaros 

korkmuyordu. Oç tane koruyucusu 
vardı. Etraf tahkir olsun için ıu • 
ratını burutturarak söyledi; 

- Hırsızın lafına kulak asıl • 
maz. 

Sansaros hemen yapıftırdı: 
- Onun için lafını kestim ya. 
iki köylüden birisi kaçak tütün-

le dolu tabakasını Sansaros'a u • 
zattı. Öteki köylü de Sansaros'un 
sardığı sigaraya çakmak çalıp eli 
ile yaktı. Bu çifte ve candan gelen 
ikramın manası apaçıktı. 

- Bizim söylemekten korktuğu
muz !eyleri sen söylüyorsun. At • 
kolsun sana hrnnz Sansaros ! Ya • 
nan canlarnnızın aızısmı tatlı di • 
!inle sarıyorsun. 

Etrafla Sansaros arasında hır 
çıkmak üzere idi. 

Gözleri kapalı poli, hepsini itit
mişti. Çünkü uyumuyordu. Kırkyıl
da bir, bir kötede sekiz on saat ra
hat ediyordu. 
~raf ineceği istasyona yaklatrr-

s ..... .. 
- ........... illi•• 

Garson mektebi! 
Garsonlar için bir mektep açıla

cakm11. Garson ve mektep! Bu iki 
kelime, yanyana gelince biraz tu-
6al gibi görünüyor. Fakat, hiçte 
öyle değil. Garson adını t~ıyan, 
lokanta hizmetçileri içinde, öyle 
sakarları ıNrr ki, yenıek getirirler· 
ken üstünüze ba,ınıza dökerler. 
Uzam11 tırnaklarını çorba tabağı. 
mn içine sokarlar. 

Tuzluk getir, denrin, bira geti
rirler. Ekmek utersin yirmi dakika 
sonra alacaiın cevap şu olur: 

- Geliyor beyim! •• 
Mektepli garson;ar umarız ki 

müşterilerin arzusunu daha kolay
lıkla anlıyacaklar ve emirlerini 
daba çabuk yerine getirecekler. 

Garıroıılari~nmektepaçdacağ~ 
nı gazetede gören bir arkaJa.,ım 
tlün bana sordu: 

- Bu mektepte 6tzrsonlar ne o
kuyecalrl,ar? 

Dedim ki: 
- Ne okuyacaklarını bilmem, 

fakat aldıklan yüzde onu mektep 
mezunuyuz diye artırmağa halkı· 
şırlanıa, korkarım ki canımıza o
kumasınlar! 

Kulak MiSAFiRi 

Hugünkü program 
18.30: Fransızca ders. 
T9: Konferans (Kaznn lsmail bey 

kanserden korunma. 
19.30: Türk musikisi neıriyatı 

(Ekrem, Rtıten, Cevdet, Kemani Cev. ı 
det, Şeref, lbrahim beyler. Vecihe 
Belma hanımlar.) 

21.20: Ajans ve boraa haberleri 
21,30: Cftllal Reşit, MuJıittin Sa

dık, Mesut Cemil, izzet Nezih, l.atina
ki beyler tarafından oda musiki•i) 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18.15: Tarannili konser. 18: !l.1uıahabe. 

19,15: Plik. - Musab.be. 20,40: Pli.k ( ıar
lular.) - Muaababe. 21,12: Hafif orkestra 
lunıaeri. - Haberler, Ya. 22.12: Senfonik popü 
ler konser. 23: Ecleb\ bahisler. 23,15: Dana 
muıikiıi. 

8Z3 Klu. BOKREŞ, 384 nı. 
13 - 15 Heraünkü ne..,.iyat. 1~05: Karı41k 

koose-r. 20: Onhrersite 20,15: Radyo orkeıtra
h. 21: ltalyaya dair konferatu. 21,15: Oda mu 
..&kisi. 21,45: Musahabe. 22: Vaıilini tarafın
dan ıarlular. 22,30: Piyano lr:onıeri. - Ha
berler. 23,30: Kah.•e .. an.e konseri 

230 Khz. LKSEMBURG, 1304 m. 
ltııı.i}'ao neıriyall. 20: Piyan.o lı:onıe1'İ. 20,20: 

Piyano konserinin deY&ML 20,40: Mnıah.abe. 
21: Haberler. 21.20: ltalyan musikisi. 22,20: 
Radyo orkestrası. 22,45: Yeni m••i.ki 23,15:9 
Dana pli.klan. 

401 Kbz. MOSKOV A, 7"8 oı. 
17,30: Musahabe. 18,.30: Mu~ - Ta .. 

paaili kona.er. 
832 Khz. MOSKOV A, ($talin) 361 nı. 
1~.30: SenforUk kona.er. 2:2: D~ ..mutiki•t. 
5«S Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: Sigan muaikiai. 21,15: B~JM!fte hay .. 

•aoat b.abçeainden noklen: Verdiniıı (FAUST) 
operası. 22,15: H.berler. 24: Plik. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20,30: Kem.an konaerL 21: MtıtWe..hal>e. 21,30: 

Coarı.odnun plRk ile (FAUST) opera••· 
713 Khz. FOMA, 421 m. 
21,45: Comariden naklen a.rz.q7a tabi kon

ser. 22,45: Musahabe. 23: Varyete. 24: Haber• 
1er. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPUU, 
21,45: Cana~ariden nakil. 22,45: Musahabe. 

23: Oda mui•ikiai. - Dana muiaikisi. 24: Ha
berler. 

20: aHberler. 20,05: T.&r.nik ma.aahahe. Z2: 
Sonradan, ilin edilecektir. 22,40: Orıı konaeri. 
23,10: H1tberler. 23,25: Seyyah netriyatı, 23,35 
Haiz.er toıtkımr (hafif musiki.) 24,50: Haber• 
ler. 1: Plik konseri. 

9M ~bz . HAMBURG 332 m. 
20: Neteli musiki. 21: aHberle•. 21,tS: Wai 

ner netriyat .. 22,15: Operet konaeri, 23: Ha· 
herler. 23,20: Musikili netriyat. 24: Aktam 
konseri. 

950 Khz. BRESLAU, 315 m. 
20 Neı'eli parçalar ve dana 1nuajkiai. 21 

Haberler, 21,15 Vaınerdeo 4arlular, 22,15 
Franz. Bauman'ın İ4tiralcile dana musikisi •• 
hafif ha .. alar, 23 AYuatu.rya, 23,20 Haberler. 
23,45 Pi,..no Keman konseri, 24 Yabancı 
muaiki plBklan. 

BULUNMUŞ PARA 
Sarayburnu parkında bir zarf içinde 

bir mikdar para ve bir mektep veaikaaı 
buldum. Sahibinin Kadirgada Nevviye 
sokağında 62 No. da sabah saat dokuza 
kadar müracaat etmesi. (996) 

ken heybesinin kilidini açtı, sepe
tini kaldırdı, iyiden iyiye içini yok· 
lama etti. 

Köylünün biri sordu: 
- Ne arıyorsun ağam? 
- Şimdi ineceğim. Bir kayıbım 

var mı yok mu diye bakıyorum. 
Heybenin en üstünde yeni aldığım 
bir İpekli kefye vardı, acep duru· 
yor mu diye ... 

- Duruyor mu? 
- Bulamadım! Ama kolay bu • 

lunur. 
iki köylü bu sefer biraz sert söy

lediler: 
- Ağam! Sen galiba meseleme 

(mesele) çıkarmak istiyorsun. Se
nin kartında biz oturuyoruz. 

- Burada yalnız siz yoksunuz 
ki. 

Polis gözlerini açtı ve eşrafa dik 
dik b:ıkarak: 

- Senin iki paralık kefyene bu
rada kimse tenezzül etmez. lnece
ğin yere kadar uslu oturursan otur. 
Oturma21an git batka kompartı • 
mana! 

- Ben ne dedim efendi? Bir 
hak zayi olduğundan kelli arama· 
mak ol hakin ... 

- işte bu kadar! 
Herif sustu. Pabuç pahalr geldi. 

Heybesini, sepetini kilitledi ve is
tasyonuna indi. 

HikAYE ..._,... . -· 

Bir yolculuk hatırası 
Malatyadan geliyordum. Fevzipafa 

istaayonunda bir gece kalmak icap et• 
ti. Ümitsiz b:r aıkın hicranları içinde 
idim. A§k felaketine uğradığımız za• 
manlarda aevdiğimiz kadını hatırası· 
nı unutmak bizİln için mümkün ola
maz. Teselliyi ancak seyahatte bula· 
biliriz. Ben de iki aydır dolatıyordum. 
Her kadın çehrea.inde aevdiğimden bir 
İz bulmak, onun gözleri gibi bir göz 
görmek, gülütü gibi bir tebesaüme 
nail olmak hasreti ile çılgın gibi idim. 
Asabını galeyan halinde idi. Geceler· 
ce uyku uyuyamamııtnn. Hasta idim, 
ıinirlerimden, dimağımdan muztarip .. 
tim. Atk haıta11 idim. Geceleri uyu• 
mak için brömür alıyar, muannit bat· 
ağrılarını türlü türlü ilaçlarla teakin et· 
mek için çabalıyordum. Asabi kıvam· 
maları gidermek için ıinir ilaçları içi
yordum. Hayat benim için rüya gibiy· 
di. Y a§&Dlakla ölüın araımda bir fark 
bulmıyordum. Gülüyor, söyliyordum; 
fakat bu gülütlerde kınlan bir tiıe· 
nin takrrtıaı, kuleainden kopup tatlar• 
da kulakları tahriş edici aealer çıka· 
ran büyük bir çanın oğultuau vardı. 

Seher vakitleri tarkılar ıöyliyor, 
dinleyenleri ağlattığım gibi çok za· 
manlar ben de ağlıyordum. Guruplar 
benim için daima kanlı gözyatlarına 
benziyordu. 

lstuyonda, altı harap bir kahve O• 

lan bir otele yerleştim. Yorgundum. 
Otelcinin yaktığr, tişesi isli bir lam· 
banın donuk ışığı içinde bu odanın se
fil bir manzarası vardı. Bavulum yerde 
kahve rengi kocaman b '.r kedi gibi 
yatıyordu. Kırık pencereden rüzg8.r 
geliyor, görünmez h..ir el gibi saçları· 
mı karış.tırıyor, yüzümü hafif hafif to· 
katlıyordu. Aşağıdan sesler geliyordu: 

- Bu adam .• dünyanın öbür ucuna 
kadar gidecek .. Belaaını bulmuf .. yol· 
)arda tehlikeden hiç te korkmıyor!.. · 

Korku, neden korkacaktnn. Zaten 
ölmüt gibi ya§Ayan bir adam ölüm· 
den korkar mıydı? kamyonlar devril· 
se trenler raylardan çıksa umurumda 
d~ğildi. Dağlarda eşkıya gel" p tüfeği· 
ni, bıçağını göğsüme dayaaalar sükut 
edip can ver:meğe razı idim. Sesler 
devam ediyordu. : 

- Kardet bir çiçekle yaz olur mu .. 
Dünya yüzünde kadından bol ne var? 

Hakiki aşkı, rubu sarsan, cinnete 
kadar giden büyük rt.uhabbetleri bu 
adamlar ne anlarlardı. Dünyadaki 
kadınla;; fakat sevdiğimiz kadını b"ze 
hiçbir kadın bahşedemezdi. Latif cin
ıin yüzüne hep ıevgilimizden bir iz 
bulabilmek ümidile bakarız. 

Fincan, tabak aeıleri geliyor, piıip 
tatan bir kahvenin tatlı kokusu genzi
mi gıcıklıyordu. Sesler coşmuttu.: 

- Sevdaya tutulan adam bir yap· 
rak gibi oradan oraya uçar. Kardet 
cehennem dünyanın altmda derlerae 
inan •. Bu adam cehennemi dünyanın 
üstİi;.e çıkarını§! 

Benden bahsediyorlardı. Her geçti
ğim tarafta varlığmtdan bir iz bırakı· 
yordum. Atkım, ıatırabım bütün kalp
leri sarsıyordu. 

Gece, sabaha kadar uyt1yamadım. 
Sigara içt:m, ili.ç içtim. Dü,ündüm, 
ağladım. Balkona çıkıp etrafı seyret
tim. Yan taraftaki bir binadan horoz 
aeıleri geliyordu. Biraz sonra otelci 
beni uyandırmak için geldi. Zavallı 
adam, kim kimi uyandırdı? Tren vak
tini bana haber vermek için tatlı uy· 
kusundan uyanan bu adamı benim ıı· 
tırabmı uyandrrmıttı; çünkü bavulla
ı-ımı, ili.ç fİşelerimi, sinirli halimi gö .. 
ren, hicranlı sözlerimi işiten bu adam 
da hurdahat olmuştu. 

Tren saat dörtte gelecekti. Hareke· 
tine y:rmi dakika kalmı§tı. Bavulları
mı, 'battaniyemi ve ili.ç şişelerimi koy
duğum küçük çantayı latasyona tatı· 
dık. BekJ.,me salonundaki yolcuların 
yüzünü d-;, kederli gördüm. Acaba on· 
lar da benim ıatırabımla ali.kadar 
mıydılar, yoksa banamı öyle geliyor· 
du? 

Tren geldi. Manevralardan aonra 
hareket ettik, Bir gecelik m'aafir kal
dığım F evzip&fadan ayrıldığım zaman 
İçimde büyük bir hüzün duydum. Tren 
İstasyonlarda durarak yol alıyordu, 
Oıımaniye istasyonunda durduğu za· 

Gece .• E&kitehire yaklatıyorlar. 
Sansaros apteae çıktı. Ayakyo • 

luna girince kapıyı arkasından ki
litledi. Belindeki çıkını açtı. Ha
cı Gülsüm'ün zenginliği Boncuk E
minenin dediği g!-bi çıkmadı. fki 
dizi altın yerine, bir dizi çıktı. O 
da üç befibiryerde ile sağlı sollu 
üçer tek altınlı bir takı (gerdan • 
lık) idi. Bir de kırk yıl önce kulla
nılan küçük para çantası vardı. i
çinde dört çil altınla bir beyaz me
cidiye ve üç tane de altın yarım li
ralık vardı. Apteaanenin muslu • 
ğundan avucuna su alarak üç ya • 
rım liralığı yuttu. 

- Ne olur ne olmaz, bu da ba
na kalsın! 

Diye gülümsedi. Betibiryerdeler 
ile liraları söküp cebine yerlettir • 
di ve kordelasmı çıkın bezi ile pen· 
cereden fırlattı. 

Bunlardan batka iki üç tek lira· 
lık kağıtla bir onluk kağıt vardı. 

Bir istasyona geldiler. Köylü ço· 
cuklar titesi ile beraber bet kuru· 
şa su satıyorlardı. istasyon karan
lıktı. Tren harekete batlarken San 
saros bir çocuğu çağırdı. Bir Şİfe 
su aldı ve tren yürürken çocuğun 
eline bir altın lira srkıttırtiı. Uzak
latınca güldü, kendi kendine: 

- Aval! dedi. Beni enayi sana· 
cak. Bet kurutluk yerine bir altıri 

man kompartimanda fı~ıltılar oldu: 
- Emine buradan biniyor .. dediler. 
Yanmıdaki jandarmaya sordum: 
- Bu kadın, kimin neai? 
O, izahat verdi. 
- Bu, Adanalı methur Emine .. Be· 

Ji.lııı, sevdalısı çok, herkesi yakmıı. 
kavurmut. kafir karının bir .. 

Herkeai yakmıı, kavurmuf mu? A· 
caba benim ratırabımdan daha müthit 
bir zehir var mıydı? 

Biraz ~nra kadın b · zim vagona gel
di. Yanında Arap tiveli bir adam var
dı. Kadın, gül kurqıu bir ipek Ç&rfaf 
giyiyor, yüzünü siyah, ince bir peçe 
örtüyordu. Kapıdan içeri girince ilk 
evvel benim yanıma oturmak istedi, 
yanındaki adt>m yan taraftaki kana• 
peyi itaret etti, oraya oturarak konuı· 
mağa batladılar. Tuhaf f<'Y·· Onlar da 
bana bakarak konufuyorlardı. 

Sonradan anladnn ki Emine benim 
buradan geçtiğimi öğrenmiş, vaziyetim 
le, haata~ığımla alakadar olmuı, me• 
rak saikasile beni görmek için bu tre· 
ne birunitti. Yuvarlak, hatlan müte
naaip, güzel bir vücudü vardı. Gül 
kurusu, Halep iti çarıafmın altından 
beyaz bir yüz gözüküyor, tersine krv· 
nlmış sürmeli kirpiklerin çerçiveledi. 
ği yakıcı, baş döndürücü siyah, iri 
gözleri parlıyordu. Emineye yaklaşıp 
yaklaımaınak tereddütleri araaında 
yüzüne bakrnağa baıladnn. O da göz· 
!erini benden ayırmıyordu, bu, bela· 
lıaı, sevdalısı ç~k :ılan kadın yanında· 
ki adamın kulağına iğil'p bir §eyler• 
söyledi, aonra yerinden kalktı, geldi, 
yanıma oturdu: 

- Allah tifa versin beyim .. dedi. 
Ben ıizin gibi gençlere çok acırım! 
isminizi bağışla ..• 

- Hidayet .. 
Emine büyük bir tefkat ve rikkatle 

bana felaketimin bidayetinden sonu• 
na kadar anlattırdı arada sırada: 

- Hiç merak etme.. Herıey düze· 
lir .. Sen ilaçla, gezmekle tedavi ol· 
mazsın. Seni, yoluna kurban olacak bir 
kadın iyi eder diyordu. 

Adanaya geldiğim'z zaman saat 
sabahın sekiziydi. Trenden inip iatas• 
yonda dinlendik. Kömür aldık, ÜÇÜ• 
müz de birer süt içtik. Eminenin arka
datının adı Mamo idi. Adamcağız da 
ben· m halime acımıştı. Kadın da bir 
§eye karar vermit gibiydi. Ben, Hay• 
darpafaya gidecek trene binecektim; 
fakat kalpte alev gibi tesir yapan 
bu kadından naaıl _ayrılacaktım. Emi• 
ne de, Mamo da biletlerini Haydar
pa§Aya alınca yüreğim aerinledi. 

Kari .. Hikayelere masal deme .. Fe· 
laketler denir, muztariplerin yüzü gÜ· 
ler.. Hidayetin ümitaiz atkına, hasta• 
lığına atkla. bu yollara düten tecrübe
li bir kadmm ıevdasr ilaç oldu. 

Adanalı Em.ine, doatu Ma.ınonun af .. 
kını ikiye böldü. Yarısını Hidayete 
Ye...ri. Ve sadık adam da hem Emine • 
yi, hem Hidayeti hem kendisini bela
ldardan, sevdalılardan konıdu. 

Emine, altı ay kendisini ümitsiz atlı: 
baıtasına kul, kurban etti. Hasta İyi 
olduktan sonra bir ıabah tekrar Ma· 
moyla ve gül rengi Halep iti çarşafile 
Haydarpqadan Adananın yolunu 
tuttu. - O . N . 

Çanakkale 
Şehitlerini ziyaret seyahati 

26 Temmuz Perfemhe 
GOLCEMAL 

vapurile yapılacaktır. Bu sene 
Boğaz'ın Rumeli sahilinde ka
raya çıkılarak Şehitlikleri i
mar Cemiyetinin temin ettiği 
vesaitle 
MEHMETÇİK ABİDESİNE 

gidilecek ve merasim orada ya
pılacaktır. O kahramanlık di
yanm ve orada yatan aziz Şe
hitlerimizi ziyaret etmek bir 
vazifedir. Bu vazifeyi ifa için 
Şehitlikleri imar Cemiyetinin 
hazırladığı fırsatta::ı ist;fade e-
dilmelidir. 4033 

verdim diye ..• Ne yapalım? Suç 
karanlrkta ! 

Öteki istasyondan kalkarlarken 
kağıt paraların hepsini pencere • 
den yere attı. Gene gülümsedi: 

- Yarın saıbah kimbilir kaç kiti 
sevinecek. 

Uç beşibiryerdenin bir tanesini 
küçük çantaya koyınuftu. 

Beylikahır istasyonunu geçtiler. 
Artrk Eakitehir .• Polis bir aralık 
gene füphelendi. Koridordan içe
riye girıniyen Sanaarosun ne oldu
ğunu anlamak için çıktı. Sansaros 
koridorda köylünün verdiği siga • 
rayı içiyordu. 

- Sanaaros ! Nerdesin be? iki 
saattir görünmedin. 

- Buradayım ağabeyciğim. içe· 
risi ·çok sıcak ta, bunaldım. 

Tren Eskifehirin mahallelerine 
girmİftİ. Polis: 

- Hadi kompartımana girelim. 
B!!lki bekliyenim;z olur. Bana söz 
gt-lmesin. 

SanSBı'Os içinde bir beşi birlik, 
dört çil lira ve bir beyaz mecidiye 
olarak küçücük para çantasını ya
vatça çıkardı ve bacaklarmın ara
sından yere bırakır bırakmaz sen· 
deledi. 

- Ne oldu? Ay&ğın mr burkul
du? 

- Yoo! Ayağıma bir teY çarptı. 

Askeri tebliğler 

ikramiye tevziatı 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

1 - Kadıköy Aıkerlik tubesinde kA 
yıtlı Harp malulü zabit ve neferlet-le şe
hit yetimlerinin 934 senesi inhisar ikı'• 
miysinin tevziatına 11 Temmuz 934 ta 
rihine tesadüf eden çarşamba gününde!I 
itibal'en başlanacaktır. 

2 - Tevzi günleri cumartesi, pazar 
tesi, çarşamba günleridir. Tevnat ge • 
çen sene olduğu gı'bi kaymakamlıkta ys 
pılacaktır. 

3 - Tevziatta maaş cüzdanı, resmi •• 
nedinin bulunması esastır. 

4 - Tevzi günlerinden bir gün llf'I• 

\"el ~ubeden ura numarası alınacaktır~ 

* * 1' 

Malul zabitan ve efrat ile tehi! ye · 
timlerinin 934 aeneoi tütün ikramiyel"' 
rine lil· 7 -934 salı gününden itibaretl 
b&flsnacaktrr. Tevziat pazartesi nlı giia 
!eridir. MezkUr ııünlerde öğleden 5ott" 
ra istihkak sal.iplerinin Bepktat Mal • 
müdürlüğüne müracatalan ilin olunur• 

Harp Malulleriyle Şehit 
yetimlerine ikramiye 

Eminönü askerlik !u4.eaİ rmllğiıı• 
den : 1 - Milli Miidf- Vekaleti Ce· 
lilesinden 934 aeneaine ait ıuhemizde ~' 
yıtlı Harp malülleriyle ıehit yetiaderı• 
nin ilcramiye havaleleri gelmiJ olcluğutı 
dan 11 Temfuuz 934 tarihine 181tlaya~ 
çarıamba günıinden itibaren pazart"'' 
ve çarşamba günleri ikramiyeye mü .. 
tahak kimselerin vesaikleri tamam ol•' 
rak saat 9,30 dan 17 ye kadar pıbetı>İ' 
2e ınürocaatlan. 

2 - On aenelik ına&§lanoı almıt <>' 
lan ~bit yetimleriyle henüz maaılatl 
iadeten baılanmamıt olan on aaıeli~ 
maatıru almq malüllerle vaziyeti ~ 
bul kalan ve aakeri malôl olarak tesbıl 
edilenlere ikramiye verilmeyeceğinden 
boş yLte şubeye gelmemeleri. 

3 - Bu ıene ikramiyeler ima bir 
müddet zarfında dağıtılacağmdan Viliı' 
yetimiz haricinde bulunan eşhasın N<>' 
terlikten musaddak V ekiletname ile •' 
killerine ikramiyelerini aldırtmalat' 
menfaatlan namına ilin olunur. 

YENi NESRIY AT 

İz mecmuası 
lz'in yedinci numarası bugün çılı' 

h. T ablolann nefaseti bu nüshada ye
ni bir muvaffakıyet daha. göstennitl!; 
(Kemalizmin büyük yarabau: eaıı 
(içki dütmanhğmın iç yüzü) gibi i' 
çinde kıymetli yazılar vardır. 

Sultanahmet Uçüncü Sulh Hukır~ 
Mahkemıinden: htanbul Hazineainiı' 
10890 kurut alacağının talıaili iıçln K'.<>' 
ca Mustafa Pllfllda Sebzeci ıobfıncl' 
27 No. da ve Calatada Ömerabit hanrJI 
da teıhilat idarehanesinde Ali Rıza 8· 
aleyhine açtığı davada mahk~c:' 
Ali ~iza Beye ilanen tebligat .,._..,.
karar verildiğinden mahkeme giinü o ' 
lan 10-9-934 pazartesi giİnü saat 15 o~ 

beşte mahkemeye gelmesi teblii malı" 
mnm kaim olmak üzere il&n olunlll'. 

(986) 

•llliy~t 
Aınn umdesi "MlLUYET" tir· 
~~~~~~~~---
ABONE ÜCRETLER! : 

Türlr.i,.e içiu. Haris ici" 
L. K. L. K. 

3 aylıiı. • • • • • • • 4 - a -
6 .. • • • • • • • • 7 50 t• -

12 " ••.••••• 14 - 29 - """""' 

C.len e.rak seri .erilmez.- Müddeti 
ıeçen nü.balar 10 ka.rutlur.- G•s.te 'f• 
matbaaya ait itler için mü.di.r:iyete miir•" 
caa.t edilir. Gu.eteıniz. il&nlana mea'ulitr' 
tini kabul etmez. 

lğildi, çantayı yerden aldı ve 
lise uzattı. 

- Nah, işte ayağrqıa bu çarP11 

Acaba ne ki? 
Polis çantayı açtı, elektiriğiıı ıl' 

ğına tuttu: 

- Bunda çok para var. 
- Bana ne, kiminse arar bul~ 

verirsin. 

Polis aramak için bir adım at•~ 
caya kadar tren istasyona girdi· 

Sansaros bu çantayı unutmuf 1 
rünüyordu. Köylüler hazırlandıf•· 
Heybelerini sırtladılar ve önde 
çıkarlarken Sansaros arkalarıtl' 
dan yetitti.: 

- Hadi ağalar! Kısmetiniz ,çı 
ole~n. Çok it bulursunuz inşallıı-j. 
Eksık olmayın bana tütün ver 
niz. 

Elini öndeki köylünün omuııl 1 
daki heybenin arka gözüne uı.ll:i 
çekti. K:mse çakmadı. Beşi b•' 
ğin birisini heybenin bu gözüııd~ 
içeriye bırakmıştı. öbür köylütl.0 

heybesi sımsıkı sicimle kapalı 1 

Onun da omuzuna dokunarak ' 
lametlerken öteki beti birliği ad, 
mm yırtık sakosunun cebine 1<01 

du. Kend;sine yuttuğu üç yıır• 
liralıktan başka bir şey kalınaıJ'.11 

tı. 

- Bitmedi./ 
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MEMLEKETTE 

Germencik 
Mamureleşiyor 
Germenciğin çok çalışkan 
bir belediye heyeti var 
GERM.ENClK, (Milliyet) -

Gennenc,k , Vilayetimiz ir i,.. rle en 
çok çalıtan ve 
muvaffak olan 
bir belediye he
yetine maliktir. 
İki seneden be
ri it b!llında bu 
lunan yeni be
lediye heyeti 10 
bin liralık bir 
liralık bir büt
çe ile kaıaba
nın ümran ve 
ihyasına çalıt - Germencik Beledi
m~ ve.kısa ye rei,ai Tahir B. 
nıuddet ıçinde 
birçok eserler yaratarak bugün ka 
•.a~yı tanınmıyacak bir hale ge
tınnıtlerdir. Bu kısa müddet için
de: 

Kasabaya gelen ıu bet kilomet
re uzaklıkta demir borular . . 
lınmıttır. Sebze hali betondıçıne a
tırılmı "f an yap 

f, manı aturacılar, tuhafiye 
~e kund~racılar çartıları ve yağ 

e peynır pazarı yaptırılarak satı 
c:ı;: :snafın satılıklarını toz top." 
r ıçınde •atmalarının önü alın 
mıstır Ç -
b · · artının ortasında ve kasa-
andın en Şerefli yerinde de ortası 

ıno ern havuz) .. h . 
ıneyd ar ve cuın urıyet 
da bi~b yap_tırılmıt ve kartııına 
1111

.,. eledıye bahçeıi yaptırıl-
,..ır. 

istimlak • · b" · .1 Ü dd ıtı ıtırı erek yeniden 
ç ca e açılınıt 6000 

rabbaı k ld metre mu-
saba elektnİ<lm yap!ınlmıttır. Ka 
Asri mezar) k e tenvır edilmittir. 
asri "'I" kı ' umumi ve asri hela 

ouyıaına "bl PGsu • . Yerı, e ediye de-
hep b~kre verılınek üzere 3 ev, 
ınıttır. ısa zaman içinde yapıl -

Belediye h ti • b l 
evvela b 1 . eye. ışe af ayınca 
ıil. t e edıyenın varidat ve tah-
ce h 7 ehemmiyet vermit; evvel
a· a tada 8 • 9 lira. tutan çarfı ser 
tı~.Pa:iın~ 30 - 40 liraya çıkarmıt
ınuın. e~_•Y.8 yaptığı bu eserleri u
da •1Ydetıe ı&timlak suretile mey-

n .a.. ırmıttır. 
V ılayefun" · . . • . . . 

titf . . ızın en ıyı ıncırını ye-

yet~ren tı.rın Germencik cümhuri
ın feyız)" "d . d ·1· . . z · ı ı areıın e vı ayetımı-

n~h ;n ileri giden ve yükselen "'İr 
1Yetidir. . 

Şifa kaynagı? 
Bir pınar başında yüzlerce 

hasta şifa bekleyor 
d GlRESON, (Milliyet) - Bun-

an on b .. 
h . . et gun evvel Piriaziz na-
1Yeıınde b" 

b . ır yol kenarında çıkan 
ır su me 1 k 

IXla m e et dahilinde inanıl-
Yacak kad · h ar garıp ve insanı 

ayrete dü .. 
ınıttır. B furecek fayialara yol aç-
de kör ~ •udan sürüldüğü takdir

ler İyi 0~::ler açılır, ağnyan göz. 
roınatizın j kanburlar doğrulur, 
l~rd.an eS:r akjerhal g~r '. yar~
çıldı ği takd" d ınaz, hır miktar ı
haatalıklar ~k e ?e her. türlü dahili 
ınuf. Bu su 1 abınde tıfayap olur
kadar ile l Y a. Ve Propagandalar o 
du, Unyer ~mıttir k~ Trabzon, Or
Vilayet ' katsa, Tırebolu, Görele 
ÇGk mahell azalardan ve daha bir 
ba•ı .,;; la erden her gün bu suyun 
L T , ~z erce v b 
"ltı § f e azan da bine ya-
len hı ~ arayıcılarla doludur Ge-

u ınıanl 1 · •uretil b ar saat erce beklemek 
lirse v~ ~ audan bir miktar alabi
kadık~cu unun arızalı tarafım yı
rtıeııelen ~ sonra giderler. Bu garip 
hiye mü~· e~aHnı .anlamak için Sıh 
ti.im D d~k~ !ilim beyle görüt-. e ı ı: 

. - Evet ıöyledikl . . b • 
fıttim. F k erını en de ı-
iyi olmu a at ben tahıen bu sudan 
tesadu" f f erhangi bir hastaya 

etmedim T 
dan biri bu .1 • • anıdıklarım-
Yıkamıt bu ::tı ebagrıya~ ditlerini 

.. ın ana soy) d'"' 
K~re ağrılar ne durınu e ıgıne 
fıfleıniftir M h b f ve ne de ha 
fi "k · a aza en sudan ka
._ mkı tard'\ aldırdım tahlı'lı' Y 1 ... a .. . apı -
&örıd:~:re Sıhhıye Vekaletine 
den s r ım, tahlil raporu gelme
kırıd uyb~n evsaf ve faydaları hak. 

a ır ... .. 1· 
b'ldi •· . '":Y. soy ıyemem yalnız-
birçGthz gıbı her ~arafta.n hergün 
tııakt d alk suya gıderek tifa ara
~ifa ha 

1 
ırlar fakat bu gidenlerden 

etl'ıled~ ınut hiçbir kimseye tesadüf 
ın.,, 

Ec Can adasında 
faaı· lRDtR, (Milliyet) - Birçok 
k 

1Yetle .. C Uli.ib" r gosteren oıtkunspor 
lıa.y t u memlekette nezih bir yaz 
ılır a ı uyandırmak halkın banyo 

1Yacın t · k . ilı~a ı emın etme gayesıle 
"Ca ratının ikmal ettikten sonra 
~u::~ Adaaım rdaresi altında u
iöıt açınıttır. Halk çok rağbet 

erınektedir. 

Şehinşah Hz. 
Makiida 

(Başı 1 inci sahifede)' 
Malcıl Şehin9ah Hazretlerinin dö

nÜ§lerini parlak bir tekilde kutlula
IDl§ ,.e geoe bütün tehir tenvir edildi
ği gibi MakU etraimdaki dağlarda da 
aletler yakılmak suretile tenlikler ya
pılmJ'§tır. 

Baıta Garbi Azerbaycan kuman -
danı Şah Bahti Hazretleri olmak üze• 
re burada bulunan fırka erkanı ve 
Maku halkı Ali Sait Paıa Hazretleri -
ne ve refakatindeki zevata ~k sami
mi hislerin ifadesi olan bir miıı.afir -
P""'erlik gö.tenniılerdir. Dön aktaın 
Ali Sait Pata Hazretlerile refakatin
de bulunan zevat §erefine Şah Bahti 
Hazretleri tarafından bir ziyafet ve
rilm'ftir. Şah B.ahti Hazretleri söyledik 
leri nutukta bu hisleri güzel c;ın;le • 
lerle izhar etmiı ve iki büyük tefin 
Ye iki kardet milletin terefine kade -
hini kaldırmıttır. Bu sözleri haziru· 
nun hiinnetle dinlediği istiklal martı 
takip eylemiıtir. Ali Sait Pap. Yerdik· 
leri cevapta Ferik Şah Bahtinin göster 
diği teveccühe tetekkür ebnit ve mem
leketimize &"irerlerken gayet befuf ve 
püraıhbat olarak karJıladığı Ala haz
reti Humayunu yine ayni aurette be .. 
§Afet ve sıhhatini taşıyarak hudutla
rından girerlerken aelilınlamıt olmak
tan duyduğu bahtiyarlığı kaydederek 
Ali. Hazreti Humayunu ziayretleri -
nin devamı müddetince refakat ve 
maiyetlerinde bulunmaktan gerek §ah 
aen gerek yanındaki arkadatlarmın 

duyduiu büyük ıerefin habraamı da
ima muhafaza edeceğini söylemi§ ve 
Şah Bııbtinin ıahsında fl?refli ve kıymet
li lran orduaunu aeli.ınlamıştır. Ka -
dehini Iranın büyük tacidarı ve Iran 
milletinin refah ve ıerefine kaldıran 

Ali Sait Patanın bu sözleri çok içten 
gelen kartılıklı sevgi hislerinin teza
hürüne meydan veren &Öriİfm.eler ta
kip etti. Bu suretle ziyafet, çok aa -
mimi bir hava içinde geç vakte kadar 
devam etti. 

POLiSTE 

Kale duvarından düşen 
çocuk 

Kumkapıda Kazani Sadi mahalle
sinde Kenan Bey &okağmda 16 numa• 
ralı evde oturan Hiiaeyin Pehlivanın 
7 yaımdaki Besim iamindeki çocuğu 
ile 3 yaşındaki Şevket kale üzerinde 
oynarlarken Şevket muvazenesini kay
betmiı yere dii§erek ayağından ya • 
ralalUDlftır. 

Bu da dut ağacından duşmuş 
Samalyada Hacıkadın caddesinde 

oturan Serkiı efendini.n oğlu 9 ya • 
tındaki lstepan kale haricinde lranlı 
Ali efendinin bahçeaindeki dut ağa • 
cına çıkmıt fakat muvazeneaini kay
bederek yere diiJmü9tür. lstepan ko
lundan ve batından yaralanmıı teda
vi için Ermeni hastahanesine yab
rılmıttll'. 

Facianın sonu 
Kuled ·binde Çocuktan kurtarma 

mektebi muhasebecisi Hüsamettin e
fendinin aile faciasını dün yazmıt -
tık. Hüaamettin efendinin cesedi mor· 
ga naldedilmiıtir. 
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Deniz sefası 
İstanbulun eski deniz alem 

!eri ihya edilecek 

Dt. Nissen geldi 
Maarif vekaleti ile tema• ebnek 

üzere Ankaraya giden Tıp fakültesi 
profeıörlerinden doktor Niuen dün 
tehrimize dönmüttür. 

\
Istanbul Deniz Kumandanlığında~ı 

Kasnnpaşada Divanhane Sarayında bulunan Deniz Ge
dikli Küçük Zabit Hazırlama Askeri Orta Mektebine bu sene 
talebe alınacaktır. 

Kayıkçılar, motörcüler, küçük 
deniz nakliyatı cemiyeti halkın 
kayık gezintıilerine karşı günden 
güne eksilmekte olan rağbetini, 
yeni bir istikamete çevirerek bil
haaaa eaki sandal alemlerini can -
landırmak için çalışmağa başla -
mıştır. 

Bu hususta, birçok tedbirler 
düşünülmüştür. Kağıtbanecie, Gök
suda, Kanlıca, Kalamış, Bebek koy 
larında gece alemleri, deniz spor
ları, yapmak gibi. 

Cemiyet bu hususta belediye 
nin de yardımını istiyecekıtir. 

Cemiyet katibi umumisi Ali B. 
'bu hususta demiştir ki: 

"- İran Şahı Hazretlerinin 
lstanbulda bulundukları sırada ya
pılan gece alemini halk çok beğen
di. 

Bilhaaaa binlere aandalm me -
şalelerle deniz üstünde duruşlan 
nefis bir manzara idi. 

Ağustosta ucuz meşalelerle bir 
fehri ayin daha yapmak istıiyo • 
ruz. Bu suretle hatkı deniz spor -
larma bilhassa kayığa, kayık ya -
rışlarına alıştıracağız. ,, 

lstanbulda kayık günden güne 
ekailiyor. Bilhassa Boğaz ve Ada
larda. 

927 senesinde Heybelide 30 
kayık vardı. Bugün 9 kayık yok. 
Boğazın Anadolu kıyısında bütün 
kayıklar 49 tanedir. Tekmil ls.tan
bulda da 3000 kayrk vardır.,, 

>? Kayıkçılar Cemiyeti beledi
yeye müracaat ederek Göksu de -
resi ağzının tanzim edilmesini 
İ•temişler, burada kayıkçılığı in
kişaf için bazı kayık eğlenceleri 
tertip edeceklerini bildtrmişler -
dir. Fakat belediye bütçesinde 
tahsisat olmadığından belediye, 
Göksu deresi ağzını temizliyemi. 
yece'ktir. 

Milli müdafaa vergisi 
etiketleri 

Tütün, cigara ve içkiden alı -
nan milli müdafaa vergisi, şimdi
ye kadar fiatlara ilave edilerek 
tahsil ediliyordu. 

İnhisar başmüdürlüğü, cigara, 

ve tütün paketleri üzerine zamme
dilen miktarı gösteren etiketler 
ilave etmeğe başlamış.tır. 

Yakında içki şOşelerine de ay
ni şekilde müdafaa pulları yapıf
tırılacaktır. 

Brendiziye 6 saatte 
Aero eksf,res tayyare şirketi 

Brendizi ile stanbul arasında ye
ni tayyare postaları tesis etmiş • 
tir. 

Bu aym on beşinden itibaren 
başlıyacak olan bu seferler için üç 
motörlü büyük bir tayyare tahs~s 
edilmittir. 

18 yolcu alan bu tayyare saatte 
260 kilometre süratle gidecek ve 
Brendiziye altı saatte varabilecek
tir. 

M. Nissen para almadı. 
Huıuai hastahanelerden birisinde 

lzmirden gelen bir hastanın ciğerle • 
ı'lnde ameliyat yapmış olan profesör 

Nissen'nin bu ameliyat için 500 lira üc
ret aldığı yazılmqh. lyl iıncı =aC1.' .. a
aan bey olduğu a.nlaıılan bu hastadan 
aldığımız bir mektupta "Profesörün 
aıneliyat için biç bir ücret. kabul et -
madiği, kendi-.ine verilmek istenen 
hediyeleri bile infialle reddettiği bil
dirilmekte ve sırf meslek atkının aev
kile yapılan ve ha.atayı muhakkak bir 
ölümden kurtaran bu ameliyat için 
profesöre t~ekkür ed~lmektedir. 

İstanbul kumandanlığı aa -
tmalma komisyonu ilanları 

Ankarada M. M. V. Satın -
alına Komisyonundan: 

Hava kıt'atı için Diyarıbe
kir Ali pınarda inşa edilecek 
olan bir efrat paviyonu ve mut 
fak kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartname ve pro 
jelerini görmek isteyenlerin 
hergün öğleden sonra ve mü
nakasaya İştirak edeceklerin 
19·7 -934 perşembe günü saat 
15 de teminatlariyle birlikte 
M. M. V. Satmalma komisyo
nuna müracaatları. (3050) 

(3fl26) 2882 

.. * * 
lzmir Mst. Mv. Satmalma 

Komisyonundan: 
lzmir Mst. Mv. kıtaat hay· 

vanatı ihtiyacı için 239850 ki 
lo kuru ot kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. ihalesi 1-
8-934 çarşamba gÜnÜ aaat 15 
tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere hergÜn ve müna 
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel t'!klif ve temi 
nal mektuplarile birlikte iz • 
mirde Kışlada Mst. Mv. Satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (3071) (3754) 

• • • 
Babkesir Askeri Satmalma 

Komisyonundan: 

1 

Balıkesir lataat hayvanatı 
ihtiyacı için 520 ton kuru otun 
ka-ısalr"zarfla münakasası ilan 
edilip ihale günü olan 5·7 -934 
tarihinde hiç bir talip çılana -
dığmdan 16-7-934 pazartesi 
günü saat 10 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Taliplerin o 
gÜn ve vaktinde Balıkesir As
keri Satınalma komisyonuna 
ınüracaatları. 

(3072) (3752) 

r Doktor • ' 

HORHORUNI 
Hergün ak şama kadar hastalannı Emin 
önü Valide kıraathanesi yanındaki mu 
~Ytn eh:ınesinde tedavi eder. 

- Telefon: 2413 1 - ( 236 ) -
4018 

1 - Mektebe girmek için ilk mektep şahadetnamesini ha
iz olan 14 ila 16 yaşında bulunan her Türk vatandaşı matlup 
evsafı haiz ise girebilir. 

il - Mektepten bu sene çıkıp donanmaya gönderilecelC 
mezunlarm noksan kadrolarını doldurmak üzere 18 yaşını ik
mal etmiş ve ilk mektep şahadetnamesini haiz denizciliğe me· 
raklı genç ve gürbüz talebeler de alınacaktır. "Orta Mektep 
müdavimleri tercihan kabul olunur.,, 

III - Kayıt ve kabul ve sıhhi muayenelerinin ikmali için 
1 Temmuzdan 15 Ağustosa kadar müracaat etmek lizımdır. 

iV - Müracaat edilecek mahaller: İstanbul Kasımpaşa
da Deniz Gedikli mektebi müdürlüğü, Ankarada Deniz Müs
teşarlığı, Izmitte Ussübahri Kumandanlığı, lzmirde Deniz Ku 
mandanlığı, Vilayetlerde Askerlik Şubelerile o mahallin en bü 
yük askeri makamıdır. (3748) 

.. 
Tesviyeci 

Sümer Bank 
Ustaları 

İstanbul 
aranıyor 

şubesinden: 
Uıak Şeker fabrikamızda iki, liç ay ıllrecek montaj itleri l~ln 

30 kadar teniyeclye ihtiyaç vardır. TeıviyecilerİD kendilerine ye
rilecek talimat dairesinde müstakilen it yapabilecek kabiliyette 
bulunmaları m~truttur. Uşağa ııönderileceklere iki buçuk lira ye • 
miye il• yol paralan verileceği gibi Fabrikada veya Uşakta yata
cak yu ile öğle yemeği de temin edilecektir. Bu mlddet için U şa• 
ta gitmek iıteyenlerin tercümei bal ve ehliyetnamelerile Şubemiz 
Mubayııat Servisine derhal mllracaatları. [373t] 

Ankara YüksekZiraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden 

1 - Bu sene Yüksek Zira at Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı • 
da yazılıdır: 

a - Türk tab'asından olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
mesine göre kabul edilir) . ı 

b - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 

rı olmamak. 
d - Mesleklerinin icap et tirdiği beden kabiliyeti ve sağ -

lamlıkları baklanda tam teşekküllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve aşı şahadetnamesi vermek. 

e - Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazba
tası getirmek. 

2 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıdaki vesikalarla 
birlikte 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlü ğüne göndermelidirler. 

3 - 'Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Ey· 
lfilün sonuncu gÜnÜne kadardır. 

4 - Evrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler 
Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar 
muayene ettirir. Kabiliyeti be deniyeyi haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

5 - Leyli meccani talebe den staj veya tahsil devresi için 
de stajını veya Fakültesini hır akanlardan veya cezaen çıkarı
lanlardan hükfunetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneye göre noterlikten muıaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

6 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında 
kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle 
rine göre tefrik edilecektir. 

Refikası Sabiha banan lna:liz has
tahanesinde yabnaktadır. Sab;ha ha
nıma haatahanede ameliyat yarılmıı 
V<ı yaralan dikilıriiıtir. Yaraları o ka· 
dar tehlikeli değildir. Bir k:;ç gün 
aonra haatahaneden çıkahi)ec,.ktir. 

Dün haatahanede hemıehril .. ri ve ak
rabaları tarafından ziyaret edilmit -
tir. 

Amele kavgası 

1111111111n11111nıı11 ııını ııım1111 ınıııııı 

Gençlik sahifesi 
... o;}HS'AN SAM ·l~ .... ı 

OKSOROK ŞURUBU 

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe
ler, Tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

8- Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankarada Gazi Or 
man çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. Gençlik sayfasını münderica • 

tımızın l=lalığındc.n dolayı yarı
na bırahmıya mecbur kaldık. Ar
zı itizar ederiz. 

Okıürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık ökıürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her cczanede ve ecza depo-

lannda bulunur. 822 .,. __ _ 

Fenerde Yıldırım cadde•ind., Rem
zi yokuıunda au borularını tamir et -
mekte olan belediye ame:esin a e ~ ı ııh· 
ıin ve Halil ile Dimitri, marangoz Pa
nayot aralarında bir kavga çıkını§ 

O:onitri ve arkadaılar ıtarafından dö- llUlllllİlllllllllllllllllllllllJllllllUUllU 3344 

vülmü,ıer~~va raporu~~ıu.~ ,, __ ~_· n_h_i•_a_r_l_•_r_U_._M_ü_d_iı_· r_l_u..;;· ğ;;._ü_n_d_e_n_: _ı 
Sıfır derecei hanrette ve deniz ·-

seviyeıine indirilmiş barometre bu ıa
bah: 

Saat 7 de 759, saat 14 te 758, de
recei hararet 7 de 19, derecei hararet 
14 te 25,5. 

Azami hararet 26,5. asgari hararet 
16. 

Rüzgir timalden esmiş, ıilrati ıanİ· 
yede azami 8 metreye çıkmıfbr. 

1 Küçük haberler 1 
Tayyare ccmiyetıne yardım 

Ermeni vatandqlarnnızdan Aram 
Geseryan , Kevork Malhas, Serkis ln
ciciyan, Levon Ziver, Mimar Kafafyan, 
Garbiı Arzuyan, efendilerden mürekkep 
bir heyetin , memleketimizin hava kuv· 
vetlerine yardım için aralarında bir tay
yare yardun derneği teıkil ederek faa
liyete geçmelrtıe oldukları haber alın -
mt§br. 
. * .lzmir limanının vaziyeti - De .. 

ruz Tıcaret mudürü Müfit Necdet Bey 
lktııat vekaleti tarafından lzmir liına • 
?1"11~ umwni iltııadi vaziyeti ve liman 
ı§len hakkında bir tetkik yapmağa nıe· 
mur. edilmiıtir. Müfit Necdet Bey dün 
lzmıre hareket etmiştir. 

.• Belediye memurlarına maat - Be
kdıye, dün memurların ücret ve maat
lannı vennittir. 

• Şehrimizde bulunan muhafaza u
mum kumandanı Seyfi Paıa lıtanbul 
muhafaza l<•tki.latını tetkikle meıgul ol
maktadır. Seyfi Paşa iki üç güne ka • 
dar Ankaraya gidecektir. 

"34,584,, metre mik'abı (2000) adet sandıkhk tahta sa
tın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazar
lığa iştirak edebilmek üzere yüzde yedi buçuk teminatlarını 
hamilen 11-7-934 Çarşamba günü saat 15 de Cibalide Alım 
satım komisyonuna müracaatları. (3605) 

lstanbul Mıntakası Varid.at 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Yalova kazası dahilinde bulunan binaların umumi tahriri 
nin icrasına Maliye Vekaletince karar verilmiş olduğundan 
keyfiyet 1837 numaralı Bina vergisi kanununun 41 inci mad
desi mucibince ilan olunur. (3751) 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCO KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TEDIR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 

ikramiye ve 20.008 liralık 
mükafat 

liralık 
bir 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karş>.lığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 - Ucretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek Ü· 

zere 275 liradır. 
10 - Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını 

haiz olan nihari talebe için mikdar tahdit edilmemiştir. 
(3704) 

Marailya Ticaret Mektebine 
Gönderilecek Talebe Kakkında: 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

imtihanla seçilerek Marsilya Yüksek. Ticaret ~ektebine 
bir talebe gönderilecektir. Bakaloryayı ilanal etmış olmak, 
Avrupada tahsiline ailesinin mali vaziyeti müsait olmamak, 
sıhhat vesikasını haiz olmak, askerlikçe ilişiği olmamak, fran 
sızcaya da kafi derecede valaf olmak şarttır. Yüksek Ticaret 
mektebinden mezun olup da bu şeraiti haiz ve yaşları 22 yi geç 
kin olınıyanlar tercih edilecektir. Talipler atasında: 1 -
Fransızca, yazı, tercüme, mükaleme; 2 - Türk tarihinden; 
3 - Türkiye iktısadi coğrafyasından, 4 - Cebir ve hendese
den, 5 - Hikınet ve kimyadan 1 Ağustos tarihinde şifahi ve 
tahriri müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Yukarıdaki şeraiti haiz olanların a - Nüfus tezkerelerinin 
musaddak suretleri; b- Mektep şahadetnamelerinin musad
dak suretleri, c - Askerlik vesikalarının musaddak suretleri; 
d - Avrupada tahsiline ailesinin vaziyeti maliyesinin müsait 
olmadığına dair vesika ile Oda Büro şefliğine 23 Temmuz Pa
zartesi akşamına kadar müracaat etmeleri ve Ankara Ticaret 
Odasınca da ayni şerait dahilinde gene Marsilyaya bir talebe 
gönderileceğinden mezkiir Odaya da müracaat olunabileceği 
ilan olunur <3744) 
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Cumhuriyet Merkez Bankası 
Umum Müdürlüğünden: 

Zirde miktar ve müf,.0datı yazılı paralar 2243 numarah Mevduab Koruma Kanununun 
ı. 7 İnci maddesi mucibince muhtelif müesseseler tarafından Maliye Vekaleti Celilesi hesabına 
Bankamıza devredilmiştir. 

Esham veya varislerinin eJlerindeki evrakı müsbitelerile birlikte ldarei Merkeziye ve şu
belerimize müracaatla bu meblağı almaları aksi takdirde bu paraların müessesemize tevdii ta 
rihinden itibaren dört sene sonra Hazineye İntikal edeceği ilan olunur. (3740) 

Lira Kr. isim Şehir :Ad~ Te.di eden müeuese Tevdi tarihi 

32 70 

123 62 
19 15 

1.201 76 
2 67 
4 97 
4 88 
2 38 
4 26 
4 29 
3 06 
4 10 

206 93 
ı42 74 

47 55 
72 64 
53 11 

162 66 
l5 14 
l'i 01 

177 84 
8 05 
4 ?.7 
2 38 
2 09 
3 03 
4 74 

57 88 
14 71 
14 23 
38 76 

9 27 
3 17 

13 23 
35 60 

41& 24 
49 01 

100 07 
7 66 

167 96 
10 05 
24 51 . 
17 35 

133 41 

43 43 
34 91 
16 20 
65 23 

182 54 
17 12 

175 68 
30 75 
2 04 
2 36 
3 92 
2 61 
3 13 
2 17 
2 61 
2 50 
2-
2 95 
2 64 
4 01 
4 80 
3 64 
4 05 
2 33 

11 48 
&8 61 
10 20 
21 21 
42 87 
2 19 

43 63 
52 46 

109 89 
176 33 

4 23 
7 48 

13 69 
8 90 

12 39 
2 22 

11 04 
2 11 
3 05 
2 83 
2 51 
2 11 
2 24 
2 33 

24 20 
7 30 
3 80 

34 36 
10 64 
5 94 

•1 75 
6 47 

99 84 
250 34 
24 81 
30 16 
16 48 
83 -

., 61 
16 34 
34 07 

6 30 
20 76 

Satt Rumi Beye 

Ragıp Raif Bey 
Hacı Hineyin SadikoEf 
Zeytun zade lbrahim Tmili 
lsmail Ratip 
Th. H. Y oannidi 
S. J. Kohen 
E. Puaaitcb 
M. Sakin 
Salty lsrael 
Thala Abut Ziya 
Hacı Veli Krimmi 
Arif Hikmet 
Theodore Bas&illiou 
St. Demetriadis 
Anestis Demetriou 
Fahreddin bin Mohammeı 
Hakkı Osman bin Murtaza 
Hilmi bin Şefki 
lsmail Hakkı bin Ahmet 
M. C. Magourietoff 
Mahmut, izzet 
Mehmet Ata 
Mme. Emillie Brudigan 
Zoe Dracopoulos 
Mme. Emin Bey Rukiye Hanım 
Mge. Haçaduryan 
Mustafa Mehmet 
Nicolas G. Rabmias 
Formis Rolf 
Mme. A. Rowe) 
MiJ,) et Rowel 
Sadıka Hanım bin Necat 
Mme. Ephrossini Midıael Sarı'J' · 
Skeçeli Mumci Zade M. Naili 
Antonios Sotirioi 
D. Tevfik Salim 
L. Lazarian 
Kanvertad 
Ali Riza bin Ali 
S. H. A!seo 
Hüseyin bin Süleyman 
Melle Nadouha Setha 
Association des Prok'ıMVI Cld 
Ja Mecque 
Gcorge9 Couloutbroı 
Samuel Danon 
Hilmi bin Mustafa 
P. Lüdorf 
Erasmus Mayer'she 
Dr. Pollitz 
Gebrüder Ro•enfelı 
Dr. Nureddin Rami! 
E. Herter 
P. Karavokiros 
Mme. Angele Kusch 
Th. Phot!di 
A. Psalty 
Christine Rocnming 
Mme. N. Tuluciyan 
A. T ranopoulos 
Vahide Hanım 
E. Valic (E. Valie) 
Vehbi Bey 
Mitro Zankowitz 
Sophie Mustaki 
Artin Hogosiyan 
N. Benisch 
lgnace Breitmann 
R. Brindisi 
Berthe Chapelian 
Melle A. Cotsoyannopoulo 
Mus"kdirektor O. Deth 
J. Ebrezian 
E. Georgepoulos 
D. Theodor Grusaendorf 
M. der Hedjador 
Manchaka Hatchadourian 
Mme. St. Jacluon 
Jeffery 
E. Kinkelin 
W. Klebanowski 
J. König 
D. Nicolau Kondja 
Kuhnigh 
Dr. Matcovitch 
Melle. Anna Androwitcli 
G. Bariola 
N. R. Camoppoulos 
Otto Ernat 
J. Guiche 
A. Herter 
P. Metsiı 
S. Miranchachian 
Frederic Möhring 
Osman Nuri Bey 
Mme. C. Pioı 
Mme. Daoud Rousso 
Melle Agnes Sarell 
Rittmeister Schmidt 
Eugene Singel 
Haik Seropian 
Dr. W. Stekepotien 
K. Tokciyan 
Mme. Dr Is. de Taranto 
N Marie Tchilingaroff 
J. Terranova 
Anna Thomary 
A. bin Veled 
H. Ververoğlt· 
Anna Crosser 
C. Momberg 
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: >eniz yollar 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprüba~ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
·---Han. Tel 22740 ........ 

Trabzon yolu 
VA TAN vapuru 10 Temmuz 
SALI 20 de Galata rıhtrmm
dan kalkacak. Gidi,te Zongul. 
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (3723) 4060 

IZMİR SÜR'AT 
ISKENDERIYE yolu 
EGE vapuru 10 Temmuz SA
LI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru İzmir, Pire, 
lskenderiye'ye gidecek ve dö. 
necektir. (3721) 4058 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 9 Temmuz 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3722) 

4059 

Beşik tat icra Dairesinden: Mahpus 
olup paraya çevrilmesi kararlaşbnlan 

hir adet dört gözlü aynalı dolap ve bir 
adet büyük asma saat ve bir adet altı 
dolap üstü camlı büfe ve bir adet gra
mofon altı üç gözlü dolap ve bir adet 
siyah demir karyola ve iki adet sigara 

aandalyesi ve bir a<let somyalı beyaz 
karyolanın dellaliye ve ihale pul resim· 
leri müşterisine ait olmak üzere 15.7. 

934 tarihine tesadüf eden pazar eünü 
s>at 10 dan 12 ye kadar Beyoğlunda Kü 
çük Kırlangıç sokağında 2() ve 42 No. ha 

ne ününde ıatılacağından taljp olan]a -

nn o eün ve o saatte h8ZIT bulunacak 
olan memuruna müracaatları ilin olu -

nur. (983) 

lstanbul Yedinci icra Memurluğun-

dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi -

ne karar verilen Şiıli Samanyolu soka • 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskifehirde Hılil:a mer anbarında fazla miktarda bulu-ıan 

muhtelif boyalar, bakır tak ımları , çivi, cam, at kılı gelvaniı saç, 
otomobiller, hayvan örtüleri, inıaat malz~meai, eğe takımları, ve 
saire az ve çok kullanılmıı, yünlü, pamuklu. keten eşya 15 
Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eskişehirde Merkez anbarıoda 
kısım kısım açık arthrma auretile sablacaktır. 

Bu etya 'H malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman 
Eskiıehlrde Hili"iahmer anbarındaki satış komisyoıtuna, satılacak 
eşya •e mal:ıemeoin nevi ve aiktarlarını anlamak isteyenler de: ' 

A) Aııkara'da Yeııişehirde Hililiabmar aerkezi umumisi ma
haıebeaine, 

B) latanbul'da eski Zaptiye caddeııiade Aksaraylılar Hamuda 
Hililiahmer oyun kağıtları satış deposu müdiriyetine, 

C) lzmirde Hililiahmer merkeıı:iae mlracaat etmeleri iliıı 
( 972] 

-istanbul Üniversitesi Mubayaat 
Komisyonundanı 

(1) Tıp Fakültesi Adli Tıp binaıma kalorifer kazanı vaz'ı 
(2) Universite Merkez bina smdaki su kulesinin taıniri 
(3) Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İşgal ettiği Zeynep 

Hanım Konağının su tesisatı. 
(4) Universite merkez binasının kurşunlarının taıniri. 
Yukarıda mahalleri yazılı dört kalem iş 22 - 7 - 934 Pa • 

zar gÜnÜ ihale edilmek üzere pazarlıkla münakasaya konul -
muştur. Taliplerin Üniversite Mimarlığından alacakları vesa· 
ikle Mübayaat Komisyonuna müracaat edip her gün şartna
melerini tetkik e<febilirler. Ve ihale gÜnÜ saat 15 de teklif e-
decekleri fiatin yüzde yedi buçuk teıninatlarile Miıbayaat 
Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (3566) 

3924 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Istanbul ve Usküdar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için 
muktazi azami 525,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin §Utnamesini 
görmek üzere her gÜn Adliye Levazım Dairesine ve münaka
saya iştirak edeceklerin 22-7-934 pazartesi gÜnÜ saat 14 de 
lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde müteşekkil Komisyonu 
Mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3562) 4043 

ğında 120 numaralı hanede bulunan ha ·----------------------------· lı kanape ve saire Temmuz lSinci paur Bursa yerli Mallar Sergisi açılmıştır, 
günü saat 10 da mahalli mezkurda bulu Bursa Beıincl Yarli Mallar Serpl şelırin eD muhtapm binası 
nac:>k manuna tarafından 120 numara - olan Tayyare llİlıemasında açılmıııır. Sergimizi rllraek, ayni ıa

lı hane önünde açık arttırması yapıla • maada ıifalı BurHnın kaplıcalarından istifade etmek lıteyenler bu 

cağı ilim olunur. (990) 
mOhlm fırsah kaçırmuınlar. (884) 3978 

Lira Kr. 

3 90 

10 77 
5 98 
2 19 

14 86 
147 61 
15 42 
4 35 

13 93 
111 49 

18 42 
35 79 
31 55 

167 20 
82 96 
45 72 

111 46 
4-
2 84 

14 05 
165 86 

16 84 
12 57 
19 12 

1 12 
18 38 
9 98 

70 12 
13 -
32 10 

5 42 
8 03 
4 70 

33 06 
3 31 

129 58 
33 55 
22 43 
53 43 
37 20 
19 02 
2 95 
4 39 

16 76 
10 59 
10 70 
4 70 

2 26 
500-

ıs 10 

49 54 
16 82 
28 73 

isim 

Rosa Micbaliou 

Sidonie Alexopoulos 
M. Rapaıa 
Aimee Cassapian 
Mache Yusuf 
D. AgoU&tini Luigi 
Amedee Franco 
Ebul Fuat Refik Bey 
Kadıköy Ahzı Asker Şubesi 
Hamidiye Şaiste Hanım 
Kebayopoulos, Zia Nerces 
S. M. Mavrocordato 
Mehmet Tahir Bey 
Archangelos Moissiadis 
Osman Bin Hasan 
Demetre Y okas 
Yusuf Rahmi 
S. M. Kasbarian 
Melle Elisabeth Widdecke 
Ali Riza Bey 
Hüseyin lliaı 
Juda Almaleh 
Gabriel Meier 
Ali Çavı,ı,oğlu Ali Ağa 
Mehmet Mazhar 
Mme. Calliopi Arkiniadis 
Nicolas Constantinou 
Mgr. Dhoretheos 
Hacı Kristo Hacı Dimitriu 
lbrahim Ali Riza ve KocapiçalC 
zade Ahmet Hamdi 
izzet oğlu Hacı Mehmet 
Melle. Eudoxia Kambouris 
Stefan Mig!rditchian 
Nadiye Hanım 
Naile Hanım 
Palatinoglou Petro Yovannou 
Rabiye Hanım 
Rahmiye Hanım 
Melle Marie Sahakides 
Salis Leon 
Selim Efendi 
Sıdıka Hanım 
Dr. Stephanidis 
Nasip T erziyan 
Mme. Evyenis Yassifidis 
Zekeriya Fehmi 
Zekeriya Fehmi, Mutaf Zühtü 
ve Hasan Hüsnü 
Zeynep Hanım 
Hacı Ali Ağa 

Hacı Hasan 

J. Yorghi Anastassiadis 
Chr. Hi. Karanfil oğlu 
M. Constantinou 

Şehir Adres Tevdi eden müessese 

Meçhul Meçhul Doyçe Oryent Bank 
Dreadner Bank 
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MiLLiYET PlltfD1BE 28 HAZiRAN ttlC 

n iyi cins ha is 

ve kavruluşun 

Bilgi, tecrii6e ve Ttu-·~1.si§etleri .. 

• 

Bu nefis ve · ı halis ~ kahveyi >. senele11deııberi yalnız 

· terllerine arz·etmış olmakla müftehirdir. 

Y aıulmamalc için firnıaga tlilclcat: 

Misırçarşısı Kapısı Karşısı Kurukahvecl 
Mehmet Efendi Mahdumlan 

Hiç Bir Yerde Şubesi Ve Alakası Yoktur. · · 



Çocugunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içeceği sütü 
taze ve1 sıhhi; birı surette 

-muhafaza edecek 

dir. Orada saklayınız· 
• 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 

u AN 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cnca \akıl Han fstanbal 

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

Tlirklye ft Bankası tarafından teıkil olunmuştur. İdara mecliıl ve mlidilrler 
heyeti ve n::.emurlan klmilen Türklerdeıı mürekkeı> yegane Türk Sigorta Şirk~ 
ttdir. Tlirkiyenin her tara.fında (200) il geçe.a acentalarınııı hepal Türktür. Tür• 
klyenln en mühim müesseselerinin vehankalarının ıigortalat<ıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortala·. nı en iyi şeraitlcı ı apar. Hasar vukuunda zararları ıtır' al ve kolaylıktı 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
öd ar. 

Karac.ğer - Miae - Bı:Hk - ·ıı.ş - Kum hutaııklarına '\ 

TUZLA İÇMELERİ 
VE OTELİ 

Hergün Köpruden 6,30 - 7,35 -8,05- 9,50 · 11 - lS,15 - 15,10- 16,45 de 
Havdarpaşa.ı giden v•ourl onn ırenleri içmelere jtlderler. :1927 

"'tolantse 
Bank-Onl N.V 

Sab•k Batuıseflt F .. ıAmanlC 
aank&!i-• 
~ 
lstanbıA Şubesi 

.... 
Gala- K•rekOY Pala• 
Meydancık Aletemcl Han 

Her ~'"'ıü Ben1<e1 muamele• 

UMUM1 MODOR\.OK: AMSTERDAM. 
9UbOletl: Aın,.t .. rdam, Buen<HI Al .. es, 

lstanbul, Rlo oe ...ıan~ôro, Santos, Sao Paulo 

Beyoğlu dördüncü Sulh Hukuk Mah 

kemerinden: Herok terekesine a.it bulu 

nan bir sandık ıı:ücü teli, bir adet yedi 
mekikli ipek dokuma tezı:aln, bir pa • 

muk deıtere makinesi, bir projek&iyon 

aleti, iki adet kÖpüklü yar1ın ıöndür -

me tübü, bet adet muhtelif tipte ııanli· 

rifüs tulumbalar ve aksamı Galatada 

Danüb Hanının birinci katında satıla • 

cıoğından talip olanlann 12-7-934 tari

hine müaadif perıembe günü saat dokuz 

da mezki'ıT Danüb hanında hazır bulun-

maları ilin olunur. 

Usküdar icra Dairesinden: Bir borç 

lan dolayı mahcuz olup aatılma11na ka 

rar verilen bir adet doru beygirin 11-7-

934 tarih-ine müaadif ÇBr'8Jllba ııünü ıa 

al 11 - 12 de satılacağından talip olan • 

lanıı ye•mi mezki'ırda Fatih alpazarm -

da satılacağından talip olanların yevmi 

mezki'ırda mahallinde hazır bulunan me 

mura müracat'\ etmeleri ili.n olunur. 
(982) 

• .. lllmllllllllEmr:n:ım:1:11111W1 .... .::o:... 1-=:11m:m11amı:mm11W111W1_.• 

• yo 
~ 

n Diş 
Macunu 

D:şlerine eh~mmıyet vermiyen!er sıhhatler:nin esasını ve 
gl!zelliğin sırrını bilmiyorlar demektir_ 
Dişleriniıin gOzel olmamıı istiyonanız sabah ve akıam 

sründe iki defa muntazaman RADYOLİN ile fırçalayınız. , ................ ~ .... . 
• 

Sivrisineklerin sinlrlendlrlcl vı. 
zıltııarı, azaplı bir gecenin all• 
melidir. Niçin beyhude ye re 
lztl raptı eaatler seçlrmell? Flit 
ile bun lan hemen öldü<eblllreln lz. 
Fakat adi ve kat'lyyen tesirden 
Ari oıan haşarat öld!lrücü mayi· 

l'llllf'•=5;~~ lerl kullanmaktan sakınınız.. FLİT J dört hartlı F·L-1-T tedarik ediniz. 
Siyah kuşakh ve asker resimll 

6.-ıllsart teneketere dikkat ve onları 
musirren talep ediniz. 

Umumi Deposu JÜL KREPEtt, İıtınlnıl, Galılı . Voy-wodı Hın No. t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~3844 

.......... 11111 ................................. . 

YEDİKULE 

HAV AGAZI ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadır: 

KOK KÖMÜRÜ (merkezi teshin için) 
ZiFT (sert, orta, yumuşak) 

KATRAN (bilhassa yol inşasını elverişlidir) 
BENZOL ( ham ) 
ASiT FENiK 

,.~-==ıı:m=~ 

HACIE 
~tktrleri, dUnyada i~tlol et n i;- ı 

~-------' Beyoğlu Uçüncü ::ıu ıh nı.kuk 11aııı
li ğinden : 1 - Ali, Abd ullah, l:.min EJı 
dilerle, Fatma, Hatice, Behnane, ~ 
bule Hanımlar Evkaf müdiriyetinin t' 
yian mutasarrıf oldukları 263 lira kı1 
metı muhammineli Kasımpaıada, l{uı' 
aızda, Mezarlık sokağında, eski ve ytıf 
l No. lu arsa izalei ıüyuu zımnında~ 
arttırmaya vazedildiğindcn 13-8-934 P 

rjhine müsadif pazarteıi günü aaat oO • 

beş, on altıya kadar Beyoğlu Sulh ...-
kemesi Baıkatipliğince bilmüzayed• ti 
tılacaktır. Arttırma bedeli ıa-,.,...~ıi ıo' 
haınminenin yüzde yetmiı be~:ni bulııt' 
sa o gün ihafe edilecektir. Bulmadığı ıİ 
dirde en son arttıranın taahhüdü ~ 
kalmak suretiyle ikinci arttırma onb• • 
şinci güne tesadüf eden _3J!-8-934 ~ 
günü saat on beıten on altıya kadar id 
o)una<"ak ve en çok arttırana ihale edil' 
cektjr. 2 - Tarihi ihaleye knr)ı1 • . ,~r 

gi, vakıf icaresi, belediye resmi, dellôlil' 
müşteriye aittir. 3-Arttırmaya iıtirak" 
decekler kıymeti muham=..ınenın yU: • 
de yedibuçuğu nisbctinde teminat ~ 
ıi veya milli bir bankanın teminat 1"' 
tubunu getirmeleri ıarltır. 4 - Artw' 
bedeli tarihi ihaleden beı gün zarfındl 
mahkeme kasasına tediye cdileccktİ'' 
Aksi takdirde ihale fesh ve farkı fi111 

zarar ve ziyan, fa~~ bili hüküm kenditİ' 
den tahsil edilecektir. 5 - 2004 No. l• 
icra ve iflas kanununun 126 ıncı ma,ı. 
desine tevfikan gayri menkul üzerindel' 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer allk" 
darların gayri menkul üzerindeki halı' 
]arını hususiyle faiz ve mc: srafa dair " 
lan iddialarını isbat için tarihi ilandJ' 
itibaren yirmi gün zarfında evrakı rnii 
biteleriyle birlikte satı§ memuruna ınÖ' 
racaat etmelidir. Aksi takdirde haki ... 
tapu sicilleriyle sabit olmayanlar satıl 
bedelinin paylaımasından horic k,lı,1,.r 
Sarlname mahkeme divanhanesinde het' 
kesin görebileceği bir yere aı. ı ı.uştıf' 
Fazla tafıilat almak isteyenlerin 93J.S 
No. ile baıkitabete müracaatları ilan ır 
lunur. (9sS) 

htanbul 4 üncü icra Memurluğu~' 
dan: Yeminli ehlivukuf tarafından ıoıır' 
mına üç bin bet yüz altmış lira kıy,,,e1 

takdir edilen Fenerde Abdi Subaşı ın'" 
hallesinin Fener caddesinde eski 3JO 
mükerrer yeni 298 numaralı maabahl' 
hanenin tamamı açık arttırmaya konul· 
muş olup 4-8-934 larihinde ıarlnanıe ' 
ıi divan!ıaneye talik edilerek 22-&-934 11 

ribine müsadif çarşamba günü saat 1
4 

t~n 16 ya kadar lstanbul 4 üncü icra dl 
iresinden açık arttırma ıuretile satıl•<". 
tıl', Arttırmaya iıtirak için yüzde yeılı 
buçuk teminat akçesi alınır. Mütcra~İJI 
vergi, belediye, vakıf icareıi müşteriY' 
aittir. Arttırma bedeli muhammen k11' 
metinin yüzde yetmiı betini bulduğu ıııl 
dirde ihalesi yapılacak akıi halde en "'' 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üı•'' 
arttırm.'l 15 gün daha temlik edikr<~ 
6·9-934 tarihine müsac1if per~cınhe ,..µ• 
nü ayni saatte muhammen kıymetiııİ11 

yüzde yetmi~ beşini t· tm 

bırakılır. Kanunun 2280 2oa' 
numarah icra Kanununun Jıf 
ıncı maddesine. tevfikan ip0tl~ 
sahih: alacaklılar ile diğ~ abka 
rın ve irtifai hakkı sahiJll ~r :n ; •1 i fi 

ri menkul üzerindeki haklarını ve hu•U~ 
le faiz ve masarife dair oıa. ı .. &... ı ..ar· 11 

evrakı müsbitelerile 20 gün içinde ict-1, 
dairesine bildirmeleri lazımdır. Akıi Jı' 
de hakları tapu sicillerile sabıt olmad'.~ 
ça satıı bedelinin paylaşmasından h•r•I 
kalırlar i,bu maddei kanuniye ahkii,,... 
na göre hareket etmeleri ve daha f,.ı~ 
malumat almak isteyenlerin 933-33 

do~ya numarasile memuriyetimize ın~:, 
caat etıneleri ilin olunur. (9"" 

SATGAZOL ( Karbolineum tipi) Toohanede Levazım Amir· 
SiYAH BOYA (Bilhassa demir için çok elverişlidir) liği Satın ftl~1~!oınisyo11" 

Her lürln malumat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanında oOı 
Metre Hanında satış ,ubesine müracaat edilmesı (928) 3999 Selimiye fırını için "200.0 :..A _______________________ .. ,iki yüz bin kilo un 14. 7. 9J" 

Cumartesi günü saat 14 te 1"' 
palı zarfla alınacaktır. Şartıı1' 
mesini göreceklerin her güJl 1 
Taliplerin belli saattan eY'I, 
tekliflerinin komisyon riyasetJ
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İstanbul Sıhhi müesseseler 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada Verem Sana toryomunda yapılmakta olan 
memurin pavyonunun 6776 lira 89 kuruş bedeli keşifli baki· 
yei inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
24-7 -934 salı gilnü saat 14 te ihalesi icra edilecekir. Şart 
name ve keşifnameyİ görmek isteyenlerin Sanatoryom Baş 
tababetine ve münakasa için de Komisyona müracaatları. 

3970 (3635) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Miidürlüğündenı 

~ Iatanbul Gümrükleri Baş Müdüriyet Dairesi Tatbikat 
Mektebinin bulunduğu salon dahilinde yapılacak olan 681 

lira bedeli keşifli kişe inşası münakasa ve ihalat kanunu· 
nun 18 inci maddesi A fıkrasına müsteniden pazarlıkla mü
nakasaya konulduğundan talip olanların 29 Temmuz 934 
Pazar günü saat 14 de İstanbul ithalat Gümrüğünde müte
ıekkil Komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

3963 (3619) 

ne vermeleri. (39) (325 
3sı• 

• • • 
idareleri İstanbul Le~ 

znn Amirliğine bağlı kıt'a 
müesseselerdeki Hayvanlafll' 
ihtiyacı için 326700 kilo ICll~ 
Ot 21-7-934 cumartesi 14 .1 

kapalı zarfla alınaca1't1• 
Şartnamesini göreceklerİ~;ıı 

her gÜn, Taliplerin belli Bj, 
ve saatten evvel teklif mekt(u~J 
rmı komisyona vermeleri. 4" 

(3347) 3~ 

Umumi Neşriyat ve Yazı lşletİ 
Müdürü ETEM iZZET t 

Gazetecilik 'ile matbaacılık T. /.• 


