
,rakında tayyare ile 
havale varakaları 
başlanacaktır. 

posta ve 
nakline 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

saat ış 

edilmesini 
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liug nbergin Gafı /' 
Siya t Almanlann en :a&y1f taraf• 

!arıdır. Ve Harbıumwnlde mailübi
:Jetleri.,; batlıca ilnili bu aaaflan ol· 
duiu da{arihl bir hakikattir. Harp• 
len aoıır Almanya bir müddet bey
Z>elıınilel iyasette faal bir rol oyııama.
<lığı için ;Almanların siyasi beceriksiıı
likleri pek 0 kadar nazara çarpmı
:tordu. Hitler'in iktidara gelmeaile si
Yaaet sahnesinde daha faal bir rol oy
Daıınağa batladıklarmdan bu yoldaki 
beceriksizlikleri bütün çıplaklığiyle 
ııneydana çıkmağa batladı. 

Amerika Konferansa Bir Teklif Daha Yapıyor 
lktıaat nazın Hugenberg tarafm

dan Londra cihan iktısat konferansı 
iktıaat kontisyonuna tevdi edilen bir 
Dıuhtıra bu becerikaizlik cümlesin
dendir. Hugenberg muhtırası hakkın
da telgraf haberleri kafi miktar ma
lıinıat vermİf olacak. 

Fransızlar Almanyayı tecrit ede
cek olan böyle bir fıraab kaçmn• >· 
lar. Konferansın İkbaat kom.iayonu re 
isi Kolijin, bu komisyon azalarından 
hlÜzakere edilecek olan mevzulara 
dair birer muhbra iıtemişti. Reisin 
konıiıyon içtimalarmdan birinde an
lattığı gibi, bu muhbralan iatemekte
ki hedef, konferans müzakerelerini 
teshil ebnekten ibaretti. Reisin bu ta
lebi üzerine bir çok murahhas heye t. 
leri, mubtıralannı verdiler. Arada 
~ugenberg tarafından tevdi edilen 
bır muhtıra da verilmittir ki bu muh
tıra, kon~eranata müzakere edilen 
m~aelelebn~ mevzuiyle uzaktan bile 
nıunase etı yoktur. 

İnh !f u~~nberg "Garp medeniyetinin 
ılalı namındaki meıhur eaeri ya

zan Spengler'in iddialarnu ileri aüre
l"ek medeniyeti böyle bir akıbetten 
lairtarnıak için Almaııyaya müstem
leke verilmesini talep 8 -.:.tir v 
batı• R ~ • e 
d • a uayanm anaqi içinde bulun-

t U&'UJıad" ima ederek bu memleketi 
enı 1D "f • • 

ıın . vazı eıınm Almanyaya verı"J. 
eıın· ·· ı 

ber 1 ~Y enıek iatemittir. Hugen-
d g, nıustemleke olarak doğrud 
Roiruya Afrika'dan bahaetmektedi.'.' 
ve"'diYaiya iına •uretlle temaa elmekt~ 

er "M d • ler'' lab. . • e enıyeti geri memleket· 
dan ırını kullannıaktadır ki bun-
dufu ~~· B~tık memleketleri ol-

Af ID edılmektedir. 
lllf'uı ır:ı•n lktı_aaı na:aırmın yaptığı 
çiıı Sp erje~ıııi takdir edebilmek i
nazari;ng. er'ın, eserinde ileri sürülen 
dlT. Spe e°':' ıınahiyetini bilmek l&zım
bitatuu, ": er, &arp nıedeniy~~in İn· 
diye mahkfu:8 ve ltalya gıbı tered
r in, Al lelikJ.i ettiği milletle
gôıii nıan milletini mağlup etmeainde 
ilti yn~. Bu Alman müellifine ııöre, 
ri nevı garp medeniyeti vardır: Bi-
b Alınan ve Amerika medeniyeti ki 

u Dıedeniyetler dinamik ve yaratıcı 
~edeniyetlerdlr. Diğeri de mütered-

1 İedeniyetlerdir ki bu da Fransız 
;;' lalya medeniyetleridir. Amerika 
l"ekrb~.nıumide Almanyayı terkede'. 
etnı nıutereddi medeniyetlere yardım 
na ek ve onların harbi kazanmalan
.,;;.;~rdım t;tnıekle medeniyete en bü-

~rbeyı vurnıuttur. Ve harp aon-
raaı dunyaamm an "- . . 
b arı,.; vazıyetine se-
ep te budur. 

Spengler'in bu nazari . b" k Alma .. il yesı ır ço 
- n mue ifleri tarafmd ·ı . .. riihniqt.. y an ı en su-

T reitc~;· e Harbnımumiden evvel 
1- Aıın.aı:..~ ~hareli , gibi mlieJlif. 
tellôn -.:ı. Dl~ fikirlerini 
Y•zmıtlaraa, ha - •sd eserler 
nıilleti baıka ..,Tıı".i -~ da Alman 
altında bulunduruı..:"..i~ tel&kkiyat 
ler'in de böyle bir e~ :ı'ladı. Hit
Mil~i Sosyalist fırkaamm ~~ ıı~b! 
h~laaa eden Ein Volk Olıne Ra kiilerın, 
nı 0

Yeri kendine dar relen mill~t ya ... 
Dıındaki eaer de manıftur. """ 
.1 :"ocak timdiye kadar eserler ile 
~ erı. •Üriilen bu nazariyeyi, reami bir 
.:~! teklinde bütün dünya devlet-
.1 "?1° toplandıkları bir konferansta 
ı en ·· t surnıek gafını yapmak Alman lk. 
riaat ':"'Zınna nasip olınut bir mazhıı.-

yettir. loııdra cihan iktıaat konfe
raııa ·· ı I 1 oy e bir mubittir ki bu nevi e• 
"::Lrdeki neıriyatın tevil ve izah 
" ı~eıini icap ettirir. Kaldı ki eaerin 
ve Dıuelli(in ;_,_. bil . .__.. k .. -.uuı e zı~ere 

'"-• bir teklif teklinde ileri ıür-
nıek. 

-~~genberg'in teklifi tahmin edile-
cegı uz.ere, Almanya.n d'" fk" 
um · · ,. unya e an 

u.mıyeaı nazarında d .• .. . . 
yen mehafil tarafmd Uf~rnıek ıa~ı
l&kki edildi. Ve bu fan bır f?"aat te
lenler araaında Ya.1ıu':Ui..~·g";,.~et bi
duiuna ıüphe etmek bite~·e ul~
dir. Üç giindenberi Alınan he'y"' t~eHgıJ. 
r b • hl e l U• en erg'ın oıu ıraamı tevil etın. kl 
"'"•iuldür. Bir defa tabii muhbrae e 
Ar-- hh h . nın, 
~~il ınura aı . ~ye!lnfn noktaina .. 

rı olnıadığı bildirilmittır. Heyetin 
matbuata yaptığı tebliğe göre 
rtıuhtıradaki fikirler Hugenberg'i~ 
t•hıi fikirlerinden ibarettir. Alınan 

•:Pelinin nıatbuat memuru da nıuhtı. 
ranın Hugenberg tarafından evvelce 
r•~ılnııı fakat her nedense ibraz edi
~lllenıiı bir nutuk olduğunu ve kendi
•ı.::n bir muhtıra istenince tekrar 
:.,k . ağa lüzum görmeden, muhtıra 

. ~nıde konferana iktısat koıniayonu 
l"eıs~':. verdiiini söylemektedir. 
nı •ger taraftan muhtıranın Alman 
rı ":ı~h~as heyetinin reami noktainaza· 
d uguna delalet edecek emareler 
k: ~ok deiildir. Bir defa muhtıra 
n.,~l"erana_a tevdi edilmezden evvel 
""'"'' •1nde ıntişar etnıitli. Sonra ileri 
·~en f"k" 1 liitl 1 ır er tamamı tamamına 

P<ırv'": 11•r~~sının ve Alman milliyel· 
ıı...,..:; ~rının fikirlerinin hulasaaıdır. 

•çındir ki heyetin re•mi nok· 

Konleranata Frann:11 murahha&ları lıon uıuyor düfÜnüyor v,. düıünüyor lıono
ftlYO rlarl. 

Amerikalılar yeni bir 
teklifte bulunacak 

Haftada otuz saat iş prensibinin 
kabul edilmesini isteyecekler 

LONDRA, (Sureti mal..u•ada 
giden arkadaıımızdan) - Herkes 
Amerikan mur<Jhhan M. Moley'in 

getireceği talimah bekleyor.Maa
malih bu talinıahn konlerama ye

( Devamı 5 inci sahifede) 

T .. vlıil ,.dilen (x) Aaal B. ya:111han,.ain d .. n, tutulan eroinfule beraber götürü
lüyor, GedilıpafQdalıi imalathanenin aa /ıif>i Madam Alrodm • • 

Kaçakçılara aman yok .. 
Beyaz düşmanın bir yuvası daha ele 

~eçirildi, tevkifat yapıldı 
Muhafaza KumımdanJıiı teıkili.b 

cidden sıla çabJDl& ve takdire değer bir 
maharetle uyD§lurucu maddel..-. kaçak
çılığı ile diğ..- kaçakçılıkları takip ed&
rek meydana çıkarmııktadır. .. .. 

itte muhafaza teşkilatı dun de mu
hlm bir ıebekeyi meydana çıkannıt ~e 
bunun için sabahtan akpma kadar uç 

> 
yerde arattırma yapmıfbr. 

Bu bulanlar cok müsbet neticeler 
vermiı. ıebeke hbrikası ve harice sevk 

' yerlerile beraber meydana çıkanlmıtbr0 

Madam Al od"t· . l' h • 
k r ı ı ıma at anenm 
apıaında • 

ıraz,.tecderl,. lıonuıuyor. 

tai nazarı old - . 
tiddetli "tir u~ ve ınanmıyanlann 

h 
ı azlan üzerine Al-

man eyetin. ' 
berg .. . ın, m.ea'uliyeti Hugen

uzerıne yu··kl 1 k . . . . d 
aıynlrp k .. e e~e ıtın ıçm en 

M hçı lıiı aoylenıyor. 
kmd k. ~~k!'ın hakiki mahiyeti hak
b b 1 1 ırler birbirine uymamakla 

era er, her halde muhtıranın Al-
ma.~~·- ~a~ına büyiik bir gaf teıkil 
ettıgı aşıkardır. Çünkü husuai de olaa 
nihayet Alnıan lktıaat nazırı g'i.bJ. bir' 
adamın fikirleri demektir. 

Almanya henüz Versailles muahe-

Şebeke nasd çıkanlclı? Neltt bulundu? 
bu iti dün bir muharrlrimiz de yerlerin
de tetkik ve tahkik etmiştir, yazıyoruz. 

Oç ay evvel 
Muhafaza teskili.tı bu yeni ıebekenin 

İp ucunu üç a.Y evvel sezmiş ve takip
lerine başlamı§br. Bu takip sahurlu bir 
•urette yapılmıı ve bütün tedbirler alın
nıııtır. 

imalathane 
Gedikpata.' da Mardik sokağında 22 

numaralı evde Madam Afroditi oturu
yor. Buraaı inıalathanedir. 

Bu madamın, ıimdi Atina'da bulu
{Devamı 2 inci sahifede) 

desinin bağlarından kurtulmuı değil
dir. Harbıumumiden sonra Almanya
ya tahmil edilen ağır sulh ıartlan, ça
lıtkan bir milleti inkiıaf hakkından 
mahrum ediyor diye, Almanyaya kar
tı dünya efkarında büyük bir sempati 
uyanmıttı. Görülüyor ki bu becerik
aizlikler, bu siyasi gaflar, Almanlara 
karşı uyanan sempatiyi İzale edeceği 
gibi, eaaıen ıi7aaeten tecrit edilmiı 
olan Almanyayı daha ziyade yalnız
lığa mahküm edecektir. 

Ahm,.t ŞOKRV 

mnıııııııııııınııııııııııııınıııııınw 

Gazi Hz. ---
Bu hafta içinde teşrifleri 

bekleniyor 
Aldığımız habere göre Gazi Hz. 

nin ıehrimizi teıırilleri yakındır. 
Reisicümhur Hz. nin çarııamba ve
ya perıembe günü Ankaradan ha
reketleri muhtemeldir. 

nıntmtıtlllllllHIDHHtllH!Hlnnttllll 

Dahiliye 
Vekili. geldi 
Şehre inmiyerek doğru 

Yalovaya gitti 

Dahiliye T"klli Şükrü Kaya Bey 
dünkii trenle Ankaradan §ehrimize gel· 
mittir. 

Vekil Bey, Haydruı>a§a istasyonunda 
Vali Muhittin, vali muavini Ali Rıza 
Emniyet müdürü Fehmi B. lerle diğer 
bir ~ok zevat tarafından karşılanmı§br. 

Şükrü Kaya Bey, Haydarpaf& iskele. 
sinde emrine tabais edilen motörle doğ
ruca Y alovaya gitmittir. Vekil Bey Ya· 
)ova kaphcalarmda bir müddet istirahat 
edecektir. 

Bulgar süvarileri 
Memleketimizde ilk defa 

Türk- Bulgar zabitleri 
arasında yanş yapılıyor 

Temmuzun ilk haftaamda Bulgar 
ordusuna mensup 15 zabit ıehrmize 
geleceklerdir. Bu kafileye Bulgar or
dusu auvari müfettiti ceneral Jilkof 
riyaset etınektedir. 

En ileri spor ıubelerimizden biri o
lan atlı mani ıubeainde bu misafirle
rimiz ile ordumuza menaup zabitan 
müsabakalar yapacaklardır. 

Beynelmilel sahada bile bu ıubede
ki ihtısasnruzı genç zabitlerimiz las
tik ettirmiılerdir. lıte bu noktadan da 
burada yapılacak müaabakıılar çok 
entereaan ve zevkli olacağı bedihidir. . 

Misafirlerimiz 2 temmuzda Bulga
riatandan hareket edecekler, 3 tem ... 
muzda tehrimizde bulunacaklardır. 
Kendileri Tokatlıyan otelinde tah•i• 
edilmİf bulunan dairelerine inecekler
dir. 

ilk müsabııka 7 temmuz cuma ırünü 
Takaim atadyomunda yapılacaktır. 

Türkiyede ilk defa yapıl~cak olan 
bu yarıtlar için statta Sipahı Ocaiı ta• 
rıı'-i!ıon terb"bat yapıl-ktadır. 

ikinci müaabaka 9 temmuz pazar 
günü yapılacaktır. 

Kral Faysal 
LONDRA, 26 A.A. - Kral Faysal, 

Londra'dan bugün Edinbourg'a gitmiş
tir. 

1 

Londra mektupları 

Konferansta T. Rüştü 
B.in kuvvetli müdafaası 
Mali İnesele niçin çıkmaza girdi, 

noktai nazarları devletlerin 
LONDRA 

(Konferans sa
lonundan) • Ci 
han ikbaat kon 
feransırun me• 
aa.İıi bir kördö. 

11 iüıü manzara· 
aııu aldı. Her 
devlet kendi ik 
bıadi vaziyeti

ni müdafaa et
mek ve ticare
tini geniılet· 
mek için her 
meaele hakkın

da kendine gö
re bir teklif ile 
ri sürmektedir, 
Mali meaele 
geldi, çıkmaza 
girdi. Bu mese
le ile en yakın
dan alakadar 
olan üç büyük 
devletin ayn ayn ııoktajnazar}an 

Londra: AHMET ŞOKRO 

T evlik Rüstii B. 
ralarm klYmetinde istikrarı timdi. 

Tardır: lik mevzuubahis etmemek. 

1 

m ... ı;.-.Am-•e•rik•••n•o•k•ı• ... ·n·a•"""••'•pa•-••••••(•lhvanıı••••s11;11n11c•i•aa!!!lyr/•""•"•Jlill-' I 

Bulgar ordusu dün 
Sofyayı işgal etti 

Bütün münakalat durdu, gazeteler 
çıkmıyor, herkes evinde .• 

Şehrin her tarafında sıkı bir araşhrma yapıldı .. 
BUDAPEŞTE, 26 (A. A.) - Buda- rülmüılerdir. Gece yarıaı yenid.., sul

peıteye gelen son haberlere göre ordu kastlar olmuttur. Bet kiti öldürülmüı
diiıı aaat aabahm ikisinde Sofya'yı it- tür. Bunlarm içinde Bulııar Komünist 
gal etmittir. Aakeri idare derhal poli· Fırkası Katibi Boyaciyef de vardır. 
sin vasifesini Üzerine almıt ve bir çok Suikast faillerinin kim olduiu belli 
mahallelerde taharriyat yapmağa bat değildir. 
lamıfbr. Sofyada kimse aokaia çıkamamak-

Hususi vesikaları olmadan evlerin- tadır. Hariç ile telefon ve telgraf mu· 
de ailah bulunduran kimseler elleri hııberatı henüz açılmamııtır. Sofyaya 
bağlanarak aakeri hapishaneye götü- (Lütfen sahifeyi çcvirlrı!z) 

Zaro ağa döşeğe düştü 
Bir buçuk asırlık adam bakımsız 
bir halde yavaş yavaş çöküyor 

Aaırhk kağaflDJf 

bir çınar göTdeainin 
içinden çürüyÜp 
ağır ağır devrilitini 
seyretmek iateraeniz 
bugünlerde Zaro A
ğayı Tophanedeki e
vinde ziyarete gidi
niz. 

Zaro, hastıı .• hem 
bu aefer çok baata .• 

Yüz ıu kadar se
ne süren bir öınür, 
korkarız ki artık ao
nuna eriyor. Maaıoa 
fih, bird-bire hü· 
kilin venniyelinı. Za 
ro Ağa, daha uzun 
seneler yatayabilir. 
Yalnız bu y&f&yıfı, 

ömürden sayıllT mı, 
bilmem. 

Dün onu Topha
nedeki tek katlı, ha 
rap barakaamda gör 
düm. Ottan yapılmıt 
yırtık örtülü yatağı üatüne oturmuıtu. 

Ba~ında belediyenin verdiği kapıcı 
kasketi, sırtında yakaıı yağlı bir ce· 
ket vardı. Yüzü o kadar değitmiıti 
ki ilkin tanıyamadım. Baıı, toprağı 

özlemi§ gibi hafifçe yere eiik duru• 
yordu. 

Selam verdim: . ol-
- Merhaba Zaro Ağa. . geçm•t 

(Devamı 5 inci sahifr.de) 
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Muvakkaten ihtiJa etlen koruol oshane 
emri. - Tercüman, ağzı açık kalmıf! 

tercümanı. - Komitenin 

U-7an Apik Efendiyi öldüren 
Hınçak fedaisi Ohaneı Afaryan, hadi
•eyi müteakıp kaçmıt .. da o sün sak
landığı yer ke§folunarak tevkif edil
mişti. Ohanes Afaryanm mevkufen 
iatintaluna baılandığı ...-ada Amerika 
Konaoloau adliye daireain.• müracaat 
etmit ve ayrıca iki tercüman da ıön· 
dermifti. Amerika Konoolo•hane•i, a· 
çıktan açığa hük\ımetin adliyesine mü 
dahale, devletin otoriteaine tecavüz 
ediyordu. 

Bıqmüddeiumumi Bey, konsolosa 
cevabı vermiıti: 

- Ohanes Afaryan, Elizizlidir, Os 
manlı tebaaıındandır. Bu menfur el~ 
nn.yeti itlediğini de ikrar ve itiraf P.t· 
mittir. Kendisini göremezsiniz. Göster 
meğe de kat'iJ'Yen müsaade edemem. 

Konaoloa ve tercümanlar bu cevap 
kartıaında fazla ısrarın beyhude oldu~ 
ğunu anlamışlardı. Yalnız tercüman 
Mister Avsman, şu ricada bulunmu~. 
tu: 

- Sadece, katilin, soğukkanlılıkla 
cinayeti ikrar ettiğini kendi ağzından 
i,itmek istiyorum. Bu kabil değil mi ? 
Baımüddeiumumi Cemaleddin Bey 

tercümanın ricasını bir şart1a kabul t.:l
mi ftİ: 

- istintak dairesinde hulunabilml'· 
,,;7 için Oamanlı olmanız l&zımd1r. 

- Ben, naııl Oımanlı olurum? 

- Başınıza fea giyersiniz. 1uniniz 
de Omıan Bey olur. lıtintak odasında 
müstantik kitibi vaziyeti alrraınız. 

Bu iıte bir orijinalite bulduğu için 
Amerikalının botuna gitmişti: 

- Kabul. 
Ve tercüman Miıter Avıman, başı· 

na feı giyerek: lıtintak oda.sına girmiş, 
katip mevkiine oturmuıtu. Müstan
tik Sadreddin Bey, katili isticvaba 
ba,lam14b: 

- Ey Ohaneı! Söyle bakalım, Apık 
Efendiyi niçin vurdun? Zavallı adam
dan ne istiyordun? Aranızda husume
ti mucip ne gibi bir geçmiıiniz vardi.' 

Ohanes Afaryan, büyük bir soğuk· 
l<anlılıkla, kılı kıpırdamadan, seoi tit
remeden, kekelemeden, gayet tabii 
cevaplar veriyordu: 

- Uncuyan Apik Efendi ile bir vaz 
aeçtimiz yoktu, kendisini tanımazdım 
bile. Komite, emretti, öldürdüm. Yok
aa onunla batka bir alıperİJİm yoktu. 

Müatantik Bey bir ıual daha sor
mu~tu: 

- Peki.li., komitenin emrile Apik 
Efendi:ri öldürdüm! diyonun. Mese
li komite, .. na, fU benim genç kiti-
bım ..• 

Sadreddin Bey tercüman Mioter 

Avam.anı göateriyordu: 
- Osman Beyi öldürme:ri emretse 

aranızda hiç bir sebep yokk- hiç çe
kinmeden, acımadan kıyıp öldürür 
müsün? 

Mister Avsman, gözlerini dört aç .. 
Dllf katile bakıyor, vereceği cevabı 
bekliyordu. 

Ohanes Afaryan, bu •uale de, gene 
ooğukanlıhkla, hafifçe batını ıı,allıya
rak: 

- Tabii efendimi 
Cevabını vermişti. 

Katilin itirafatmı, kendi ağzından 
itibnek merakile batına fea giyen ve 
müstantik kitibi rolünü yapan Ame
rikalı tercüman bey, duyduğu acı ve 
jğrenç itiraflar karfısında hayret ve 
deh,etle donakalmıfb. Komitecilerin 
saf, sadedi!, basit ve cahil kimselerin 
ruhları, şahsiyetleri ve maneviyet1eri. 
Üzerinde yaptıkları leimane tesirlere 
lanetler yağdırmaktaydı. 

Kendisni tenvir ettikleri için bat
müddeiumumi ile müstantik beye te· 
şekkürler ederek çılup gitmiş ve hadi· 
seyi de olduğu gibi sefaretine yazmış
tı. 

Amerika Konsolosluğu ile cereyan 
eden muhabere, tercümanların müşa .. 
hedeleri Sultan Hamide arzolunmUt· 
tu. Hünk&r, adliyecilerin göıterdikleri 
maharetten memnun kalmış, fakat ci.
ni Ohanes Afaryan'ın son leim ve a
cip ifadesi pek ziyade hayret ve taac· 
cültünü, komiteciler hakkında gazabı
nı mucip olmu~tu. 

Ohanes Afaryan idam edildi. Hü
kUmetin gösterdiği şiddet, komitecile
rin ıözünü yıldırmıştı, artık pek bil
dikleri gibi hareket edemiyeceklerini 
anlamışlardı. 

Apik Efendinin katilinin bir gün i
çinde aranıp tevkif edilmesi ve iatinta
kma, muhakemesine Amerika Konao
loaunun müdahale etmek istemesi, la
kin bu müdahalenin suretikat'iyede 
bertaraf edilmif olması ve nihayet ka .. 
tilin bilmuhakeme idamı, komitecilerin 
akıllarını başlarına ıetirmeğe kafi 
bir ders olmuştu. Hükümetin uyanıklı
ğı ve §İddetli icraatı, komitecilerin 
serbest serbest habaset icra etmeleri
ne aet çekivermi§tİ. 

Komitelerin iz'açlarmdan bizar o .. 
lan Ermeni zenginleri de, bu vaziyet
ten memnundular. Bilhassa paditahın, 
maktulün ailesine karşı gösterdiği ala
ka ve teveccüh, hüsni.~:ıiyet sahibi Er
meniler muhitinde çok iyi tesirler yap
mıf, minnet ve tükran hisleri uyan
dırmıştı . 

( Arka..ı var) 

Yarın: 

POSTA KUŞLARI 
-1-

Ermeni Patriğine yazılan tehd itname. - Büyük pehrizimi:ule 
pehrizi bozacaklar. - Kız mektebi karşısında tulumbacı koğuşu. 

ge1en yolcular. iatasyoıı yanında ya- j 
pılmıt bir kampa gôtürülmektedir. 
G...-\zete ve matbaaların kapılarına mü 
hürler vurulmuıtur. Dün sabah hiç 
bir gazete çıkmamıştır. Şimendifer 
men1urlan evlerinden top]anınıf ve iı 
ta.syona nezaret altında götürülerek 
çalı~tırılmıttır. 

Culgar l'adyo merkezi bütün halka 
e v•erınden dışarı çıkmamalarını nef
retmiş tir. 

Dün Sofyadan Taanbrod'a gelen 
semplon ekapresinde, eski Ba~vekil 
Liyapçeff vardı. Fakat hadiseler hak· 
kında malümat vermekten çekinmiş .. 
tir~ 

1014 tevkil 
SOFY A, 26 (A. A.) Dünkü tedbir

ler, aiyaıi cinayetlerle mücadele et
mek içindi. Gayet ırizlı olarak hazır
lanmış olan bu hareketten ve polisin 
düşüncelerinden hall<ın hiç haberi 
yoktu. 

Harekete saat 1 de başlandı. As
kerler en-eli tehrin kapılarını tuttu
lar ve oeyrÜ•efer aaat 3 te durdurul
du. 

Tabarriyat .. at 5 ten 19 a kadar 
siirdü~ 

Pali•in neırettifi bir tebliide 50 

kadar kişinin evinde sil&h ve boınba l 
bulunduğu bildirilmiıtir. Bundan ba~- ı 
ka hüviyet varakaları alm.ıyan 1.014 , 
kiti tevkif edilmif, ve daha bir çok 
sili.it depoları bulunmu§tur. 

Bomba ve tabancalar 
SOFY A, 26 (A. A.) - Polis Mü

dürlüğü, dünkü icraat neticeainde 
muhtelif polls komiserlikleri dahilin· 
de •İlah ve bomba taşıyan 50 kadar 
şahsın tevkif olunduğunu, bunlann 
mahkemeye verileceklerini bildirmek 
tedir. Bu e~haa araaında gayrikanuni 
hareketlerile tanınmış olan ve poli• 
tarafından aranılmakta bulunan bi~ j 
çok komünistler vardır. Bu araştırma ' 
!ar e•nasında 250 kadar tüfek, 600 
tabanca, 200 el bombası, 400 bomba 
kapsülü, bir cehennem makinesi ve bir 
otomatik tüfek müsadere edilmiştir. 

Münakalat btıJlatlı 
SOFY A, 26 (A. A.) - Şehri ıüphe-

1i ethaıtan temizlemek ve kanunun 1 
menettiği silahlap müaadere etmek 
için dün ıece ginşilmit olan icraat öğ , 
leden sonra hitı.ma ermiştir. Müna~ 
kalat tamamile trm.in edilmi~tir. Şe
hir tabii manzaraamı almıştır. Hiç bir 
hi.dise olmamı,tır. 

Elektrık Şirketi muhtelif semtlerde hanımlara havaga:z:ı ve elektrikte pas
ta y2pmak, yemek pi,irmek deroleri ue rmektedir. Dii" de K.adıköyde dersle
r<> b.ı~lanmıştır. Derse 600 hanım i1tıra h elmİ§tİr. Bu du•!e bir yenilik olarak 

Selanikte Konferansı 
- - --

2 temmuz intihabatı için 
bir nutuk söyledi 

ATINA, 26. A. A. - Atina A
jansından : 

Ba,vekil M. Çaldaris dün vapur 
la Selanike geldi, muhacirlarm bü 
tün te,kilatlarmın i,tirak ettikleri 
muazzam bir tezahürle karfılan
dı. Saat 2 de M. Çaldaris 2 tem
muzda Selii.nikte yapılacak olan 
mütemmim intihabat için bir nu
tuk söyledi. Radyo ile nefredilen 
bu nutuk Atinada da ayni zaman 
da dinlendi. 

M. Çaldariı Makedonya halkı
na. kendisine kartı kar,ı gösterdi 
ği iyi kabulden dolayi tefekkür et 
ti ve nutkunda ezcümle, hükfune
tin milletler cemiyeti mali komite 
sine da arzedilmis olan iktisadi ve 
mali programını . tatbik ettiğini 
söyledi. Milletler Cemiyeti mali 
komitesinin Y unanistanın iktisadi 
ve mali vaziyeti hakkındaki rapo 
runun her Yunanlı tarafından dik 
katle okunması tavsiye etti. Hü
kumet samimi siyaseti ile, hariç
te Yunanistanın hüsnü niyetle ha
reket ettiği kanaatini uyandnmı• 
tır. 

M. Çaldaris drahminin istikrarı 
için alınan tedbirleri, hükfuneti
nin Türkiye, Macaristan, Arnavut 
luk ile yaptığı, Yugoslavya ile öte 
ki devletler ile de yapmak üzre 
olduğu ticaret mukaveleleri söyle
di, Londra konferansında hüku: 
metinin yaptıklarının ve heyetı 
musahhasasının Yunan mahsulle
rinin ihracatını çoğaltmak için 
yaptığı teklifi anlattı ve hükfune
tin ziraat programını bildirdikten 
sonra, hariçte Yunan istikrazları 
tahvilatı sahiplerile Milletler Ce
miyeti mutahu11slarının ra~ru
na istinat eden bir esas üzennde 
anlatma yapılabileceği ümidini 
izhar etti. 

M. Çaldarİ• meclise verilecek 
bütçede, hükumetin mali i~lerinde 
yeni bir idare usulü koyaca~ını 
bildirmiştir. B-.vekil M. Venıze
los' a kar91 yapılan suikast. mü~
sebetile nefretini izhar etmı,, faıJ. 
!erin ve suikastı tertip edenlerin 
meydana çıkarılması için hiiku· 
met tarafından tedbirler alındıgı 
sôylemittir. 

M. Çaldaris, hükumetinin fiat! 
kın itimadı sayesinde elinde bulu
nan bütün vasıtaları kullanarak, 
herkesin rahat ve semere verdik 
bir t~rzda calı,ması için memle
kette intiza~ ve sükunu temin ede
ceğini söylemiştir. 

ATlNA, 26. A. A. - Atina A· 
jansından : 

Halkidi.Jtyada bir ayan seçmek 
üzre yapılan mütemmim intihaba· 
tın Atina'da haber alınan ilk ne· 
ticesi. büyük bir ekseriyetim bü· 
kumet namzedi M. Economu'ya 
rey vermis olduğunu bildirmek-
tedir. 

• • 

Kilisede patlıyan bomba 
VA TICA.N, 26 A.A. - Saint • Pier

re l<ilisP•inr ,ı;;n hom1>a it .. yapılan ta· 
arnızun f•_ili olduğu sandan bir adanı 
yalulanmıttır. 

Bir seferde 1600 yolcu 
CENEVRE, ?6 A.A. -- Deniz qırı 

ıremiıi Conte di Savoia bu aabah Nev· 
yark'tan 1,600 yolcu ile ıelınittir. Bt.1 
rakam, bu •ene içinde Amerikadan Av· 
rupa'ya kalkan npurlara binen yolcu 
•ayısının en yülı:seiidir. 

Şarki Çin demiryollan 
TOKYO ?6 A.A.. - Sarki Cin demir

yollarının satın alınmaaı için Mançuri 
murahhaalaı,yle Sovyet murahhasları 
arasında müzakereler baflamııbr. Ja
pon mümeısilleri mü~ahit ııfatıy]e bu
lunmaktadır. icabında mutava•sıt vazi. 
fe~in.i göreceklerdir. 

Rusya ve Küçük itilaf 
PARIS, 26 A..A. - Echo de Paris 

gazetesine göre M. Litvinoff ile M. Ti
tuleıko arvında !'eçen cuma !fÜnÜ e
hemmiyetli bi• konuıma olmuştur. 

Bu srazete Sovyetler birliği hüküme
tinin Küçük itilafa dahil bütün memle
ketlerle tabü ve muntazam siyasi müna
•ebetlere başlamak isteıliğini bu haber 
münasebetile temin etmektedir. 

ispanya kralı oğlunu affetti 
p A.RIS, 26 A.A. - lntranıİ!"eant ga· 

zeteıine •Öre lıpanya'nın eski kralı, 
büyük oiİu prens deı Aıturieı ile zen· 
ğin karısını evlemelerinden dolayı affet· 
mittir. . . 

Bir müddet tehiri mu
nasip görülüyor 

P ARiS, 26. A. A. - M. Hen
derson ile M. Paul Boncour silah 
ları birakma konferansının tehir 
edilmesinin münasip olacağı fik
rindedirler. 

M. Henderson, bu teklifi kon
ferans büroıuna yarın bildirecek
tir. 

LONDRA, 26. A. A. - M. E
den silahları azaltma konferansı 
bürosunun içtimaı da hazır bulun 
mak için Cenevreye girmek üzere 
bugün saat 15 te Londradan tayya 
re ile hareket edecektir. 

LONDRA, 26. A. A. - Cenev 
reye giderken M. Henderson Pa
riste duracak ve M. Paul Boncour 
ile silahları bırakma hakkında 
görüşecektir. 

Hareketinden evvel M. Hen
derson, başvekil tarafından veril 
mit olan anlatma projesinin silah
ları bırakma itinin ilk merhalesi 
olarak bütün devletler tarafından 
kabul edileceği ümidinde bulun
muştur. 

Esrarengiz 
Tayyareler ---
Fransızlara göre Alman 

tayyareleri imiş 
P ARiS, 26. A. A. - Havas A

jansından• 
Temps gazetesi, Berlin üzerinde 

üçarak fehir üzerine, maksadın hu 
su! -bulması icin aleyhtar denilen 
beyannameler. atan esrarengiz tay 
yareler hakkında bir batmakale 
yazmıshr. 

Bu yazıda Temps gazetesi, uçu 
fUD o kadar garip ve inanılmaz 
şartlar altında yapılmasının hiç 
kimse tarafından iyi niyet kabul e
dilemiyeceğini söyleyor. Bu 
hadise silahları bırakma konferan 
sının baıılaması yaklaşbğı bir za
manda, bir Alman hava kuvvetle
ri yapılması için bir propaganda 
ya vesiledir. 

PARlS, 26. A. A. - Havasa
jansı bildiriyor : 

Petit Pariaien gazetesi, Münih
de bulunan ve tayyarecilik alemi
ne mensup bazı zevattan alındığı 
kaydiyle ban malumat netrediyor. 
Bu malôma'ta göre, Almanya da
ha simdiden eyi mümarese edin
mit ve talim görmü' harp tayya
recilerine maliktir ve bu tayyareci 
ler emre amade bir halde bulun
maktadır. Gazete diyor ki : 

" Bizzat nazi fırkası tarafından 
tertip edilmi, olan geçenki Ber· 
lin üzerinde ucus hareketi, artık 
harp tayyarel~ri' bulundurmak i
çin i<ldialara kalkısmak vesilesi o 
!arak değil, belki harp tayyarele
rinin esasen mevcut olduğunun 
bir delili diye telakki edilmek i
cap eder. Münih' de naziler iki fi
lo vücuda getirmişlerdir. Bunlar
dan birisi gönüllü nazilerden, di
ğeri de eski harp tayyarecilerin
den mürekkeptir. Bunlar adeta 
mecburi askeri hizmetlerini ifa 
mek üzre davet edilmi.lerdir. Her 
filoda 22 ila 240 kiti vardır. He
pisinin de üniformaları yenidir. 
Bu üniformaların paralarını ken· 
dileri vermeğe mecbur tutulmak-. 
tadırlar. Yalmz i9sizlere bu parayı 
tediye etmeleri içi'! uzun va~eler 
verilmittir. Egzersısler t~_rcıhan 
ge<"eleri yapılmakta ve mu~afaa 
ordusu zabitleri tarafınd~ ıdare 
edilmektedir. Bu ekzer1ıslerde as 
keri talimler, uçmak, mitralyozla 
endaht usulleri ve ~elsiz telgrafcı
hk gösterilmektedır. Münih'de 
12 ila ıs tayyare bu iki filonun 
emrine amadedir. Harp tayyaresi 
olan bu tayyarelere ıpor tayyare
si ,ekli verilmittir. Tayyareciler 
her dakika orduya kaydolunmağa. 
hazır bulunmaları için talimat ve
rilrnistir. ln~ibat kışlalarda olduğu 
kadıı.•· serttır. Davet edilmi' olan 
tayyareciler arasında hükfunetin 
vermiş olduğu emirleri yerine ge 
tirmekten imtina edenler hemen te 
bassüt veya mecburi hizmet kamp
larıan sevkedilmektedir. Bu iki fi 
loya ait numaralar Almanyanın 
batka mıntakalarında da bu gibi 
filolar bulunmakta olduğuna de
lalet ediyor. 

Eski le-al kendilerıne saadet temennı 
eden bir telgraf çekmiştir. Bu şerait al
tında yeni evlilerin lsviçre veya Tyrol
da kalmak niyetlerinden vaz!!eçerek Fon 
taaıbleau'ya le-al ailesini ziyarete gel. o--
mek ihtimalleri va•dır. Amerikan bütçesinin açığı 

Verdun harbinin yıldönümü VASINGTON, ?6 AA. -- Hazi,,e 
VERDUN . 26 At>. - Ccneral Vev- nezareİ:i m•li seneyi !!e<;e,. cuma günü 

gand, bir~olt mebus belediye reisi M. b;r milyar 750 milyon dolar acıkla ka-
Schleiter ve daha bir'=ok zevatın buzu- patm1~t1r. E .. 1vclki seneye ~it: devrele-
rile Vcrdun harbini~ on yedin~i !ıldö- rinde bu ıeneki gibi açıkla kapatıl-

. ... . , . -~ . 
\ - ~"" ' __ .... . .. - . ..: 

D.Al{i , 

Çif çiyi korumak için: Buğdag(ı 
geni fiat tespit edilecek 

ANKARA, 26 (Telefonla)- Yeni mahsul senui mün"uebetile 
hükıimet Ziraat Bankası vıUıtasile çiltçinin arzedeceği buğdaJvı satın 
almak için yeni bir liat tespit etmek üzeredir. Bu hınuata bir kararna
me nefredilecektir. Bu kararname ile yeni bazı uaslar konulrnası da 
muhtemeldir. 

Bu meyanda ekstra ve mahlıit buğday için iki liat tespiti ihtimali 
vardır. Daha sonra hükümet mübayaa mıntakalannı Ja geçen• seneye• 
nispetle genisletmek taıavvurundadır. 

Hükümetin bir senedenberi tatbik etmekte olduğu buğdayu koru
ma siyasetinin büyük laytlaları görülmüf, çiftçi malını yok liatine elin 
den çıkarmaktan kurtarilmiftir. 

Maarifte geni tayinler 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Maarif te~kiltitı kanunu mucibince 

Müzeler Müdürü Hamit Zübeyir, Kiitiiphaneler Müdürü Hasan Fehmi 
Mektep müzesi Müdürü lsmail Hakkı Beylerin matıfları 70 er liraya çı, 
kanlmıştır. 

Talim ve terbiye dairesi Nefriyat Şubesi Müdür muavinliğine Bile· 
cik ortamektep Müdür muavini Sami, Yüksek tedrisat Şubesi Müdür 
muavinliğine birinci sınıl mümeyyizlerden Mehmet, Teftiş Heyeti Şu
be Müdiir muavinliğine birinci sınıf mümeyyizlerden Mehmet, Orta 
tedrisat Şube birinci Müdür muavinliğine birinci sınıf mümeyyi:z:ler
den Kenan, ikinci muavinliğe birinci sınıf mümeyyizlerden AU.eddin, 
digeı· muavinliğe birinci sınıf mümeyyizlerden Hamdi, ilk tedrisat Şu
be Müdür muavinliğine başmümeyyiz Münip, diger muavinliğe mümey
yiz Salih, Zat l#eri Şube Müdür mu avinliklerine mümeyyizlerden ff;;,.. 
nü ve Ahmet Beyler tayin edilmisl erdir. 

Temyiz mahkemesi raportörleri 
AN KARA, 26 (T elelonla) - 1 emyiz mahkemesine tayin edile

cek raportörler yakında tefrik edilecektir. Raportörlerin on besi bul-
ması mukarrerdir. · 

• 
Muallimler için Ankara ve lstan-

bulda kurs açılıyor 
ANKARA, 26 (A. A.) - Tabiiye ve biyoloji muallimlerinin mes. 

leki bilgilerini arthrmak için bu sen<• Ankarada bir kurs açılacaktır. 
Ecnebi lisan muallimleri için de Fransızca, İngilizce ve almanca 0 J, 

mak üzere diger bir kurs ta lstanbulda açılacaktır. Ecnebi lisan kursla 
rrnın ba,ında Profesör Malche ile beynelmilel şöhreti haiz Amerikalı 
Dr. Soucette bulunacaktır. Ankara kursları Maarif Vekaleti Talim ve 
Terbiye Heyetinden Rüştü Beyin idaresinde bulunacaktır. Kurslar 8 
temmuzdan 8 ağustosa kadar tam bir ay sürecektir. 

Avusturya - Alman 
gerginliği 

BERLIN 26 A.A. - Volff Ajansı 
bildiriyor: · 

Gazetelerin Avuaturyadan aldıkları 
haberlerde, Alman diitmanlrf'ı güden 
bazı Avuıturya gazetelerinin kinli pro
pağanda ile dolu telkift!e•den kurtulup 
uzak kalmağa çalıtanlann gittikçe art
tığı bildirilmektedir. 

Resmi ve yan resmi gazeteler tara
fından hiddetli bir protestoya •ebep ol
mamak için açıktan acığa bildirmeğe 
ce~et edilmiyen bir hakikat, Viyana'· 
da çıkan büyiik "azetelerin satırları a· 
raunda k,.ndini !!'Öıtermektedir. Bu ha
kikat, ıudur: 

Avusturya ehali.inin çok büyük bir 
ekseriyeti, Avusturya ile Almanya ara-
11nda bugün mevcut bulunan ıerginliği 
pek f,.n,. v• tatsız l,ulmaktadır. 

İnkılap bitmedi 
BERLIN, ?6 A..A.. - B••lin yakinin. 

de ki.in Spandan'da J.i• nutuk aöyliyen 
propağanda nıozm Goebbelı, Naıyonal 
Sosyalist inkilabmın bittiği zannına ka
pılmaınak lazım geldiğii aöylemiı, de. 
mittir ki: 

-"Bu inkılap ancak Naıyon~ Sos-. 
yalistler ~evlet dahilinde her ,eyı ellerı
ne ırecirdikten <"onra biU.rn bulacakhr .. 
Nasvonal Sosyalist fr .. k,.,.ıt• __ haricinde hiç 
bir fırka ve hic bi•· teşekkul mevcut 0 1. 
mıyauktır. Bi2ler milletin iradesini ye-. . ,, 
rine getırıyoruz. 

Zelzele 
BA.TAVIA, 26 A.A. - Sumayra a

dasında Sonth B•nkul~n'd• di;n sabah 
5,20 de tiddetli hir zelzele olmuftur. 7 
kişi ölmü~tür. Sarsıntılar Sonrabaya'da 
da duyulmustur. H"lk evlerinden kaçi
r?r· Batavia zelz.ıe aleti, saat 6,20 den 
ıtiharen 3 ıaat bir ıürü zelzeleler kay
detmiıtir. Sata 7,20 de birinciıi kadar 
şiddetli fıir zelzele olmu~tur. 

Hortum 
PARIS, 26 A.A. - Dün saat 15 te, 

Lyon civarında Calbier nahiyesinde, bir 
fırtınadan •onra bardaktan bofllrurca. 
una yağmur olmuı, 150 metre mikilbı 
tıq yığmış olan bir hortum, k~ya se
bebiyet vermeden inmiı ve arazı kaymıf· 
tır. Çamurlar bir kahveden içeri yığıl. 
mııtır. 

Geçen sene buna be~zer. ~r fe~kete 
uğramış olan halk end11e ıçındedir. 

Kalabalığa dalan otomobil 
STROSLAND. 26 A.A. - Rugen a· 

dası yolunda bütün hızı ile ilerliyen bir 
otomobil 80 kişilik bir çelik mığferli
ler müfrezesi ile kaTJıl•tmıı, durmadan 
Üzerlerine yürümüf. 10 kitiyi ağır, 14 
kişiyi hafif surette yaralıyarak geçmiş 
gitmiştir. 

Almanya ve borçlan 
LONDRA., 26 A.A. - Reut.,,. ajansı 

dün, A.lmanya'nın alacaklıları arasında 
mühim ıröriitmeler olduğunu haber al
mııtır. Görüşmeler nikbi.n bir hava için
de olmuıtur. Cünkü :ıannedildiğine ıö
re yarın alacaklıların yapacakları heye· 
ti umumiye toplantıaında, M. Schach e
hemmiyetli tavizatıa bulunacaktır. Ala. 
caklılar, bu sahah t• toplanmışlardır. 

Longchamp at yarışları 
PARIS, ?6 A.A.. - Bu sal,ahki ga· 

zetelcrin hepisi Lone-ehamp'dn yapıhnış.. 
olan at yarı~Jarına uzun sütunlar veri-

1 Kaçakçılara 
Aman yok .. 

(Başı 1 ine< sahifede) 

nan, bir de eniıtesj vardrr. Eroin bura
da yapdmaktadır. 

Yazıhane mı, depo mu ? 
Galatada Oımanlı Bankası arka•mcla 

Taptaı han 5 kat 24 • 25 numaralı ya
zıhane avukat Asaf Bey namına birine 
kiralıdır. 

<Dün Barodan yaptığımız tahkikata 
göre bu ıahıs Baroya yazılı değildit- ve 
evvelce avukatlıktan cıkarılmııtır). 

Gene Galata'da Haın.ilooo1os isminde 
birinin yazıhaneıi vardır. 

itte Gedikpaşada yapılan eroinlerin 
bu yazıhane ıribi yerlere getirilerek ha. 
rice gönderildiği ve içeride de satıldığı 
teabit edilmiştir. 

Haı·ice sevkiyat 1.ilhassa Madam Af
rodi.ti'nin enjAteıi vaı,ıta~ı ilf" yapıldı~ı 

da anlaşılmıttır. 
\Muhafaza teşkilitı. eroin ka~akctlı~ı 

şebekesini bövlece tesb;t ettikten sonr11 
İş arattırma ..,afbaaına girmiştir. 

Birbiri üezrine basılma 
Dün sal.ah mrmurlar evvela Galata'· 

da Asaf Beyin ya?:ıhanesinde ara1t·rm• 
yapmıılardır. Yazıhanede A.•~f Brvin 
hizmetçi•i Yerasimos bulunuyordu. 
Sonra Asaf Bev dP aelmiştir. 

Burada ür buc:-uk kilo kadar eroin ve 
morfin ile kaf"..ak rakmak tası bulunmu:; 
tur. Aıaf BeY ve .Yeraıimo~ Vtlka1an"\: 
rak ErOniyet MüdürlüP.üne götürülmüı· 
tür. 

Ayni aaatle'"de Hamilopuloı'un da 
Gala tadaki yazıhaneıi ar11nm1,t1t". Bu
rada morfin, lngiliz Derbi piyan•o bi
letleri, ecza ve bir~ok fÜpheli mücevhe
rat bulunmuıtur. Hamilopulos h yaka
lanmıtlır. 

Buralar aranırken Gedikpa,adaki 22 
numaralı ev ta•aHut alhnda idi. Bura
sı öğle üzer'İ aranmis ve eroin İmalitha· 
nesi de meydana cıkarılmııtır. Y azıha
nelerin arendığını hu evdekiler ga~iha 
,ezmiı olacaklar ki, bulunanlar eroinle
ri imha etmek te•ebbüıünde bulunmu•-
1ar .. da meydan. brra.lı:ılmamı.tır. Şü~
he Üzerine- 22 nurna•adan ba$ka 20 • 2.J 
numaralı evlerde aranmıs !.ir §ey ç knuı
mııtır. Ancak ?4 numa•ada oturan ek
mekçi Bodo,un k&!"ısr v~ kızı da zan al
tındadd'. 

22 numaradan 24 numaraya bir de
lik vaııtaıile eroin saklandığı veya ka. 
çırıldığr söyleniyor. 

Bu arqtırmalardan &On .. a memurlar 
Madam Afroditiyi de alarak hunun kar 
deşi olan Teofilya'nm Kalyoncukullu
ğundaki evine t"itmi,ler ve o--ası da a
ranmıttır. Bu.-ada biır şey çıkmamıfltr. 

Tahkikata devam olunuyor. Daha. 
bazı şeylerin çıkarılma11 bekleniyor. Mu 
hafaza te,kilatı bu öldürücü maddeyi 
öldürmek için çalıımaktadır. 

yor ve bu yarııa ait resimler neşrediyor. 
lar. Malum olduğu veçhile bu büyük 
mükafat yarııı, Avrupa at yarışlarının 
en mübimmidir ve tatil mevsiminden ev .. 
vel büyük Pariı haftasına nihayet ve· 
ren bir moda ve zarafet nümayişi letkil 
eder. Parise mahsus olan bu nilmayiı 
ümit bağladıkları hayvanları adeta ıeı· 
vik eder gibi haykırıp bağıran halkın 
azazelt:ri arasında ve beynelmilel siya .. 
set ve diplomasi nıahafilinden bir çok 
zevatın huzuı·uyle pek r-ğlenceU blr ıu· 
retle yaptlmı~lır. 

• 
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Spor ve terbiye 
- Otomobil 7anılan •inaaehetile -

Top oyununu cami avlusundan 
•lada aeçirdiğimiz aündenberi spor 
terbiyemiz yontulmaya bqlamıt
lır. 

Sporcunun her9eyden eVYel bir 
centilmen olduğunu yeni yeni anh
Yo1'1JZ. 

Her tekil sporun haveskirları 
herteyden evvel efendidir. Efendi 
nin •iarı ise terbiyeli, ince ve hür
metkar olmaktır. 

Zaman zaman futbol maçların
da tahit olduğumuz çirkin vaka
lar sporun bir beden terbiyesi ile 
b?raber bir kafa ve muateret ter
bıyesi olduğunu da bize hatırlatır 
vb? bu hatalarımızı düzeltmek için 
ıze fırsat verir. 
~aha ziyade atağı tabakanın 

:~~ı~ s~viyeli fertleri arasında gör
ugumuz bu çirkin hareketleri ya
b~ Y~Vat spor terbiyesi, sokak ter
ıyesı ve muaşeret terbiyesi ile 

tepdiJ etmeğe çahtırken yüksek 
hınıf~ mensup bazı alil ruhların da
~ elım hatalara• diiftüklerini gör

dukçe müteessir oluyoruz. 
Geçen cuma yapılan otomobil 

Yarıtlarında maatteessüf böyle ha
diselere tahit olduk. 

Otomobil yarıtları Avrupada en 
YÜksek bir spor sahasıdır. Bu ya
rıtlara giren amatörler ve hatta 
Profesyoneller ıporun ma' n · 

k. . 
1 

asını ve 
zev ını an aınıt tatm . l 
dır. ' 1f ınsan ar-

Bizde de hu yarıtlara ittirik e
~enleBr .. memleketin maruf simaları
ır: ~yle olmakla beraber reka

betı hır ıpor zevki olmaktan ık r Ç a-
: t~marık, aoytari bir ınahalle 
~ udgu yaygarasına çevirenlere de 
esa üf ediliyor. 

Sporun mü ak 
sahasında ). apaı ancak ıpor 
0 · • • e ın, ayağın, irade-
ın, cesaretin b'lh kuvv . . ve ı assa enerjinin 

leni k!~ ile.!ap~lır. Orada kayhedi
kazan:ı:~ ~erı_?de münakaşa ile 
imkanı ar mkanı yoktur. Ve bu 
lıktır kü ~-zaaftır, tımarık-

L> ' ÇUKJ.ÜJ<tür. 
rıer kısım d 

memlekette •P?r a olduğu gibi 
sek •Por h Yenı hqlıyan bu yük. 
medeni C:Y:ıbmıza karıpnlara da 
hareket e 0 m~~ bir insan gibi 
lizımdır. bnelerını tavsiye etmek 

Galibi takdir . . 
kendimize 1 betmelıyız. Velevki 

ga e e Çalmıt olsa bile! 
----__,,..!!_urlıan CAH/T 

Ege İskenderiyeye aid k 
Eğer vapu . 6• ece .. J ru verılen l!lnİr .. 

ııun ıkendenye'ye h k uzerine bu
are et edecekti 

- - r. 

Akay müdürlü .. -.. - - . 
Alray Miidiirlü · - gu yerleşti 

riibaıındak; bi tü~ ~aköyde kö • 
• L• nanın 2 ....,1 lcatuıa P 

ıne.ı Dlbnelı; iizer • ..,_ B L• yerle§• 
daki ........ u ........... 
1_ acente binasmm a . .__ Yaaun. 
"'onu da Aka 'd · yn, -tnım bir 
tir Y 1 areaıne tahıiı -''L · . ...........,. 
Barbn vapu d 

Huouoi .. _..ı ru a gezildi 
tetel.kül eden bey ..... ~t takdir •• 
puruna a-iderd. ı .. ;;,~. do; Baırtnı ';,.~ 
rın Kocaeli tirketinin Ut biçnıittiı-. Ya
v~urlsnna kıymet hi.;il ur "." lztnit 
§undi takdir edilen ıaY,:~kıu-. "--ı. 
Azal dan her biri kendisine a'"!: tehoidir. 
ar '-- ~0re va a ~Ymet koymaktadır. Bunlar Pur. 

çe telif edilerek sahiplerine tebli' heyet. 
Pdacaktrr. aat Ya-

[ BORSA 1 
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26 HAZİRAN 1933 
Akı a m Fiatları 

lstikrazıar ı Tahvilat 
istikraz dahili 98,25 
1933 lıtilır.ra%ı 95.- Erp.ni 19,40 

Şark d. yollan 2.75 Elel<tr;lr - .-
D. Mu.ahhide Tra.m..,ay -.-
Kuponauz sı.zs 

Tünel 
-~ 

Cümrülc.ler 11,75 
Rıhbrru 18.-

Sa1di m.abi 7.- Anadolu ı 44.411 
Baidat 11.75 .. ııı 44.-
T. aakerir• 7,75 rne.ıil ku. 

Pon•uz 
ESHAM 4805 

1, Banka.ar Na· İ •l•fon 
"'• 9,50 Bomonti 13.-
" " Hamiline 9,50 l"erko• 21,86 
" .. Müessiı 102 fıiment0 29.SO 
~na.dolu Hiııe ll.80 ttihat de7 

12.SO 

Rr~~..,•J' 51. $ark dey. 20,9() . ,. 3,55 s.ı, • 2.-
Sir. ı.., ... 2.50 .,. 15.- Ş.r lı: lft. ecaa 2.SS 

ÇEK FIATLARJ 
p•tia 

12.06 Prai 15,94 Lorı.dra 
Nü,o.,k 

717 Viyana 4,40 
tdit.110 511 ı;o Madrit 5,eı 

8 tiôk .. ı 90.!61 &erlin 2, 
A.tirıa 33880 Vi,.ana 4,40 

Cene•re 
81.015 Pe· t e 3.7825 

Sofia 
2,15,ı;;Q Bel ırat 34,92 

Arn•terda.nı 
67.745 Bükr., 79,97 
ı,ıB,375 Moıko•• 1,088 

NUKUT (Sabf) 

KUl'Uf Kur1ı1t 

20 f . Fran•ı• 170 1 Şilin, A •• 25.-1 lattırlin 
ı:, balın· 720 1 Pe:r:eta 18.-

2 Liret 17:! 1 Marlıı: 49.-
2g ~ n '.! tçilı:a 219 1 Zeloti 24.-

116 1 Pen r a 30.-2() • r hrni 25.-ı . ı • . 20 Le,- 24.-2'.> L Yıçı·~ 815 20 Dinar ss.-t .... ~. 25.-21 t:;,1Qr-j, 
84.-

l Çernoy~ - .-
\tr- ç~k 1 Altın 928 120 1 M ec.idiye .13.-

B.a nlı.not 2.4$ 

• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

4 aylık ticaret 
ithalat 22,730,000 lira, 
ihracat 24,962,000 lira 
ihracat ofisince teobit edildiğine a-ö-

re 933 senesinin ilk dört ayı zarfındaki 
ithalatımız 22, 730,000 lira ve ihracab
mız 24,962,000 lira luymetindedir. ih
racat yaptığımız memleketlerin ba§mda 
Almanya ve ithalat yaphğmıız memle
ketlerin batında da ln!'iltere gelmekte
dir. 

Şeker fiatları 
Şeker fiatlannda gayri tabii tereffü 

olup olmadığı Ticaret Müdürlüğünce 
tetkik ettirilmektedir. Maamafih niyasa
da !eker bollanmaktadır. Bir hafta ey. 
ve! 100 vagon teker gelmiş ve Anado
lu ya oatılmııtır. Bir hafta sonra da L • 

, • l()(} Dlr 
licaretanerun vagon !•ker getirt 
ceği haber verilmektedir. Gümrük} de
ki tekerler de ~ıkanlmaktadır. er e-

Ha yvan ihracatımız 
Son zamanlarda, ha van "b 

artmıttır. yeni T- k Y ı raca.tmuz 
muahedesi b d ur.. - _Yunan ticaret 

un a mueuır olmuıtur. 

Bazı küçük bankalar 
Bazı küçük bankaların tatili faaliye

~k k!":ar verdikleri ve vaziyetlerini tet
• 

1~!n . "."""kezlerinden memur gönde
"!mesını utedikleri ba'3er verilmekte
dir. 

Naki Bey bugün gidiyor 
Ticaret umum müdürü Naki B. dün 

de Ticaret Müdürlüğünde me§a-ul olmuı 
v_e Sanayi Kredi Bankaıına da gitmiı
lir. Naki ve Cemal Ziya B. !er bugün 
Sofya'ya ba•<'ket edec.,klerdir. 

Yunan tütünleri 
Alman malumata göre, Yunaniıtancla 

933 senesi nisanına kadar köylü tara
fından 932 mahsulünden 10,105,997 ok
ka tütün oablmı!br. Geçen Jiliıana ka
dar Yuaniıtanda köylünün elinden çıkar 
maımı olduğu 932 mahsulü tütün mik
tan 11,412,722 okkadan ibarettir. 

Petrol ve benzin 
Petrol ve benzin fiatlerinde son gün

lerde görülen tereffü nazari dikkati cel
betmit, burada ve lzmirde ıruntaka ti
caret müdürlüklerince tetkikata batlan. 
DH§tır. Petrol ve benzin tacirlerine gö .. 
re, tereffü, toptan aabtlarda benzinde 
50 para ve gazda bir kuruıtur. Evvelce 
27 kuruıa toptan aatılan benzinin kilosu 
,imdi 28 kuruıa ve petrol fiatı da 20 
kuruştan 21 kuruta çıkmı§br. 

Perakende oatı~larda tereffü niolıeti 
daha yüksektir. 5 litrelik bir ıite ben. 
zin fiatı 100 kuruttan 110 kuruıa çık
mııtır ki, bu fark litrede 2 kurut ediyor. 
Mazot fiatleri da bayii yükselmiıtir. 

Sumerbank 
Sanayi Kredi Bankasının Sumer Ban

ka devri bazırlıklanna ba§lanmııtır. Ti
caret U. M. Naki, Nurullab Esat ve Sa
dettin B. le.- toplanmışlar Te bu huıus
ta görüımüılerclir. 

11 temmuzdan itibaren faaliyete ba§
lıy~ olan Sumer - Bank, Sanayi 
Kredı Bankası memurlanndan iıtilade 
edecektir. Sumer Bank'm lıtanlıulda 
Sanayi Kredi Bankasmm •imdi bulundu 
tu binada bir ıuı....i oı.caı.: ve t~kila
ti. yapacağ, itler daha genİ! ve ıümullü 
olacaimclan Sanayi Kredi Bankaomclan 
büyük olacaktır. 

Bari panayırı 
ihracat ofisine bu s"'1e 6 Eylulde a

çdacak olan Bari !ark sanayi panaym
na iştirak iôn baz, müracaatlar viki ol. 
muıtur. Ofis lktııat vekaletinden bu 
•ene Bari panayınna reımen. iıtirak e--. 
dilip edilmiyeceğini sormuıtur. 

Bu sene buğday bol 
Bu sene buğday mahsulünün bir çok 

mmtalcalarda ld • ·· ··ı- -'-ted" G >ek bu o ugu goru IIlC1l ır. e-
de cift ~ntakalarda, gerek diğer yerler. 
bir t~i::n elindeki mahsulü ıebepsiz 
meailldea d~ elinden çıkarmak iste
te~ı ı!:'g~y fiatle-inde mühim bir 
den eller:ind- !"ostermittir. Geçen ıene
ların endi,.,; ·~~-k mahsul kalmış olan
cudu piyaıa; "fer"!< ellerindeki mev
cenup vilayetİe..f~eclıyermeleri bilhassa 
dar görülmem;. :'. e fiatleri §İmdiye ka· 

• ti' O d " "lr len- · · ı "-'"-' mış • e.t-ecedekj . .....,:-zu e '"""uıue-

iki kuruta kadar dü ~~ır~ay fiatlerinin 
Umumi menılekeı: fi~Uu~ IÖrülmüttür. 
a§ağı olarak bir kıımı"" •eviyesinden 
rülen l:ıu tenezzülün z::.:lakalarcla gö
vaktinde müdahalesi sayeo~ Bdanka&m1n 

il
. . ıne 0n geç mıttir. une 

Ziraat Vekileti, kövliinü., ·ı ... 
d.. .. · k ı ·· ı er111nı Ufunmıyere uzum~uz bir tela 
baZI menfaatperest ellerin yardmıil' ve:. 
rülen bu nevi sukut temayülleri!e eh go. 
miyetli slıretıe metgul olmağa baş..:.."; 
hr. Köylünün umumi rekoltenin kat'i -
surette malôm olmadığı bir zamanda 
b1"'lı olma11 icabetmektedir. Vekalet 

er hangi bir gayri tabii sukullJn önüne 
aeçmelı: için tetbirler alacaktır. 

--<>--
l3 kişilik bir Alman 
.. tayyaresi geldi 

hirD~'i..,Berlinden Yeşilköye 13 kitilik 
T an Yolcu tayy · 1 • • 

ayyare bu ·· B . aresı ge mıflir. 
&Un erlın'e dönecektir. 

Va-Nu Ak d şam an ayrıldı 
Akşaın refik· · · .. 

fama,, fıkrala ımız~ • Aktamdan ak
manların rını. hıkayelerini ve ro
Vili Nü; ~~ aenc;lerdenberi yazan 
ren e d~n Beyın yanndan itiba-

gazetesıle al&ka11ru k t""· - • 
renilmiıtir. eı ıgı og-

Vi. •. N U Bey gazetemize, bunda11 
ıonrakı meaaiıini daha kesif bir 
halde şahsi ne,riyat teşebbüslerine 
hasredeceğini söylemi tir. 

Belediyede 

Yol parası 
Vermeyenler sonbaharda 

çalışbnlacaklar 
Yol paraımı vermeyip te borcunu ça

lıtarak ödeyecek olanların bir listesi 
t~zim _edilmek için Belediye §ubelere 
bir tamim yapmııtır. Bu gibiler sonba
harda yola sevkedilecektir. 

Otobüs servisleri 
Mevsim dolayısile Belediye otobüs 

tarifelerini değiıtirecektir. Bilhassa 
sayfiyelere servis yapan otobüsler daha 
sık harek~t edeceklerdir. 

M. Agache gitti 
Şehir mütehassısı mimar M. Agacbe 

dün Fransaya gitmiıtir. M. Umber da
ha bir müddet ıehrimizde kalacaktır. 
itfaiye mütehassm burada 2 ay kalacak 
raporunu yazıp öyle gidecektir. 

TulOat kumpanyaları 
Bazı tuluat kumpanyalan geçen se

neye ait Darüli.ceze hisselerini verme
dikleri icin bu sene faaliyette bulunmak 
üzere kindilerine müsaade verilınemeai 
tekarriir etmiıtir. 

Eksik ekmekler 
Evvelki gece sabaha karşı Belediye 

muhtelif semtlerde birçok fmnlan tefti§ 
etmiştir. Tefti! sonunda FeneTde 78, 
Samatyada 173, Karagiimrükte 208, 
Şehremininde 97, Eyüpte 173 kilo ek
sik vezinli ekmek müsadere edilmiştir. 

Bentlerin suyu 
Belediye bu sene lstanbulun içecek 

ve kullanacak su vaziyetinin gayet iyi 
olduğunu tesbit etmiştir. lstanbul tara· 
fmm su ihtiyacının büyük bir losmmı 
teıkil eden Büyükdere ve Belgrat orma
nı bentlerinde bu •elV" h.,.. zamankinden 
daha ziyade su vardır, son yağan yağ. 
murlar bentlerde •on senelerde ııörül
memit derecede •u toplamıştır. Terkos 
gölünün su seviyesi de çok iyidir. Her 
ıene bu aylarda baş gösteren ousuzluk 
endişesi bu sene mevcut değildir. 

Poliste 

Mandırada cinayet\ 
Geceleyi-;-bir mandıra 

sahibini öldürdüler 
Evvelki gece Alibey köyü ile Silih

tarağa araomdaki Taıköprü mandırasın 
ela bir cinayet olmuş, mandıra sahibi 
Aslan ağa öldürülınüıtür, 

Cinayet tahkikatı ile Sarıyer jandar
ma kumandanlığı met!!Ul olmaktadır. 
Cinayet henüz tamamen aydınlanmamı§ 
tır. ilk tahkikata göre mandıra sahibi 
Aılan ab bundan iki ay kadar evvel bir 
adamla mua ıneselesinden kavga etmiş, 
adamı fena halrle clöYtnÜflÜr. Dayak 
yiyen adam da Aslan ağa l!'İbi zengin 
birisidir. Yediği dayağm acmnı çıkart
mak istemiş, ve tahminlere göre Aılan 
ağanın yanında çalışan Hüseyin, Os
man, Abbas isminde üç yanaşmayı pa· 
ra ile kandmı•ak Aslan ağayı bir gece 
ansızın öldürmelerini söylemiıtir. Os • 
man Kırşehirden yeni gelmittir. Para 
lafını i!itİnce cinayete oes çıkarmamı§· 
tır. Bunun Terdiği ifadeye nazaran ka
til yanaıma Abbastır. Yanaıma Oıman 
diyor ki: 

"Ben geceliyin uyuyordum. Bir ara
lık silih patladığını İ!ittİm. Hemen u
yandım. Ne olduğunu anlamak üzere 
dı§Bn 9loyordum. içeriye Abbas girdi. 
Ne va~ diye sordum. Bir fey yok, yat 
uyu, dedi. Sonradan öğrendim ki man
d1ra sahibi Osman ağa öldüriilmü§ .• " 

Abbas, Osman, Hüseyin nezaret al
tına alınmıılardrr. Bnnlan para ile kan
dırarak cinayeti i!leten adamın bugün 
yakalanacağı ürr.it edilmektedir. 

Kaçak kağıt 
Alemdarın Cankurtaran mahallesinde 

Şadırvan sokağında Ahmet isminde bi
rinin kaçak SJ!!ara satbğı haber alınınıı
tır. Ahmet Efendi ~ok ihtiyatlı hareket 
ettiği İçin cürmümethut ya.!?mak müm
kün olmamıftır. Bunun üzerine müdi
riyetçe bir on liralık tesbit edilerek mü~
teri sıfatiyle 1-ir memur Ahmet Efendı
ye gönderilmiştir. 

Kaçakçı on liraya 20 deste •'!"ara ~
ğıdı verirken cünnüm~hut yapılnbıl
mit ve tesbit edilmi! olan on liralık da 
üzerinde bulunmuıtur. 

Kaçakçı yakalanmışbr. 
• Galatada Edip B. tütün deposunda 

usta bası Ahmedin üstü aranmıs bir ku
tu içinde kaçak tütün ve 37 yaprak si
gara kağıdı bulurunuıtur. Ahmet Efen
di yakalaruruttır. 

Maarifi• 

Himaye heyetleri 
Bir senelik mesailerinin 

raporu istendi 
llkmekteplerde ı;oeuk velilerinden tq

kil edilen him•ye heyetlerinin bir sene
lik faaliyeti halılonda talim ve terbiye 
daireai bir rapor istemiıtir. Maarif mü
dürlüğü bu raporu yakında a-önderecek
tir. 

Müderris muavinleri 
Yeni ıslahatla Darülfünuna müderriı 

muavini alırunall hakkındaki !artlar de
ğiıtirilınittir. Yeni vaziyette müderriı 
muavinleri tayin olunmakta. imtihanla 
alınacaklardır. Darülfünundaki müder. 
ris mu&Yinl...-i Maarif Vekil etine ve 
ıslahat komitesine müracaat ederek es
ki ~eklin iadesini iıtemitlerdir. 

Altı sınıf yok 
Akın gazetesinin, ilkmekteplerin önü

müzdeki seneden itibaren altı sııufa çı· 
kanlacağına dair verdiği haber asdıız
d1r. Vekaietin böyle bir tasavvuru var
sa da mesele bütçeye ıenede 4 milyon 
kadar bir para tahmil ettiğinden tatbi
kine ıimdilik imkin görülememektedir. 

Tebdilihavaya muhtaç muallimler 
Tebdil havaya muhtaç muallimlere 

yaz tatiline mahsus olmak üzere müsait 
mektep binalarından daireler tahsisi te
karrür etmiştir. Eylulde muallimler İt· 
gal ettikleri yerleri tabliye edeceklerdir. 

Halkevinde sergi 
ilk tedrisat müfetti~leri dün bir top

lanb yapmıılar ve 10 temmuzda Halke
vinde açılacak elitleri sergisi hakkında 
görüımiiJlerdir. 

Tıp fakültesinin yeni tasrih 
dairesi ' 

• Tıp Fakii~teoinin. l~tanbula .nakli d'!
lay11ile te~rıhbane ıttibaz edilecek hı. 
nada yapılması IB.zım!J"elcn tadilat pro
jesi teshil edilmİ! ve bu hususta alaka
dar rnakaınlar yeni müessesenin eski .. 
sinden rok daha fenni ve modem olma
sı husu;unun ~imdide azan itibara al
mışlardır. 

!stenografi imtihanları 
Geçen pertembe günü Darülfünunda 

yapılan istenoıırafi imtihanlarına 21 ki
şi iştirak etmiş, 14 u kazanmıtbr. 

Mesleki sür'at imtihanında yalnız ıe
hir ml!clisi istenograflanndan Kemal B. 
muvaffak olmu§tur. 

Hafif sür'at imtihanında 5 kisi mu• 
vaffalıı olmu~ ve birinciliği Darülfünun 
kurau,dan Zehra Ali H. kazanmıştır. 

Nazari imtihanda 8 kisi muvaffak ol
muf ve birinciliği Şitli Terakki lisesinde 
Ayite H. kazanmıtbr. 

lnhlsarlarda 

15 günde yakalanan kaçak eşya 
lstanbul İnbiaarlar ha! müdürlü&ii ta

kibat memurlan tarafından 1 haziran
dan 15 hazi~ana kadar yani on beş gün 
zarfında müsadere olunan m~vat fular. 
dır: 

1800 adet sigara kağıdı, 178 paket 
asker sigarası, 173 paket halk ıigarası, 
3966 paket köylü oiııarası, 10 deste io
kaınbil kağıdı, 4 adet çakmak, 1500 ki
lo ıarap, 600 kilo sirke, 180 kilo cibre, 
10 kilo ıirke maya11. bir tite f&lllpan
ya, 1 kilo Franou: içkisi, 3 kilo 900 
a-ram MPdok tarabt, 1,5 kilo ltalyan ıa
rabı, 1 kilo Fransız şarabı, 3 kilo 750 
gram muhteviyatı meçhul ecnebi içkile
ri, 12 vaka ela tezkeresiz rakı, lazım ge
len zabıt varakalar yapılmı§, ht. inhi
sarlar basmüdiriyeti tarafından cümlesi 
ihtisas mahkemesine verilmi~lerdir. 

Beyannamesi verilmiyen afyonlar 
Ellerinde afyon bulunan tacirlerin 

beyanname vermeleri icin mtvcut müh
let bitmiıti. Beyannam;, verenler, mal
larım, kinunuoaniye kadar barice sata
bileceklerdir. Beyannameleri verilmi
yen mallara uyuıturucu maddeler lnhi. 
sarı idareıince vazıyet edilecek ve bun
ların bedelleri satıldık~a sahiplerine ve
rilecektir. 

Afyon inhisarı teşkilatı 
Uyuıturucu maddeler inhisarı idare 

meclisi, tayin edilen azasile ve müdür 
Ali Sami B. in i!tirakile toplanmıya ve 
idare kadrolannm tesbitine batlaıruştır. 

Yeni sanayi maafiyet 
listesi hazırlanıyor 

Liste Celal Beyin avdetinden sonra bir 
kere daha tetkik ve neşredilecek 

Gelen haberlere göre lktısat Veka
letince sanayiimizin daha fazla inki
fafını ve aağlamJıimı temin edecek 
mühim himaye eaaılan hazırlanmak
tadır. 

Son senelerde eaaılı bir genitlemiye 
ınazhar olmu~ bulunan aanayiimiz, 
yeni vazedilecek himaye esaılarile 
programlı bir ,ekle konulacak ve her 
kıaun aanayiin bundan sonraki inkişaf 
seyri lüzum görülen nispette himaye
ye tabi tutulacaktır. Tahdidi icap e
den tanayi şubeleri için yeni konula
cak esaslarda icap eden hükümler bu-

lunacaktır. . . 
Bu yeni esaılar B. M. ~eclisını~ 

yeni Tetvikiaanayi kanunu ile . ~-eşrı 
hakkım iktisat Vekaletine v~rdıgı ~e
ni himaye ve muafiyet liıtes~le teın.ın 
edilecektir. Bu listenin üzerınde bır 
an evvel ne§rİ için ehemmiyetle uğra
şılmaktadır. lktııat Vekili Celal Beyin 
Londradan avdetinde liste aon bir de
fa tetkik ve ne§redilecektir. Gelecek 
ayın ilk günlerinde liatenin neşredile· 
bileceği ümit edilmektedir. Listede 
sanayi için azami himaye esasları ko· 
nu!mu~tur. 

Yanlış muamele 
Bir mahalle ihtiyar heyeti 

mahkemede! 
V abram isminde bir adama nüfuı 

kağıdı çıkarmak için hakikate unun ol
mıyan ilmühaber ... ermekten ıuçlu Pan
gıılti mahallesi ihtiyar heyeti aza11ndan 
lomail Hakkı, Kemal, Adil, Nazmi, 
Supbi. Asım, Y aznik Efendilerin ikinci 
cezada duruımalanna baflanıruıtır. 
Bunlar cürmü biribirlerine atfetmiıler 
ve kabahati birinci muhtara yiikletmit
lerdir. Muhakeme a-elmiyen ıuçlulann 
celbi için batlra a-üne bırakılıruftır. 

Leyla Hanımın gardrobu 
Bayram ookağtnda 18 numaralı evde 

oturan Leyli hanımın elbiselerini çal
a.klan suçlu Retat, Nedim, Arifin du
rutmaları ikinci cezada yapılmıtbr. 
Davacı Leyla banun hırsızlan evde 

gördüiünü .. e polise haber verdifini 
söylemiıtir. 

Suçlulardan Nedim "eve misafir a-it
mittik, pazarlıkta uyuıamadık, kadın 
da bizi dava etti" demiş, diğer iki suçln 
ela ayni ıeyi iddia etmitlerdir. 

Muhakeme ~ahit celbi için baJka gü
ne bırakılmııtır. 

Elbiseler çalınmış mı? 
Hereke fabrikasında ameleden bir ka

çının elbiselerini çalmaktan suçlu ahçı 
Ahmet ile çirağı Ynsuhın duruımalan 
dün Ağrrceza mahkemesinde yapılıruı
tır. 

Ahçı Ahmet cürmünü inkar etmiş: 
- lftiradir, demiıtir. 
Çırağı Yuouf ise iki lira alacağına 

mukabil rehin makamında olmak üzere 
bir kat elbise aldığını söylemiıtir. Mu. 
hakeme tahit celbi İçin baıka güne bı
rakılmış, iddia makamı muhakemenin 
gayri mevku( devamını talep ettiğinden 
suçlular serbest bıralohruşlardır. 

ismete tecavüz 
Bakırköyde Zeytinlikte oturan Mela

hat İsminde bir kızın ismetine tecaYÜz: 
etmekten ıu~lu Salibin muhakemesi dün 
Ağırcezacla neticelenıniıtir. Salih 6 ay 
hapse mablcôm olmu•tur. Cezaaıru bitir
diğinden tahliye ediİmiıtir. 

100 çuval sabun 
Gümrük ihtisas mahkemeoinde 100 

çuval kaça!< sabun ııetirtmekl" maznun 
aabun taciri Kerope Kasabyan Ef. nin 
muhakemesi yapılllllf, ehli vukuf ııfa
tile .,,bun fabrikası sahibi Tevfik B. 
dinlenmittir. Muhakeme ba§ka güne kal 
mııtır. 

8ir teftiz muamelesi 
Refika barum isminde bir kadına hak

lu olmadığı halde mal tefviz etmekten 
suçlu İlkin memuru Nazmi Efendinin 
dün ikinci cezada muhakemesi yapılmı,
br. Nazmi Efendi tefviz muamelesinin 
usulünde ve yolunda olduiunu söylemi§, 
mahkeme bu cihetin tesbiti ve ıahitlerin 
celbi için batka güne bırakılıruşbr. 

Yll8yette 

İdare heyeti 
Yeni heyet yakında 

işe b~lıyor 
Ma&§lı olarak te?lcil edilen yeni ida

re heyeti azumdan Enver ve Sabri B. 
ler Ankara'dan gelmitlerdir. Ferruh B. 
de bugün gelecek ve heyet yakında ite 
baılıyacaktır. 

Galatasaray Lisesi 
Galatasaray liseoi tahkikatı icin bir 

komisyon aymnqtır. Bu komisy~n, dört 
senelik sarfiyatı tetkik ederek raporunu 
yeni idare heyetine verecektir. 

100 bin kilo afycn 
Viliyete verilen beyannamelerden ls

tanbul'da .tok olarak 100 bin kilo ka
dar afyon ıtoku olduğu anlaıılmakt dır. 

Cemiyetlerde 

Musiki teavün cemiyeti 
kongresi 

Yeni Türk Musiki Teavün Cemiye
tinin senelik kongresı Binbirdirekte
ki merkezinde yapılmıştır. Kongrede 
senelik mesai raporu olrunmuı, rapor 
beyetiumumiyece kabul edilmittir. 

Şimdiye kadar cemiyete mukayyet 
olup ta aidatlarını vermiyenlerin af
fedilmesine ve bundan sonra aidatla
rın muntazam surette tahsiline, cemi· 
yelle mevcut demirba§ eıyanrn reisin 
maaşatma mukabil tutulmasına, eTVel
ce heyetiidarece muhtelif suçlar!~ 
tecziye edilmit o]an iki azanın. yenı .. 
den cemiyete kaydına ve cenııyett~ 
kayıtlı olup ta aynlmadan tig'i: i:'~.:.
ki cemiyetlerine giren aza aT. a .. 

d 
. amc mucibince takibat ya• 

a nızamn . . · b I . karar venlmıf ve yenı eye 
~~dr:::•?:tihahına geç.i1erek ıunlar ae-

çilnıiftir: . . Hal" 'iri . . 
Riyasete H~yı~ ıt, ! '!c! ~;•· 

liie Hiiaeyin H1lmı, umumı katiplıge 
Mehmet Halit, umumi müfettiıllğe Mü 
nür, Muhasebeciliğe Ahmet Gavsi B. 
Jer seçilmiılerdir. 

Tüberküloz cemiyeti 
Verem hastalığının tel ki kile iıtia-al 

etmek üzere, bir Tüberküloz cemiyeti te
şekkül etmi! ve vilayetten müsaadeıi 
alınmııtır. 

Heyeti idaresine reis müderris Dr. 
Tevfik Salim Pı., ikinci reis müderris 
Dr. Server Kİlnıı1, ikinci reis Dr. Tevfik 
lsmail, umumi katip Dr. Fazıl Şerafed
din, aza olarak ta Dr. Zühtü Beyler se
çilmişlerdir. 

Cemiyet Hilaliahme• 1 stanbul merke
zinde me!iiaİsine ba lamı tır. 

/IJ1:11:~ 
İstanbulluluk 

hodbinlik 
ve 

iki a-ün evvelki (Akfe.m) da (Vi. • 
Nu) arkadatunız lıtanbullulann bod· 
binlilderinden bahoedecetinl aöyliye
rek uau.nca bir yazı yazmııtı. Orta &e• 

viyede bir lstanbullu sıfatile okudum. 
Doiruau pek açık yazı yazan (Viı • 
Nil) nun bu makaleıinden muayyen 
bir mana çıkaramadon.. Acaba mu
harrir yazıaile (latanbullu kendinden 
batkaaıru diifünmiyen bir müıriftir) 
mi demek istiyorduf yoksa (Türkiye• 
nfo buırünkü hali ıtanbullulann lı· 
tanbuldan bafka yeri dütünmemele
rindendir) mi demek iıtiyor? pek bel 
li deiildi. 

Haklı ti.fa se1imi çıkarmamayı hem 
akıl hem ahli..k vazifesi bilirim ama, 
lıtanbullu diye bir tip yaratıp onu 
ha.kil% yere muahaze ebneğe de doğ
ru•u tahammül edemedim. 

Eveti (Viı • Nil) nun dediği gibi ı .. 
tanbullular vaktile ukerlikten muaf
tılar. Ama buna lstanbul ıehri karar 
vermit değildi. Hükômet lıtanbulluyu 
(münevverdir!) diye orduya sokmak 
istemiyordu. Meınıtiyette askerlik iı· 
tisnası kalkınca lstanbullular itiraz , 
mı ettiler?.. Çanakkalenin Kanlıdere, 
Kere...;zdere gibi cehennemlerinde ma• 
hallebici adı verilen on binlerce lstan· 
bullu yatbğını elbette (Viı - Nu) da 
benim kadar bilir. 

Memlekette lstanbuldan batka yer
lere ehemmiyet verilmemesi mesele
sine gelince; bunu evveli. ıayanıtetki~ 
bir iddia a-öriirüm. Bu iddia doğru bi
le olsa, htanbullunun bunda ne suçu 
var? •• latanbullu kaç. sadrazam göıtc
rebilininiz ki; lstanbul lehine mem· 
leketin diğer yerlerini ihmal etmiştir. 

lıtanbullunun yannı dÜ§Ünmemeıi 
fikri de doğru değil. Bugün ki.h res
mi daire, ki.h darülfünun, kah hüku
met konağı yapbğmuz büyük binala· 
rın hemen hemen hepsi lstanbullula
nn aile konakları değil mi idi? Evet, 
lıtanbulda önünü ardını dÜ§Ünmeden 
para oarfeden bir takmı miraayediler 
de görülmiiftür. Bununla latanbullu
ya bir iaraf huyu ianat edilebilir mi?. 
Dünyanın her yerinde küçük tehirler
de para tophyanla.r gelip büyÜk şe
hirde yerler. . . Bu, Pariate, Berl inde, 
Londrada olduğu kadar lıtanbulda 
da böyleyse latanbullunun bundaki 
ıuçu nedir? ... 

Dünyarun her tarafında kasabalı 
büyük ıehirliyi çekemez.. . Bu bir ne
vi coğrafi geçimsizliktir. Li.kin bu 
hal münevverler tabakasma kadar 
çıkmaz. lstanbullunun lstanbulu dü
ıüıımediğine ve bodbi.n olmadığına ls
tanbulun ve lstanbul Şehir Meclisinin 
bugünkü hali kadar kuvvetli ve baliğ 
bir delil bulunur mu? 

lstanbulluyu hn"palamak gibi kolay 
mevzular (Vi. - Nu) gibi kuvvetli ka
lemlere niıpet edilecek bahisler değil· 
dir. 

Esrar tenekesi 
Allah Allah! Dünya da değittikçe 

deiifiyor. Evveli: 
- Esrar küpü! denirdi. Şimdi eora· 

n ıenekeye koyuyorlar. 
Buraada bir ihtiyar yakalamıtlar. 

Tenekelerle esrar kaçmyormuı .. işin 
daha tuhafı bu adam da her fotoğraf
çının önünde batka bir poz alarak ır~
lin gibi durmut ta gazetelere reımını 
çıkarttırmıf. . Bu, ne acı ve garip bir 
zevktir. 

FELEK 

Ergani madeni 
Ana cevherin bulunduğu 

yerde kuyu açılıyor 
Ergani bakir madeni !irketi maden 

havzaoında madenin iılemeğe doğru ha 
zırlıklarmı ikmal için yeniden mühim 
tesisabn yapılmasına kara ... vermi~tir. 

Bu teıioata ait k"!ifler yapılmış ve 
mevkii tayin edilmiştir. Yeniden en e
hemmiyetli bir loommda derin hir kuyu 
açılacak ve bir büyük galeri vücudc ge
tirilecektir. Bu luomı ana cevherin bu
lunduğu mıntalrada olduğundan ehem
miyet verilmektedir. 

Ergani bakır badeninde yeni hattın 
Erganiye ula!maomclan evvel bütün te
sisat hazır olacaktır. 

Seyrişefainde tekaüde 
sevk edilenler 

Seyriıefain memurlarının ~eniz _ve , 
hava müıte§Brlıiı ~d~~~na1 g1ımıe~ıle 
d 1 t meınuru vazıyetını a ma arı uzc-
eve . .. kaid" t · e eski Seyrisefaın mute ın, ey am 

rın . ti . .. h 1· L. k ve era.milinin vazıye en. şup e ~ oır !c • 
le ginni,tir. Mevcut vazıyet:e gore eger 
bunlar da ayni haktan istifade edecek 
lerıe devletin diğer mütekait eytam ve 
eramili ile beraber ve ayni formüller da
hilinde ll1AB! almaları IM:ım gelmekte
dir. Bunların maaşlanrun toptan ikra· 
miye ıeklinde bir defada verileTek alô.
kalanrun büsbütün kesilme•i ihtimali de 
vardır. Yalnız son defa tekaüde sevile
dilen 63 memurun bu taktirde haklan 
baki kalacaktır. 

Soğuk hava vagonları 
depozitosu 

Yaş meyse oevkiyab için getirtilen ,.,.. 
ğuk hava vqonlarmclan gümrük ~dare
rince 1600 er lira d6pozito alınmasından 
şikayet edildiğini yazmııtık. Gümrük 
Başmüdürü Seyfi B. bu paraların alın• 
matı kanuni oldufunu, varonlar muay• 
yen müddet içinde avdet "derlerse de
poıito olarak alınan ve emanette tu.tu~ • 
lan paralann iade edildiğini söyleınıtlır. 

iktısat mütehassısı 
Evvelki gün ıehrimize ııelmiş olHa~ 

Amerikalı iktııat müteheaıtır M. .. . . s ·1 ·ı biılflıl• nes mu11vını fv1. amrnern ı e. Hiı' 
dün ak~am ArKt:.:-a·y~ ~Hrr.ı,tn-. M. hr 
nes irin Ankaıa frtnının nrHıı.ınnıt 
susi bir ,.a"on takılınıtlı. 



Sanat a eminde 
"\ 
1 

Çini hırsıziığı 
Evet!. Gönül razı olmayınca da in-\ 
'anın susması mümkün olmıyor. 

Derhal antikacıya koştum. Ora
daki adamlar böyle bir adamı ta
nımadıklarını söylediler. Bir müd
det menıleketimizde türbedarlarla 
ahbaplık eden bu Rus ressamının 
bugün nerelerde olduğunu ve çi
nilerini nereye sattığını bilmiyo
rum. 

Gerçi: 
"Varakı mihrivelayı kim okur, 

Kim dinler?" 
Amma: 
"Neyleyim kurtulamam tabı 

heııesnakimden" 
Mademki terebantin ve matbaa 

mürekkebi kokan iki İstasyon ara
sında "Azimet Avdet" bir biletle 
seyrisefer etmekteyiz. İnsan ken
di kendine yazmamak için karar 
bile vermit olsa nafile. 

* * * Bundan evvelki yazımda, yazı-
ların, çizilerin müsbet sahalarda 
tesirsizliğinden bahsetmit ve bir 
iki misal zikretmittim. 

Misallerden biri ve fÜphesiz ki 
mühimmi: "Çini" meselesi idi. Bu 
gün yine bu meseleye dönüyorum. 

Çini meselesi nedir? Harikalı 
renkleri, cildi, hututu, ahengi, tar-

• zı tersim ve imali, ve sairesi gibi 
dünyanın hiç bir tarafında misline 
tesadüf etmek imki.nı olmıyan hu
susiyetlere sahip Türk çinilerinin 
yerlerinden koparılıp Avrupa mü
zelerine sabldığı meselesidir, ve 
bunlar hatsiz hesapsızdır. 

Mütareke senelerinde lsmaylo
viç isminde bir Rus ressamile ta
nışmıştım. Bu adam koltuğunda 
boya kutusu cami, türbe velhasıl 
ne kadar şah eser mimari abide
leri varsa gezer, dola,ır ve ekseri
ya çinili tuvaller boyardı. 

Bir gün lsmayloviç'in evine git
miştim. O bana reıinılerini göster
di. 

Uzun uzun resimden, sanattan 
bahsettik. Bahis hararetlendi. 
Mevzuumuz Türk çinilerine ve on
lara karşı olan meftuniyetime in
tikal edince o küçük bir valizden 
bazı çini kırınbları çıkararak ba
na gösterdi: 

- Bak ne güzel feYler diyor
du. Türkler bunların kıymetini bil
miyorlar. Bu çinileri Perapalas 
karşısındaki antikacıdan gayet u
cuz fiatle aldığını söyledi. Ben 
pek beğendiğim bu çini parçaları· 
nın bir kaç tanesinin kopyalarını 
almıştım ve hala bendedir. Ara· 
dan seneler geçti. Bir gün işittim 
ki lstanbuldan yükünü tutarak 
Fransaya giden bu adam Pariste 
resimlerini, Londrada da çinileri· 
ni yüksek fiatle satmıf. Bilahare 
bu çinilerden bir tanesinin Sarı 
Selim türbesin~eki çinilerden bi
rinin ayni olduğunu hayret ve 
deh~etle öğrendim. 

Spor 

Tevfik Ali Bey 
Sadun Galip Beye 

• cevap verıyor 
Dün Sadun Galip Beyin bir mektubu

nu netretmiıtik. Tevfik AU Bey bu mek 
tuba ceva'> vermektedir. 
Sarı~ızılarla Galatasaraylılar a

rasındaki bu münakaıa neye ve nereye 
varacak bilmiyoruz. 

Tevfik Ali Beyin mektubu ıudur: 
1321 tarihinde mektebe kaydedildiği

mi yazmaktan maksadım Galatasaraya 
manevi merbutiyetimin ne kadar eaki 
olduğunu söylemekti. 

Mektepten ayrılarak menfaya gitti
ğimi Sadun Beyin etrafile hatırlıyarak 
iddiamı tasdik etmesi beni cidden sevin
dirdi. Heyeti idarede bulunmam tama
men kanunidir. Çünkü Türk kanunu me
derüainin 57 nci maddesinin birinci 
fıkrası mucibince heyeti cunumiye ce. 
miyetin en yüksek merciidir. Ve bu 
merci bendenizi ikinci reis intihap et· 
mi,tir. Ayni kanunun 68 inci maddesi 
mucibince bu intibaha bir ay zarfında 
itiraz edilmediği takdirde karar kesbi 
kat'iyet eder. Heyeti umumiye içtimaın
danberi dört ay geçtiğine nazaran ben. 
deritzin bu intihabım ıı;ayrı kabili itiraz 
kat'i şeklini almııtır. Heyeti umumiye
nin toplanma tarzına olan itiraza gelin
ce bu da yukarda zikrettiğim 68 inci 
madde mucibince bir ay zarfında yapıl
malı idi. Şimdi buna itirazın hiç bir kıy
meti yoktur. 

Şahsi cihet böylece halledildikten son· 
ra Sadun Beyin ite ait cevaplarını bek
lerim. 

Münakaşalı konferans 
Futbol Hakem Komitesi riyuetinden: 
Komite 1 temmuz 1933 cumatteai gÜ

nü birincisi yapılmak Üzere bir nıüna .. 
kaşalı hakem konferans serisi tertip et
mittir. Bu konferanslar her hafta cumar. 
teıi ve Salı gÜnleri saat 18 den 19 a ka. 
dar devam edecekti•. Konferans mahal
li Halkevinin alt katındaki dershanedir. 

Onümüzdeki mevsim lik ce !!İld maç
larında ehliyetname almamı' hakemle. 
re vazife verilmiyecektir. Ehliyetname 
almak istiyenl.rin bu konferanslara de
vaınl~n UR7A':l itibara alınacaktır. Key .. 
fi}eti bütün klü,ılerin. lıôkem ve yan 
hakemlerinin nozarı dikk••ine koyarız. 

' 1 

Maamafih, uzun müddet müze 
müdürlüğünde bulunmuş olan kıy
metli üstadımız Halil Beyefendi
nin söyledikleri yanında benim hi
kayem oyuncak kabilindendir. Ha 
lil Bey, "Topkapı sarayının Bağ. 
dat köşkünden eksilen çinilerin 
kıymeti yarım milyon liradan faz. 
ladır." Diyor. 

2 • Mart • 933 Sonpostada Bağ
dat kötkündeki gini hırsızlığını 
tekzip eden T opkapı sarayı müze
si müdürü Tahsin Beye verdiği ce
vapta Halil Bey, bunların "Berlin 
sanayii tezyiniye ve sanayii lslami 
ye müzelerinde el'an mevcut ol
duklarını ve bir kaç defa bizzat 
gözlerile gördüğünü Pariste sana
yii T ezyiniye müzesinde, Londra
nın Viktorya ve Albert müzelerin
deki Türk çinilerinin sayısız oldu
ğunu ilave ediyor. Ve Anlatılıyor 
ki çiniler, Rados tabakları ve saire 
nin çok seneler evvel Fransız kon
solosu tarafından Pariste bir mü
zeye satılmışhr. Bu sirkat Tahsin 
Beyin T opkapı müzesine tayinin
den pek çok evvel yapılmıt·· Ata
ğı yukarı kırk bet elli sene evveli
ne ait bir cinayetmit. 

16 - Kanunuevvel - 920 tarihli 
Vakit gazetesinden şu havadi:ıi 
aynen alıyorum: "Selimi Sani tür
besinden dört antika çini aşırıl
mıştrr. Bu çiniler, on sekiz santim 
tulinde sekiz santim arzında dır. 
Beheri on iki bin lira kıymetinde-
d. " ır. 

Yine bir vakitler Borsadaki 
Yetil Türbenin gayet kıymetli çi
nilerinden bazıları ortadan kay
bolmuş ve o zaman Bursa Valili
ğinde bulunan Ahmet Vefik Pa
şanın himmetiyle bu zayi olan par 
çalar yerine yenileri imal oluna
rak konmuş. Bu eklemeler gerek 
renklerinin donukluğu, gerekse 
desenlerinin kabaliğiyle vukuflu 
bir dikkatin göz ucundan kaça
mazlar. 

Bugün bunların mes'ulünü ara
mak faydasız ve lüzumsuz bir ta
harridir. Elverir• ki tekerrürüne 
meydan vermiyecek tedbirlerde 
titiz bir dikkat bulunsun!. 

Elif NACI 

Otomobil yarışında .. 

Fethi Bey neden her zaman 
yaptığını yapamadı? 

23 haziran cuma giinü yapılan oto
mobil müaabakalarnnız çok büyük bir 
alaka ile seyredildi. Hakikaten bu se
ıene alman neticeler geçen senekin
den çok daha iyidir. Ancak bu •por 
ıubesile meıgul olan bir çok karileri
mizden mektuplar aldık. Hemen hep. 
si mühendis Fethi Beyin rekorunun 
çok düşük olmaamdan ıikayetçidir. 
Otomobilcilik aleminde iyi araba kul
lanmasile §eref kazanan bu sporcunun 
böyle bir fena netice almaaı bizim de 
merakuruzı mucip oldu ve hunun sebe· 
bini araıtırdık. 

Fethi Bey, gazetemizin yarııma gir
mek için arabasında bir ay evvelden. 
beri bir hayli tadilat yaptırmııtı. An
cak bu tip arabaların pistonları mem
leketimizde bulunamamaktadır. Pia
tonlann ltalyadan celbi dütünülmüı, 
ancak yarıı tarihi yaklattığı, ve tayet 
bu piıtonlar getirilirse alıımalan için 
asgari 5-6 yüz kilometreyi hafif bir aür'
atl". ı;apmalan elzem olduğundan, ya• 
rı§ ıçın çalıımıya vakit kalmıyacağı 
düıünülerek bundan vazgeçilmiştir. 

Lakin 23 hazirana iki giin kala, F et 
hi Beyin kabiliyetini bilen arkadaıla
n kendisinin bu vaziyette yarıta- gir
mesi için çok ıarar ebnitlerdir. 

Bunun üzerine sporu, spor için ya• 
pan bu arkada§ bu spora kartı olan a
lakayı hızlandırmak maksadile yarıta
ginnİ§tir. Hareket mahallindeyken 
makine gayet iyi çalıtmıf ve ümitveri .. 
ci bir halde bulurunuıtur. Nitekim tu
tulan kronometreye göre Fethi B. ls
tinye yokuşunun başına kadar olan ve 
en mühim virajlan ihtiva eden kısmı 
bir dakika otuz aaniyede ve •aatte 
70 - 75 kilometre bir ıüratle seyrede
rek katetıniıtlr. 

Ancak bu noktadan sonra, piston
daki boıluk dolayııile iştial hücresine 
kaçan fazla yağların tesirile muvak
kat bir zaman için bujiler aksamııtır. 
Bu aksayıf motonın seyrini dütürmüt 
ve bu auretle 2 - 3 kilometre dahilinde 
araba 30 • 35 kilometrelik bir sür'atle 
seyrebniştir. Fethi Bey bu irızanın ö
nüne geçebilmek için bazı tedabir a
larak tamiratımutemadiye garajının 
önüne kadar gelebilmiş ve ondan son 
radır ki motor açdarak 'tam randman 
vermiştir. O noktadan fini,e kadar o
lan mesafeyi araba 100 - 115 kilomet-

Yemekte su içmek 
Yemek arasında su icmek mide usare

sini sulandırır ve hazm~ mani olu!' iddia
sile susuz ve içkisiz yemek yemeği tavsi 
ye edenlere kar!!• yemek arasında su iç
menin hiç bir mazarratı olmıyacağı yapı
lan fiziyoloji tecrübeleri sayesinde anla
tılmı§tır. Mide aıaresinin sudan zarar 
gönnesi doğru değildir. Bilakis yemek
ler ara•ında mutedil miktarda su içmek 
daha ziyade usarenin ifrazını teshil ve 
hazım ve temsil fiilleri.Un kolaylıkla ol
ma11na yardım eder. Mutedil surette 
yemekte içilen !ludan hazmın bozuldu. 
ğunu gösteren hiç bir vaka görülmü~ 

değildir. Hazım hususunda suyun pek 
kıymetli bir kimyevi tesiri vardır. Su 
hazım azasının muhati satıhlannı ıs
latır. Bu suretle onların vazifelerini 
tabii ve salim bir tekilde yapmaları
na yardım eder. Muhtelif guddelerin 
hazun esnasında ifraz ettikleri mayi 
miktarı günde hayli bir yekun tutar. 
itte yemeklerde içilen su buna yar
dnn ede. Hazım borusunun vakit va
kit i.fpazatı yemekler denınundaki 
hail' muzır mevaddın tesirlerine kar
ii kanıla mevcut ve hastalık tevlit e
decek olan bazı aemdar maddelere 
karıı da mayiler en kuvvetli emniyet 
ve tahaffuz vasıtalarıdır. 

Su içmenin ıitmanlık peyda eder 
itikadı da yanlıştır. Belki bahusua ye. 
mekler arasında au içilirse ziyade ye .. 
mek yedinneğe sebep olur ve bu •u
retle fazla yemekten aemen hasıl o
lur. Yokaa hiç bir vakit su içmek fİf
manlık yapmaz. 

Büyülrada 
Dr. ŞÜKRO 
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Dil anketi ı 
Liste 100 

ANKARA, 26. A. A. - T. D. T. c • ..,;. 
yetniden : 

Karıılık1arı ar xno1C"1t.k arftpç;, V(J far•c;;a 

ketimel,.~·ın 100 numaralı liıteıi ıudur ; 

1.- Daireıindo 

2.·- Dedereceıinde 

3.- Raddelerind• 

4.-· • 1-lak.kında 

5- Lehinde 

6.-- Aleyh.inde 

1.- Akabinde - derakap. derltal .. 

8. - Bu bapta 

9.- Bu lıuıuıta - •.• huıuaunda -

10.- Bu takdirde - ... takdirinde -

~ 1.- Tarafındaı:ı - Bi.r ta.raftan, diiıa:t 

taraftan 

12.- Şahıen 

13.- Şifahen - ıifahi -

' 14.- Tabr;reu - tahriri - m 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 den 18,30 kadar Cramofon. 
18,30 ,, 19 Fraaııxca den (ilerle· 

miı olanlara), 
,. Saz (Cennet hanım). 19 u 19,30 

l ,O n 20 
20 n 20,30 

" Su. (Necmiye lıa.Jm). 
., Su (Nihal T e•fi.k Ha-

nım). 

20,30 ,. 21,30 •• Eftal1a lıa.ıuıo, t(em•· 
ni Sadi B. •• arkada,

ları . 
21,30 11 22 n Cramo(on. 
22 ,. itibaren. Ajana haberleri •• ... t ., ..... 

ANKARA ı 
12,30 ~ 13,30 Gramofon. 
18. • 18,45 Fla.rmonik Orke•tra ı Balfe · 

Ou.,erture Die Ziepnerin 
Leodelibea antaiaie Lalane, l
•anovici V alıe La rein• du ma 
tin. 

18,45 .. 19,30 Alaturka Su. 
19,30 • 20. Dana muaikiai. 
20,- Ajana haber1erl. 

V ARŞOV A 1411 m. 
8.05, Cômnaatik. 8.25, Plak. 1310' Pli.k. • 

HaberJer. 15.SS: Pli.k •• Haberler. 16.15: 
PIAJc. - Haberler. 16.50: Plak. Haberler. 
17: ~liatlerin konaeri. 18.20: Halk konseri. 
19.20: konferans. 19.35: Plik. 21: Orkestra. 
23: Kahvehane kon.seri. 23.30: C&%. tlaber .. 
ler. 

VIY ArfA 517. m. 
20: Türltlere dair habralar. 20.401 ,..Mar

•arete" iaimli Counot'nun operası. 23.40: 
Holanda lisanında memleket netri1atı Dana 
muaikiıt 

BUDAPEŞTE 550 m. 
21.20: Stüd7odan. bir temıil. 23.35: ltal .. 

J'•n liaanile memleket propaiandaaı 23.45: 
Hafif muaiki (Oporet •e fantuiJer) .. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21.05: Haberler. - Muıikili pro•ram. 

21.35: Karııık neıriyat. 

PRAG 488 m. 
19.35: Muıikili Almanca. netriyat. 20.10: 

,. Vatanı öiren •• bil" un•anh muhtelif kon .. 
feranılar. 2035: ,,Şeytan du•arı" iaimli ope
rateınilt 

BÜKREŞ 394 m. 
muaik:iai. 18: Karıtık. konaer. 20: Darülfü .. 
nun dersleri. 21: Tasan.ni. 21.25: Radyo or-
lc:eatraaı. 22.20: Konserin de•anu. 24: Fran
aızça memleket propaıandaaı. 

re ile katetmiıtir. 
Fakat 2 • 3 kilometrelik mesafede 

kaybolan zamanı bu kadar sür'at bile 
kapatamamıf ve Fethi Bey de mecbu
ren böyle bir netice elde etmiıtir. 

Romen tenisçileri geliyor 
Atletizm Federasyonu Tenis Komi

tesinden: Milli Tenis oyuncularımızla 
çarpıtmak üzere Romanya Milli Tenis 
takımı 28 haziran çarşamba günü ıeh
rimize ıı;elecek ve ilk müsabakasını 30 
haziran cuma günü Fenerbahçe kortla
rında yapacaktır. Program tudur: 

3() haziran cuma ırünü saat 15 de. 
1 Temmuz cumartesi saat 17 de. 
2 ,, Pazar günü ,, 15 de 

(Kadıköy F enerbahçe klübü) 

.. 

ye 

Anlaşamamazlık 
Muh•in nihayet Cemileden vadi kopar 

mrştı. Genç kadın ertesi gün saat dört
te apartımana gelecek. Ayrıldılar. Or
kestra başka bir tanıı;o çalarken Cemile· 
yi tanıdıklarından bir diğer delikanlı 
dansa kaldırdı. Fakat ırenç kadm 
hep vadini düşünüyordu. Haki· 
katen onun apartmanına gidebilmek için 
kendinde cesaret bulabilecek miydi? 
Çok ısrar etmişti. Bugün atlatamadı. 
Sonra Muhsin hoşuna da ıı:itmiyor de
ğildi. Fakat bir zaaf anında böyle bir 
vaatta bulunacağı da hiç aklına gelme
mişti. Hem bunda üstüste içtiği şam 
panyalann tesiri de yok değildi. 

Dan8 bittikten sonra kocası eeldi: 
- Artık gitsek, Cemile, dedi: 
- Na,ıl istersen. 
Otomobilde zihmi hep bu mesele ile 

meşgüldü. Gidecekti. Lakin bir arka
da, gibi oturup görüşmekten maada bir 
ıeye fırsat verır.iver.~kti. 

"" "" "" Muhsin apartmanda. Heyecanla genç 
kadını bekliyor. Saat dördü on dakika 
geçmi~ti. Fakat malum ya, kadın kısmı 
daima geç !?"elir. Hele sevildiklerini bil
dikleri Uıman .... 

Belki onuncu defa kanapenin, üstün
deki yastıkları düzeltti. Saat beş oldu, 
beş bu~uk oldu. Ne gelen var, ne giden!. 

M.ıhıinin fena halde canı sıkılmağa 
başlamıştı. Bi• kitap alıp okuyacak ol
du, ne gezer? Satırlar gözlerinin önün· 
de karncalaruyordu. 

Nihayet telefon ~aldı: Uzaktan bir 
kadın, Cemilenin sesi: 

- Muhsin sen misin? 
-Evet, benim. Bir hucuk saattir bek 

lıyorum. insan verdiği -sözü böyle mı 
tutar? 

- Kızma efendim. Dün e;ece sonunu 
dütünmeden sana bir sözdür vermiş bu_ 
lundum. Fakat bugün kendime gelince 
bunu ~ok tehlikeli buldum. 

Muhain fena halde içerlemişti. Muha
berenin kesilmiyeceğini bilse. telefonu 
ayağının altında parçalıyacaktı. 

Cemile: 
- Hafta içinde bize geldiğiniz za

man başka bir mülakat günü tayin ede
riz, dedi.. 

Muhsin artık dinlemiyor, sadece: 
- Pek aıa, pek aıa, diyordu. 
Ahizeyi kaparken Cemilenin her za-

manki kahkahası yine telin ucunda çın
ladı. Artık her ıey bitmişti. Bir daha o 
kadının yÜzünü görmeğe tahammül e
demiyecekti. Durun dururken kendini 
ne diye azaba ve ı~ınaba soksun .. 

"'"" "' Aradan bir hafta geçmiıti. Cemile 
kanapeye uzanmıı, ağlıyordu. Kocası 
ile adam akıllı kavga etmişlerdi. Böyle 
haksız ve egoist adam olamaz. Neler. 
söylememiıti, ne hakaretler etmemiıti 
yarabbi! 

En sonunda kapıyı suratına vurur 
gibi çat diye vurup, çıkıp gitmişti. Genç 
kadın kendisini candan teselli edecek 
birine muhtaçtı. Bir dost, bir arkadq, 
yahut bir aevgili ..• 

Birden Muhsinin hayalı. sözlerinin ö
nüne ıı;eldi. Ona kaqı geçen sefer ne 
zalim davranmıı, zavallıyı beyhude ye
re beklebnişti. Hazır bu vesile ile ku· 
surunu da affettirebilirdi. Hemen tele
fona yapıttı: 

- AUo, AUo! 
Saat dört, Muhsin her halde evind ... 

d!r· Yüzü gÜldü. Çünkü Muhain evdey
di, cevap veriyordu: 

- Yavrum, lı8l8 bana dargın mısm? 
O '!ündenberi hiç bize ıı;elınedin. Hal. 
buki ben, bak kabahatimi unutmadım. 
Onu affettinnek için buıı;ün sana gel
mek istiyorum. 

11'4.hsinin yüzü buruıtu. Genç kadına 
kartı İçinde hiç te eski iıtiyakı duymı
yordu. Zaten onun da sözüne i.nanılır 
1n1? Belki gene vadederde gelmez. in
san oğlu bir defa aldanır. 
Hanım bu ziyareti ıı;eçen defa pek 

tehlikeli bulurken, ıimdi fikrirü acaba 
neden değiıtircli? 

Sonra Muhsin saat bette batka bir 
kadına •Öz venniıti: 

- Affederainiz hanımefendi. d<!di, 
evvelce batka bir ı.dma söz venniı ol
duğum İçin oraya ıı:itmek mecburiyetin
deyim. 
Kadın telefonu kapattı. Kendi ken

dine: 
- Ah, bu erkekler, dedi, geçen de

fa iyi ki gitmemiıim 
Muhsin de söyle dütünüyordu: 
- Kücük hanım bizi oyuncak zan. 

necliyor. Söz verdiği zaman değil, canı 
istediği zaman gelecekmit-

Bu anla•amamazhktan ikisinin de zi
yanını kabul etaek bile, muhakkak ka· 
zanan birisi vardı: Cemileni kocası ... 

1 İs ve isçi 1 .___ __ 
Milliyet bu aütanda it w ifçi uti
yenler• taıı~ut ediyor. lı ııe İfçİ 
ilfiyenler bır mektupla lı büro· 
mu.sa müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
Askerliğimi yaptım. Tah•ilim var• 

dır. Müesseselerde katiplik veya da
hili harici bir it arıyorum. Ayda yir
mi liraya çalııırım. 

Gedikpa§a cami sokak tebhirhane 
karım NO. 12 Hüseyin Cemalettin 

• * * 
Türkçe, Rusça ve Rumca biraz da 

Fransızca bilir namuslu bir genç tren 
vey:ı. vapur kumpanyalarında bilet
cilik veya buna benzer bir iş arayw. 
Adres ; Kadıköy iskemle sokak No. 18 
kahvede Salih oğlu Tevfik. 

-'l:· ..;. ol' 

Okus yazar güçlü kuvvetli bir Türk 
genci lwndine i§ arayor. Hüsnühal er
babından olduğunu her vakit ispat e
debilir. İş Bürosu Eyüp M. H. 

"' "' '\\ 
21 yaşındayim türk tabalı yeni türk-

çe, fransızça, italyanca bilirim, her ne iş 
olursa olsun raziyim. kefilim var. Hay 
darpaşa yeldiğirmen Uzun Hafız sokak 
N o. 183. Mordo Zamboca. 1 

ursayo 
~~~--~-..:=-~ 

Mahmut Yesari'nin 
olan arının 

Bursa Kaplıca ve Otelciler Cemi- 1 
yeti, bu sene de gazetecileri Çekirge· 
ye davet etti. Gezdik, gördük, eğlen
dik ve döndük. 

Buraa yolunda ne kadar neteli idik. 
Bu dört günlük seyahati hiç bitmiye
cek sanıyorduk. Halbuki lstanbul yo
lu, ne kadar uzun geldi bize •. Matba
aya girergirmez arkadatlar, etrafımı 
aldılar: 

- Yediğin içtiğin senin olsun .. 
gördüklerini bize anlat 1 

- Peki, dedim, anlatayım, fakat 
hangi birini anlatayım ve seyahatin 
neresinden baı1ıyayım? ... 

- Neresinden istersen •• 
- Dinleyin anlatıyorum .. 
Ve baıladım: 
Vapurumuz, Mudanya iskelesine 

yanatırken Halil Lütfü Bey, uzaktan 
siyah fapkalı birine seslendi: 

- Merhaba! Riyaaet makamı .. 
lıaret ettiği zat, "Milliyet.,in Bur

sa muhabiri Derviş Beydi. Gazeteci
leri, sade meslekdatlık gayretile de
ğil, reisi bulunduğu Kaplıca ve Otel
ciler Cemiyeti namına kartılamağa 
gelmiıti. 

Derviş Bey, tavrındaki ağırlıkla, 
hakikaten bir cemiyet reisinden ziya
de biı· riyaset makamını andırıyordu. 

Bize ilk sözü ıu oldu: 
- Otobüste yeriniz hazır!.. 
Mudanya -· Bursa yolunda itliyen 

otobüslerin muhakkak ki en rahat ve 
en emniyetlisindeyiz. 

Yerimize yerleıir yerleımez otobüs 
kalktı. Yirmi dakika sonra Nilüferi 
geçiyorduk. Ömer Riza Bey atıldı: 

- Yolun yarısını böyladık ! 
Ve ilave etti: 
- Y arun aaate kadar "Mahnııaİ• 

burıa,, dayız. 
Arkadaılar sordular: 
- Mahruaa, tehir mi.nisına mı ge-

lir üstat? 
Ömer Riza Bey, izahat verdi: 
-Emin yer, mahfuz yer demek ... 
Gülüıtük .• 
Otobüs bütün süratile gidiyor .. 

Zümrüt ye§illiğinde bir ovanın araye .. 
rinden geçiyonız. Etrafımızda halka 
halka sıralanmış, zeytinlikler, her 
renkten kır çiçekleri... Arasıra bir 
kağnı arabası ve başı bot bırakılmıt 
davar sürüleri .. Otobüs, Bursaya yak
laıırken bir aralık durdu: 

- Konak! Dediler. 
Sorduk: 
- Ne konağı? 
- Bilmeyiz, adı böyle kalmıf .• 
Konakta, fazla konaklamadık. Ar

tık, Borsaya giriyoruz. 
Dervit Bey, bizim için tertip edilen 

programdan tatlı tatlı bahsediyordu: 
- Bu aktam Kükürtlü Kaplıcaaın

da yemek yiyeceğiz! Yarın öğle ye
meğinde Adapalastayız, gece, arka
d&§lardan ikisi Kükürtlüde, ikisi A
dapalasta. Per§enbe günü, hamamlar 
gezilecek.. Cuma giinü de civar çift-

Şikago seyahati 

Avukat ve tacirler seya
hata iştirak ediyorlar 
Şikago beynelmilel sergisine ittirak 

edecek olan seyyahlar Beyoğlunda 

Pasrapit Seyahat Şirketine isimlerini 
kaydettinnektedirler. Son gelen ma
li'imata göre Türk - Romen aeyahat 
kafilesine Bulgarlardan da yirmi bet 
zat İ§tirik ebnek üzere müracaat et
mitlerdir. Bulgar kafilesi ar~.sında 
Sofyanın tanmınıı •imaları ve tüccar .. 
lan vardır. 

burnuna musallat 
hikayesi ... 

liklerUıı birinde, kuzu yenecek .. 
Halil Lütfü Bey sordu: 
- Hepsi bu kadar mı? 
- Bu kadar .. 
-Yook! olmaz .. Biz Uludağma çı-

kacağız .• 
- Bakalım, imkin varsa onu da ya-

parız .. 
- Ben mutlaka dağa çıkmalıynn! .. 
Ömer Riza Bey, dayanamadı: 
- Anla§ılan senin niyetin fena •• 
- Ne gibi? 
- Baksana, birader .• dağa çıkaca· 

ğıın, diyorsun. 
Halil Lütfü Bey, güldü: 
- Biz dağa çıkarız ama, kimseye 

ziyanımız dokanmaz ! 
Nihayet, itte Çekirge •• Top top a

ğaçlarla bezenınİ§ YC§il ovanın tepe· 
sinden bakan muhteşem Çekirge .. 

Otobüsümüz, klaksonunu, çalarak 
ağır ağır ilerledi ve "Adapalas,,m ö .. 
nünde durdu. 

Halil Lütfü Bey burada bizi karşı
lıyanlara ayrı ayrı iltifatlarda bulunu
yor: 

- ilahi, Raif Efendiciğim.. nasıl
aın bakayun .. Maşallah geçen sene
den daha gençsin! 

- Vay, Hafız B"ey de burada .• Çok 
şükür görüıtüğümüze .. 

- Merhaba Saffet Bey .• lyiain İn· 
ıallah .. , 

Bu tatlı dilli arkadaıın sözleri, otel
cileri ~ok mütehassis etti. 

Bize ikramı, bir kat daha artırdılar. 
Dervit Bey, riyaset maka.mmın 

ciddiyetini elden bırakmıyarak "Hüs· 
nügüzel., bahçesinde istirahat tavsi· 
yesinde bulundu. Ve hep beraber 
bahçeye girdik. 

Buradan, Bursa ovasının görünüıü 
ressam elile yapılmıı hiç bir tabloya 
benzemiyor. 

Ovanın bu kadar geniıini ve bu ka· 
dar yeıilini, belki bulabilirsiniz. Fakat 
bu kadar güzelini, insan gözünün he· 
nüz görmemi§ olduğuna yemin etsem 
baıım ağrımaz. 

Bahçede, otururken, bir aralık Der .. 
viı Bey, misafirlerine dut ikram etti .. 

Dutla beraber, peyda olan iki arı 
da etrafımızda dolatmaia batladı. 

Bu anlardan biri, Mahmut Yesari 
Beyin durup durup burnuna konuyor. 
Üstat, bir hayli uğraıtığı halde arıyı 
defedemediğini görünce: 

- Amma da kurnaz an .. dedi, bal 
alacak çiçeği buldu, yahu! •• 

Aktam .. ortalık kararıyor. Biz hala, 
"Hüsnügüzel., bahçesinden ayrdamı .. 
yoruz. 

Bit· aralık ben aordum: 
- Hüsnügüzel de tuhaf bir isim .• 

Hüsün zaten güzel demek .. Hü•nÜgÜ
zel de ne oluyor? 

Halil Lütfü Bey cevap verdi: 
-- Güzeller gÜzeli demek lolemİf• 

ler ama, türkçesini bulamamıtlar .• 
Hüsnügüzel deıniılerl •• 

M. SALAHADDiN 

Yeni ne,rlyat 

Askerliğin psikolojisi 
"A.5kerlik psikolojisi,, iami altında 

Kuleli ve Maltepe Askeri Liseleri fel• 
•efe ve içtimaiyat muallimi Ahmet 
Faik Beyin evvelce neırettiği kitabıtl 
ikinci tab'ı çıkmııtır. Bu kitaba birinci 
tab'mm muhteviyatına bazı yeni ve 
kıymetli ilaveler yapılmııtır. Ezcümle 
Gazi Hazretlerinin "'Zabit ve kuman
danla hasbihal,, adlı eseri de ili.ve e .. 
dilmittir. Kitap derununda Gazi Hz· 
nin bir de renkli portreleri mevcuttur• 
Bu değerli kitabın hu kıymetli ilave· 
!erile ikinci tab'mı karilerimize tavai· 
ye ederiz. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Bu kafileye Pe,teden de İftİrak e· 
dileceği anlatılmaktadır. Anversten 
hareket edecek olan büyük translan· 
tik vaporunun üst gÜverte birinci ka
maraları yüz aeksen yataktan ibaret
tir· Kafile yüz seksen kiıilik olacağı
n~ nazaran bu adedi doldurmak için 
nihayet temmuzun birinci gününe ka
dar kaydolmak lazun gelmektedir. 

Galataaarayda Kanzük eczalıanesi 

kartısında Sahne sokağında 3 numa
ralı apartımanda 1 numara .. .................... ..-

lstanbuldan bu aeyahate iştirak e
decek olanlar için Avrupadan geçile
cek memleketler vizeleri tamaınile 
seyahat ıirketinin hesabına ve seya
hat bedeli olan 660 liraya dahil ·bu
lunduğu cihetle nihayet temmuza ka
dar müracaat edecek olan Türk sey
yahların paaaportlarına müteallik 
ınuamelenin ikmali için icap eden is
tihzarat yapılmıttır .. Temmuzun birin
den sonra vi.lıi olacak müracaatların 
kabulüne imkan olamıyacağı anlaşıl
maktadır. 

Seyahat tertip heyeti, Amerika vi
zeleri için de seyyahlara kolaylıklar 
temin etmiştir. 

Haber aldığnruza göre Şikago se· 
yahatine ıehrimizin maruf avukatla
nndan ve tüccarlarından bazı zevat 
kaydolunmuılardır. Bundan baıka sa
nayi erbabından da müracaatlar var· 
dır. 

... 
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Gelen e.rak seri Terilmea- Müddeti 
geç- nüshalar 10 lınıruıtur- Casete .,. 
matbaa1a ait itler için müdiri7ete mil· 
raca.at edilir. Gu:etemia: ilinlann m .. 'u· 
liyetini kabul etm•· -BUGONKO HAVA 
Yeıilkö1 a•keri rasat merkezinden ve

rilen habere göre bugün ba-.,a kıamen bu· 
lutlu .,. rüzııArlı olacakbr. 

26·6-933 tarihinde hava tu1iki 757 mi
limetre, en az s ıcaklık 22, en çok 30 de
,.,.ce ka dedilmi tir. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareai: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranm-:ıktadır. 

Tel.: Be!•oğlu: 4887 32 ~j~= 
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Yelken uçuşlarile gençliği 
havalara alışhrmalıyız 

istikbal bavacıhtı kutların uçuıunu 1 bava itlerinde kullanabilecek bir ıurette 
taklitte ııör- hava aıiml...ı yirminci a- hıızır!amaiı diltilıuniltlerdir. 
lir havacısım bir kuta deiil, fakat batm- Yelken uçuılarınm en çok rağbet ka. 
dan cer edilen ve ancak ellerile ayakla- zanclıtı Alınanyada ise ekserisi pilotlar 
nnı oynatabilen tayyar bir adama ben- evveli yelken mekteplerinde uçup hazır
zetmektedir. Filhakika bava clahillndeld lanmakta ve ondan aonra kendilerine 
ınahdut hareketleri bü,ük kudretlw sar- motör kudretine ııil•enmek baldo veril
fını icap ettiren halihazır tayyareleri bir melo:teclir. 
kanat çırpmasına bile lüzum hiı- Y amn asıra yakm milletlerin ıırasm
den saatlerce havalarda tutunalıileıı at• da bir mevkii ohnaaı liznngelen Türkün 
rnaca, akbaba, deniz kartalı ıılbi bava de yelken uçuılarına ehemmiyet verece
hakiınlerine nazaran pek zavalh kalmak- li uman 11ehnİftlr. 
tadırlar. Necip DORRO 

Franaadan Madagaskan, Amerikadan 
ıatanbuıu, tııgiltereden Hindiıtanı ken- Lindbergh yeni bir uçuşa 
dilerine koıntu kapm yapan milletim; h 
ınakine ıanayilnin yarattığı pervaneli a- azırlanıyor 
danı yerine kanatlı adamı ikame edebil- N~yYORK, 26. A. A. _Tay-
ınek için hava kahraınanlarmı yelken yarecı Lındberg yanına k 
ur laril __ .... _ _ ____ , J 1 ak .ki anamı ,u, e yarqtı.u--. onlan .....,...a- a a ar ı üç hafta k d 
nn H•L- ·yetini· . -eli --L'pt-~•e pay•--- ,..._ dl d • ya a ar 

WUUllll - ..... em ...... ....roen an ıatikaıneti d b. 
ınağa sevketmektidirl.... yapmağı düşünmekted~r e ır UÇUf 
Kuılarm aagari kudretle uçuı kabili- L • d • 

Yellerini tetkik ve taklit ıuretile batlı- v 10 berg Amerikayı A vrupaya 
Yan ve motorauz tayyarecilderle müın- baglamak İçin Amerika ile Groen
kün mertebe fazla uçmaktan ibaret olan 

1
1and !":asında bir hava postası yo 

yelken uçuılan, hava llomiııde terakki l1 teıııı hakkında bazı tetkikler 
etıniı meınlekeılerin ııenı;llti elinde çok yapnıak istemektedir. 
geçmeden adi bir •por lıaliııe gelıniıtir Lindberg ile karısı bir müddet 
Gençliği havalara alııtıran bu • G ı d nizl d •por on- roenland' da kaldıktan sonra lü-
aalra e er e ııideıı yelkenliler gı·bi zum görürlerse Danimarka'ya doğ 
~er::' ur:'.::~. kudretinden iıtifade e- ru yollarına devam edeceklerdir. 
di--'~:~:-e· ogretmekte yüksekleri sev-1 ====-=-=~==-=-=--! 

• '-""'LU•<llf. 

.~ava klüpleri aayesinde çok taam
mum eden bu hava sporunun kanatlan
d~clığı ııençlikten iıtikbel tayyarec.ili ... 
nın büyük iıtifadeler temin edeceği !'e 
~"ki.., kuvvetlerinin ihtiyatını te,kil ede-

• uçuculardan asııari bir talim ve 
terbıye ile havalar hikimi ilotlar . -
teceği ·· h P yeti 
tatbika fup eı.iz~. Nitekim. her fikrin 
te • t amelıyeaınde azami randımanı 
lıl:'° husunda teferrüt eden Amerika-

n bu lpor aayesinde bütün gençliği 

' ........ 

- Vay aslan vay! Buraya inmenin 
memnu olduğunu bilmiyor muydun? 

Reaö.• :.~tibalanmız : t - Ro
chester'de denize indirilen bu ye
ni hava devi /ngüterenin en sür'at
li deniz tayyarelerinden biridir. 
Bombardımana tahsis edilen bu 
fayyarenin kuyruğunda makineli 
bir tülenk mahalli vardır. 2. - 1 

Polonyalı Witting'in eseri olan bu 
heykel Varfovada ölen tayyareci-

Amerikalılar yeni bir 
teklifte bulunacak 

Londra mektupları 

Haftada 30 saat iş prensibinin kabul 

Konferansta Tevfik Rüştü 
Beyin kuvvetli müdafaası 

edilmesini isteyecekler 
• b • (Bqı 1 inci aahifede) k • h- '-'-- dak• .. ak l • 

Mali mesele niçin çıkmaza girdi, 
noktai nazarları 

nı ır hamle v • a tı atU<Jn ı muz ere erın ye-
Amerika reiai v~re~egı fiiphelidir. niden batlamasına sed çeken en
ransa haltad cum urunun konfe- gelleri aydınlatmak için görüt ve 
binin kabul e~1tuz ~a~t if prensi- dütün~tlerimizi biribirimize an
ceği zann dil' 1 mesını teklif ede- tattık' • 

Du e ıyor. M. Litvinoff ile sir John Simon 
rgun gibi ·· ·· manzaya rağ gorunen umumi yakında bir defa daha konutacak-

raretli müzak men, kulislerde ha lardır. 
kerelerin e~eler oluyor Müza- Bugünkü konutmada M. Colvir-
ğinden kevdvehce tahmin edildi- ze de bulu,nmuştur. 

h 
ço a a uzu .. • 

mu temeld. n •urmesı 
eli · d .'~· Hatta komitelere 

erın ekı •fler. t . . 
dar b·ı· • 1 l!frtnı evvele ka 

t ırrneaı ve b 
temizledikt u •uretle zemini 
•ki • en •onra k I 
ı ncı d ela to 1 • on eransın 
dalı olacağını ':,;nnıb ~~.daha fay. 

U 1,.ın • L 
ransın o kadar uzun .. cı ,.onle-
. .. l l •urıney •. 

nı ıoy eyen er var. ecegı-

Parise giden franaız Maliy 
rı dönm·· t" e nazı Uf ur. 
•
1 
~urada asıl fimdi M. Litvinolf 

~ ~ ngiliz hariciye nazırı Sir J ohn 
•mon arasında uzun müddet de

~am etrni, ve edecek olan mülci
ata ehemmiyet verilmektedir. 

M. Roosvelt salı günü M. Nor
man Davis ile görüşecek 

V AŞINGTON, 26. A. A. -
Maine sahili açığında yapmakta 
olduğu deniz gezintisine devam e 
den M. Roosvelt dün Londradan 
Vatingtona dönen M. Davis'i alıp 
yanına getirmek için Boston'a bir 
torpito muhripi göndermiştir. 

M. Rooavelt M. Davis ile salı gü 
nü görütecektir. Bu konutma Ce 
kevre ve Londra müzakere ve mü
aleıneleri etrafında ceryan ede

:~tir. Bu esnada, M. Davis'e yeni 
•ınat Verilecektir. 

AHMETŞVKRV * * * Buğday konferansı 
LONDRA 

t' eni bir plan konferans • 26· A. A. - Buğday 
NEVYORK, 26. A. A. _ L'Agen sabaha bı:::k°ı toplanması yann 

k d A 1 ınıttır. O zamana 
ce Economique et Financiere yazı- a ar VU•turya hh 
yor : h .. k. f d ınura asının 

M. Moley Aın .k , d "u .. ~te ıd~l~n talimat alnut olaca 
d k. h . • erı anın Lon ra gı umı e ı ıyor. 

a '1t•~yetalı ~urahhaaasma M. Roo Japon heyeti ınurahh M 
seve ın t ıınatını bildir • M I ,. I . asası . 

Bu talimat ha 1 ecektır. o ey ın ge mesınden evv 1 b' 
. • ıca sanayi k . . d e ırtey 

leketlerı arasında : b ftadmem- yapma nıyetin e değildir. M. M 
• . . . a a30 1 " k r • • o 

s~t ış prenaıpının kabul ett· .1 ey ın on. erans mesaısıne ınü .t 
sı için birçok taraflı an1 .. .'" ınl e talimat getireceği ümit ediliyor~aı 
Y • k -,ına ar 
aptırılmasını ısteme tedir. Japon heyeti murahhasasının ln 
Anıa,mağa girmek iateıniyen giltere, Amerika, Fransa, İtalya, 

memleketlerden ithalat yapılın1• Almanya ve diğer devletler nez-

devletlerin 
(Başı 1 inci sahifede) 

2 - Fransızlar her ıeyden evvel 
bunun yapılmasında ısrar ediyorlar. 

3 - lngilizler iki noktainazar a
rasında bir orta yol tavsiye ederek 
frank, lngiliz lirası ve doların kıy
metleri arasında bir nispet tespit e
dilmesini ve buna azacık eli.atikiyet 
verilmesini talep ediyorlar. 

Ancak bu para meseleıi §İmdilik 
Amerikadan Cümhurreisi Roosevelt' 
in §ahsi mümessili Moley gelinciye 
kadar müzakere edilmiyecektir. 

lktısadi meselelere gelince; asıl 
kördöğüıü buradadır. Her ııün dev
letler tarafından yüzlerce teklifler ya 
pılmaktadır. Muhterem karilere bu 
tekliflerin mahiyeti hakkında bir fikir 
vermek için bir kaç tanesini hüliıa 
edeyim: 

Büyiik bir ıeker müstahsili olan Kü
ba ıeker sanayii hakkında ıu teklifi 
ileri sÜrmÜ§tÜr: On sene müddetle hiç 
bir memleketin yeni ıeker fabrikası 
yapmamasını. On sene hiç bir hükii
met tarafından §eker sanayiinin inki§A 
fı için yardım yapılmamaımı ve iki 
sene için de gümrük tarifelerinin İn· 
dirilmesini. 

Büyük kahve müatahsili olan Bre
zilya ıu teklifi yapmııtır: Kahve e
hemmiyetli bir gıda maddesidir. Ve 
bugün dünyanın istihlak edebileceği 
miktardan ziyade kahve istihsal edil
diği ııibi, mevcut istoklar da mühim 
miktara baliğ olı•yor. Binaenaleyh 
müstahsil me!Dleketler istihsali tahdit 
etınek için aralarında anla§malıdır
lar. Müstehlik memleketler de kahve 
ithali için koydukları kayıtları kaldır
malıdırlar. Gümrük resmine gelince; 
hiç bir zaman kahve Üzerine konula
cak gümrük resmi, kahvenin kıyme
tini tecavüz etmemelidir. 
Buğday müstahsili olan Kanada, 

Arjantin ve Avusturalya da bu iıtih-

Yacaktır. Sanayilerine haftada 30 dinde tetebbüste bulunarak, en zi 
•aat İt vermek üzere anlatmağı iın d murahhası M. Posse, Almanyanın 
za etnıiyen memleketlerin de ihra- ya e mazharı müsaade devlet usu b!rçok taraflı anlaşmalar yerine i-
catı kabul edilmiyecektir. !~;b~n .k_a!di ihtiyati alınmadan kı taraflı itilaflara taraftar oldu-
h'•Bu plan, iptidai maddelere tat- 1 kı !ç!n kartılıklı tarifeler yap ğunu bildirmiştir. 

il{ edilmiyecektir. :a var~ ıçın müzakerelerde bulun- Bundan ba~ka M. Posso, para 
L aga avet ettiği söyleniyor. kıymetlerinin tesbiti ve hususi 

itvinoll • Sir lohn Simon G ·· harp borçlarının halli hususunu 
mülakatı umüş para meselesi 

LONDRA da ticaret siyaseti hakkında bir an 

. LONDRA, 26. A. A. - M. t·ıt- ' 26· A. A.- Gu··mu··, 1 h 1 l para 1 aşma usu ünün i k şartı olarak 
vınoff hariciye nazırı Sir John Si- harar:~~e esi hakkında kulislerde tavsiye ve iltizam etmiştir. 
tnon ile 90 dakika kadar konuşmuş d B k konuşmalar olmakta- Nikbinlik 
~· •• L~u ~öriitme bittikten sonra dır. d ·~ onuşmalar neticesinde el 
"I ıtvı ff I I . . k e e ı ecek anlaşmanın Ameri- LONDRA, 26. A. A. - Londra-

" H ~~ • tun arı aöy emıştır: aı:ı mur.ahhas heyetinin karar su daki Rus mahfelleri M. Litvinoff 
111011 ·trıcıye nazırı Sir John Si- retındekı başlıca direktiflere uy- ile Sir John Simon arasındaki ko-

sal maddesi hakkında aıağı yukarı 
ayni §eyleri iıtiyorlar. Bir memleketin 
ne istediğini öğrenmek için konferano 
müzakerelerini dinlemek lazım değil. 
En çok hangi maddeyi iıtihsal ettiği 
bir ticaret almanağmdao öğrenilirse, 
bu iktıaadi meselelerde ileri sürdüğü 
noktainazann mahiyeti de kendiliğin
den anlatılır. 

Iran heyetiınurahhasası da bugün 
ncıktainazanru izah etti. Yazılıp ta 
konferans azalanna ve matbuata da· 
ğıtılan bir muhtırada, lranm 
vaziyeti ile ba§ka memleketlerin va .. 
ziyetine benzemediği bildirildikten 
sonra §Öyle devam ediliyor: Bazı siya
si zaruretler karıısında iktıaadiyatı
mız çok geri kalmııtır. Ancak Pehle· 
vi idaresi teessüs ettikten aonradır ki 
iktıaadiyatımız inkiıaf etmeğe baıla· 
dı. Coğrafi vaziyetimiz ve memleke· 
timizde nakliye vasıtalarının iptidai 
olman yüzünden İran ticaretinin mü
him bir kısmı iktıaadi sistemi baıka 
memleketlerin iktısadi sistemlerine 
benzemiyen bir memleket ile yapıl· 
maktadır. Iran, memlekette yeti§en 
iptidai maddelerin itlenmeıi için sana
yi tesis etmeğe çalıııyor. Bu ıerait al
tında Iran lazımııelen tedbirleri almak 
zaruretinde kalmııtır. Bununla bera
ber lran gümrük tarifeleri yüksek de· 
ğildir. 

İngilizler böyle maddeler Üzerinde 
tevakkuf etmiyerek daha etraflı ve da 
ha ti.mil teklifler yapmıılardır. lngi
lizler devletler için ticaret muvazene
sinin ehemmiyeti olmadığını söyliye· 
rek takyidatın kaldırılmasını istedi
ler. Norveç te buna iltihak etti. lngi
lizler bunu kuvvetle ileri sürdüler. An
cak lngiliz teklifi ıiddetle mukabele 
gördü. Ve ı.,gmz tezine mukabele e
denler arasında Milletler Cemiyeti 
iktısat komisyonu Reisi Skuti de var
dır. Skuti tahdidatın derhal kaldın
lamıyacağını, bunun bazı memleket
ler için istismar demek olduğunu söy
lemit ve iki taraflı anlaımalarla tica
retin geni§liyebileceğini bildirmiıtir. 
Bu tamamile bizim noktainazarımıza 
uy~undur. Denilebilir ki T~rk. tezi 
Skuti'nin lisanile müdafaa edılmıı de· 
mektir. T- k 

Bugün Tevfik Rüıtü Bey,. bu u~ 

hükiJ 
1 

e Yaptığımız bu konuşmada gun olacağı zannedilmektedir nu•malardGn çıkması muhtemel 
illetle · · · k l k • T· · v " Yetler· . rımızın arşı ı lı vazı ıcaret siyaseti meselesini tet- netice hakkında nikbinlik göster- yanmı•tı, 
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tezini kuvvetle müdafa.a ettı. Ted~~e 
muvazenesinin ehemmiyetini teba~z 
ettirerek her memleketin ancak muf
terile iki taraflı anlaşm~lar ~~~m~k 
suretile bunu temin edebılecegını soy .. 
ledi. Ve devletleri hayatlarını temin 
etmek için harici ticareti inhisar altı
na ,P,lmıya sevketmeyiniz, dediği za .. 
mrtn konferans salonunda heyecan u .. 

.. , .... .,. 
Almanya- Cenubi 
Amerika postaları 

BERLIN, 26. A. A. - Volff a
jansından: 

Luft Hansa hava kumpanyası 
Atlas Okyanoa'unun cenubundan 
geçen hava yollarında muntazam 
hava seferleri yapmıfbr. 

Bu deniz tayyaresi 23 haziran
da saat 9,20 (merkezi Avrupa a
yarı) da hareket etmit ve saat 17 
de Atlas Okyanos'unun ortasında 
kumpanya tarafından hazırlanan 
V estfalden tayyare gemisine in
mittir. Tayyare Bathurst istikame 
tindeki uçufuna gece devam etme 
mittir. 

Bu deniz tayyaresi 24 haziran
da saat 10 da Vestfalya tayyare 
gemisinden tekrar havalanmış, u· 
çusunda yeniden btalamıt ve saat 
16,50 de (Merkezi Avrupa ayari) 
Bathurst'de yere inmiştir. Bu hesa 
ba göre tayyare Atlas Okyanos'u 
nu 33,5 saatte atmıtbr. 

ler için dikilmiştir. 3. - l•panyol 
tayarecilerinden Barberau ile Col
laı, lapanyada İllfa edilen 650 lik 
"Hiapano,, motorlu bir Brege tay
yaruile l•panyadan Kübaya uça
rak 7293 kilometre katetmişlerdir. 
Tayyarenin bu sefer esnasındaki 

ve; ati sür' ati 183 kilometreyi bul
muştur. 4. - Amerikalı Cloyd 
Synder tarafından inşa edilen bu 
tayyarenin Soat Bend meydanında 
tecrübelerine baflanmıştır. 5. -
Tayyarelerin tayyare gemilerine i
nişleri mühim bir meaeleclir. Bu 
türlü gemilere merbut tayyarele
rin pilotları uzun mümareselerle 
yetiştirilir. Resmimizde bir tayya
renin gemisi üzerine inişi görül
mektedir. 

1 Kadın ı ._ ____ _ 
Eski filozofa göre .. 

F enelonun kadın terbiyesine ait meı 
bur bir kitabı var. O zamanki büyük 
kafaların dÜ§Üncelerini bugünkü zih
nimizle mükayese etınek eğlenceli bir 
şey .. Onun için bu kitaptan bazı satır
ları, hiç bir ıey ilave etıneğe lüzum 
görmiyerek aldım: 

"Genç kız alinı olmamalı" deniyor. 
Evet, bu doğnı .. ( ?) 

Teceasüı ilmi o aal fikirleri beyhu
de yere i11al etmemelidir. Hatta tec
rübenin de onlara pek lüzumu yok
tur . .,Kadın i.linı olmamalı" çünkü ~ 
nun dimaği teşekkülü erkeğe nazaran 
zayıftır. Yorcu dersler ve tetkikler o
nu çabucak sıkar ve usandırır. Hem 
bunların da ne lüzumu var? Hükı1met 
idare edecek, muharebeye gidecek, ya 
hut nezaretlerden birinin batına ge.. 
çecek değil ya? •. Siyasiyata, aıkerliğe 
hukuka, felsefeye ait malUnıat onlar 
için lüzumsuzdur. 

Çamaşır ütülerken 
Çamatırların sararmamaamı ister 

seniz, ütünün altından bikarbonat 
döaüde batırılmış kalın bir bez ge
çiriniz. 

Kış için tereyağ 
iyi bir ev, idaresi evvelden he

saplı, intizamlı, darlıkta aılnnb 
çekmemek için paranın bolluğun
da israf yapmıyan evdir. Tabiatte 
mebzüliyet devresi olan yaz bat
langıcında kıt konserveleri için 
hazırlanmak lazımdır. 

Meyvalarm son derece ucuzla
dığı bu zamanda, tereyağ fiatleri 
de hayli düşer. Herkes kıta reçal 
hazırlarken, kış için tereyağ sak
lamak kimsenin aklından geçmez. 
eskiden tereyağ fiatleri, bugünkü 
gibi aile reisini düşündürecek va
ziyette değildi. Halbuki timdi ev 
ekonomisinin ve aile ihtiyacının 
İcaplarına uymak için tereyağ kon
servesi yapmak lazımdır. Nasıl ya
pacaksınız? Gayet basit .• A~zı ·~
kı sıkı kapalı kil kaplarda, sıkleti
nin yüzde beti kadar kalın tuz~a 
tabaka tabaka tuzlaıunıf tereyagı 
altı, sekiz ay dayanır: K.~Y.~~!.an 
"ben mari,. de eritilmıf, kopugu a
lınmıf tereyağ daha uzun dayanır. 

Çamaşırlarımız 
Çamaşırlarunız, bundan on, on 

be• sene evvelki hallerini tamami
le kaybettiler. Büyük annelerimi
zin hilali gömleklerine, patiska ge-
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Havacılık hız 
Almış gidiyor 
Geçenlerde bir ltalyan tayyareciıi saat• 
te 682.403 kilometre ile ıürat rekorunu 
kırdı. 

iki üç ııün evvel, iki lapanyol tayya• 
reciıi deniz qm 7400 kilometre katetti 

Yarın, bilnıem hangi tayyareci, bir 
hamlede devrillem yapacak. 

Obürgiln baıka biri... daha aonra bir 
diğeri .• 

Daha sonra?! •. Bu terakki ve tekamü
lün bir aonu gelmiyecek ıni?I.. 

Terakki ve tekamül! •. 
insan zekismın bugünkü makine me

deniyetine dahe ne kadar hız vereceği 
belli değil ki, bu medeniyetin en gilzel 
tohuınlanndan biri olan havacılığın ıey. 
ri ve tekamülü tayin edilebilıin. 
~y~~. oluıu havacılığın bugüne kadar 

geçırdigı devreleri tetkik& mani dejjl
dir. Bunu bir tetkik edelim: 

Havacılık yeni doğumludur. 
1909 senelerinde bir lngillz gazetesi 

MBDf denizini geçebilecek uçucuya 
25000 frank vadediyordu. 

O zamandan bugüne kada• 24 sene 
geçti. Bu 24 aene zarfında havacılığın 
geçirmİf olduğu terakki ve tekamül akıl· 
lara hayret verecek mahiyettedir. 

Bu terakki ve tekamül rakkamlarla 
ifade etmek miinıkündür: 

1909 daki mesafe rekoru 4-0 kilometre 
yi geçmiyordu. 
ı933 te bu rekor 10,000 terle oyruyor 

1909 sürat rekoru 60 kilometrenin hi 
zalarmda idi. 

1933 te bu rekor 680 den yukarıda du 
ruyor. 

irtifa rekorlanna gelince: 
1909 da 155 metre 
1933 te ı3000 metrenin üstü. 
Havacılığın 24 senede geçirdiği b • 

terakki ve tekamülün en büyük amili 
1914-1918 harbidir. 

Makine aanayiinin her §Ubeıinde ol. 
duğu gibi havacılık ta hızını Umumi 
Harbin acı dolu senelerinden alm1'. 

Harbin o buhrıuılı ıenelerinde, İayya· 
relere düıen mühim vazifeler; ölüm ve· 
ya zafer için cenkleten hava kartallan 
nın destanları, gerideki bava sanayiin 
kamçılamaktan hali kalmamııtı. 

Bugiln havacılık hata o hızla gidiyor. 
TAYYARECi 

Zaro ağa 
Döşeğe düştü 

(Başı 1 inci sahifede) 
sun •• 

- Eyvallah karda§.. Göriyıin ya 
haateyiın! 

Boğazı daralmıı gibi idi. Sesi giiç· 
lükle çıkıyordu: 

- Neren ağrıyor? diye sordum. 
Evvela batını, sonra kulaklarını, 

daha sonra midesini, en aonra da ae 
yaklarım gösterdi: 

- Be§im, çok ağnyi. . kulaklarım 
güpürtü yapıyi.. Ma'dem §işiyi. . ı. 
yahlarım sızıldıyi. . Çoh h;ısteyim .. 

- Vah vah .• h<ıkim bakmıyor mu 
sana? 
Anlamadı: 
- Ne diysin? 
Bağırarak tekrar ettim: 
- Hekime göstermedin mi kendı

ni? 
- Y oh! giiıtermemitem. Emma, 

tohtorlar gelip bahıyılar. 
- ilaç filan vermediler mi? 
- Hıyır 1 Bi ıeyin yoh. . sağlamım, 

heste değilsen diyiler. 
- Hani senin torunların vardı, ne 

oldular? 
Zaro Ağa aapsarı yüzünde siyah i

ki çukur halinde görünen gözlerini a
çarak bağırdı: 

-Allah itmiye. . . Heç biri yanıma 
gelmedi. . . Kudret öldükten sonra a
ha ben bele oldum. Y atıranım yoh 1 
Kaldıranım yoh! Ağzıma bi kaşık 
çorba verenim yoh! 

- Senin için evlendi diyorlardı. 
- lvlendim ama, kardaş fayda ne 

ki. • O da hastalandı kaçtı. Bana ka
rı mı dayanır hey oğul? Bu ya§taD 
aonra bana kim karılık eder ... 

- Bari, yemek yiyebiliyor musun? 
- Eıtah nirde ki. . . Ma'dcm çok 

heste •• Ne yesem (iatifirg) ediyim!,. 
Dünyanın fU bir buçuk asırlık miıa· 

firi belli ki kimseye baki olmıyan bu 
0 mihnethane,, den ayrılmak iatemiyoı 

du. 
Yanın vücudu, itibniyen kulağı, 

l'örmiyen gözü, ve tubnıyan eli ayağı 
ile yataınaktan hala bıkmıyan Zaro 
Ağaya Allahtan ıifa ve sağlık diledim. 
O da bana candan dua etti: 

- Var ol karda§ 1 Sağ ol evlat! 
Yatağındaki sinekleri koğmıya bilf' 

mecali kalmıyan Zaro Ağaya, kapı
dan çıkarken, bir daha baktım. En 
yaıh adamımız sahiden bitkindi. 

Sene 365 gün hesabile ı60 ıenelik 
ömründe tamam 58.400 defa gilne§in 
doğduğunu ve battığım gören Zaro 
ben kapıdan çıkarken ağır ağır ayağa 
kalktı ve bastonuna dayanarak kulü
besinin önünde gilne§lenmiye çıktı. 

Şaire nasıl hak vermiyelim: 
Sever hayatı bqer, tci seri me~rında .. 

M. SALAHADDiN 
celik entarilerine değil, eski usul ""'"'·I""'" ________ ..,. ____ _ 
geceliklere, gömleklere kombine- nuyor. Bunların itinalı yapılmıf el
zonlara bile bugün tesadüf edilmi- biselerden hemen hiç farkları yok· 
yor. Bir çoklarımız, göğüslük (Sou- tur denilebilir. Mesela battan ata· 
tien - Gorge) takmış olmaların- ğı bol olmasına rağmen belinden 
dan şüphe edilmemesi için omuz- sıkmalı ve arkası fiyangolu veya
dan kordela veya şeritlerle merbut hut yelek pantalon olmak ~zere 
kombinezon vesaireyi giymekten kol ve yakaaı ağır ve dantellı ça· 
istiğna gösteriyorlar. Bugünkü ça- maşırlar bu kabildendir. Hüliisa 
maşırlann çoğu mükellef akşam çamatırlanmız da son zamanların 
elbiseleri tarzına dökülmüs bulu- ince zevkile hayli değitti. 
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Bir tenezzüh katan 
iki kişiyi ezdi 

AYDIN (Milliyet) - Dün alqam 
Eiirdire sicim ıenezzüb katan Burha
niye Ue Sarayköy araımda ve Huroun
lu ile Bun.niye arasında iki adem lreo
mittlr. Vak'a ıu ıurede cereyan etmiı
tir. 

T,... Bu..tıanlye iıtaıyonunclan hare
ketinden oonra Sııraylröye dofru yoluna 
d-- ederken atefd lıir çarpma bis
ıetmiı ve malıinlati haberdar elmiıtir. 
20() metre kadar ıridilclilrten sonra tren 
durdurulmuı ve balnlmq .. da lraranlı"
tan bir ter görülememiı ..-e Sanıylröye 
vanlınca iotaoyona ba1- ... erilmiı. Sa
bahleyin iıtaıyondan çıkardan ameleler 
bat lıoyunda keoilmit bir adam görmüı 
..-e iıtaıyona babet- •9'1Dİ§tİr. Vak'a 
Na nııi C. Müddei umumililine hildiril
miı ayni zamanda Burlıaniye ile Hor
suı lu iıtaıyonlan anımda da oabable
Jİ• köylüler kesilmi! bir adam gÖrmÜŞ· 
ler ve bunu da haber ..-ermisl.,..dir. 

· ~azilli C. Müddei umumisi ve büku· 
met doktoru .. ak'a mahallerine ciderek 
talılrikat yapmıtlar ve şu neticeyi elde 
etınitlerdir. 

Surhaniye ile Sarayköy arasında ke
ıil•?n adam, Kızıldere köyü halkından 
Ali oflu lbrahim namında 20 yaşmda 
hiı· ı>rençtir. llwahim bat boyunda bir 
set Üstünde bir arlrada11 ile beraber uyu
y•>rmut trenin !'!örültüıünden arkadaşı 
uyanmı~ ve kat;arken lbrah.imi de uyan· 
•lrmmıa da lbrabim kacamıuruı •e tren 
şi.:ldetle k.-n~isine çarpmıflır. 
ikinci vak'a da ölenin irim olduğu tes

bit edilcmemittir. Vak'a yerinde bulu
nan eşyalarından hüviyeti teıbit edil. 
nıeğe çalıtılmaktadır. Bu adam gecele
yin hanını ray demirinin Üzerine koy· 
muş ve t•en tanınmayacak bir halde 
b'mı p~rçalamıttır. Bunun çalışmak i
rin bur~1e,.a nelmiş bir amele olduğu ve 
t;ırla a .. a1annda yılan -.e sair bqarattan 
korunmak icin hat boyuna ıelimet bu
larok ve raylan yasbk yaparak yattığı 
tahmin edilmektedir. 

idam kararı 
BERGAMA, 22 - (Cecilani,tir) 

Tüccardan fabrikatör Baki Beyin katli 
keyfiyetinden dolayı maznun ve mev· 
kuf bulunan Gümüılü Abdullah Ye re
fiki Hiiıeyin hakla,.,ncla evvelce icra kı
lınan muhakeme netic.,.inde maznunla. 
rın on yedişer buçuk sene mahkı'.imiyet
lerine dair Bergama ağır ceza mahke
me~ince verilen karar mahkUmlar tara
fıncan temyiz edilmişti. Evrak temyiz
den n,ıl<Zen gelmitti. Bu ırün yapılan 
muhakemede her iki suçlunun idamları
M kara!" verilmİJtİr. 

Kasaba haberleri 
* Belediye riyasetinde> Kizmı Bey 

istifa etmiştir. Şimdiye kadar vekaletle 
idare edilen belediyemizin reis intihaba
tı icin vilayetten emir gelmittir. Bu haf. 
ta fevkalade olarak ıdıir meclUi içtima 
ederek reis intibabmı yapacaktır. 

* Dört ~ evveline kadar devam e
den yağmurların arka .. b.ilmiı ve bir
den bire •iddetli 11caklar bqlanuıtır. 
Derecei hararet ıölgecle 30 dur. 

De..amlı yağmurlar dolayııile bağlar
da azgınlık peyda olmuı ve kısmen Ü· 
zümlerini silkmeğe haşlamııtır. Müstah. 
sil bu silkmenin önüne geçmek icin la
zım gelen muameleyi yapmaktadırlar. 

Andiflide imar faaliyeti 
ANDIFLl (Milliyet) - Belediye 

şehrin imarına çalıımakta ve umumi 
caddeleri geniıletmeldeclir. ilk it ola
rak hükıimet yolu ile ıube yolunu onar 
metre ceni,likte aÇAnlı: -..iyelerini bi
tinniı ve pek yakında ela Ancllffiye bir 
kilometre mesafede bulunan Bucak de
nizi limanına ııiden yolun da tesYİyesi-

e batlayacaktır. 

Sisam adasında tenezzüh 
seyahati 

SöKE (Milliyet) - Halkın • ar:ıuıu 
ve rPüracaah üzerine Söke Hilili Ahmer 
cemiyeti tarafından !!elecek temmuz ayı 
zarlmda Sısam adasında ve yahut lı
tanbula bir tenezzüh oeyabatı tertip et
mekte oldo~no memnuniyetle haber 
aldım. Bu ıeyahata bütün Söke tüccar· 
lan İ!tirak etınek arzusundadrrlar. 

Andiflide spor ve HilAliahmer 
faaliyeti 

ANDIFLI (Milliyet) - Hililı Ah
mer şubesinin yeniden rapılan intihap 
neticeoinde reisliğe doktor Ferruh Ni
yazi, lritipliğe avukat Şükrü, nnıedar 
lığa Hulki Beyler seçilmitl.,,. ve faali
yete başlamıtlardır. 

Türk gençler birliği spor klübü de e-

Milllyet'ln romanı: 6 

Yazan: ANITA LOOS. 

Do~thy bö!le bir nıubitte doğup 
tonra Ritz oteline ıreÇJDif olduju hal
de Ritz'de yapmak kızın gayesini ka 
tlyen değiftirmenıiştir. O parauz doğ 
nıuı ve ondan sonra da para kazan
mafa lüzum sönnemit erkeklere aşık 
olmakta berdevamdır! 

Onun için Dorothy'nin hayıitım 
yaznıak qtediğimi Heııry'ye oöyledi
iim zanıan kavğa edeceğiz diye ö
düm koptu. 

Henry lisanı halle: 
- Dorothy gibi bir krzm hayatmı 

bilmekten•e bilmemek daha hayırlı
dır! • demek iatedi. 

Çünkü Henry her §eyin ayni za
manda iki yüzünü de görmek mecbu
riyetinde olan bütün 11labatçdar gibi 
geniş bir nazarlı bir adamdır. 

Rir "'Cnc k121,, n"" Y"'-ptr Or '°''111 zt:!r4 

İnşaat ilanı 
Devlet Sanayi Ofisinden : 

Baku köyde bez fabrikası arazisinde 

yapılacak yeni fabrika inşaatı 8 Tem

muz 1933 tarihine kadar münakasaya 

k.:ınulmll§tur. Talip olanların Galatada 

Bankalar ca.dd .. inde Devlet Sanayi ofi 

sine müracaatla şartname ve planları ·: 

80,-· (seksen) Jjra mukabHinde alma· 41 

ları ilan olunur. (4933) _. 

" -o 
Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimli- " 

pndetı : Mişon Bahar efendi ile Madam "'>
Mazalto ve Viktorya ve Cozanın pyian .N 

mutaııarnf oldukları aşağıda 1 No. lu 
!asanda yazılı dört bab lıanftı.in her bi- -
rinin tamamı ııuyuunun izalesi hakkın 
da açık artırma auretile aatılığa çıka
nt.dığından 30-7-933 paz~ günü eaat 
14 ten 16 ya kadar Beyoğlu birinci sulh 
hukuk mahkemesinde satılacaktır. 

1 - Balatta Kara.baş mahalleain& Has· 
köy iıkeleıi caddeande yeni 36-38 No. 
lu terbiaıı 126 arJırıdan ibaret ve zemin 
katında 2 oda bir mutbah ve bir kahve 
hane (Elyevm beUrlar odası) ile birin 
ci katta 3 oda ve bir mutbah havi 1950 ti 
ra kıymetinde haricen kllğir dahilen ah 
şap muhtacı tamir hane hakn 21 buçuk 
lira kira temin etmektedir. A.- Balat 
ta Hızır çavuş mahallesinde Rıf"at efen 

di sokağında yeni 46 No. lu terbian 91 

arıl!iından ibaret ve zemin katında iki o-
da bir mutbah ile birinci ve iknci kat
larında üçer oda birer mutbahı ve üst 

1STANBUL TRAMVAY ŞİRKETi 
EVKAT TAR1FES1 

1933 senesi Haziran 26 gününden itibaren ilinı ahire kadar 

No. 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

19 

Hudut 

ŞiŞLi • TÜNEL -
KURTULUŞ TU~!EL 

HARlliYE • FATiH 

MAÇKA - TÜllEL 

TAKSIM - SiRKECi 

MAÇKA - HEY AZI I' 

MAÇKA - E. ÖNÜ 

ŞiŞLi - SiRKECi 

TAKSIM-AKSAJtA Y 

KURTULUŞ-BEYAZIT 

KURTULUŞ. E.ÖNÜ 

BEBEK - EMiNÖNÜ 

ORTAKÖY-AKSARAY 

34 BEŞiKTAŞ - FATiH 

32 TOPKAPI-SIRICECl 

Hareket 

{ Si,liden .. Tünele 
t n-ı.ı- . ş;,u,.. 
( ICurhlu.ıtaa .. Tiaele 
( Tünelden - Kurtulu!:• 

{ Harbi7eclea .. Fatihe 
( Fatilaten - HarbiJ'eJ• 

{ Maçkadan - T~!., 
( Tünelden - Maçkaya 

( Talcai.mden .. Sirkeciye 
( Sirkeciden - Takıiıne 

( MııçL;ac!an - Il~:·a.ı::!ta 
( 
( J\ yautta.a .. Maçka!'& 

( M1t.çkadan .. E. Ö.n0ne 
( F.rninöaüaden .. Maçka7a 

( ŞifliJe.:ı - !iirlr.ec:ive 
( Sirkeciden - Ş!,liye 

( Takaimden - Aksar•?'• 
( Alı.aara,.dan • Tak11ime 

( Kurtulutlan • Bayu:.ıta 
( 
( Be:razıttan • Kurtulu!• 

( Kurtuluttan • E. ön•"!lle 
( E. önünden • K\ll"tuluta 

{ B. Tatlan • Bebeie 
( " E. in.üne 
( B.bekten 
( 
( 
( 
t 
( 
( 
( 

( 
( 
( 

Eminönünden - Bebei• 
Be hele.ten - B. Tat• 
E. Öı:ünden • B. Yata 

Ortakö,.den - A!;.aaraya 

F atiht.en • B. T ... 

( Ak11araydan • T opkapıya 
( Topkapıdan .. ~;rkeciye 
t 

3' 6' 
7' 

20' 

ır 8' 
1%' 

20' 

1' 
9' 

S' 
8' 
13' 

8' 
14 

7' 
9' 

12' 

7' 
9' 
12' 

9' 
16' 

6' 
ıo· 
ıs• 

10' 
15 
20' 

9' 
12' 

• 14' 

6' 
13' 
15' 

lik s. .. 
H.ueJc:et ilan.kel 

Saat S.at 
5.40 24.lO 
a.01 24.35 

Zl,30 23,50 
Zl.50 24.15 

5.58 24.45 
6.04 24.20 

22.20 
22.40 

7.00 
7.22 

6.00 

6.33 

6.44 
7.12 

6.58 
7.12 

7.07 
707 

6.00 

6.4S 

6.50 
7.21 

S.28 
S.38 
S.50 

5.58 
-.-
S.50 

6.34 

6.30 

7.12 

5.30 
S.45 

6.16 

24.00 
24,25 

20.09 
20.31 

22.06 

21.57 

2n.1z 
20.40 

19 S6 
20.28 

20.10 
20.10 

21.12 

22.07 

20.ll4 
ıo.35 

-.-
24.00 

24.0S 
24.43 
24.37 

20.45 

21.29 

20.37 

21.19 

-.-

1 
1 

Evkaf mtidlrlyeti ilaaları 

' Kıymeti Muhammenesi 
Lira K. 

70 00 

591 00 

4496 00 

1095 00 

..JS. arım terbiinde bulunan KUçükpazaida 
Hoca Hayrettin mahallesinde Yoğurtçu ıoka 
ğmda 30-22 N o. lı arsanın tamamı. 
- 430 • arım miktarında bulunan Arnavut 
köyünde yeni mahalle sokağında 10-52 No. h 
ahp.p bir odalı hanenin tamamı. 
- 562 . metro terbiinde ve Şehremaneti bina 
ıı karşıımdaki Şerefiye caddesinde eski 1 1 ye 
ni 5 - 7 No. lı ıinan ağa camii araaamm tamamı. 
Tahminen - 3650. arşın miktarında bulunl\Jl 
Cerrahpaşa ' da Hobyar mahallesinde yokuş 
çeşme sokağında atik 23 cedit 43-45 numara 
larla murakkam me§rutahane arsasının tama 
mı. 

Yııkardaki e'II'laki mahliile yirmi gün müddetle ilana 
konmuştur. Müzayedesi Temmuzun yedinci pazartesi gijnü 
saat on beştedir. Taliplerin pey akçeieriJe beraber mahlulat 
kalemine müracaatları. (2941 ) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20000 Metro Amerikan bezi : Aleni Müzayede : 19 Temmuz 
933 çarıamba saat 14 te 

5 kalem boya fırcaları : Aleni Müzayede 19 Temmuz 
933 çartaınba saat-15 te 

50000 adet Zımpara kağıdı : Aleni Müzayede : 20 Temmuz 
933 perşembe saat 10 da katta bir çatı arası ile bir daraçayi ha· 

vi bahçesiz komşu ile müşterek kapu

tu 1600 lira kıymetinde haricen. kiiğir 

ve dahilen ahşap ve muhtacı tamir ha-

( Sirkeci.den • T opkapıya 
( T opkapıdan - A!:.11araya 

( Akaara,.dan - Y edikuleye 
( Yedikuledeıı .. Sirkeci7e 6' 

14' 
16' 

-.-
S.26 
S.4S 

23S2 

24.22 
24.52 

23.55 

20000 Metro Şalaşpur : Aleni Müzayede: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 14 te 

ne halen 24 lira kira getirmektedir. 
B - Balatta tahta minare mahalle-

-" .... 
ı:: 

33 YEDIKULE-SIRKECI ( 
( Sirkeciden - Ye~ikuleJ'e 
( Y cdikuJeden • Alcsar•!"• 

6.18 
-.-

24.27 
24.SS 

-~ ~ sinde Rıf"at efendi sokağında yeni esiri ...:: 
( Ak11araydan • Edinlekapıya 
( Edirnekapıdan • Sirkeciye 
t 

6' 
8' 
ıs• 

S.22 
S.45 23.56 

il (clyevm 41) hane terbian 114 arşın· 
dan ibaret ve zem.in katında ve birinci 
ikinci katın.da ilci~ oda ile birer mut 
babı ve 3 üncü katta bir oda ile bir çatı 
arası ve bir daraçayı havi 1600 lira kıy 
metinde haricen kiiğir ve dahilen ahşa,p 
ve muhtacı tamir halen 25 lira kira ge
tirmektedir. 

&. - Bal fi tta tahta minare mahalle
sinde Çiçek bahçe sokağında 13-21 No. 
lu hane teıb;an 114 arşından ibaret ve 
.zemin katında ve birinci ve ikinci 
katlarında ikişer oda ve birer mutbahı 
ve üst katında bir tavan arası ile tara 
çayi havi müşterek bahçeli 400 lira kıy 
metinde haricen kağir ve dahilen ahşa,p 
haler. kabili sükna olmayacak dcre<ede 
haraptır. :; - Artınna bedelleri kıymc 
ti muhammcnelcri.ni veya yüzde 75 şa-
ni buluraa o gün ihale edi:lccektir.Bul 
madığı takdirde 2 inci artmııaya 14-8-
933 pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar icra otuna.cak ve en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktır. 

3 - Tariki ibaleye kadar vergi, va
kı{ icareai, belediye rüsumu his1!e<larla 
ra ve de!Uliye müşteriye aittir. 4 -Ar 
tıımaya iştirak edecekler kıymeti mu
hammenelerinin yüzde 7 buçuğu nispe 
tinde teminat akçeei vermeleri lhımdır. 
S - Aıtınna be<le.l.i tarihi ihaleden 5 
gün içinde mahkeme kasasına tediye e 
dilmediği taktirde ihale feah ve farkı 
fiyat ve zararı ziyan ve mesarüi aaice 
bilahüküm tahsil edilecektir. 

6 - 2004 No., lu icra ve i.fUUı kan.un ... 
nun 126 mcı maddesi hü.lı:müne tcvii
kan mezk(lr gayni menkuller üzerinde 
ki ipotek sahibi alacaklılar ile diğer a 
J1kad;ırlarm gayumeııkulJer üzerinde
ki haklarını evriik.r mWı;pitıe.lerile birlik 
t~ tarihi il Andan i tibar<On 20 gün için
de satış memuruna bl.dimıeleri aksi tak 
d\rde hakları tapu si.cilile sabit olmı· 
yanlar satış bedelinin pay1"§1""smdan 
hariç kalırlar . 

7 - Şanname mahkeme divanh•Mein 
de herkesin görebileceği bir yere aaıl
mıştrr. Fazla tafsilat almak iste~nler 
929-151 No. ile Beyoğlu b.iri.ru:i sulh 
hukuk kalemine müracaatları ilan olu
nur. (4923) 

aaslı bir faaliyet ırösterebilmek jçin ida
re heyetinde yapılan tebeddülatta reis
liğe Avni, kaptanlığa Nihat, katipliğe 

Mehmet, mubaıip ve veznedarlığa Ek. 
rem Beyler intihap edilmitlerdir. Klü
bun yeni heyeti idaresi faaliyete geçe
rek klübun inkişafına çalışmakta ve ay
ni zamanda bir de müsamere hazırlamak 
tadır. 

Tercüme: Kamran Şeril 

re kadar ali.kadar etmez, elverir ki 
o genç yaptığı hareketten dolayı da
ha mes'ut olmaaın. .. 

Maamafib bir bayii uğrattıktan 
sonra Henry'yi razı edebildim. 

- Kitabı yazayım, · decl.im. Neı· 
retmeden evvel bir kere okur, ona gö 
re bir karar verirsin .. Olmaz mı? .. 

Bu teraite nazaran eğer eserim 
ne,rediline, genç kızlar kitabı oku
madan evvel tunu bilsinler ki okuya
caklan kitap kendilerine faydalı bir 
şey oğretecektir. 

Dorothy'nin bayatı hakkında ha
tırladığı ilk ıey şu: Daha küçükken 
babnaile birlikte, Amerika müttebi
desinin garp sahillerinde Bahri Mu
hiti Kebir Panayırlan Büyük Kum
panyası '' tabir edilen müesseseye 
menıı:up ! imi!}Jer. Pithias Şovalyeleri 

LU"" 

37 E. KAPI - SiRKECi 
( Sil'keciden • Edirnekapıya 
( Edirnekapıdan - Ak11aran 

6.14 
-.-

24.24 
24.52 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul ve Üsküdar umumi hapishane ve tevkifhanele

ri için muktazi ekmek kapalı zarf usulile münakaı~ya va~e 
dilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gun ~dli
ye Levazım dairesi.ne ve münakasaya iştirak __ edece~erın l~-
7 -933 pazar günü saat 1 de Defterdarlıkta muteşekkil komıs 
yonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2870) 3909 

İhtira ilanı 
" Şeker imalathane ve tasfiye

hane usarelerinin usulü tasfiye
si " hakkında istihsal olunan 22 
Nisan 1931 tarih ve 1138 numa· 
ralı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzre ahere devrüfe· 
rağ veya icar edileceğinden ta· 
lip olanların Galata'da Çinili Rıh· 
tun Hanında Robert F erriye mü· 
racaatları ilin olunur. (4707) 

3795 

Kartal sulh mahkemesinden : 

Nevvare ve Fethi~ hanımlar ve Salih 

Beyin şayıan mutasarnf oldukları dola 

yöbe kariycııinıin çatNI mevkiinde 82 

No. lu bi.rinci katı lligi.r ikinci katı 

ah1"4' olmak üzere iki kat üzerine meb 

ni dört mutbah sofa kömürlük ahır 

ve yedi dönüm araziyi havi ve 2500 

lira kıymeti mubammenesi olan bir baıp 

kö§k izalei şuyuu zmınında. icra kılı· 

nan birinci arttırmasında 1000 lirada ta 

lebi ubtesinde olup ihalei kat'iyesinin 

icrau zımnında 22-7-933 t:axihine müaa

dif cumartesi günü saat 14 te açık art· 

tırma ile satılacağından şartnamesini 

gönnek isteyenlerin tarihi ilandan iti

baren ve talip olanlarm kıymeti mu

hat.Jmenesinin yüzde yedi buçuğu nisbe 

tinde pey akçesile Kartal Sulh hakimliği 

.ıe müracaatları ilıln olunur. (4937) 

veya Litvania IGliaeoi bir emri hayır 
için panayır falan tertip etmek iste
dikleri zaman bu i§i sanat edinmit o· 
lan bu seyyar kumpanyaya müracaat 
edermiı. Bu kuınpanyalann vazifele
ri bu gibi panayirlerin tertibi için la
zım gelen atlıkarınca, aalıncak falan 
ıribi malzeme varidatı temin etmek 
imİ§. Fakat bana aorarsaruz. Bu ka· 
bil kumpanyaların baılıca vazifeai 
halla aldatmaktır. Çünkü bu panayir
leri tertip ettiren Pithiaı Şövalyeleri 
veya Litvania K.iliaeai panayir olup 
bittikten sonra vaziyeti nıaliye itbari· 
le o kadar sıkıntıya uğrarlarmıı ki ar 
tık ondan sonra senelerce başka bir 
panayir tertibine imkan bulamazlar
mıt- Bunu bizzat Dorotby itiraf edi
yor. 

Bu kabil kumpanyalarda bebeme· 
bal halka bir f"Y öğretmek veya eğlen
dirmek üzere hasbetenlillah bir şey 
yapan biri bulunur: Mesela pembe 
renkli dar bir mayo giymi§ olduğu bal 
de poıtahanenin damına çıkıp oradan 
au dolu bir haznenin içine atlar. lıte 
bahsettiğim kumpanyada da bu ma
rifeti yapan adam Dorothy'nin baba
sı Mister Shaw imiş . 

M<.• alt edip Dorothy'ye sordum: 

İstanbul 3 üncü icra memurluğun

dan : Bir borçtan do!ayi mahcuz ve 

paraya. scvrilmcai mukarrer Salamandra 

sc.bası aynalı gardirop ve aair bu gibi 

hane eşyası 2-7-933 tarihinde saat 17 de 

B•!yoğlunda Hamal başında eczabaşı eo 

kağında 15 N o. 1ı hane önünde paraya 

çevrileceği ilan olunur. (4919) 

Konya asliye hukuk bakimliğindttı: 

Koııyanın ci••ar mahallesinden Ali 

ef. ı...,ı Zahide hanım tarafından Hay· 

darpaşada şimendüfer deposunda 4772 

sicil No. lu te<>viyeci Ferit efendi aley 

hine ikame olunan boşanmadavasından 

dolayi mümaileyh namına gönderilen 

dav.ı arzuhali sureti, miimaileyhin 8-

5-933 tarihinde kaydi terkin edildiğin· 

d~ıı mezkur idareden icl.ikak eyledii!i 

ve elycvm ikametgfilıı meçhul olduğu 

meşruhatiyle bil§. tebliğ iade kılınmış 

ve bittaiep keyfiyetin ilanen tebliğine 

mahkeın~ce karar verilmiı ve yevm 
muhakeme olarak 10 Temmuz 933 tari· 

hine mii6adif fH'zartesi günü saat 9 a ta 

yin edilmiş olduğundan tarihi iıandan 
itibarm -0n gün içinde mümaileyh Fe

rit efendinin cevap vermesi ve cevap ver 

medği ve tayin olunan günde mahkeme 

ye gelmediği surette gıyabında mahkeme 
ye d~vam e<lileceği dava arzuhalı aure

tiyle davetiye verekasrnm tebliği ma- · 
kamına kaim olmak üzre illin olunur. 

(4921) 

_ Babanın batma biç kaza falan 
gelmedi mi? 

Bir cün ufak bir kaza geçirmiı. 
Müzmin bir aurette sarhoş olduğu için 
hünerini göstereceği saat geldi zan
netmiş, haznenin içine au doldurul
madan kendini tutup postabanenin 
daınmdan ıu haznesinin içine atmıf. 

Fakat Dorothy: 
- Bereket versin ki kazayı hafif 

geçirdi, • diyor. Zaten bütü.n vaka iki 
batnenin müsademeoinden ibaretti •e 
haznelerden biri her ne kadar hopa 
da öteki iki hazneyi dolduracak ka· 
dar yükünü almııtı 1 

Dorothy'nin babası böyle damlar· 
dan atlamakla vakit ıreçire dursun 
annesi vaktini San Franciaco'nun aüa
lü bir apartıınanmda geçirirmiı. Fa
kat mizaç itibariyle evine rabıtası o 
kadar az olan bir kadmmıt ki kocası· 
na benziyen biç bir ıeye tahammül 
edemezmi§. Fakat buna rağmen ara· 
ura Dorotlıy'yi babaamdan isteyecek 
kadar analığı tutarını§. 

O zaman babaaı Dorotby'yi elin
den tutup San Francisco trenine bin
dirir, kondoktörlerden birine de: 

- Kuzum, çocuğa göz kulak olu-
vel d~ve tenbih edermiş. 

4000 Adet Güverte Fırçası: Aleni Müzayede: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 15 te. 

200 kilo sünger ; Aleni Mü zayede : 20 T emınuz 933 per· 
şemhe saat 16 da 

Deniz kuvvetleri için mü nakasalan icra edilecek olan yu 
karda cins ve miktarları yazılı 6 kalem malzemeye ait şart 
nameleri görmek isteyenlerin her gün ve itaya talip olanla· 
rında hizalaraında yazılı gün ve şaatlerde Kaıunpaşada De 
niz Levaznn Komisyonuna muvakkat teminatlarıl • ile müra· 
caatları. (2938) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

] 0000 kilo Beyaz sabun : Paz arlık ile : 28 Haziran 933 çar 
şamba günü saat 14 te. 

15 Ton Tarbin yağı : Pazarlık ile : 28 Haziran 933 çar· 
şamba günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için mübayaa edilecek olan sa 
bun ile müteahhidinin taahhüdünü ifa edememesinden dola· 
yi pazarlıkla mübayaaıı İcap eden 15 ton Tarbin yağını ita• 

ya talip olanların hizalarında yazdı gün ve saatlerde muvak· 
kat teminatları ile birlikte Kasanpaşada. Deniz Levazım aatıJl 
aJma komisyonuna müracaatları .(2939) 

.ı l•tanbal Beledlye•I ilanları i 
----------------------------------~ 

Bebek Bahçesi 5 ay müd-
detle kiraya veriliyor 
Bebek bahçe ve gazinosu T emınuz 933 ibtidaamdan iti· 

haren Teşrinisani nihayetine kadar 5 ay müddet 
le paz~~a kiraya verilecektir. Talip olanlar ıeraiti gör .. 

mck ı_çın Levazmı müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 
390 lıra1ık teminat makbuz veya mektubu ile 29 Haziran 93:$ 
perşembe günü ıaat on beşe kadar Daimi Encümene müra 
caat etmeJidirler. (2952) 

Fatih Belediye Şubesi Mü diriyetinden : Elvanzade mahal 
!!'!sinde Hacı Yakup sokağında 36-1 numaralı belediye mali 
dükkan kiraya verileceğinden talip olanların pey akçesini 
yahrmak üzere her gün daireye müzayedeye iştirak etmek içiıı 
de 16-7-933 tarihine müaadif pazar ı?ünü saat 14 te daire en• 
cü.-nenine müracaatları lüzurnu ilan olunur. (2946) 

Anneıi Dorothy'yi iataayonda bek
lermif. O sırada da yanında kelli fel
li bir adam bulunurmu§. Bu adam her 
nedenıe gölğe gibi Dorothy'nin anne .. 
ainin peıinde dolaıınnıf. 

O zaman Dorothy'ye ne yapacak
lanm bilmezlermif, ona cici eabaplar 
alırlar, yantlara, lor lokantalarına 
ırötürürler, orada çocuğun terefine 

1ampanyalar içerlermiş. 
Fakat her nedense böyle bir cüm

büı eanaamda Dorothy'nin anneıile 
yanındaki ahbabı yüreklerindeki ev
lat muhabbetinin zevale yüz tuttuğu
nu bisaederle.rmi§, o kadar ki yanma 
bir adam kabp Dorothy'yi eve gönde 
rirlermif. 

Dorothy'nin annesinin bir müddet 
eve dönmek aklma gelmezınit-

0 zaman Dorothy evde Çinli bir 
ahçı ile baş bata kalırmıf. Ahçının 
evde iti gücü piyango biletlerile uğ
raımakmıf. Dorotby yatında bir ço· 
cuk piyango biletinden ne anlar? .. Q. 
nun için annesi gelip kendiıini tekrar 
Panayır Kumpanyaaına gönderdiği 
zaman Dorothy derin bir nefea alır· 
mıf. 

Dorothy on iki yatma geldiği sıra
da bir gün babasına bir telgraf gel-

- - -
mi§. Telgrafta Tia Wanna yarı§ m .. • 
hallindeki büyük tribün yıkıldığı za• 
man ölenler araun.da kendi karısını11 
da bulunduğu kendisine haber verili' 
yormuı. 

- Babam hayatında ilk defa ola' 
rak bu vesile ile yanıta para kazarı· 
dı. Ölenler içinde San Franciaco'lu bil 
milyoner de vardı diye bahae ıirdi v• 
hakikaten böyle bir milyonerin de öl• 
düğü anlatıldığı için babai kazandı 1 

Hi.aılı Miais Sbaw da böylelikl<' 
yok olup gİlınİf. 

Bana sorarumz Dorothy'nin anne' 
ıi pek rabıtalı bir kadın değilmiı. R•' 
bıtalı bir insan ahçımn piyankolarcl' 
para kaybetmesine göz ywnar 11'1 

hiç>. •• 
Dorotby on dört yaıma ba11nca •" 

tık istediği gibi Panayir meydandlcl• 
dolapnağa ve iıe yaramağa bqlan>Jt' 
Panayir meydanlannda ikramiyeli el 
lenceler vannıf. Meaela bir takım l>j'. 
rakalarda halk halkalar atıp bu hje 
kaları bir bıçağın üıtüne geçirme , 
çalııınruş. Bu ;.te muvaffak oıarıl• 

~ •' bıçağı kazanırml§. Dorothy balkırı 
1 rasına karıtır, yabancı bir inaanJl'1 

gibi gelip güya bıçağı kazanırmıt· 
( Devami var l 



- - -- - --=-~--·---;--- ~- --- ··-- ·.--- -- ~~-- - -----

İıt. Mr. Kumandanbğı Sa. Kom. ilanları ı 
Harbiye Mektebi ve mer- çin alınacak iki yüz ton unun 

butu mektepler ihtiyacı icin kapalı zarfında talihi zuhur 
se.Qz l<ale,n taze sebze 16-7 - etmediğinden 29-6-933 per-

. 
T~RKiYE 

llQAflT 
SADlKZADE Biraderler 

Vaourlan 
KARADENİZ POSTASl 

DumluPınar 
:33 pazar gÜnÜ saat 14,30 şembe günü saat 14 den IS şe 

a aleni münakuası yapda- kadar pazarlıkla satın alma
~~ktır. Şartnamesini görmek c:ıktır. isteklilerin belli vak
ıç~~ isteklilerin her gÜn ve tınde Merkez Kurnandanlıgw 1 

BANKASı 
vapuru 

2~ Haziran q>erşembe günü 1111at 18 
de Sirkeci ~ıbtnnından haraketle Zon. 
guldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sürmene Ye R.ize liman
larına azimet ve avdet odecektlr. lllurıa. kasaya '"·i--elderin Sat al K ~ili .. - ,....... m ına omisyonunda ha 

ve,ktinde komisyonda ha zır bulunmaları (38) (293S) 
zır bulunmaları (26) 

Fazla. tafıilit için Sirkeci Meymeneı 
Hanı altında acentalığa müraca.at. Te
:cfon : 22134. (491S) (2827) . 3771 • ,,. • 3933 

*** 
~erkez Kumandanlığına 

baglı lat' t .. . a ve muessesat ih-
tı~acı için alınacak olan dört 
yuz altmıı ton unun kapalı 
zarfında talibı' uh etmedi •. z ur -
~~den 29-6-933 perşembe gii 
nu saat 15 den 16 ya kadar 
~azarlıkla satın alınacaktır. 

steklilerin belli vaktinde 
Merkez K. Satmalma Komis
(~~nunda hazır bulunmaları. 
. ') (2931) 3929 

• * .. 

~Merkez Kumandanlığına 
bııglı kıtaat ve müessesat ih 
tivacı için yİrnıi ton şeker 
ZO-7 -933 per .. emhe ·· .. t " gunu ıaa 
15 tc kapalı zarfla münaka 
s~ya konulmuştur. lsteklile-
rın sartn"-e • . .. k . . h • .. -.. sını gorme ıçm 

ek gun ve münakasaya İ§tİ 
ra edeceklerin belli saatinden 
kvvel teklif mektuplarını Mer 

k
ez Kumandanlığı satmalma 
o . 
rnısyonuna vermeleri. 

<4o) (2954) • 

Luter Silbermann ve Şü. 
Tcel: 446-47-6 

DOYÇE LEV hNT Linye 
Hambuııg, Brem, Anvers. İstanbul v; 

Bahrisiyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postala.rr 
Hamburg, Brem, Stetin. Anvers ve 

Roterdam'·dan limannnıza muvaııalab 
beklenen vapurlar • 

AKKA vapuru 4 temtll<lza doğru. 

ALAYA vapuru 6 Temmu'" doğru 
J\ VOLA vapuru 8 temmuza doğru 

Burgaz, Vama. Köstence, Kalas ve 

lhrail için limanrmrzdın hareloet ed • 
cek vapurlar 

Harp Akademisinin 1000 M k <: k" d . er ez Kumandanlıg~ ma 
AKKA vapunı 4-5 Temmuta dogru 
Yakında Hamburg. Brem, Anvcrr. ve 

Roterdaın limanları için llareket 
• e. ı o ununa yap dan mun" aka b -1 la sa d ·1 ag 1 t'at ve müessesat hay 

. sın a verı en fiat pahalı .. ruldüğünden pazarlığı 
28

g
6
o- •,ranatırun ihtiyacı için 160 ton 

933 çarııamba ünü IS d • • arpa 20-7-933 perşembe gü
Ya kadar y l ~ en 16 nü ~aat 16 da kapalı zarfla mu 

edecek vapurlar . 
ANGORA vapuru 26-27 hazirana dogn 
A VO LA vapuru 8·9 temmuza doğru 
T!NOS vapuru 12-13 temmuza doğr~. l ·ı · apı acagından ist k na kasaya konulmuştur. 1°tek 

ı erın şartname i .. e a 
~ın her gün ko .Y gorınek i- lilerin şartnamesini görmek 

Yakmda Batuma gidecek vapurla~ 
ALAYA vapuru 6-7 temmuza ooı:ru 

feri. (37) (mıl •Yona gelme- i~in her gün ve münakasaya iş 
934) 3932 tırak edeceklerin belli saatin 

Fazla tafsilat için Galatada Ovakrm 
yan hanında Laster Silbcrmann ve Şü
rekası vapur acentalığrna miir.lcaat ,,. ..,. .ır. den evvel teklif mektuplarını 

Merkez Kuman..1--•-!'.___ ~ Merkez kumandanlığı sattn-
ınerbut müeaseaat ~bti'uıa. alma komisyonuna vermeleri. 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT--~ 0\;Q. 

Telefon : 44647-6 (3976) 

1 Yacı ı- ( 42) (29S3) 

[ 3 iincü Kolordu ilanları 1 
SEYRlSEFAlN 

M•lı• - Calaı. IClprG~ .. , B. 238Z. 
~aı.. A.. S ....... NtllollNar ..... H. 2..3740. lslahi • 

KOM dye Askerı SA. AL. 
tın ihtiyan: .t~lahiyedeki kıt'a-
.Ek acı ıçın 190 000 kil 

ırıek kap lı • o 
saya ko a zarfla münaka 
llluz 93»uştur. ~~~~esi 2 tem 
tedir ._. . azar gtmu saat 14 

· rıarıçt 'lı edecekle . ihen ı aleye ittirak 
nn al evvel teklif e zaınanmdan 

lundukJ.ar rnektuplarlDI bu
ma I< i ı Yerlerdeki Satın 1-

orn SYonl a 
şa,.tnam · .. arına vermeleri .. t eyı R"orrne'- . . 
gun atanb l'd ~ ıçın her 
İslahiyede ~ k a • 3 K. O. ve 
KOM ı erı SA AL . 

· nuna mü • . 
<3094) (2674) racaatları. 

• * 
3578 

61. F. SA • 
dan : • AL. KOM. 

Fırkanın Ço l 
Yacı için 900o ka lat'ab ihti
dağı kıt'atı. . o ve Tekir 
sade Yağı kıçı~ 13,00o kilo 
kasaya k apa ı zarfla müna 
T eın~uz 0°gmuştur · İhalesi 9 
saat 14 33 pazar ·· ·· te Corl . gunu 
te Tekird -~ ununki saat 15 
1 d L a.ınndaki 'nki 
U a t'Vazırn 8' nı Çor-
pdacaktır. Şartn •na.s~~a ya 

h
rnek veya almak '"i:~~ını gör 

er ·· .. 1Yeale · gun ve munak rın ın k . asaya . 
e ıstiyenlerin mezkfu. ~r 

ve saatt t . 1 . gun t C · e emınat arıle birlik 
e. orluda 61. F. SA. AL.~ 
mıııyonun .. 1 <30ıı0ı a muracaat arı. 

(2670) 3649 .,. ..,. ,,. 
61. F. SA. AL KOM d · Fırk · · an. 

· · anın Tekirdağı krt'at 
ıcın 100 000 kil 
kıt'at · '. o ve Çorlu 
ti ve Tıçkiı? d70~000 kilo sığır e 
l e r agınm 16 000 ki-
o koyUn et' k ' 
le ve Corl 

1kı ~palı zarf usuli 
12 OOÖ kilu k t atı için de 

1 O OY\ln • 
nakasaya k etı açık mü 

onınuştur lh l . 
10 Temmuz 933 . a esı 
nü C l Pazartesi aii orunun sığı · .. -
te v · k . r etı saat 14 
"f k~ oyun etı saat 15 t 

e ırdağm w e ve 
da ve m s~r eti saat 16 

. Co l koyun etı ıse saat 17 d 
- r Uda L B' e l<orn. evazım •nasındaki 

S 
18Yonda 1 • artna . .. yap! acaktır. 

edilen rrıeyı gormek ıçin tayin 
AL. 1( saatlarde 61. F. SA. 
1 OM. nuna ·· 
arı. (309 }) muracaat-

. (2671) 
. li • ... ... 3650 

aydarpasa ve G" .. 
Yu h t • umussu-
1 aı aneleri ile ı F ~ · 

a •nacak 68 000 . • . ıçın 
etine t r . kilo koyun 
lesi 28 HP ~ıkmadığmdan iha 

"'Ünü azıran 933 çarşamba 
htekslaı'lat .11 ,30 a bıralolmıstır 

erın . • · rnek .. şartnamesıni gör 
~ere her .. 

2Un ve ocuarlı 

ğa girmek için o gÜn ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. komisyonuna gel 
meleri. (214) (2630) 

3831 .. ,,. .. 
K:•O. ve 1. F. kıt'aları için 

75840 kilo Patates açık müna 
kasa ile satın alınacaktır. İha 
ıcsi 8 Temınw; 933 cumartesi 
~:ünü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
} er ~~n ve ~ünakaaaya itti 
rak ıçın o gun ve vaktinden 
ev-vel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 

(219) (2864) 3833 
••• 

Beyoğlu Kazası 
Tahrir No· Mahallesi Sokağı 

59/l Hacı Mimi Lüleciler 
.. .. " .. .. .. 
" .. .. 

Defterdarlığından: 
Kapı No. 

2 
4 .. .. 

Cinsi 

Dükklo 
Hane 
.. .. 

Varidatı 

3601720 
.. .. 
.. 

331 .. Kar.n<:a çılunnzı 7 .. 280 
.. ,, " .. ,, ,. 

339/1 ., Hurma 14 Hane 820 ' 
339/2 ,. ,, 16 Dük kin 264 

3267 

Miikellefio Cilt 
ismi Varak 

Yuıuf Ef. 4n3 
Nebiye H. 4174 
Aliye H. 4115 
lımiye H. 4176 
Hliıeyin Ef. 8/16 
Mahmut Ef. 8111 

M. Ali B. 8f24 
Vekili Ali B. 

339/3 ,. Necati 8, 237 .. 400 
344 ., Revani 17 Hane 500 Ligorald 8/32 
371 ,. Eski Parmak kapı 10 ., 420 irini turuhanı 8/58 
49 Pür Telaş Mebusan cad. 60 Dii'<kin 48() Sofi 1/54 

347 Hacı Mimi ReYane 23 Hane 500 lskalpazar 8/31 

B,yoğlunda yapılmakta olan umumi bina tahriri müoasebctiJe tahrir kom syonları tarafından varidat 
takdir edilip sahiplerinin ikametgahı meçhul bulunan emlakin alelmüfre :!at oumaralarile yazolunan •a
ridatı gayrı safiye miktarı yukarıya yızılmıştır. Mezkür emla'c ıahiplerin:n tarihi ilandan itibaren müd· 
deti ka'luniyesi olan on beş gün zar1ında mensup o:du:.Cları maliye fubelerine müracaat etmedikleri 
takdirde takdir olunan varidatın kesbi kat'iyet edeceği ilan olunur. 12945) 

TRABZON POST ASI 

Cumhuriyet 
28 Haziran çarfamba 18 d·: 
Galata rıhtımından. 

IZMIR - MERSİN POSTASI 

KONYA 
30 HAZİRAN CUMA 10 DA 
İdare rıhtımında'l kalkarlr. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

« Sür'atle müt-charrik vesaiti nakh· 

yede a.lelhusu• tayyarclerde me;;net 

yerleri ve sil.ibları inşası " hakkında· 

ki ihtira için istihsal edilmi~ olan 19 

Temmuz 1928 tarih ve 687 numaralı ih
tira beratı üzerindeki hukuk bu kere 

başkasına devi1' veyahut icara verilece 

ğinden bu hususta fazla malumat ed.:ı 

mek isteyen zevatın İstanbul'da Bah

çekil?uda Taş hanında 43-48 nurnara1ar 
da kain vekili H. W. Stock efendiyo 
müracaat etmeleri ilan olunur. (4738> 

3827 

K. O. kıt'aları ile 1. F. ih
~yacı için 44,000 kilo kuru so 
gan satın alınacaktır. İhalesi 
s.!emmuz 933 cumartesi gÜ
nu saat 15 tedir, Taliplerin 
§artnamesini görmek üzere 
her ~n ve münakasaya işti 
rak ıçın o gün ve saatinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 

rı. (217) (2865) 3834 

. . 1. F. Top Alayının ihtiyacı 
ıçın Pazarlıkla 45 ton kuru ot 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
:sat S S S l-I ~ alınacaktır. İhalesi 28 ıra emti Maballt1i okağı Cinsi Hissesi Emlik Hi11eye göre mu-

azıran 933 car,.amba .. .. No. No. bammen K. 
~al\t 14 3 - " gunu ııart > O_ ~adır. isteklilerin 523 Büyllkada Karanfil Temeoaa Ahşap ban• Tamamı 31 T. L, 500 

h 
naınesını .. k .. 524 Karakol 2660/11520 12 1400 

er ~ gorme uzere " " •• " 
çin:; g"' ve pazarlığa İştiraki 525 ., Yalı Mustafa Bey ,, 16/48 17 SOO 
Frndıkh:İ:3 vaktinden ~vvel 526 ., Mack;ı Ayanikola Klair hane ve bahçe 302. M. Tamamı 77 10}0 
KOM. nun · K. O. SA. AL. 527 ,, Yalı MiHyani ., ,, 28172 7 588 

(2908) a gelmeleri. (223) 528 ,. Ma· en Ayanikola Sahilde arsa 1417 M. Tamamı 75 1417 
,. ,,.. ,,. 3902 529 Heybeliada Dağ Set Ahşap hane ve bah,e ,, 14112 1800 

Ayvalık Aak • 530 ,, .. Arka ., " ., 30 1500 
KOM. rlan : erı SA. AL. 531 Gelata Ar•pcımi Perşemb' pazarı Maiaza 28811080 72 700 

Ayvalıktaki kıt• t . . 532 Beyoğlu Kamer lıatuo Tirşe Area Tamaım 2 100 
icin 280 ton kuru a ihtıyacı 533 Kumkapı Çadırcı Cami Kagir hane 3/5 15 2400 
. •k--• ~ zarfla münakasaya ko a.,..., 534 Bakırköy Yenimahalle Turgut ve ikinci sokak Hane ve dtikkin 7116 1- 525 

tur. İhalesi 18 Tenun~~i.-\ 535 Kar.dilli Kandilli Mezarlık Bağ 12 dönllm Tama.. 24 300 
~alı günü saat IS tedir. İstek Yüzde yedi buçuk pey akçclerile i!ta'e bedelleri nakten veya gayri mübadil bonosile ödenmek esere yukarda enafı yazılı l'afrl menlı:u'leı 
lcrirt. şartnarr.eyi görmek v açık _arttı~ma suretile so&tıı ı çı c.ırılmıştır. Kst'i ihaleleri 6-7-933 pertembe giinü saat on beıtedir. Şartaame Baııkamız kapısına aaılmııtır. 
alınak için her gÜn ve münak e Seneı halıye 'ergi3 le belediye rüsumu mü,teriye aittir. (2855) . a -~~~~~~~~-=-~-=-~~~~~~~~~-::-~-:-~~~::--~~~--~~~~~~-

saya ıştirak için o gün ve vak ~ tinden evvel teklif ve teminat ı gun ve vaktinden evvel temi- ınisyonuna müracaatları. ve münakasaya girmek için ı zarlığa İştirak için o gün ve 
ınektuplarile Ayvalıkta Aske. n

5
atlarile Ayvalıkta Askeri (3133) (2947) o gün ve vaktinden evvel tek- vaktinden evvel Fındıklıda 3. 

ri SA. AL. komisyonuna mü ı A. AL. komisyonuna müra "' " ·'' ti{ ve teminat mektuplarile E K. O. SA. AL. komisyonuna 
ra.:;aatları. (313S) (

2949
) 

1 

caatları. }~1:4) (2948) Ezine Askeri SA. AL. yz:::aA;~;~~!ia~~·(~;~)s müracaatları~ ~:27) (2891) 
,,. ,. • t KOM. dan: 

A l · ··· .. zmit Fırka SA. AL. KOM. Ezine ve Bayramiç'teki kı- (2804) 2 Süvan fırkası ihtiyacr İ· 
yva ık Askeri SA. AL. dan ·• . 1 * * * 000 kil d KOM. dan : t'ail.'r hayvanatı ihtıyacı o an çin pazarlıkla 2, o sa e 

Ayvalıktaki kıt'at iht' Fırka kıt'atı ihtiyacı icin 480,000 kilo kuru ot ve K. O. Krt'at ihtiyacı için yağı alınacaktır. İhalesi 28 
· · 160 ıya- 29,700 kilo sade yagı· kap~lı 422.000 kilo saman kapalr p'.\zarlıkla satın alınacak o haziran 933 çaro.amba günü 

cı ıcın ton saınan açık .. fi · k 1 27 000 kil d 'S naka&a usulile m" k mu zar a münakasaya konmu~ zarfla münakasaya onmur;- an • o sa e yağma saat IS tedir. isteklilerin şart· 
konmuştur. İhalesi u~; Taya tur. İhalesi 18 Temmuz 9~3 tm·. Kuru otun ihalesi 31 talipleri tarafından verilen nameyi görmek üzere her gün 
muz 933 carşamba gün" enı- salı günü saat 10 dadır. İ· tek Temmuz 933 pazartesi günü fiat oahalı görüldüğünden i- ve pazarlığa girmek için o gün 
15 tedi ı· kt·ı u saat lilerin şartnameyı' görmek ü saat 15 ve samanın ihalesi 1 halesi 1 Temmuz 933 cumar- ve vaktı'nden evvel Fındıklıda 

. .. r. s~e ı erin şartnan\e h yı .~ormek Üzere her gün ve zere er gün ve münakas .. v.:ı .-\ğt sto11 933 salı ~ünü saat tesi ~ünü saat 11 e bırakılmış 3. K. O. SA. AL. KO. na gel-
munakasava gİrmek için 

0 

firmek için belli gün ve saıı.'tte 16 t(-dir. İsteklilerin şartna- tır .İsteklilerin şartnamesini meleri. (225) (2929) 
zmitte Fırka sabna!ma ko- n1<:':>ini görmek üzere her !!Ün eörmek üzere her gün ve pa 

3927 
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ONUN ANKARASI il Ankaralının 
Defteri 

-ı Sıvacılar içtimaı Ziraat memurlarına Askeri üniformalar 
Türk işçileri cümhuriyetin Sigorta Yeni şekiller Ankara'da 

ısmarlanmağa başladı 
ANKARA, 26 (Telefonla) -

Yeni askeri elbise nizamnamesi 

yakında resmi gazetede ne9ir ve i· 
lan edilecektir. Nizamnamenin 

ne~rinin uzamasına sebep, nizam· 
nameye mülhak olarak neşrine za· 

ruret hissedilen krokilerin hazır· 

lanmaaıdır. Bu krokiler harita mal 
baasında ve renkli olarak basıl· 
maktadır. Krokilerde her rütpede 

bir zabitin giyeceği elbise ve ser· 

puş ayrı ayn tespit edilmektedir. 

Hiç bir şehir hiç bir zaman bu kadar 
bir tek kimsenin olmamıştır 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Anlıua, j 
"0" nan Ankanıaıdır. Daha yeni 
kendini ırösteren ve gülerken lıa
tmı çatan olğun yazm Anlaıraya -ı,. 
ıuı bir erır;uvan alqanul Sanki bütün ta
biat. kökleri, Tiiba ııibi, yulıarlarda giz
li bir olğun Yemİf ağacı ve bütün boz.. 
kır, bütün verimini yalnız bir yere, u• 
fuklara günqin battığı toprak parçaaı· 
ııa vennİf! Bu kuru ve mutedil iklimde 
11cak ve sulak mmtakalara mahıuı bir 
meyve büyü:yWermiı: OJiwıluğundan 
yarılan ve danılayan grup 1 

Ve sonra ı.ayalimde buit ve gayet 
acayip bir t~; Meyve; Turunç; balı· 
çe; Erem bağı; kut; Tavns. .. 

Ufkun ya11ı maviliklerinde kanat a· 
L,tıran batı kutu, bir kızıl ve kocaman 
tavus, yuvaaınm yandığını ıörerek, ka
natları lam açık ve gerğin, ufukta bir 
an durup tutuf&D kanatlarım aöndilr· 
mek zehahiyle <'eniz sanarak seraba: 
Bozkıra iniyor ••• 

·•Aman hu Ankarıımn tozlan" diye 
bir vakitler tiki.yet ettiilmiz ıeylerin 
batı saatlerinde ne etsiz bir rolü, man
zaranm güzelliğinde ne hO§ bir vazifesi 
var: O tozlardan ber birisi, bir hurda
bini mensur gibi ziyalan tahlil ederek 
ufka saymz kavıi kuzahlann rengini 
veriyor .. 

Bir muhteşem, gÜzel ve kanatlı man
zara ~örmek sevdasına dü!eo Neron, 
Ankararun ak!8111Jnı ııöraeydi "Roma" 
11nı yakmaktan vazgeçerdi diye dü~ün· 
düm .. 

Ve birden denizde olan balığın bü· 
tün insiyakı ve minneti ile denizi ha
tırlayııı gibi dudaklarıma tu cümle gel
di: 

,,Ve .• Onun Ankaraaıl" •.• Hiç bir !" 
bir, hiç lıir zaman bu kadar bir tek 
kimsenin olamamııtır. 

Bir çok mahlGklan manaıız ve bed. 
bin, birçok i~eri karqık ve diiz-ia,bir 
çok yerleri belmnaız ve aylalı bütün bir 
dünya yerine böyle her feyi mükemmel 
bir tehir yaratmıya hilkat bile ırıpta e
der Te kaldı ki: "O" yalnız bir fehrin 
değil, bütün bir milletin, bir tarihin, lıir 
medeniyetin h&lilıidir •. 

Bir tehir. dikili aiacmdan, yapılı 
betonundan tutun da bütün gönüllt!rine 
ve kafalanna kadar ne zaman lılr tek 
kişinin eseri, bir tek iradenin ve ru
hun mahluku olmuttur .. 

Ankara, Onun An.karasıdır! 
Bu son cündedeki fikirlerin yazı

sını içimde daha ifade haline koyına
mıttım; gurubun atefinde hayallerimi 
eriterek ve onlan kartı tepelerin ve ya
pılann kalıplarına dökerek ıekillettiri
yordum. •. 
Ve her teYi yarım bıraktım! Gözleri
min önünde ııuruptan çok alnnlı bir 
manzara vardı: içinde talebesinden 
işçisine kadar her vatandaıtan bir iki 
tane olan bir halk kltleıi, küçük ha
vuzun etrafında büyük bir halka yap
mış; Ankara aam.İmiyeti gibi coıkun · 
ve berrak fiakiyenin abıım seyredi
yordu .. 

Ne o, ne var?: Ne batıyı, ne suyu, 
- kalabalıfı seyrediyorlar! Hepsinin 
bakııı batka bir tarafta. Ve nuıl 
bakıyorlar! Hiç bir milinin, kıblesine 
böyle dönemedi; hiç bir çocuk, hoca
aırun elindeki aferine böyle saf ve COf 
kun bir oevinçle bakamadı. . Belki 
Musa, o tecelliye böyle bakınııtır .. 
Hayır 1 Bunlar, ne efsanevi bir muci
zeye, ne bir mükafata bakar gibi ba
kıyorlar. . Bunlar, Gazi'ye bakar gi
bi baluyorlar.. Evet! Gazi'ye bakı
yorlarmıı! 

Bana inanın, ki: Şimdiye kadar hiç 
bir heykeltraım hiç bir eseri, onun, 
bu batı saatinde gittikçe koyulaıan 
renklerle cisimlemnit bozkır boılu
iuııa oyulu duran baıı kadar vakur 
ve ariizel, munia ve mübip olamamış .. 
tır. 

Sanki sema, hava, günq, gurup 
böyle asırlardanberi, ezelden beri hep bu 
büste malzeme olabilmek için kah bir 
kurtun, ki.lı bir tunç, kah başka bir ma
den hamuru halinde yuğrulmakta, 
renklenip kararmakta ve yayılıp top
lamnaktadır ve iıte nihayet!. . . Ya
nımda çiftliği görmiyen ve teferrüa
bm bilmiyen birisi olsaydı; ona \lra
yı göstererek deseydim, ki: 

"- Bak. . balkona bak. . Bu büs
tü nud buluyoraun? ,, 

Takdirden çırpınarak muhakkak 
böyle söyliyecekti: 

- Harikulade. . Kim yaptı, kım 
yapabildi bunu? 

Ve, o sırada elinin oynadığım gö
rerek hayret ve takdiri aık ve huıua 
kalbolarak ilave edecekti: 

"- Ne güzel bir aldamı bu! B"k, 
elleri dürbününe uzaruyor. . O değil 
nU? Kendisi! Dürbüne uzandı, !>akı
ye>r. . Tıpkı Dumlupmardaki ıiloıi ! 

Onu, çiftliğinin balkonunda, bir is
tirahat kötesinde bile, dürbün ile engin 
ufuklara b)lkarken Tanaztepedeki 
batkumandanı görmemek imkanı yok 
tql 

istirahat köıeainde mi? Onun din
lemniye gitıiii yerlerden - Yalova
dan ve fatanbuldan - nasıl •e neler
le döndüğünü hep biliyo~ 

Gazeteler, dinlemniye gidiyor diye 
yazadursunlar; biz bunu tashih ha
tası sayanz: Dinlenmiye değil yarat
mıya gidiyor .. 

Keıki gece çökmeseydi, karanlık 
çabuk bannataydt da onu biraz da· 
ha fazla görseydik .• 

Onu seyredenlerin hepsi, içinde 
bu düşünceyle, kökünden kopan b:r 
ağaç gibi oradan ayrıldı ve eminim 
ki: Aktam onu görenlerin hepsi ge
ce gözlerini yumunca hep o aktam 
saatinin rüyalannda göreceklerdir. 

Ve b,en, sabahJ.,yin, uyanıkken, ha
li o rüyanın içindeyim ve bunlar, 
altm bir rüyanın uzun aayıklamalan
dır! San'at var mı, yok mu; aldır
mam! Y almz bildiğim ıu: Bu satır-

"Ankaralının delteri" nJeki 
notlann ilk kısmı dün bitti. Şim
di seyahatte bulunan "Millici,, 
arkadCJfımu;, yakında bu notla
rın ikinci kısmını da ııerecektir. 
Milli mücadelemize ait hatıra
ların bugüne kadar yazılmamış 
bir çok safhalarını ihtiııa eden 
bu hatıraları derin bir alaka ile 
takip eden kari/erimizin, notla
rın daha enteresan, daha merak- il 

1 lı olan ikinci kısmını ayni alaka 
~ ile takip edeceklerinden emin!:JI 

Yağmursuz cuma! 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Yaz 

mevsimi geldigeleli nihayet dün yağ
mursuz bir cuma geçebildi. Hazira
nın nihayetine gelindiği halde halk 
hiç bir cumasını kırlarda geçireme
mitti. Zamansız ve amansız yağmur
lar her cuma onları evlerinde mıhladı. 

Dün Ankara semasında ufacık bir 
bulut yoktu. Mütemadiyen yağan yağ
murlar ağaçları ve kırları gürbüz ye
ıilliklerle süslenmişti. Halk. kır hava
sı almak, güzel kır manzaraları gör

mek iştiyakmda idi. Bütün bu kır ih
tiyacı dün sabahtan akşama kadar ge
ne kırlarda tatmin edildi. Şihrin bü
tün veaaitinakliye sepetli sepetsiz bin
lerce halkı, Ormançiftliğine, Kaya§&, 
bahçelere ve dere kenarlarına taııdı 
durdu. Denilebilir ki şehirde kimse
ler kalmamııb. Dağa, kıra tatman 
halkm gece dönüıü de on ikilere ka
dar devam etti, galiba Ankara artık 

hakiki yaza kavuştu. --Madeni su kayalan 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Şehrin 

cıvannda menbaıulan Ankaraya de
mir pidonlarla getirilir ve fJYlere 
demir pidonlarla tevzi edilir. Tıbbın 
ve teamülün su nakliyab için göster
diği kaplar ya camdandır, yahut fıçı
dır. Madeni kapların suyu tahallül et
tirdiğini fen kitapları kaydeder. Bunu 
nazanitibare alan belediyemizin bu 
madeni su kaplan hakkında bir ka. 
rar vereceği aon günlerde yaptırdığı 
tetkik.attan anlatılmaktabr. 

l 

!arda bütün bir gönül var! Ben onu 
seviyorum ve haylunye>rum işte: 

Ufkunda doğacağım, ufkunda ba
tacağım; 

Asırlarca yauam hep onu anlata· 
cağım! 

Ve bu yüzden giyersem bir gün 
"deha,, tôcJ"n·ı 

"istersen çiğne,, diye önüne ata
cağım! 

Behçet KEMAL 

Kumbara bütün bir istikbaldir! 
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TURKIYE 1 S BANk'ASI , 
1 

10 uncu yılına girerken B k -m~e~m-urlannı 
ANKARA, 26 (Milliyet) - An an a 

kara sıvacı, nakkat ve kalemkarlar sigorta ediyor 
Cemiyeti yıllık toplanhsmı yaph. 1 ANKARA, 26 (Milliyet) - Zi- \ 
İçtimalarında Esnaf Cemiyetleri raat Bankası tekaüde sevkettiği 
Umumi Katibi Hilmi Bey de hazır memurlarına Devlet Demiryolları 
bulundu. Bütün aza hazır bulunu- memurları gibi ikramiyelerini top
yordu. En evvel Reis Remzi Bey tan vermitti. 
~öz aldı: Bugünkü memurların da istik-

- Türk işçilerinin cümhuriye- hallerini az çok temin edecek ma
lin onuncu yıldönümüne güçlü o- hiyette bir yardım sandıkları var
farak girmek istiyor. dır. Memur ayrıldığı vakit bu san
dedi ve sonra İdare Heyetinin ra- dık onalara her hizmet senesine 
poru okundu. Badehu yeni intihap mukabil bir maaş nispetinde ikra
yapılarak riyasete gene Remzi B., miye vermektedir. 
azalıklara Sadık oğlu Osman, İs
met, Nizeli Ahmet, Nizeli İbrahim, 
Kalender, Yahya ve Aslan oğlu 
Mehmet Efendiler getirildiler. 

Ankarada şimdiden bir çok za· 

bitler yeni elbiselerden ısmarlamı· 
ya batlamışlardrı. 

Yeni müdürler 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Bi

lecik sıhhat ve içtimai muavenet 
Müdürü Muhlis Beyin Manisaya, 
Mülga Aksaray Sıhhat Müdürü 
Saffet Beyin Bi-leciğe tayinleri ali 
tastika iktiran etmittir. 

1Jkuyucularımızın mektupları 

"Asri Helalar,,ın karşısında 
Efendim, 
Ankara şehrinin en işlek bir nok

tasında, dört yol değil de altı yol ağ
zında bir -'tahtezz.emin belil" vardır 
ki ismi "Asri hela" diye mqhurdur. 
Bu heli filhakika en lüzumlu bir yer. 
de ya,pılmı§tır. Ancak bunun ismi, 
mevkinin merkezliği hasebiyle günde 
laakal kırk bin defa söylenir. 

Bir dükkan tarif ederken, bir a
partıman sağlık verilirken, bir yokut. 
bir aokak, bjr müessesenin yeri bildi
rilirken: 

Camın, Asri helilar yok mu? Oradan 
aeğa kıvrıl... Diye söylenir ve anlatı
lır. 

Bunun yeri o kadar merkezidir ki 
hemen hemen her yerin de buraya 
nazaran tarifi bir kolayhk oluyor. O
nun civarmda neler yoktur. En mü
him caddeler, en meıhur yokuı, en lü 
zumlu müesseseler, manifatura, ku
yumcu, ayakkabıcı,, marangoz, kol
tukçu dükinlan, taksitle iı yapan ma 
iazalar, müzayede aalonlan, terziler, 
avukatlar, kAtibi adiller, her ıey her 
şey onun civarındadır. 

Ben bu lüzumlu yt'rin kaldmlma
., gibi lüzumsuz bir teklif yapacak 
değilim. Yalnız buraya berkesin dili
nin alışabileceği bir isim verilerek 
tamimine himmet edilmesini Beledi
veden rica edeceğim. Ta ki artık bu 
kirli isimden kurtulalım. Hürmetler 
efendim. 

Civar mağa211lardan 
Zeki APTI 

tüccar 

Bunu da kafi görmiyen müessese 
şimdi de memurları için bir hayat 
sigortası tesisi teşebbüsündedir. 

Ziraat Bankası, memurları fazla 
olduğundan bu sigortayı bizzat 

kendisinin yapmasını daha fayda
lı bulmuştur. Bunun için Avrupa

Jan bir aktüer celbetmek üzeredir. 
Aktüer geldikten sonra vaziyet 
t!:\ha esaslı tekilde tespit edilecek-
tir. Önümüzdeki kanunusanide 

batlıyacak olan Ziraat Bankası 

memurları sigortası, nispet ve fera
itini bu mütehassıs tayin edecek· 
tir. Bu sigorta, memurların ölü
münde, ihtiyarlıklarında, hastalık
larında faydalı olacakhr. 

1 EVLENENLER 1 
ANKARA, 26 (Telefonla) - An· 

kara Belediyesi Evlenme memurlu
ğunca Riyaseti Cümhur muzikasında 
Arapkirli Ali Sadık Beyle Ankaralı 
Süreyya Hanımın, Cümhuriyet Mer
kez Bankaaı memurlarından Kemali
yeli Salih Beyle Ankaralı Fevziye Ha
nımın, seyyar satıcı Kırıehirli Oaman 
Beyle Kırkehirli Emine Hanunm, Ur
falı terzi Ali Sami Beyle Ankaralı 
Sadriye Hanımın, Yüzbaıı Sürfeli 
Mehmet Kaznn Beyle Manastırlı Şeh
naz Hanımın, ıoför Çankırılı Ahmet 
Efendile Kozanalı Fatma Hanımın, 
kadastro heyetinden Silifkeli Naci 
Beyle Keskinli Hediye Hanımın, ta· 
vukçu Boyalıklı Muharrem Efendi ile 
Ankaralı · Llitfiye Hanımın, telgraf 
muhasibi Çimeıkezekli Mustafa Bey
le Konyalı Zebra Hanaının,, Berber 
Ankaralı Hamdi Efendi ile Ankaralı 
Sadriye Hanımın, kunduracı Osküp
lü Recep Efendi ile Komatokalı Bah. 
riya Hanımın, marangoz Ankaralı A
li Riza Efendi ile Ankaralı Sadriye 
Hanımın, icra mürafaa katibi Malat
yalı Ömer Cevat Beyle Ankaralı Ül
fet Hanımın, Divanı muhasebat mü
rakiplerinden Hüoeyin Hüsnü Beyle 
Ceyhanlı Merguye Hanımın nikahlan 
kıyılmııtır. 

Vazife kurbanı 
Keskin doktoru Cemal 
Beyin cenaze merasimi 

ANKARA, 26 (Telefonla) -
Keskinde frengi tedavisine tabi 

bir kadının dispanserde ölmesi Ü· 

zerine kadınla alakadar birisi inti· 

kam hissile Keskin hekimi Yusuf 
Cemal Beyi ağır surette yaralamıt 
ve yaralı Ankara nümune hastaha· 

nesine getirilmiJtir. 

Genç vazife kurbanı ölmüftür. 
cenazesi bugün saat 10 da hastaha· 

neden kaldırılarak Bileciğe götü· 

rülmüttür. Cenaze merasiminde 
Sıhhiye Vekili Refik B. namına 

Sıhhiye Müdürü Şuayip Bey bir hi· 

tabe irat etmiftİr. Merasimde An· 

kara Valisi, vekalet erkanı ve meıı
lektaşları bulunmuşlardır. 

Tayyare 
Postalan 

ANKARA, 26 (Telefonla) -
Yakında Ankara - İstanbul arasuı· 
da itliyen tayyarelerle mektup ve 
havale varakaları nakline ba9lana· 
caktır. 

Mektuplardan pos a ücretinden 

başka hava posta ücreti de alma· 

caktır. Bu ücret Heyetivekilece ta· 
yin edilecektir. Mektup ve kart· 
postalların her parçasından 8 • 10 
kurut fazla ücret alınması muhte· 
meldir. 

İPEKIŞ Bütün Yayılıyor 

\) 
TQAG10f4 

İpekişin sabş mağazaları ve acenteleri ber g· n çoialmaktadır. Yukarıdaki harita ılmdiki halde 

mai aza ve acentelerin bulur duğa yerleri göstermektedir. 

•• Kenarlarında 

ıııo)ıı:ını 
,. 

marka•ı yazılı 
olmıyaa kumaılar 

lPEKIŞ'in detildlr. 

Mat azalar 
ANKARA 

Necati Bey cadde•İ 
No. 14 -BURSA 

Gazi Paıa caddesi 

Tayyare binau altında -BEYOGLU 
lıüklAI caddesinde 

No. 355 -ISTANBUL 
Sultan hamamında -IZMIR 

Odun paııan 
No. 29-31 

Acenteler 
ADAPAZARI 
Nuri Bey zade Cemal 
va Zekeriya Z. Hak· 

kı Bevler 

BALİifESIR 
Arap zade Sadettin 
ve mahtum1arı Beyler 

DIY AiiiEKIR 
Muharrem ııade 
Muharrem Bey -ESKİŞEHiR 

imam zade Haaaa 
Buri Bey -KONYA 

lzmlr puan - Küçük Hacı 
Mehmet mahrumları Mus· 

ıafa ve Ziya Beyler 

MERSiN 
Kasap oğlu 

Bey -
Kadri 

TRABZON 
Hacı Müftü zade Te

mel Nücuml Bey 

-
Bayiler 

AYVALIK 
Alemdar zade Ha· 

un Alp Bey -
KARS 

Medet zade 
Bey 

Hacı 

J Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

4791 3852 _____ / 
Umumi Neıriyat ııe Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET ı.t.l· --·· 


