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Belediye eni apı ve o -
lar Kanununun tebliğini bek
liyor. O vakte kadar inşaat 
ruhsatiyesi vermiyecek. ' 

Alman yanın sah çekmesine 
rağmen dörtler misakını im
zada tereddüde düştüğü ha
ber veriliyor. 

FfATI S KURUŞTUR 
liii 

Alnıanyada vaziyet, 
lf ahudiler için .. 
A BERLIN, (B&§muharririmizden) -
li.~manya bir inkılap geçiriyor. lnlu-

?' .hala bitmediğini Almanyanm en 
~labıyetli devlet adamlan da itiraf 
e 
1 

iyorlar. Bundan sonra daha neler F acak ? •• Bunu kestirmek mÜ§küldür. 
. akat şu var ki, Hitleriatlerin harici 
k'!a~tteki gayeleri, nihayet yalnız 
8 ndı ıradelerile ali.kadar değildir. 
.u .:'.?.aaetin birinci derecede amille

~·lıa~rnelmilel politika anuındır. Si
': I ız ve Veraaillea muahedeıinin zin 
cır erile eli . ki b " nal e.rı, aya an agh Naayo-
t. k Soıyalıot Almanya harici polİ• 
~ &_ •abaaında ne dereceye kadar ile· 
~ Rtd~hilir? ileri gilmek için azmini, 
;•ade.,ni kullanaa hile büyük devlet
l ~r tarafından nasıl kal"§Janacağı bi
U1eıtıez. 

Ş~~aoı muhakkak ki, Almanyanm 
~ılı v.': harici ıiyaaetinde mühim bir 
d"Ieddul var. Politikadaki bu tehed. 
r ~ A~ınan vatandatmm ruhuna, k a ... 
a lenne iılemeğe baılamııtır. Al

ı.ıanların tevekküle, itaate, muhaf 
~~karlığa ne kadar bağlı oldukta a
.•lenler, bu teheddüldeki ebe ~nı 

tı daha iyi anlarlar. Bundan "'b''Ye
Hitlerin ve fırkasının tqkil• &§ka 
durmıyor. Çok çalıfıyor G .~b da boş 
çe memlekette daha zi · d un .~eçtik
yor, idarenin her ' b r a e kok •ab-u eaıne hik" yor, propağanda v t tL · mı olu. 
den istifade ed· e e ıun kuvetlerin-

AI ıyor. 

kında n;.:n~ada olup biten §eyler hak
mübali. " 'ı a. memleketlerde dönen 

I~ k":rtıf:..:..:~~~~~~·A:::da ha~e!-
lal fıkrinin hı 1 •• .• yada ıhtı
miyenler b. z 1 ~Yeınediğini bil
rivayetle~e ırk ç~k :ı::ıun~lere, bir çok 
tin ehetnnıiyet~ a~ 1 a ınanıyorlar. f. 
e.ltmış be ·ı vrupaıım ortaamda 
veya hu ' 

111~;1uk bir milletin ıu 
\JınUJni ha-! e kımııdanmaoıdır. 
uy - .. en ıoıırakj Alınan 

anıtı acaba d ·· Yanın 
ler nıi h 

1 
unyada yeni aürpriz-

b azır •Yor? B 
et veya nıenf" u sorguya müı-

bu ıneıntekett ı cevap vermektense, 
le.~i Yakından e tce~eyan eden hadiae-
dıınya d h akıp etıneyi b""t"" a a doiru b 1 • u un u uyor. 

• • • Almanyan 
çok ehemmi ın d~bilde ve bari te 
he Yok ,_. Yet venlen p01itjı..... '.! 

· '"'• Ye.hud"I - fUP· 2ayetir. H ı ere karıı e.ldı" 
yürütüld"" "!;•kea bu Politik gı va
I " ~ baııi• anın naaıl 
acagına ıneraı. ed· 1 noktada duru-

Şuraaı ın ı... ı.. 'Yor. 
t ki u • ......,.ak ı..: .... 1 a P ettiği y ahud· - .on eriıtlerin 
tar olanlan 1 P<>lıtikaıına tar f 
çok Hitleriı~e~Y.:• çok_ ~eğildir. Bi; 
oldu~u fikrindedirler ııolitikıuun zar.,.ı, 
celerı, Yahudi) • Onıann btı d"· ·· d 1 ere olan U§un 

en ıre ıniyor; Yahudi "'"0 Patileri0 • 
~eynelınilel mÜn be meselesinin 
ı~tili.tata ka 

1 
aae tlerinde yeni 

rıne •ebep 0 fu ar;ınaaı, bu dÜ§üncele. 
olanlar diyorl:rork".. y ahudi aleybtan 

uy ı. 

k - ahud; tehlik . 
adar •orsmııtı 4. den Almanlığı o 

mızd • 1
• ar bir . a uu tehlikenin . . zamanı-

daıma mümkii d"" lif •ı;ınde boiulmak 
hud; hocalar h ~ahekteplerimiz; ya
hudi dolıtorl~r ': • one~erimizi ya
eueaeler;~:., 'y alı ~ ıktı•adi mü
m ·· h ··- ahud ute o.s ... alar k ı memurlar ve 
harbe kadar a'!lamlftı.. Umumi 
de Yah d" •.hatta Umum• h .. 

u •l•rı,. ı arp ıçın-
rarları 0 had memlekete YGptığı 
ancak rniitorekeddu-,,._,,.,,tık B :za. 
1 e,. •on • unu 
~nuyoruz, Hem bil !'"G anlanılf bu .. 
.zım dahili ~i~ meaeı::J;ruz, ~u, bi
Baıkoları nıçm karlf•Yor? ~•iıl ıni? 
d .. ~u Politikayı beienmi;enl . 
Ufundüğü fU: erın de 

r .. :-
1 
"Yahudilerin Almanyadalı; .. " 

U)'uf er; b · J'U. 
c:e ne ır gem vurmak, Y ahud· 

Tf!JI011tn1 ı · • • k b 1 
zımd F n ırernnı tutma elki /ci. 
riçle;;; ,akat böyle bir politikanın ha. 
meli id.;na . t~•irlerini de huap et
leyhtar~ ; Bızım dahildeki Yahudi a
Almon '11''7""• hariı;te ıiddetli bir 
manlarım':z"Yh!arlığı doğurdu. DÜ§
lı oları • . ı;ogaldı .. Memleketin ma-

uır fOlı "h • r ice ka t lı ı tııuuı ııe paralar ha-
mi%in eli 'i, ktuadi ve ıi;yaai va~yetİ· 
Politikan uhranlı d-"rufe böyle bir 
h ya revaı; verm t;· "d "k D ili davcı/arı h 11 d eme ı ı · a· 
iiliz. Kartınıı::ı " "~4 ~manda de
meıele var Bi%i a . ~hlf bir harici 
mesel.,dir. 

0

Yazık"'.,;~ın ~!'Yati olan bu 
Hangi tarafm no~·· . 

nıdur? Bizim bu taı nazan doğ. 
·· h · meaelede ·· d·· -·· ?'uz uauaıyet fudur: Bir h .~0~ u~

ıcraat politika .. hakkınd ükUmetin 
vahire bakarak yalnı a Yalnız ze
Yaıi müJ• ha al • d"" .. z .umumi ve ai
.. erit a 2: ar uşunülerek hüküm 
011 eıne:ı:. Hıtler ve onun tarafta 1 lığıleııel~~nberidir, Yahudi aleybr•~~ 
h Po •tik ""d"" 1 ...... ir Pot· tik aamı g~ uyor ardı. Böyle 
çoı. AI 1 ayı takıp edeceği için, b • 
tar olm illan vatandaılan Hitler'e taraEır 
Y "'• onun ikt"clıın 1 • ardım etın. . . '. . e e almasına 
lnazıa, t ıştı. Şundı hiç bir feY yap
rne11kid karaftarlannı aidatımı b" 
Pol" e alac ktı On ır I •lika ınüı •ha · un çin dahili 
a tevkelınj ". azalan, Hitler'i bu yo

•e icraatı ttır. Hitleriatler, hareket 
mutedil h:"'da daha yuınutak, daha 
lerinde daheket edebilirlerdi. Tedbir
Bunu Yap a hesaplı bulunabilirlerdi. 
ler. lbtitaı':."'bdıl~r. Belki mazur idi. 
hetlere enzıyen, anormal hare ... 
" . gem vurmak ~• tür" 1 . • e ••Y•ai b h •-ç • çtimaı 
tereyllnl az:ı areketler, nıukkader 
''" arını rnutl k k" ~•indi Vazi 8 " ta ıp ederler. 
leyhtarlı ' ı Yet~~ olacak? Yahudi a
lak bir ~ Pol.tı kasından tnm mut 
B.. rıcat b ki • · oy)e bi, ri ~ ~ınek kabil değildir. 
~~zunu ı;..rıtıc~:i~ 1-1,tlerin dahildeki nü· 

" l-lit( r Al .. Muh11kkak ol~n şu 
many•;ı Ynhudi aleyh. 
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onferans Yeniden Canlandı' i 
a:; 

Amerikanın para istikrarından çekilmesi mesaiyi durdurmadı 1 
Tarifeler meselesi görüşülmeğe başlandı ve A.:rika tarifeyi indirıneğe hazır olduğunu bildirdi :: 

LON_DRA, 21. (Sureti mahsu- tikrannı reddedifi evvelce zan. Konferans şimdi gümrük ta· maye eden, 2 - Ziraati hiına· ilk sözü Amerikan murahha- ~ 
~ad~ gıden arkadaşımızdan) - nedildiği gibi müzakerelere te- rilelerinin müzakeresine bafla- ye eden, 3 - Varidat teminini n aldı, xüksek tarifeler aley- § 

§ al! k?mi.yonlarda bir canlılık sir etmedi. Fakat kabul etmif makla, yeni bir safhaya girmif istihdaf eden ; 4- Borçlu dev- hinde bulundu ve Amerikanın := 
- belırdı. Kulislerde olduğu ka- olsalardı,müzakereler daha sür' oluyor. Rei. tarifelerin dört in- letler tarafından borçlarının tarifeleri indirmeğe hazır oldu- = 
§ ~ar,_ ~omiayonlarda da hararet- atle ilerleyecekti. Mamali gü- sım üzerinden müzakere edil- tesviyesini kolaylaftıran tarife-
§§ lı bır faaliyet göze çarpmağa nün birinde istikrarın tahakkuk meaini teklif etti. Bu teklife gö- ler olarak dört kuıma aynlmak- ğunu bildirdi. = 
ES bafladı. Amerikalılann para is- edeceği kanaatı vwdır. re tarifeler : 1 - ~ayii hi- tadır. AHMET ŞUKRU = 
ı:;ı11ırııı ııırımnıııııuuıuıııııııııııııııııırıuııı111111111111111111111111111nıııııııııı ııııuııııımııınııııı11111111nıııııııııııuıııııııuııınııı ııııııııııııııııııuııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınınıııııınınııııııııııııııııııııı .• ııııı ııııiffi 

Resmi mahafil işlerin 
iyi gittiğini söyliyor 

Dün Londra esnafı 66 memleket 
murahhasına ziyafet verdi 

LONDRA, 27. 
A. A. - Resmi 
mahafil, iktisadi 
konferansın ça
lıtmaamdan mem 
nundur. 

itler program
da dütünüldü
ğünden bir hafta 
ileridedir. 

LONDRA, 27. 
A. A. - M. Mac 
Donald, konfe
ransın timdiye ka 
dar yaphğı itleri Para istikrarını göriifen komisyon içtimaında.-

görebilmek üzere konferans büro Belediye reisinin sözlerine ce-
sunu yarın saat 17,30 da toplan- vap veren, M. Hyınans demittir 
mağa davet etnıi9tir. ki : 

Esnaf murahhaalara ziyafet - Hepimiz üzerimizde mea'u· 
verdi liyetin büyüklüğünü biliyoruz. Va 

LONDRA, 27. A. A. - Lond- zifemiz ve hemen hemen de 9ere-
ra sehri esnaf cemiyetleri dün ak- fimiz bir neticeye varmamızı em-
f&~ iktisat konferansı murahhas- rediyor, 
!arına bir ziyafet vermitlerdir. M. Mac Donald da fU sözleri 

Londra belediye reisinin riyase söylemittir : 
ti alhnda bulunan bu ziyafete 66 - Hiçbir millet, yalnız batına 
devlet murahhası İftiralı: etmittir. hareket ederek ve sadece kendi 

Birçok nazırlar ve bu arada M. milli menfaatlerini düsünerek bu 
Mac Donald ziyafette bulunmut- gün dünyada hakim ol~n vaziyete 
tur. (Devamı S inci sahifede) 

Geclikpafada Madam Alroditinin evinde meydana çıkarılan aletler 

Be~~z düşmanı yapanlar 
bugun sorguya çekilecek 
K~lyoncukulluğunda eroin fabrikası 
ışletenler dün Adliyeye verildiler 

Muhaf,za tetkili.tı tarafınd 
n,eydana. çıkarddığını dünkü n::. 
hamızda tafsilatı ile yazdığınuz 
e: oin kaçakçılığı tahkikatına de
vam edilmektedir. 

Asaf Beyle birlikte on kiti na
zaret altında bulunmaktadır. 

Madam Afroditi'nin Gedikpllf& 
daki evinde torbalar içinde on ki
lo eroin bulunmuttur. 

Bu evde bulunan eroin yapma
ia mahsus aletler, borular huni
l~ı:_ .~e diğe.r .et ya Emniyet ~üdür
lugune getırılmittir. 

Dün barodan aldığunız bir tez
~ered~ Aa:ı-f B. in avukat olmadı
gı teyıt edilmektedir. 

tarlığı politikasında daha ileri ~idt
cek değildir. Şiddet politilcasnıdan 
vazgeçrnı§tir. Yapılan bazı hatalar. 
Y~Vaf yavaş dü:ı:eltilecektir. ÇÜnkü 
Hıtler \re Almanyaaı anlamıştır ki 
Aln1anyadL). Yahudi meselesi1 ıJahili 

Kalyoncu Kulluğunda bir fabri
ka işleten ve eroin imal edip ka
çakçılık yapanlardan Koço, Mar
ko, Landro, Militiyadi, Natali, 
Şükrü, Hirisos, Kostantin Arona
ki, Nik, Torna, Koço efendilerle 
MI O raola ve Mm. Eleni de dün 
mevcuden adliyeye teslim edilmit
lerdir. Bunlardan Niko ve Torna 
Avrupada bulundukları için mev
cutlular içerisinde yoktur.Müddei 
umumiylik maznunları Alhncı is
tintak hakimi Salih Esat Beye tev
di etmi~tir. Fakat vakit geç oldu
ğu için bunlar isticvap edilememit 
ve zabı~ya iade olunmutlardrr. 
Bunların istiçvabına bugün batla 
nacaktır. 

bir mesele olmaktan çılı;;mıf, beynel
milel bir hidise olmu~tur. Ona göre 
vaziyet almak lüzwuu her taraft,. 
takdir ediliyor. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

GaziHz. 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

Reisicümhur Hazretleri bugün 
öğleden sonra lsmetpaşa Kız En•· 
titüsüne teşrii ederek imtihanlara 
iştirak etmişlerdir. 

1 Ulut 

Tali şubeler 
iş bankası Kadıköyde 

bir şube açıyor 
it Bankaaı balkın taaarrufatını da

ha ziyade arttırmak ve gerek taaarru
fatta, gerek küçük 
hesaplarda tam bir 
kolaylık temin et
mek için latanbul 
dahilinde muhtelif 
semtlerde tali ıu· 
beler açmağa ka
rar vermiştir. 

Bu tali ıubeler
den ilki Kadıkö
yünde açılacakbr. 
ı, Bankası ilk tali 
tuheyi Kadıköyiin
de açmakla büyiik 

Londra mektupları 

Gazeteler: Fiskos ocağı! 
M. Mac Donald gazetecilere hem bir 

ders (!), hem de nasihat verdi .. 
Konferans nasıl gidiyor, nasıl gösterilmek isteniyor? 
Bunu merak ediyorsanız İngiliz Başvekilini dinleyiniz 

Londra: AHMET ŞOKRO 

LONDRA, (Konlerano salonun
dan) - Amerika murahhas heyeti 
tarafından neıredilen bir tebliğ ile 
vaziyet tavazzuh etmİf bulunuyor. 
Amerika Hükıimeti timdilik para
ların kıymetinde muvakkat ve tec-
rübe nev'inden bir iıtikrar teminin

den hiç bir fayda görmüyor. Bilakiı 
zarar görüyor. Konferana müza

kereleri baılıyalı, Amerikayı buna 
imaleye çalııılıyordu. Ve geçen haf
ta lngiltere, Fransa ve Amerika 

Merkez Baııkalan direktörleri ara· bir iıabet göster- lı Ban1<cuı l.tanbul 
mektedir. Bunu di- Şubeai Müdürü amda Londrada yapılan bir içtima-

lıl. lılac Donald gasetecilere 
hitap ediyor 

ger ıubeler takip e- Yusuf Ziya B. da muvakkat bir itilafa vanlmııtı. tiki bir iatikrar. Bu, daimi istikrar 
decektir. itilafa göre doların lngiliz liraaına i9in bir tecrübe olacaktı. 

lı Bankası Kadıköy tili ıubeai l •• lu t" b h l" 4 d ) Ancak Amerika Cum"" hurreiai temmuz cumartesi günü merasimle a- gore yme ı, e er ıraya o ar 
çılacaktır. Bu şube daha fazla taaar· bet aent olarak teapit edilmiş ve Rooaevelt, Amerikada baıladığı İn· 
ruf iılerile uğratmakla beraber ayni bir raddeye kadar da inme çıkma flaaiyon tecrübeaini yapmak ıçın 
zamanda küçük hesabıcariler ve mev- payı bırakılmııtı. Yani azacık elaı· (Devamı 5 inci sayılada) 
duat itlerile de meıgul olacaktır. l l•-•••iiiimiiilll!iliiiiiiillm••••••El!l!!l••li!!iEEEii!!!!I!!•• .. 

Dahiliye vekili 
Gemlikte 
GEMLİK, 27. (Milliyet) - Da

hiliye Vekili Şükrü Kaya B. vali, 
maarif müdürü, fırka erkanı ve di
ğer zevat tarafından kartılandı. 
Şükrü Kaya B. hükumet konağm
d:ı ve belediye dairesini ziyaret et 
ti. Halkla temasta bulundu. 

Bundan sonra metres mu
kavelesi yapılmıyacak 

Türk-Romen 
Tenis maçları 

Romanya tenisçileri bugün 
tayyare ile geliyorlar 

Türkiye T enia komiteai bu seneki 
tenis faaliyet programmm tatbikine 

'• 

batlamııtır. ilk bey
nelmilel maç olmak 
üzere 30 haziranda ' 
teapi t edilen ( Ro
manya • Türkiye) 
teniı maçına iştirak 

etmek üzere Roman 
ya Tenia F ederaıyo 
nunun seçtiği Möayö 
Botez ve Schmidt 
bugün aaat on birde 
Bükreıten tehrimize 
gelecklerdir. Möıyö 
Botez geçen seneki 
maçlarda da lstan
bula gelmitti. 

Romen oyuncula 
Romen tenisçisi rına kartı bizim mil-

Bir çeşit "taaddüdü zevcat,, olan bu 
mukaveleler kimlerle yapılıyordu? 

Bunun için bir de kanun yapılacak 
Evlenenler gitgide azalıyor. Buna mu

kabil araiannda reami bir rabıta olma
dan ırayri metnı evlilik bayatı yaıayan
larm miktarı ber sene bir parça daha ar
byor. 

Yeni yetiıen gençlerin bir kmm met
re& bayab ıreçirmeği evliliğe tercih e-

diyorlar. 
Şu da var ki nikilııu: kadınla yqa

yanlar, yalnız bekar erkeklerden ibaret 
değildir. IMlo,ru kanlan üıtüne noter
den tasdikli mukaveleler yaparak hayat· 
lannı bqka yabancı kadınlara tqrik 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni teşkilat tamamlandı 
M. Schmidt li tenia takımımız 

Suat, Sedat ve Şirin' 
den mürekkeptir. 

Müsabakalar cuma, cumartesi ve 

Seyrisefain cumartesi gününden itiba
ren artık tarihe karışmış olacak 

• 

Suat ve Şirinyan. • 

pazar günü sürecek, oyuncular salı 
günü Bükreşe döneceklerdir. 

ilk temas bu cuma günü •aat üçte 
Kftdıköyünde F enerbahçe kortlarında 
ynpılncaktır. 

ı Temmuzdan itibaren faaliye
te geçecek olan Akay, Devlet De
nizyolları, Havuzlar ve Fabrika 
müdürlül<lerinin 6 tar aylık kadro 
)arı tasdikten gelmi,tir. Seyriıe
fainde bir müddettenberi Deniz 
ve Hava Müstetarı Sadullah B. in 
riyasetinde çalıtan komisyon da 
hu kadroları isimlendirme itini bi
tirmittir. Seyrisefain memurların
dan Akay, Devlet Deniz yolları ve 
!-lavu7 Fabrikalar müdürlüklerine 
tayin edilen memurlara da dün 

yeni vazifeleri tebliğe batlanmıt· 
tır. Bu memurlar, temmuzdan iti
baren yeni vazifelerine batlıya
caklardır. Tekaüde sevkedilme
leri tekarrür eden memurlar da a· 
tağı yukarı belli olmuştur. Tas
fiyeye uğrıyan memurlara yarı~ 
tebliğat yapılacaktır. Cumartesı· 
den itibaren Seyrisefain bu suret· 
le tarihe karışacaktır. 

Yeni müdürlüklerden Devlet 
Denizyolları müdürlüğü, Seyrise· 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Ermeni Patriğine yazılan telıditname. - Büyük pehride peftrizi f,o. 
acaklar! - Kız mektebi karımnda tulumbacı koğufU . 

Kum.kapıda, Ermeni Patrikhaneai miayonumahıuı ermenice mütercimi 
ciYarında Zaptiye Nezaretinin ıivil Süreyya Bey - Mülkiye mektebi p,:U.. 
memurlarından bafka Şehremanetinin dürii - tarafından tercüme edilmit· 
Merkez Kumaııdanlıfmm tarauut ..... ti. 
murlan da bulunurdu. Bunlar, geceli Patrikhane civarındaki kah•e, Zap-
giizıdüzlü oralarda dolatırlardı; gele- tiye Nezareti tarafından tulumbacı 
ne, gideee dikkat ederlerdi. koiutu haline korunuıtu. Bu bir teıl· 

Zaptiye Nezaretinin bütiia merkea birdi. Buraya konulan tqralı delikan
.. e karakollar miifettiti Hüseyin Daim lılar buradaki kız mektebinin talehP· 
,..., Sabri Beyler de daimi surette tef· ıine fena halde tecavüz ediyorlard· 
liften geri kalmazlardı. Buna kartı Patrik Efendi biraz IA-

Patrik Efendinin Beyoğlundaki evi kayıtı. Oradaki Ermeniler Patrik E· 
civarında o tarihe kadar sabit ve sey- fendinin liJ<aydiıine dehıetli surette 
yar taruaut memuru yoktu. Komite· sinirleniyorlardı. Aralannda Menç 
nin son gÜnlerdeki tehditleri üzerine pak yani büyük pehriz giiniinde Pat
Beyoglu Mutasamflığmdan ve Betik· riğe hilcum etmeyi kararlaıtırdıklan 
taı muhafızlığmclan oraya da tarauut söyleniyordu. Böylelikle Patriğin sa· 
memurları konuldu. kalını traı edeceklerdi. Cübbesini ÇJ· 

Bir pazar günü alqamı idi; yallı karacaklar, yırtacaldardı. 
vaktinden evveldi; sular iyice karar· Patrik, cascavlak, aokaia atılacak· 
aııştı. tr. 

Sokakta seyrek ve donuk ziyalı ha· Vasıf Paıa i'in pek o kadar ehem-
vagazları göze çarpıyordu. miyeti olmadığını, çünkü gerek nefsi-

Tam bu sıralarda Ferid.iye tarafın · nefisi §&haneye ve gerek aaayİ.f Ye em-
dan Patrik Efendinin evine doğru ge niyetiumumiyeye taalluk edecek, ha
len biri görüldü. Bunu taraaaut nöbet· Jel verecek tarafı bulunmadığını an
çisi Tayfur Efendi gördü. Yava§ YA· tadı; müsterih oldu. Bundan sonra 
vao gelen adama doğru yürüdü. Ne· hadiseyi olduğu gibi tasvir ederek hün 
reye gideceğini, hangi eve gireceğini kira bildirdi. 
anlamak istedi. Zatıphane bu maruzattan sonra. be 

Kartıdan gelen yolcıı, polisin ken· ıri, Patri)< Ormanyan Efendinin evine 
di> ne dikkat ettiğini hiaııetti. Bir lab· gönderdı. 
-za tereddüt geçirdi ve elindeki şeyi Çulluk kuıunun karnından çıkan 
Orn-.anyan Efendinin kapısının eıiğine ki.ğıttaki. "Her-man ,, imzasını aordur· 
bıraktı; yan sokağa saptı; olanca aür· du . Patrik Efendice bu İınzanın ma· 
at ·ıe kuvvetile kaçmağa battadı ve az lüm olup olmadığını anlamamı söylc
sonra ortadan kayboldu. di. Bu arada Patrikhane civarındaki 

Tara•sut nöbetçi•İ poli., her teyden kız mektebi ve bunun karpaın.Ja\; 
evvel kaçan adamı takip edecekken kahve ve buranın tulumbacı koğuşu 
her nasılsa gafil davranmıştı. olup olmadığı da sorulmuştu. Orman· 

Bu yüzden tara .. ut nöbetçisi evvela yan Efendi: 
kaçan adamın kapı eşiğine bıraktığı .. _ Şevketıneap efendimizin hak-
şer.,n ne olduğunu öğrenmek istedi. kandaki teveccühatıınahausatarına ;~ .. 
Sa, acaba bir bomba mıydı; yoksa şekkür ederim; dedi ve sonra dü .. yi 
und:ık mı sokulmuştu? ömrüşevketi şahanelerini tekrar eylP.:· 
Eğer böyleyse evveli. bunun çare· di. Mahut kiğıttaki "Herman,., imza· 

sine bakacaktı." Esasen takipte de bun sını ve kime ait olduğunu bilmediğini 
dan dolayı teahhur göstermiş; meçhul söyledi. Uzaktan, yakından unıdığı 
adamı bundan dolayı kaçırmıştı. adamlar içinde bu isimde kimse bulun 

Tuhaf şey?! Eşiğe bırakılan üç madığını da bildirdi ve : 
çu1luk kuşu idi. Tarassut memuru, hu· '~- Mümkün olursa münasip v&aı· 
nu anlayınca düdük çalmıya başladı. f 1 1 b ... · h" talar ve ırsat ar a unu ogrenır; a-
Arkada;larını hadiseden haberdar e- kipaya arzederim; dedi. 
decekti. Nitekim de biraz sonra ha· Sonra kız mektebi karııamdaki ko· 

erdar etti. Kendisi firariyi takip ede-
ce '.eti., ed.,cekti ama it itten geçmişti. ğuıtan bahsetti. Buradaki on bet yir· 

mi delikanlının kızlara pek fena !&· 
Bunun üzerine nöbet yerini diger 

kıldıklarını, bundan ana ve babalan
bir cfendıye bıraktı. Kendisi kutlaı·ı n1n sızlandığını &öyledi. Patrikhanece 
;ı.1arak doğruca Beşiktat muhafız~ığı uıulen Mezahip Nezaretine müracaat 
daıreoinc gitti. Muhafız Fenk Vas,f edildiğini, fakat hiç bir müspet neti· 
Po.•a"·a macerayı anlattı ve kuşları 

.., ' ce alınamadığını ilive etti .. 

ye;t~~ıf Pata, bütün ömrünü askerlik- Bundan başka Sirkeci, Haydarpaıa 
te, Vilayatı garbiye ve f&l'kıye j~d~r· şimendifer ista•yonlarile Galata ve. 
ma kumandanhklarmda, zi.bıta amır· lstanbul gümrük aalon1annda. Ermeru 
liklerinde geçirmişti. yolcular hakkında son derece mütkü· 

-
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k t~crübesi vardı; kurnazdı. li.t gösterildiği de bu arada zikredil-
Polis Tayfur Efendiyi dinledikten misti. Patrik Efendi yalnız bunları 

.sonra, meçhul adamı . kaçırdığında" söylemekle kalmamııtı. Esnaf ve tüc
dolayı teessüf etti. Bıraz sonra da •t· carın hatta ailelerinin cidip gelmele-
rafa tabarriyat için emir verildi. rine mümanaat edildiğini Vb bir çt1k 

Bir taraftan da Tayfur Efendinin masum kimselerin Zaptiye Nezareti· 

Eylule tehirinin daha mü
nasip olacağı söyleniyor 

PARIS, 27. A.A. - Havas A
jansı bildiriyor ı M. Henderson 
ile M. Paul Boncour'un görüşme
leri ve silahlan bırakma konfe
ransı divanının toplanması mat
buatın nazarlarını yine Cenevre
ye çeYirmittir. Silahlan bırakma 
koııferanamda çıkmıt olan müt
küller izale edilememit ve M.Hen 
derson hiç bir netice elde edeme
den Londraya dönmü,tür. Bu ne
tice kartısmda gaz'eteler M. Mac 
Donald ile hemfikir olarak Lond
radaki anl&flllJlamzhklan Cenev
reden gelecek anla..-mamazlıklar 
la bir kat da vhimleftİnnemek ica 
bettiği ve en akilane hal suretinin 
silah konferanmı eylule bırakmak 
olduğu mütalaasında bulunuyor-
lar. • 

Bu münasebetle Excelsior gaze 
tesi diyor ki : 

" Silahları bırakma konferansı
nın Londra konferansı ile a,yni za
manda mesaisine tekrar baş(aması 
mümkün müdür, temenniye J&Yan 
mıdır ? Aklıselim, buna menfi 
olarak cevap veriyor. M. Hender
aon son l 5 gün zarfında silıihları 
hırakma konferanaı divanını 
Londraya toplamak için çok çalıt 
h. M. Mac Donald, kendisine jeo
loji müzesinde ufacık bir yer bi
le göstermekten imtina etmek su
retiyle şimdiki mü.küllerin daha 
ziyade vahimle,tirilmeemsi muva
fık olacağını ihsas etti. Akıl ve 
basiret, silahları bıralmıa konfe. 
ran•ının eyli'ile bırakılmasını a. 
mindir, fakat hukuk müsavab do. 
layısiyle Almanyada ııiddetli bir 
aksülamel hasıl olmasından kor
kuluyor. Ve hiç kimse en iptidai 
mantıkın eınrebnekte olduğu bir 
şeyi teklif etmeğe cesaret edemi
yor. Aceba Almanya, ahval ve vu 
kuatm emretmekte olduğu. Acaba 
Almanya, ahval ve vukuatın emret 
mekte olduğu tehir keyfiyeti kar
'ıaında muhalif bir vaziyet almı
yacak kadar siyasi basiret göstere 
bilecek mi? 

Japonlar ne zayiat verdi? 
TOKIO, 27. A. A. - Harbiye 

nazırının bildirdiği resmi rakam· 
lara göre, Mançuri, Changhai ve 
Jehol'da Japon zayiatı 2897 ölü, 
8,483 yaralıdır. ---

il k k 1 •· · d ne götürülerek haftalarca mevkuf k.al 
getırdiği çu u u, arı userın e ope- Almanyada Rus radyo 
rasyona ba~landı. dıklarını ve bundan dolayı t...!mııtatın 

Mahir bir operatör gibi kuı!atın kendi•ini ııkıstırdığmı da söylemişti. neşriyab 
te•kiliıtruzviyesini bozmadan karmla- Patrik, bu •uretle zatıtahanenin U· 

• 1 d b" b J lüvriimerhametine dehalet ediyordu. l A · nnı yardı. kisin e ır f"Y u ununa- h BERL N, '1:1. -. .A. - Almanlar 
• Patriğin bu •Özleri aynen zatıı~ a· 

mıştı. H neye bildirildi. Bundan sonra koııut Sovyet radyo DCfrİyabnı dikkatle 
Üçüncüsünden "dostunuz avcı er- takip ediyorlar ve Alman radyo· 

ınan,, imzalı küçük bir Jratıt çılmuttı. tahliye ettirilmişti. 
Bu kağıt, r,faarif Nezareti ve Ko- (Arkan uar) !arının Rus propagandasının tatkın 

~;;;;;;;;;;;s;iiE!S;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-!!3!!~iill-iiiiii----l!!!l!;;;E3!!!E;!5!!!Smlll!li1 j lıklanna kartı mücadele ebnekten 
y ann: 1 çekinmiyeceğini söylüyorlar' 
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Padisahın iltifatı. - Sultan M uradın posta ku,lan. - Caauş 
mu? A~cı mı? - Abdülhamit, nasıl ve nerede yatardı? Muhafız
ları, hizmetçileri kimlerdi? 

Prens Nikola V arşovada 
Varşova, 2. A. A. - Pat Ajan

sından : 
Dün, rRomanya prensi Nicolas 

meçhul askerin mezarına bir de
met çiçek koymuf, akf&m üzeri 
Reisicümhur ile beraber yemek 
yemi,tir. 

Dörtler misakı 
Almanya imza. için tered

düt mü gösteriyor? 
p ARİS 27. A. A. - Havas A

J~.n ma Romadan bil~r~i!or ; 
ltalyanın Berlin elçıaı tımdı Ro 

ma.da. bulunmaktadır. Alman:ı:a
nın Roma elçisinde Berlinde~ı.r. 
Bu iki elçi İtalya ve Almanya ıçın 
gunün meseleleri sırasına geçen 
isler, bilhaua dört devlet misakı 
hakkında hüki'imetlerile görüt· 
mektedirler. 

Dörtler misakına bafvekil M. 
Hitlerin tahsan verdiği emir üze
rine M. Fon Neurath tarafından 
sah cekildikten sonra Be~lin hüku 
meti ·bu misakın inızuı · huauıun
da yeniden tereddüde diifmüttUr. 
Çunkü Berlin hükUmeti dörtler 
misakının kati surette imzasını 
Cenevrede yakında alınacak ka
rarlara bağlı tutmak istemekte
dir. 

Yeni bir alet 
VASHINGTON, 27. A. 'A. -

Profeueur Zvorzkin " lnconopae" 
denilen bir alet icat etmittir. Bu 
alet il<' ,imdiye kadar gözle görül
mek imkl\nı olmıyan ,eyler, mese
la ulıra violet tuaat tetkik edilmek 
tedir. Professeure göre televizyon 
hadi&esi, bu suretle pratik ıahay 
girmiştir. 

Ruslar Mançuryayı 
tanıyor mu? 

NEVYORK, 27. A. A. - Nev
y ork T ribune, batmakaleıinde, 
Sovyet Ruaya'nm tarki Çin demir 
yollarının satma~ için yapbğı mü 
zakerelerin büyük bir mana ifade 
eden bir hadise olduğunu yazı
yoı. Çünkü bu hadise Maııçukuo
nun açıkça tanmmaıı demektir 
ve bundan ıonra Rusların Man
çuri islerine kar•ı tamamen lika
yit kalacakları ifade eder. 

Gazete makalesini, bu netice
nin Japonya tarafından Asyada 
takip edilen askeri siyasetin mu
vaffakiyetini gösterdiğini söyliye
rek bitiriyor. 

Alm,anyada iş artlı 
BERLI~ 27. A. A. - Alman is 

tatistik idaresine göre Almanya 
sanayiinde geçen mayıs ayında ge 
rek amele miktarı ve it saatleri 
mıktarı ve it saatleri miktarı nok
tai nazarından faaliyet artnııttır. 
~ 

Bir kuyuda yangın 
BRAUNSCHVEIG, 27. A. A.

Oberg. petrol sahasında açdmak 
ta olan bir kuyuda gazlar toplan· 
mıf, patalyarak yanmıt ve kuyu
nm• ağzındaki techizab yakmıt· 
tır. 

• 

İtalya - Almanya hava 
yolları 

BERLIN, 27. A. A. - Volff a
jansından : 

Jtalya sivil tayyarecilik nazırı 
M. Molee, Tempellof tayyare istas 
yonıma gelmittir. Bugün Almanya 
bava nezaretinde bqhyacak olan 
müzakerelerde bulunacakbr. 

Müzakereler M. Goering'in Ro· 
mada iken ba,lamıt olduğu ve Al 
man-ltalya hava ollarının çoğaltıl
muı meseleleri etrafında olacak· 
tır. 

Fransızlar Einstein'ı 
benimsediler 

PARIS, 27. A. A. - Havas A· 
jansmdan: Fransa Fen akademi· 
si, ölen M. Michelson'wn yerine ec 
nebi aza olarak alim Einstein'i 
seçmittir. 

Şurasını kaydetmek lazımdır 
ki, Einstein akademinin muhabir 
azası da değildi. Bu itibarla, ken 
disinin seçilmesi şimdiye kadar 
kullanılan usulü bozmuıtur .. Çün
kü ecnebi azalar, evveke muhabir 
azalar araa•'ldan seçilirdi. 

Rus topraklanna bir 
Japon müfrezesi çıktı 
MOSKOV A, 27 A.A. - Tan Ajan· 

sı bildiriliyor: 21 haziran tarihinde Ja
ponyanın Mookova Mfiri M. Ohta, hll· 
riciye komiseri muuini M. Sokolniko· 
v'u ziyaret ederek Kamçatlıacla Kronoh· 
ki burunu mıntakaımda vukua gelerı ve 
sahilden atıldığı iddia olunan kurı.,n· 
!arla üç Japon balıkçısının ölmeıi ile 
neticelenen hi.dlle dolayıaile bir prolea· 
toname venniıtir. M. Otha, ayni zaman. 
da Kamçatkada ki.in Petropuloık'daki 
Japon konooloshanesi katibinin tahkikat 
yapmak üzere Taıikase torpidos.. ile 
vak'a mahalline gitmeıine müsaade ,.. 
dilmesini talep etmiıtir. 

M. Sokolnikov hükiimet naır•na bu 
saatte Sovyet hükiimetinin bu hidise 
hakkında şimdiye kadar hiç bir haber 
almadığını ve ~yet M. Otba'nın vermİ§ 
olduğu haber teeyyüt ed~ olursa 
mücrimlerin d...-hal cezalandınlacaldan
ru söylem.ittir. Ja- konaoloshanesi 
katibinin bir harp gemisiyle seyahat et
mesi teklifi be<taraf edildikten sonra 
M. Sokolnikov ile M. Otha, konsolos
hane Katibinin bir ticaret gemisiyle se. 
yahat etmeıi hu•usunda mutabık kalmış· 
!ardır. Ayni zamanda mahalli Sovyet 
memurlarına hemen •ak'a -hallinde 
tahkikata pİrişmeleri irin emir verilmit· 
tir. Bu •uretle M. Sokoh>jkov ve M. Ot
ha ara-.ında yapılan müzakerelerle her 
iki taraf, Japonya hükômetinin ileri sür
müş olduğu bu meseleyi tabü yol ile 
aydınlatmak ve taafiye etmek hususun
da mutahık kalmıslardır. Ancak bir 
müddet soara Tatsikase torpidosunun 
Sovyet memurlarmın sririımit olduğu 
tahkikat ve takibatı ve Japon konsoloı· 
hanesi katibinin seyahatini bekemeksi
zin Sovyet kara sularına v.i.rmiı ve mÜ· 
rettebatmdan bir laımıru Sovyet top· 
raklanna cıkarmış olduiiu anlllfılmıftır. 
Karaya çıkan Japon müreltebab sahil
de tahkikat icruına "irişmiılerdir. Bu 
hadaeler dolay11ile M. Sokolnikov, 26 
haz.iranda Japon sefiri ile yeni bir müli· 
kat yapmı• ve bu mülakat esnaaında 
kendisine bir beyanname tevdi eylemiş· 
tir. 

Bu beyanna'ınecle deniliyor ki: 
"Kronotzki burnu mıntakaanıda yapı. 

lan ilk tahkikata göre Kamçatb.nrn Çöl 
mıntakası olan bu havalide huclut muha· 
fızlarına ait hiç. bir m~zi yoktur. Binne
tice vukuu iddia olunan hadiıe hakkın· 
daki haber, Sovyet hükiimetini pek zi
yade hayrete düşürmüştür. 

So•J'et hükumeti bu hi.diıe hakkında 
•imdi~e kadar hiç bir haber ,.e malUmat 
alını;.,:dçğildir. Eğer bilahare icra edile
eeJ/ OOılcikat M. Otha tarafından vukuu 
biJd("leri lıidiselerin hakikaten vukua 
gelnllş olduğunu teyit ede«!< ve netice· 
de lıir takon Sovyet memurlarının bu 
iştE' İn.ıthaldar ve mücrim oldukları te
beyyün eyliyecek olursa bu memurlar 
layik oldukları cezala!"a çarpılacakl"rdır. 
Bununla beraber Sovyet hüktimeti. Ja. 
pon torpidosunun ret ve cerhi kabil ol· 
mıyan ve kat'i mahiyette nl~n hukuk 
kaidelerini acıktan açığa ihlal demek o
lan hareketini ıiddetle protesto ebne· 
yi zaruri addedtt. Ayni zamanda bu 
hareket. vukuu iddia ohıMn hadiseler 
baklanda tahkikat yapmağa •e f&yet bu 
hadiıeler vuk" bulmuş i•e bunlann ne 
gibi ahval ve ~en.it altında vukwı gel
miş olduiunu meydana çıkarmıya me. 
mur eclilmit olM Sovyet makamatıDin 
faaliyet ve icraatına enrel olmutlur. 
Sovyet hükumeti, Japon hariciye neza· 
reli Asya işleri deparbnaıu müdürünün 
20 haziran tarihinde Japon torpidoıunun 
Sovyet kara ıulanna girmiş olduğu ha· 
berini tekzip etmeıini ne kadar hayret· 
le karşılasa azdır. 23 haziran tarihinde 
Japon hariciye nezareti matbuat idare
si müdürünün hakikate taban tabana zıt 
olarak ıratbuat müme.ıillerine Mo•ko
vadaki Japon .efirinin n haziranda ~v
yct hariciye komiıerliğine Japon t?rp~· 
dosunun Sovyet kara ıulanna gırmıt 
olduğunu bildirdiğini sö.vlemesi So~
yet hükiimetini daha ziyade hayrete dü
türmüştür. 

Sovyet hükfuneti, Japon sefaretinden 
bu y~lda hiç . bir t~~ğ aıın, ~eğildir: 
Sovyet hükiimeti bütün bu ıddıaları şıd 
detle protesto eder." 

Avusturya ordusunda 
istiklal yemini 

VlY ANA, 27. A. A . - Orduya 
dahil olan yeni kura efradının 
"Mustakil Avusturya" ya sadakat 
yemini etmeleri merasimi bu sa· 
bah M. Miklas ve M. Dollfuss ha
zır oldukları halde yapılmqtır. 

Bu münasebetle harbiye nazırı 
M. Nougin vatan sevgisinden mül 
hem olarak söylediği bir nutukta 
bilhassa demi,tir ki : 

" A vusturyayi tarihi vaziyetin 
den çekip ayırmak ve daha doğnı 
su onu Avrupa haritasından kazı 
yıp silmek için, cennanlığm baya
tı menfaatlannı korumak babane
sile, bir takım çirkin ve menfur 
tefebbüsler yapılmaktadır." 

Fransız hazine bonoları 
PARİS, 27. A. A. - Maliye na 

zareti dün netretmit olduğu bir 
kararname ile bir aylık hazine bo
nolarının faizlerini yüzde 1 7 /8 
den 1 3/ 4 eve bir ila iki aylık bo
noların faizlerini de yüzde 2 1/8 
~en yüzde ikiye indirmittir 
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DAK.i 
Büyük inkılô.bımızın büyük 
hatıraları canlandırılacak 

Fırka idare heyetinin kararları 

ANKARA, 27. A. A. - C. H.Fırkaaı umumi idare heyeti buııün 
toplandı. 

Yozgat ıuil&yeti ~are /ıeyetiyl • Ginan kaz;ı idare heyeti rminin 
yeni •~i tadik eliUi. 

Ankarada bir inlııl&p müzui lrurulmaauıa dair hazırlanan tekli/ 
konuşuldu. T eklil, büyük inkıl&bımızın biiyüfr hatıralarını toplayıp 
canlandırarak bütün nuillerin gözleri önüne aiirmek lüzumunu tatbi
ka çıkaracak kıymette görülilii. 

T ekliltelri eaıular dahilinde gerek kendiai tarihi bir kıymeti haiz 
olmak gerek tarihi bir manayı tema:I veya ilade etmek mretiyle müze 
nin her kuma yarar ve•ikalar resimler, eut'ler ve hatıraların simdi.
den derlenmeğe baflanabilmesi için bir derleme planı yapıl,,;a•ı ve 
toplama u•ulleri konması muvalık görüfmüştür. 

Bu işin bütçesi JNıpılacak ve bir derleme yeri lıazırlanacaktır. ln
kılô.p müzesi için eMU olan bina meselesi sonra konuşulacak ve tq
hir planı da esas binanın tespitinden sonra kararlastrrılacaktır. 

Muhafızgücü bisikletçileri 
ANKARA, 21. A. A. -Muhalızgücü buikletçileri dün •aat 19 

da Çanakkaleye geçtiler. Sporcular Eceabattan motörlarla jandarma 
mektebi •por kulübü ve li•e idman cdarı tarafından kar.,ılandılar. Şe
hirde büyük bir utikbal yapıldı. Şereflerine belediye ve jandarm• 
mektebinde ziyafetler tertip edilmiştir. Yarın •aat 14 te Ezineye gide
ceklerdir. Buradaki kuvvetli •por hareketi misafirleri memnun etmif· 
tir. 

Dahiliye Vekili Bursaga gitti 
BURSA, 21 (Milliyet) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. bugün 

şehrimize gelmiş, V aü ve Belediye Reui Beylerle kumandan paşa, fır
ka erkanı tarafından Orhangaziclen karşılanmıştır. Vekil Bey hükıimet 
ve belediye dairelerini ziyaret etmiştir. 

Dahiliye .Vekili fehrimizde merasimle karşılanmış ve utcuyonda 
asker ile jandarma tarafından selamlanmıftır. Vekil B. vilayet beledi
ye, askeri daire ve Halk Fırkasını ziyaret etmİf, a/qam Belediye bah
çesinde halk arasında oturarak İ•tirahat etmiftir. 

Belediye tarafından vekil bey şerefine bir ziya/et 11erilmİftir. Ya
rın Uludağa çıkmaları ve Congarlı ~ehit Alinin aıleaini ziyaret etmele· 
ri muhtemeldir. 

Emniyet Müdürü ve jandarma kumandanı son hiiıli•e etrafında 
Vekil Beye izahat vermişlerdir. 

Erzurum-Sıvas hattı mukavelesi 
/_NKARA, 21 (Telefonla) - Erzurum. Swaa hattının inf<Uı mu

kavelesi yarın imzalanacaktır. 

Kaymakamlar arasında .. 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Silifke Kaymakamlığına Ceyhan 

Kaymakamı Mitat, Kemaliye Kaymakamlığına Pazar Kaymakamı 
Abdullah Şükrü, Motki Kaymakam lığına Sultaniye Kaymakamı Züh
tü, Palo Kaymakarrılığına Develi K aymakanu ltyas, Çorlu Kaymakam· 
lığına Karaman Kaymakamı Abidin, Merzifon Kaymakamlığına Pala 
Kaymakamı lbrahim Zühtü, Uzun köprü Kaymakamlığına Merzifon 
Kaymakamı Necmeddin Beyler Tokat mektupçuluğuna ela Şibinkaralıi· 
sar mektupçusu Hasan B. tayin edilmiflerdir. 

Keskin hükumet doktorunu 
öldürenler yakalandılar 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Keskinde hükiimel tabibi Yruul Ce· 
mal Beyi öldürenlerden Osman oğlu Hidayet Keskinde elintleki •ilalıi
le ölü olarak yakalanmıştır. Hidayet evvelce katil maddesinden mah
kiim olmuş, Ankara hapishanesindecezasını çekerken iki ay evvel ~ 
mıftır. 

Vak'anın diger faillerinden Keskin Tayyare Cemiyeti sabık kalibl 
Ali diri olarak yakalanm(ftır. 

İşsizler Mantes üzerine 
yürüyecekler 

SAINT NAZAIRE, 27. A. A. -
ı 000 kadar i'siz, işsizliğin daha 
vahim bir tekil almasından istifa
de ederek Saint-Nazaire mebusu-

nun sevk ve idaresi albnda Nan
tes üzerine bir yörüyüş tertip ede 
cel<ler ve 3 gün içinde Nantes teh 
rine varacaklardır. Bu itsizler Nan 
tes'a gelince ,ikayetlerini havi 
bir vesikayi valiye vereceklerdir. 

Berlin üstünde uçan 
tayyareler 

CENEVRE, 27. A . A. - Mil
letler Cemiyeti umumi katipliği; 
Almanyarun belediyelerinden bir 
takım alman cemiyetlerinden ve 
hususi qhastan olmak üzre 70 
telgrafname almı,tır. Bu telgrafna 
melerde meçhul bir takım tayyare 
terin Berlin üzerinde uçmaları ve 
bir takım risale ve beyannameler 
atmaları protesto edilmektedir. 
Bu telgrafnamelerin ekserisinde 
memleketin ecnebi t'lyyarelerinin 
taarruzlarına 1car,1 himayesi bah
sinde Almanyanın hukuk müsava 
bna sahip olması istenilmekte
dir. 

Balıkesirde sergi 
BALIKESiR, 27. A. A. - Balı

kesir Halkevi güzel sanatlar sergi
si dün açıldı. Açılma merasimi sa
mimi olmuftur. Şehirde büyük bir 
alaka uyandıran serci kadın er
kek yüzlerce kimse tarafından ge
zilmektedir. 

Sofyada vaziyet 

Şehir her zamanki 
tabii halini aldı 

SOFY A, 27. (Milliyet) - Şe
hirde aıkeri idare devam etmek· 
le beraber, sukWı avdet etmi9tir. 
Tramvaylar ve otomobiller itleyor. 
Mağazalar açıldı. 

Pazar günü tevkif edilmit olan
ların isticyaplarına devam edil
mektedir. 

Hüklimet siyasi auikastlarm ö
nüne geçmek için tiddetli harake 
te geçmit bulunyor. Pazar günü 
vuku bulan siyasi cinayet faille
rinden ve komünist fırkası katibi 
Boyaciyefi öldürenlerden iki ki'i 
yakalanmıttır. 

Breslavda tevkifler 
BERLIN, 27. A. A. - Bresla"' 

dan bildirildiğine göre bu ,ehirde 
kuvvetli bir komünist tetkilatı or
taya çıkarılmıttır. Bir çok kimse
ler tevkif edilmittir. 

----<>--

Bir an evvel.. 
VASHINGTON, 27. A. A. ~ 

Mümessiller meclisi reisi M. Rain 
ley, M. Roosevelt nezdinde te,eb· 
büste bulunarak Sovyet RusyatıJJl 
tanınması meselesini bir an evvel 
tetkik etmesi için israr edecektir. 

M. Rainley bunu sadece ticari 
menfaatlardan dolayı değil, il<İ 
memleket arasındaki dostluk na• 
mına da yapacakbr. 

--0--

M. Borah'ya ameliyat 
BAL TlMOR, 27. A. A. - Aya 

dan M. Borah, Prostat'tan ameli· 
ya• olmu.tur. 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 28 HAZ1RAN 1933 

ltbolluğundakahvehaneler ş E H İ R -..ı~~i, ııönn ııörmiyen e1 sırı>"n. t '-;::::::;---------------------------------------------------.J' Mezartaşı meselesi lıotJ.I de.in; Bu
1 

ne ırüzel, ne İsa- 1 Ekonomi Ben bu bahsi gazetelere düıürmeli 
ı..w.. lıir düıiince: ı.tanlıul kah..-ehaııe- Ylllyette Maarifi• Mahkemelerde niyetinde değildim. Fakat vak'ayı ken· 

~i, ~::-;a,v: ::::: Türk-Yunan Ofisi Potins ı·mtı"han netı"celen· Peynir altında ~:,ın:i~:~~i::yraz(~';.';;;:::;·:· ~ 1 -~· hatta İsmimle birlikte yazınca benim 

ı. __ • n •tanbı:ıl aokaldannda hani Talı' t h l d __ de aöylemem icap etti. 
~ adam aradığı ıu ııünJerde halkın ma name azır an 1 B • • d ki f T •• " k Ef d. 1 B d d'" .• l .... Vehanelerde pineklemeai, ne abea, u ısım e ransızca Bu sene ikmale kalan utun açıran adam en ım. un an ort ııun evve 
......... ız. ve gönderildi sabahleyin evime bir poliı geldi: 

r..~ aüa Yemi,telô kauçuk aanayii T~rk _ .Y.unan iktısadi makavelena- gazete kapahldı talebe fazla! mahkiim oldu ğ - Efendim! dedi. İfadenizi al11ca-
R~rı. İfÇİ bulamaclıfından Haliçte meaı mucıbınce, merkezi latanbulda ol- Galata'da fransızca olarak "Potins" Lise ve ortamekteplerde bakalorya 4 tenekey~ l3 kilo tütün basıp, tü- ıın_. ·Ne müruuıebetle~. dı"ye Mrdum. 

o ımal eden fabrikalara 487 adet mak üzere muhtelit bir Türk _ Yunan isimli ve gündelik olmıyan bir gazete imtihanlan bitmiıtir. Talebe cumarteai tünlerin üzerine peynir istif eden ve bir ~ sııa'i .•dam aipari' etmif.. Sonra, Kız- ofisi tesisi icap etmektedir. Bu ofiain çıkıyordu. günü karnelerini alacaklar ve sınıf ge- merkeple yeni camiden ıı;eçirirken ııüm- - Suçlu aıfatile diye tespit etti. 
kuleaı •çıldarmdaki büyük ter- tez. teıkili mukavelenamede bilhaaaa ehem- Bu ııazete devletimizin hüsnü müna- çip geçmediklerini anlayacaklardır. Bu rük memurları tarafıdan yakalanan A- Bilerek bir cürüm iılediğim hatın-f!1~ da İKİ bulamamak telılikeaile iı miyetli bir madde ile taarif edilmiıtir ıehatta bulunduğu d""letler aleyhine sene umumiyet itiberile mekteplerde ik- rifle Mubittinin muhakemeleri dün ad- mb acakııelmediği jçin merak ettim ve ça-

nı kısmen tetil etmek ıztırarınclıı kal- lktıaat Vekiletinden verilen bir ~ yazı yazdığından Heyeti Vekile karari- male kalan talebe fazladır. Doğnıdan liye ihtisas mahkemesind~ yapılmııtır. u anladım: ~ı .. Hele, Çamlıca sırtlarındaki made- ü:ı;erine ihracat Ofisi müdürü Cemal ve le kapatılmıt ve karar Vilayetten poli- doğruya sınıf geçenlerin adedi beıte bir ı1 Arif tütünlerin tanımadığı bir b&Jka 1929 seneıinde vefat etmiı olan pe-
nı e'ya fahrilıalarile, Bağlarbapndaki Tıcar~ Odası umumi katibi Vehbi B. se bildirnıİJtir. nispetindedir. Bu sene riyaziye ve firik adama ait olduğunu, Muhittin de Ari- derim merhumun mezartaıında Arap 
k":::..k!u aanayü müesseseleri, aonra ler '!'ur~ - Yuknan ofiıiae ait talimatnıı- Bu gazete, Beyoğlunda bazı müesae- kimya dertlerinden ikmale kalan çok f"m merkebine yüklediği eıyanm peynir hdarfll eri ile yazı varmıt- Beni bundan 
naı;.;:ı-:;1ıderedeki saat fabrikaları, J<ı- m1kebyı mVu~t ~n hazırlamıılar ve dün seler haldond• bir takım yazılar yazdı· talebe vardır. olduğunu aandığını ve merkebi kendisi-

0 ayı suçlu tutuyorlar .. 
k• - aki halı tez!!ilılan Pendikteki aat etine ıı;önd · 

1 
d. T ğmdan hakkında Vilayete ıikiyet edil_ Bu sene lise ve ortamekteo bak:alor- ne 25 kuruta kiraladığını söylemittir• Filvaki merhum babam bir çok es-

d:!:,t iv~ .~o~ıilen fabrika!;.,, iıçi fik- ~:.7tndamTe. gönderilmez::''':,,;~· b~; mittir. ya imtihanlanna hariçten de -giren, ge- Şahitler merkep yakalanınca Arifin ~i adamlar gibi, vefatından çok evvel 
n~ke '\' ı tiyacile kıvnm kıvrım kıvra- tetk'k aed'lı~r~ Odası idare heyetince A 1 k t • J çen •e.nelere nisl,etle fazladır. Fakat hun memurlara: em mezar Iahtini hem de taşını hazıt 
n 'bn stanbulda adım batma raageli- ı ı mıttır Y 1 CUmar 0Slye. !arın ekserisi muvaffak olamamıştır. - Bunlar peynirdir dediğini, fakat labru§b. Fakat biz bu lafa yeni hal'f-
c:i u kahvehanelerin devamına ve vü- Türk - Yu~ ofi • 'ki 

1 
k Temmuz umumi m&a!I cumartui gü- T , R B A k • • muayene edilipte peynirlerin altından lerle de yazı ilave ettirdikti. 

Bu ;":';:11el~tdae miisaede edilmemelidir. ıdaındaki ikt11adi mün:s;'bat'::."':e;.;:.:..~· nü verilecektir. 8Vflk ecep • n ara ya Qlftl tütün ~ıkınca tütünlerin kendisine ait Polise ifademi verdikten sonra beni 
mek -d • ugun kahvehanede ne de- nazım vazife · . .. ek ·---- Danı"lfu"nun emin vekili Dr T-'"- olduğunu itiraf ettiğini söylemiılerdir. bir hukukuumumiye mücrimi olarak 

ogruıu kavel • llDJ gorec ve son mu• --o-- ...... IJA M Hem 1-ütü ... d.. da ld • 'b' I d kenm nokaanaız tatbikini temin e- Pollsta Recep B. dün akşamki tnmle Ankara- uhakeme neticesinde Arifin kaçakçı- ikametgaha da raptettiler .. Doğnısu 
ta b 

1 
n unya o ugu !!1 ı s_ ere alınacak fadel' tice! . 

1 
J>'J lık yaptrğı sabit olmuı ve 6 ay hapsine, vak'a pekte hoşuma gitmedi. Yalnız 

ncİ ~ da d,. 1-u is bolluğunda kahveha- decektir. 1 ne en es 1 e. K • d ki d• ya gitıniıtir. Tevfik Recep B. Ankara- 65 li•a para ceu.sı vermesine, Muhitti- gözümün ucu ile polisin elindeki toma· 

t 
"hkn devam ve vücutlanna müsaade Ofi · arman\rQ a e 0C0 er 1 d t !anacak Ehbba Oda-ı -ı· d" · d bera · .. d · 1 b • me .. ı d ha sın mesaisi dar bir saha dahilinde J a op ' 8 1 ıvanı nın e etme ve musa ere edılmiı ra baktım. çinde uzun ir liste vardı. 

<- !OY e ursun, tti onları birer ve ınuvakka Dün gece seyyar sa•·cı Mehmet, Ba- haysı·yet ınedi•İne i,tirak edecek•'r. olan -erkebın· ı'n ıa· desı·ne karar ven']_ k b · 'b' t .. · 
:••er kapatmalıdır. Bu husustaki ton ca '' • . 1 bir müddet i~in olıruya- u - u '" Deme enım gı ı mezar aşı mucrım-~savvurlanndan dolayı doğnısu, afe. k, ilakis iki memleket arasında de- nıthane caddesinden Yeniköye gelirken Tevfik Receo B. Anka·~.ıa Darülfünun miştir. !eri bir hayli çoktu ... Hemen ertesi 
lh Kadml•r Birliğine!... ~amlı bir iktııadi anlasma eaası üzerin- öüne Cemal ve Kamil çıkarak parasını itlerile de uğra§&cak, "•kaletle temas Rüı::vet mi, ceza mı? günü Yeni Harfler Kanununu açtım, 
. ~m demit iri Kadınlar Birliğini e YÜrünecektir. - çarpmak istemişlerdir. edecektir. T okudum. ilan tabela ve levhalann A· 
~ıfeaı, Avrupatlan tetkik ıeyahatin n va- Ad Mehmetin bağırması Üzr•ine polisler Fen fakültesine merbut Elektro • tek- lzmidin lhsanİye köyünde Hüseyin rap harflerile yazılmaamı meneden 
~ b_ağa nözliiklü madamalara ÇI; g':" apazarı Ban kası faaliyetine yetiıerek yol kesenleri yakalamıştır. nik •ubuinin Da.--iilfünun biasına taşın- iaminde bir tütün ka.çakçısından s lira bu kanunda mezartaıları hakkında 
y etı ve..,,..,lı:ten ibarett' B zı. d Ahırda esrar mıy.-ra:. şimdiki yerinde kalması tekar- rüıvet almaktan suçlu muakkip Raşit bir sarahat yoktu. Ama levha demek 
Kaı dı;lar !Birliğine, yalnız :~~nlaakmnu kaız, evam edecek nır etmi•tir. Cünkü buradan sökülecek Efendi ile 5 lira rü~vet ve'"lllPkt~n suç- mezartaşı demektir, diye düşünülürse 
yor..... şte laıhv h I . - y . d ko Unka.panında Kerestecilerde 9 numa- · -1 kli .. 1 .. k lu Hüseynin muhakemele•ine Adliye b b. t f · 1 d k' b · 

il t.
•ebbu'·su·· ı'le d e a ne erın k•nohJma- enı mev uah :ruma kanundan son· 1 h .. t . . L k 1 y bircok me.kina ann n? guç u arzet.. ih . mahk . d d u ır e sır o ur u ı; ne enım, ne , ...,... . ra ı a ı"ln ır.us ecın """' a ı aıarrn tisas emeaın e evam edilmittir. d ı· · · · "d' d k ' 

ne hamiyyet e ınetgul oluyor· Bu ra, vazıyete uyarak bir cok kücük ban- ah d .. d'"" h he al mektedir. Ra ı e po ıaın ııı ı ı ... Vak!a an sonra ı 
. ek l·~· ·'ma'ı b'.nefva.t,an~-•• ı -.k, ne' yu"'k·- katarın faaliyeth,rini tatil etmeleri İcap ır a ... ar ıçır ıgı a • ınmıştır. Amerı'kan okuma odası kapandı şit E endi aldığı paranın rüıvet de- günlerde gÖrÜ§IÜğürn ahibbam arasın-cu ~·· • etm k d' S Yapılan aramada hir kabak ve Yaşann ğil, ceza olduğunu. Hüseyin de ceza d b' k k" 1 · d · 

Bl'rlı'g" e hu ,,~h'razı et! ••.. Hemen Allah e te ır. ennayesi ı,S milyon lira- .. . d b' 'k b 1 • . . , a ır ço ımse enn e ayni vazıyet-
d 

uzerın e ır on tar esrar u unmu•tur. · verdıg" ını .::y\emı"tir Muh-
1
·eme ko··y 

d la ı ematı h , an az olan bankalar bu vaziyette fa- Y Divanyolundaki Amerıkan okuma o- ~ • · ""' le aorguya çekildiğini öğrendim. 
o yı l-aklad ki asene' •İnden aliyete d""am edemiyeceklerdı·r. Ku"çu"k Yaşar memurla.•ı d,. tabki• etmi• ve ka d 1 .1 .1. f korucusu Alinin !Ahit sıfatıyla celbi i- B h'd. ed b 1 ? D 

mürler, akıamansaf lraza kadar uzun o"- her iki suçundan dolayı hakkmda zabıt dası m•li muzaya o ayısı e tatı ı a- . hak ha ka .. b kıl u a ıs e en suçu muyum. e-a armuı d ka bankalardan Adapazarı Türk Ticaret B k" .. b çın mu eme ! gune ıra ınıştır. g" i\ miyim? Onu mahkeme tayin ede-
ması kada- •u"••kl' aç ~P pan- banka . . d • dil tutulmuştur. aliyet etmiştir. u utup ane ı2 tene· l" d •an bu ., ı muvaffakiyetler ih ki. sı vfazıyetin e yaptığı ta atla ea· denheri ar. ık bulunuyordu. İstanbul Hal- ımon avaSI cektir •. Yalnız hayretimi ama cid.den 

yuraun... • sı ııibi aaliyetine devam edecektir. A· Eroin hayretimi mucip olan ~y suretimahsu-

d T 
.. k T' B nka el kevı· L..raaını h•lk okuma od.ası yapmak Adliye ihtisas mahkemesinde limon- .... 

Salihat''n ENiS apazan u• ıcaret ~ sı evv ce O k"'d d T kk . k • d "" sada bir takım memurların mezarlık-
u bir milyon liraya iblağ ettiği sermaye- • u ar a • e so agın a oturan üzere devralmak için teşebbüsata giri- cu Diyamandi Efendinin muhakemesine !arı ııezip ta•ları ve tarihleri tetkik 

sine •on defa 200 bin lira ilave etmi•ti; Burhan ve kansı Sadiye tarafından e- ıecektir. Burada 5 bin cilt kitap vardır. dün devam edilmi1tir. Gümrük memur- edip bunlard;n cürüm meydana çı-
OUmrUklerde 

c·· Hamalların Ucretlerı· 
\Unrük h :ali 

len lüzum Üz~n a~ Ücretleri görü
feler yeniden tan: Yükseltilmit ve lari-

Giimrük h m edllmiş tir. 
nıiidiir!u"g• ·· amal!arı lstanbul Tı'ca t 
d une müşt rek re 
~re\ı: eümrükte k e ~ müracaat e

ZIYetlerin icalı..tı ontenıan ve yeni va-
~~t,_"'"!ııul o~dan °1••?k ~ir malla 
bi""ı ve ayn; nıecburıyetinde kai
n r l'_~den bir yer maim .b!r cok defalar 

e 11lrerek aldıkı.::. ~ ıcahettİğini ö"'T?U ist"'°İflerdi: 1ıcrete ili..,e yapd-
•careı ın·d . 

hal lk u Ürlii"-'' 
,_,. lıaat VekiJ t'' bu müracaab der-
""'~ de acilen h~ •ne bildirmiı Ye ve
v~ı~etin let~r komisyon tetkilıle 
j!udurü_ Mubaiıı B "'!'re~i!tir. Ticaret 

nan hır korni eyın rıyaaetinde t 
Y~Pnıııtır. N •

1
3'.00 bu hususta ı~ı~kaop

guınrük • •cede ·· .. ,.... t 
.. .. te bir hama) ~nılmüıtiir ki 
ust uste varını li d m ıunde lrazaı..;; 
mal Ücretlerine ~ 'k'· Bu vaziyette h 
ra daha zam kabu" ilo hatına .. a. 
velce yüz kil 1 edilmiıtir r pa
kuru 'k onun lam ki · .. anı ev· 
d ' 1 erı !İmdi 37 na 1 ucretı 35 
ır. .s kurut olmakta-
Koınisyon kara 

ne de hilclirmittir.rını iktisat Velriileti-

.: Sahipsiz eı::ya 
GuınrükJerdekj Y 

tılmaaına de •.abiptiz etJ'llDlll aa-
kaclar ıo f TBm1 edılmekteclir J!:-di 
d . ası ... y •--..ye 

eki haftadan .-'! a 1&tdını,tır - .. h ·ı ıtib . · umuz-ı eayan ar..,. dığer 30 f '- d 
T aı; 1 ~ aatı~ına baıl as,.. a-

d 'k P eron P k . - &nacaktır 
ı leri gö.-·İ • ••teldi h k ' " "'•kte.ı· are et etme-

6 hin li~a de v.1 Galata g''-· ·· • ·· QI ~~ugunde ··ı 
nın tetkik edilen h,..·-~-en bir -ra kad --.....,n.ı. --..u. 
1 B ar açık çıktığı yazılını 8 bin li-
~ . ruıı_nudürü Seyfi B. filh~::;.~Ünırük 

. 18mınde olan bu rn- ,... llay..; 
nı tetkik · unıa heaaı... 
!İmdiye •-~lti-tnekte olduğunu, ancat· 
dan iba ""dar bulunan farkın 25 li 

•et bul d • .,_,._ ra-
vnm edileli". . u~. ugunu, leUUJl'1ta de_ • 

1 ;n;y~ti~ 1 
<it Ban1·-••ısındaa alman cetveldir) 
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Akıam F 

istikrazlar 
J •hlc-ra11 dahili 98 ı 
1933 latilı:ra_,.ı 95.25 
Şaı-1, d. yoHan iı; 
fl . Mnvahhide 
Kuponıuz 
Gümrti.kler 
Saydi mahi 
BaiıLıt 
T, aıkeriye 

1933 
iatları 

Vi7ana 
P .. ıe 
B•larat 
Bülcreı 
Mo•ko-.a 

19.40 

18,-
4420 
44.-

47.80 

13~ 
21,65 
29.SO 
12.SO 
20.90 
2.-
2.SO 
ı.es 

15,94 
4,40 
5,61 
1995 
4,40 

3.7825 
34,92 
79.97 
1,089 

N U K U T (Setq) 

20 f F 
t 1 "•n•ı:a 

•l•1'1in 
2~ ~~ı ... 
20 f ır"t 
20 r) Bf'lçilta 
20 • "•lt.nıi 
20 ı'· '••içr,. .. .,. 

1 F'lo · 
21 K l"ı"1 

Ur. Ç.,k_ 

"-· -170 
720 
17~ 
219 
116 

25~ 
815 

25.-
84, 

120 

1 Şilin, AT. 
1 Pexeta 
1 Mark 
1 Zeloti 
1 Pensa 

20 Ley 
20 Dina .. 

1 Ç"l"nOY9ç 
1 Ahın 
l Meı:idiy• 

Banknot 

ltanıı 

25.-
18.-
49.
:U.-
30.-
24.-
55.-

ş 'f roi.n satıldığı haber alınmı~tır. ·ı- k imdi buna 300 bin lira ilavesi icin ka- Bürhan ve Sadiye tarassut altına a- Acentalar tenzı at yapaca lan hakkında yapılan tahkikahn neti- karmaları ve daha şayanihayret tara· 
rar afmmııtır. - I S d __ ı.. • h " nl ı ld • d 8 fı bu mezar sahiplerinin virialerini ınmıı, a iye bir ,.,.._..et eroin satarken Bazı ecnebi vapur acenta1an yaz ta· cesı enuz a aıı mamıı o ugun an 

Ofisin kadrosu 

İhracat ofisine verilecek müstakbel 
tekil henüz malum olmadığı için, lktı
sat Vekaletinden ofi• için yalnız üc ay_ 
lık muvakkat bir bütçe ve kadro gönde
rilmiıtir. Dün gelen bu yeni bütce ve 
kadro Ofisin müıtakbel seklinin husu
siyetlerini tatmakta ve esk:iıne nazaran 
tadilatı ihtiva etmektedir. 

Yeni kadroda lktısat Vekiletine mer
but mÜ!&virler ofis kadrosuna verilmit
tir. Mü!&virlerden Haluk ve Mümtaz 
Beyler bu meyanda olduğn gibi Berlin 
aabık ticaret mümeasili Mecdet, Triyeı
te ticaret mümessili IMUhtar Beyler ofis 
kadrosuna verilınitlerdir. 

Aldıjmıız ır.alumata nazaran Ofitin 
tütün raportörlüğü de kalclırrlınııtır. 

25 Fransız taciri geliyor 

Paria'teki Türk - Franaız Ticaret O
da11run deliletile 25 tacirden mürekkep 
b!r Fransız heyetinin yakmda tehrimi
zı. Ankara, Bursa, lzmir'i ziyaretle it
h~t tacirlerimizle yalqpdan temaa ede
ceııı. ha~. Verilmektedir. ihracat ofisi, 
Tun~ klup ve Ticaret Odası, bu ziya= aıt programın teabitile me§gul ol-

taclırlar. 

Yumurta ihracatımız 
Gec;en mayıa ayı zarfında Tiirlciye'

den lıpanya'ya 200,000, Napoli'ye 11 
bi"? Marıilya'ya 62,899 liralık yumur
ta ıhraç edilmiştir. 

ispanya ile aramızda aktedilen tica
ret muah~esinden sonra, lıpanya'dan 
memleketimize hayli miktarda yünlü ve 
Pamuklu kumat gelmiştir. Bunu gören 
ispanya, merkezi lstanbul'da olmak· 
Samsun, Mersin V'O lzmir' de de bir.; 
muhabiri bulunmak üzere memleketimi
:" bir ticaret mümessili göndenniye ka
ar vennj!tir. 

Yeni kararname 
Kontenjan itlerine d . • b' ka 

«•rıu•me cılı:tıg" Anka ::,r yenı ır : 
nıektedj y 1 ra aan haber venl-
kaı-a~ eni kararname, 13888 N. lı 
933 ten ev n "eıri tarihi olan 1 mart 

. veı ihr 
bu ihracata '·- acat yapımı olup ta 

ınu,...bil 
kazananlarda k eşya ithaline hak 
lat yapamiy:..ı anuni sebeplerle itha-

ara, t • • • 
kanunu.,,,vel 932 eırıruevvel 932 -

!er dai•eainde itha':";::~a cari hükürrı
dir nı vermekte-

Bu yeni kararname h .. 
.. rükl' • enuz lstanhul 

gum erıne resmen tebli • edi 
tir• Veril izah ta .. g lnıemit-. en a gore, tİnıd"~ 
t ' kara · h ua kon-
enı~ • r~theaalı, der hanııi bir tiic-

can sıparıf ve ı e eceği malı T' •ca-
ret Odasına daha evvel ihhara nıecı....-
tutmuş bulunmaktadır. Bu karardan ev
vel, sİparİf edilınit ve gÜmrÜklere gel. 
mit mallan olan tüccarın teıebbüıleri 
nazarı dikkate alınmıt ve yeni kararna
me ile bunlara, evvelce ıiparit etmit 
bulunduldan mallan Ticaret Odasına 
ihbara mecbur olmadan etki hükümler 
dahilinde İmrar hakkı verilmlıtir. 

Kavun, karpuz ihracatı 
Ticaret Odası, kavun ve L....-uz ibra 

cah imkinl ~P -
Od annı aramaktadır. Bu huıua-

:"' a, ııeçen tene bu. itle metgul o
dan ofi1".~ ıreçen teneki netice hakkın

a ma umat almııtır. 

Kömür ihracatımız 
Zoguldak havzaamın 929 d el 

ki . tihsar an evv 
• •11 • ~ 750 bin tonu ıreçmezken S3Z 
ıstihsalı bır bu~uk milyon toou b im 
tur: Yeni fabrika ve timendiferler udol=~
Y••ıle memlekette kömür istihlaki art
~şt~~- .. Peıte Belediyesi de Zonguldak 
komuru kullanıniya karar vermı· • v 
h' Z ' e a-ı~c~ onıruldaktan kömür mübayaa et. 
mı tır. 

poli• Kemal ve Nurettin efendiler tara- tiline mahsus olmak üzere Avnıpaya inci ihtisas müstantildiğinin bu hususa birer birer bulup yakalama landır. 
fmdan cürmümeşhut halinde yakalan- seyahat edecek muallimlere yüzde 60 cevap vermediği aııl"!ılmııtır. Gümrük Bu vak'ayı anlattığım bir avukat 
nuşbr. tenzila't yapacaklannı bildirmi•lerdir. kil' b d d D' d' al hi arkadaş bana: ' ve ı u avanın a ıyaman ı ey n- - Memnun oldum. Çok defa ala-

T atilde Avrupa seyahati deki diğer dava ;ıe birleşmek üzere s caklıtann ikametgahlarm• ve uhteıe-
Afyon inhisar idaresi 

Uyutturusu maddeler inhisarı idaresi· 
nin 4 üncü Vakıf harurul.a bir daireye 
yerleımesi mevzuubahiıtir. 

Beşinci Milli Türk Tıp 
kongresi 

Her iki aenede bir yapılmakta olan 

milli Türk Tıp konıırelerinin betinciıi 
bu tene tqrinievvel sonunda .Anl.ıa,
rada toplanacaktır. Kongre Reisi Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekili Dr. 
Refik Beyden Encümene gelen tabri
ratla hazırlıklara başlanılması bildiri! 
mittir. Müderris Ziya Nuri Patanın ri
yaMıtinde toplanan Tıp Encümeni i
dare heyeti kongre programını tespit 
ebnittir. Üç gün sürecek olan kongre
de Türkiyede em'a tufeylitı üzerine 
Oıman Şerafeddin. Sedat, Ziya Bey
lerle, içmeler, maden au1arı, kaplıca· 
lar ve devai tatbikatı Üzerine Akil 
Muhtar, Amn lamail Beyler tarafın
dan hazırlanan raporlar müzakere e... 
dilecektir. Bu sene serbest mevzular 
için çok zaman ayrılmıştır. Memleke
tin her tarafındaki hekimler çalışhk
ları mevzular üzerinde tebliğlerini 
yapacaklardır. Rapor mevzulan etra
fında ıerbeat mevzu bazırlıyanlar da 
çoktur. Kongre ile birlikte bir de aer
gi açılacaktır. Tebliğler nihayet ey
lül aonuna kadar umumi katip F ah
reddin Kerim Bey namına gönderile
cek, aerııi ve aza kayıt olunmak için 
veznedar ve komiser Niyazi ismet Be
ye müracaat edilecektir. Bir kaç gÜne 
kadar tafailitlı ilanlar gazetelelre net 
redilecek, azeya ayn ayn davetiyeler 
yollanacaktır. 

1.nc•· ihti' ••s mahkemesine naklim' iste- · d k. il a· b t b 1 y rdu 
Galataaaray izcilerinden bir kafile yaz - rın e ı ma arı z ı a u amı o . 

tatilinden bilistifade Avrupaya seyaha· mit, bu talep müddei umumilikçe de ka- Bu vak'a gösteriyor ki, tahkik kuvve• 
ta ~ıkacaklardır. Seyahat temmuz için- nuna muvafık görüldüğünden tasviıı O- ti artmıştır. · dedi. 
de yapdacaktır. lunmuıtur.Diyamandinin vekilleri i~e ta Aşkolıun Mesut Cemil'e 

Talebe kampa çıkıyor lebe itiraz etmişlerdir. Mahkeme tevhit Pazartesi alqamı aaat on birde ar-
talebini kabul etmiı ve davanın 8 inci M C ·1 v· R d d Lise ikinci devre talebesi cumarteai tist esut emı ıyana a yosun a 

gününden itiba!'en askeri kamplara çıka- ihtisas mahkemesine nakline karar ver. bizimle türkçe konıqhı. Dünyaya da 
caklardır. Kamolar ıs gün sürecektir. miıtir. Türkler ve Türk muaikiai hakkında 
Bu sene kamplar gene Pendik ve civa- --0--0----- almanca kıta bir konferans verdi. Bu-
nnda kurulacaktır. Belediyede nun akibinde tamburla baba11 merbu· 

Bulgaristanla 
Ticaret ___ .. __ 

Müzakereye iştirak edecek 

heyet dün gitti 

Ticaret Umum Müdürü Naki ve Şir
ketler Müdürü Cemal Ziya B. ler dün 
akşamki konvansiyonelle Sofya'ya ha
reket etmiıler, Sirkeci istasyonunda te§
yi edilmiflerdir. Sofya'da sefirimiz Tev
fik Kiimıl B. İn riyaseti alhnda heyeti
mizle Bulgar hüküin~ arasında tara
feyn ticari münaaebetle7inİn inkişafi i
çin baılıyacak müzakeratm kısa zaman· 
da ve iki tarafın hüsnü niyetile müsbet 
ıurette netice vereceği ümit edilmekte
dir. 

-o-

Hıfzıssıhha enstitüsü 

mütehassıslığı 
Sıhhiye Vekaleti bakteriyolojihanesi

nin liğvı Üzerine müdürü bulunan Ve
fik Vassaf Bey Ankara hıfzıssıhha ens

titüsü mütehaasıslığına tayin edilmiştir. 

Fakülte 
Hastaneleri 

Belediye parasızlıktan 
devralamıyor 

Tıp fakülteaine ait Haydarpqadaki 
hastahaneler Belediyeye devredilmek i
çin teıebbiiaat yapılmaktadır. Fakat 
Belediye t.ıd:ruvadan dolayı bir kısmı 
varidatını kaybettiğinden bu hastahane 
!eri devralamıyacaktır. Belediye bu ci
hette yalnız Zeynep Kimi! hastahanesi
ni acacakhr. Hastahanenin temmuz so
nunda faaliyete ııeçmeai iç.in çalıtdmak
tadır. 

Hususi kamplar 
Bazı kimseler tehir haricinde husuai 

ıekilde kamplar kurmak için tetebbüae 
ııiriımiılerdir. Mahalli kaymakamlıklar 
tahkikat neticesinde müsaade ederlerse 
bu gibi kamplar kurulabilecektir. 

Yenibahçe stadyomu 

mun ııüzel br aaz aemaiaini ve bir iki 
halk ..,.-kısmı çaldı, batta bir tanesini 
birlikte okudu da. • Bu musiki parça· 
lan dünyanın hoşuna ııitti mi, gitme
di mi orasını düıümnüyorum bile •• 
Muhakkak olan bir l"J' vana Viyana 
merkezini dini.iyen bütün Avrupa yani 
aıağı yukarı bir milyon kadar dinle
yici Mesut Cemilin Türklük ve Türk 
muaikisi hakkındaki aözlerini İ§ittiler 
ve bir Türk sazmm Viyana Radyoıun· 
dan sealendiğini duydular. Bu, Türk· 
lük hesabına iyi bir propagandadır. 
inkılap, terakki, medeniyet ber şey 
bizim içimizde kaldıkça, hariç bizim 
ne olduğumuzu bilmedikçe lehimize 
birer phit olamazlar. Milletler tek ba· 
ıma dünyadan ayrılmıt yaşıyabilirler 
mi? .. Biz onlara ne olduğumuzu ken .. 
dimiz anlatmadan onların bizi merak 
etmeleri de hiç hatıra gelmez. 

Ben Mesut Cemil'i Viyana Radyo
sundaki hizmetinden dolayı tebrik e
derim. 

FELEK 

Sıvas-Erzurum hattı 
Mühendisler geldiler ve 

dün Ankaraya gittiler 

Opera mektebi açılıyor 

Yenibahçede inta edilecek stadyomun 
inıaatı bu tene için de tehir edilmiıtir. 
Belediye bütçesinde bu husus iç.in ayır
dığı tahıisatla istimlake devam edecek
tir. 

Kimsesizler yurdu 

Belediyenin Galatada açacağı kimse
sizler yurdu 23 temmuzaa merasimle 
küıat edilecektir. Yurdun mektep itti
haz edilecek kısmında tamirat ikmal 
edilmiıtir. 

Şimendifer İn§&atı baklanda hükume
te teklifatta bulunmuı olan Julius Ber
ger grupu mühendislerinden M. Prohl, 
ve M. Von Viebahn evvelki gün Luft_ 
hansa şirketinin bir tayyaresi ile Berlin 
den ıebrimize gelmiıler -.e. dün akıam 
Ankara'ya ııitmitlerdir. Julıus ~erger 
gnıpu Sıvu - Er.ı:urum ~~taktının ınıa~ı 
için Nafia Vekileti ile muz ereye gı-

Konservatuar köşede bucakta kalmış 
istidatları bulacak ve yetiştirecek 

Konservatuvar mütehassısı prof. Jo
seph Marx, konservatuann imtihanla
rında hazır bulunduktan ve müessese
nin 11lahı için yeni yapdacak itler hak
kmda lizım gelen tavsiyelerde bulun
duktan sonra dün alqam Viyana'ya dön 
müıtür. Prof. Marx dün bize yeni ya· 
pılacak işler hakkında ıu izahatı ver
miıtir: 

- Konservatuvar, yeni esaslar Ü2e· 
rinden baıJanıııç ve tekemmül devreai 
olmak üzere iki kısma aynlmııtır. Ta
lebe geçirdiği imtihandan aonra çalıı
tıfı •enelere ııöre değil de bilgi ve ik-
tidarın .. · rufl r·1 _._!" gore yenı .. ara aynlmııtır. 

1 v....,, talebeyi böyle bir taanife tibi 
tutmak biraz müıkül İse de bunun yapıl 
"!aH iktidarını anlamak noktasından 
bır vuzuh temin ediyor. 

Yeni ni:ıamname ve müfredat progra
mında yardımcı derslere çok ehemmiyet 
veı:i'miıtir. Çünkü lıtanbul gibi konser_ 
lerı ve opera temsilleri az olan bir tehir
de, bu yardımcı dertler talebenin umu
mi musiki malUmatını artı:rmııık noktaıın 
dan çolı: ehenımiyetlidir. 

Konıervatuarın yeni binaıı eıkiıin
d,en_ ~aha büyük ve tedrisata daha elve
rışlidır. Bu binPtnın aksi sedacıı dah.- az 
olduğundan eıki binadan daha iyidir. 

Gelecek sene talebe adedinin daha 
fazla olacağını ümit ediyoruz. 

Gelecek sene Konıervatuvarda bir 
opera mP.ktebi ~ubeıi teıi~ edilecektir. 
Bu da. yeni bina inşa edildiği zaman 

Konıervatuvann mevcudiyeti için bir 
başlangıç olacaktır. 

lstanhulda musiki hareketleri az ol
masına rağmen imtihanlar· iyi neticeler 
vermiı ve muallimlerin ııayret ve inti
zamla çatış tıklan anlaşdmıştır. imtihan
lar da itina ile yapdmıştır. 

Nizamname ve müfredat programının 
tamamlanması için bir çok toplantılar 
yapıldı. 

Memleketinizde musiki hakkında kq
fedilmemİş müstesna istidatlar buluna· 
bilir, bu istidatların meydana çıkardma
ıı ve onlann yetittirilmesi için propa· 
ğanda yapmak istiyoruz. 

Yeni yapdacak Konser\'atuvar binası 
hakkındaki fikirlerimi buııün mufasaal 
bir raporla Vali Beyf;,.,diye bildirdim 
ve yeni bina ve binada bulunacak tiyat
ronun tefernıat ve takaimati hakkmda 
maliimat verdim. Yeni bina en modem 
ihtiyaçları temin edebileuktir. B~ın 
projesi için bir müsabaka açılacaktı~ ın
ıaata çok geçm~~ batl~~kbr. un: 
dan sonraki gelııımde yenı bına haklmı 
da fen heyeti ve mimarlarla temasta bu-
lunacağım. . . 'kbal. 

Türk musikisinin parlak bır ııti ı 
olacaiıru zannediyorum .. Ba~ema halka 
musiki harsın1n ehemmıyeti hakkında 
propağanda yapmalıdır. Bugün bunu 
takdir eden ve musikiye az istidadı o
lan hıuı milletler bile, musikinin inkiıa
fına çalışıyorlar; biz Avusturyaldar da 
buhran icinde bulundu~muz halde, mu
siki i in cok para aarfediyoruz." 

inşaat ruhsatiyesi 

Belediye 24 haziran tarihli Resmi ga
zetede nqredi\en yeni yapı ve yollar 
kanununun tebliğini beklemektedir. Ka
nundaki şeraite göre hareket edilmek 
üzere o vakte kadar inıaat ruhsatiyeai 
verilmiyecektir. 

Bir fen kurbanı daha 

U 
• ddet Erzurum hastanesinde 

zun mu k son :ı.a 
rontgen mütehasııslıiı yapara -

manlarda kansere 
yakalanmıı olan bin 
ha!• Necmettin B. 
hükümet tareıfından 
tedavi edilmek ÜZI'."· 

re Viye.naya ve ora· 
dan Berline e:önde
rilınitti. Aldığım~:z 
acıklı bir habere go
re Necmettin B. bu • menhus hastalıktan 
kurtulamamış ve 
Berlinde vefat etıni• 
tir. Cenaze Berlin .; 
faretimizce bir hafta 
evvel tahnit ettir:J
miı ve muvakkaten Berlin Türk kabrıs
taruna götürülmüştür. Cenazede Berlin 
sefirimiz Kema1ettin Sami Pa~a ve ora· 
daki Türk kolonisi hazır bul,;-nmuıtur. 
Verdiğimiz ff: kurban1a?"J (lrasında ıa· 
yılı mevkii aiaiı merhumun cenazP.si ya· 
kında şehrimize getirilecek ve merasim· 
le kaldırılacaktır. 

• • 1 n Alınan 1ennayedarlanndan 
nımıt o a ·ıd· 
mürekkep grupa dahı ır. 

Bugün de iki vapur 

gezilecek 

Hususi vapurlara kıymet lakdi• eden 
heyet, bugün de Kocaeli Şirketinin iz. 
mit ve Uğur vapurlanna kıymet biçe
cektir. Sadıkzadeler, heyetteki Vapur
cular mümesıillerinin Vapurcular Birli
ği heyeti umwniyesince değil, heyeti i
daresince ıeçilmi! oma.sına itiraz etmek· 
tedir. Ancak heyetin teıekkülü lktısat 
Vekaletinin tani'bine iktiran ettiği ci
hetle heyet mesaisine devam etmekte
dir. 

Vapurculardan bazıları da. heyet aza· 
sına 25 e!" li?"a hakkı huzur vcrilmeıini 
çok görmektedirler. 

Diğer taw-aftan yeni Türk .. Vap'!rcu~ 
luk Anonim Şirketinin teskılı faaliyeti
ne devam edilmektedir. Müessialer bu
günlerde bi• toplantı yapacaklardır. 
Yerli şirketler komiseri Remzi Saha B. 
de yeni ~irketin te~ekkülüne ait hazır .. 
lıklann re•mi taraflarile meşgul olm·k· 
tadır. --o--
Romanya ticaret ataşesi 

Romanyanrn ıehriınizde bulun.an ı:İ· 
carct ata~eıi M. Maneıcu~ Romnny:ı ıl.e 
Yunaniıt~n ~rasında ~ktedilecc: k. >:<:?1 

tica• et IT"U.,.avclPıinin muz.ak~esı ıçın 
f\t:na'ya citmiştir. 



Bursada gazeteciler! 
Bu su 

bir 
şehri gitgide mükemmel 
Konfor şehri oluyor .. 

Hüoııü süzel bahçeıinden ayrılma· 
11nı hiç canımız .iate~yor~u: F ak~t ne 
yapmalı ki vakit seciJmıiıti. Çek.irse 
otellwi, aıcak ve ıifalı ıularile bizi bek
liyorlar. 

Halil Lutfi Bey, busüııkü itini yan· 
na bırakmaaını aevmediği için: 

- Çocuklar, dedi, elimiz deimit
ken hamamlan busün sezeliml 

Artık, Çekirgepalaıtan baılıyarak, 
bütün huıuıi otel ve banyolan birer 
birer dolaııyoruz. 

ltkin ıuraaını aöyliyeyim: Çekirge 
otellerinde bu ıene aahiden büyük de· 
ğiıiklikler var. Bir mütehaaamn, otel. 
lerin bütün ihtiyaçlannı ayrı ayn tet• 
kik ederek bir ıılahat raporu hazırla· 
dığına ve bu rapor, kuaunuz tatbik e· 
dilerek bugünkü neticeler alındığına 
insanın inanacağı geliyor. 

Bir kere, her odaya muıamba dö
ıemitler. Duvarlar, tamamen yağlı b°'"' 
ya .. • 

Gardrop, ayna, komodin, karyola 
gibi yatakodaıı içın lüzumlu olan ef• 
yanın hepsi yeni. . . Pencerelere, ince 
teller germiıler: aivriainek girmesin 
d iye. . . Karyolalara, en iyi cinsten 
ıomyalar koymuılar: gece kalacak mi· 
aafirler, deliksiz bir uyku çekıinler 
diye. . • Eşya üzerinde bir küçük toz 
zerresi arasanız bulamazanuz. Her ta
rafta ince bir titizliğin, ürkek bir iti
nanın izleri var. 

lnaan, burada, kendı evindeki raha
tı bulacağından emin olabilir. 

Çekirge otellerine ıimdiye kadar 
yalnız mü~teri girmezdi. Araaıra. bir 
kaç tahtakurusu ile beı on ıivriıineğin 
de girdiği olurdu. "Konfor" sirdiği 
gıindenberi, bu yağlı boya duvarlar
da hiç bir böcek dikit tutturaınıyor. 
Bakım ve temizlikten, banyo daireleri 
de hisselerini almışlar. Müıterilere ia .. 
tedikleri kadar havlu veriliyor. Bütün 
banyolarda soğuk su tertibatı var. 
Mermerler, kar gibi beyaz ... 

Uzun sözün kısaaı, ihtiyar Çekirge 
birden bire gençletmiı. Ot minderli o
dalar artık yok! En az para ile çok te
m iz bir yatakta, yatılıyor, tabldotta 
en nefiı yemekler yeniyor ve dünya
nın en ıifalı ıularile doldurulmuı bir 
havuzda yıkanılıyor. 

Bir otelden çıkıp bir otele siriyoruz. 
Raif Efendi, Saffet Bey, Fevzi Bey, 
Hafız Bey, bize yol göıteriyorlar; 

- ikbal buyrulmaz mı efendim? .• 
Kapının üatüne bakıyorum: İkbal 

oteli .. Biraz aonra; haydi baıka ote
le; kapıda bir kartı lama: 

- Safa geldiniz beyleri 
- Safada daim olun efendim. .• 
Otelin iamini okuyorum; Safa oteli. 
- Bu Çekirge hayatbr vallahi ha· 

yat ... 
Derneğe kalmadan Hayat otelinden 

içeri giriyoruz. 
Dala çıka Mahmut Y eaari Beyle be

n im gözlüklerimiz buğu içinde kaldı. 
Ömer Rıza Bey, ihtiyatlı hareket edi· 
yor. Gözlüklerini çıkarmadan, hiç bir 
hamama girmedi. 

Bir aralık Mahmut Y eıariyi, müziç 
gıcık yakaladı. Ökıürür de ökaürür .. 

ömer Rıza Bey; 
- Mahmut, kardeıim, dedi, fena 

ökıürüyonun. Biraz kendine baksana 
Mahmut Yesari Bey kızdı: 
- Hamamlara bakmaktan kendime 

bakmıya vakit yok ki ... 
Çekirgede, yakın aenelere kadar, 

ortalık kararmadan el ayak çekilir, 
sokaklarda kimsecikler görünmezdi. 

Şimdi iıe, aabaha kadar ıtıl ıııl ya
nar. h"r renkte ampuller altında ıula
rın şakırtısını dinliyerek kapı önlerin
de sabahı bekliyenler var. 

Gecenin ilerilemit aaatlerinde oto
mobiller durmadan iıliyor ve Suna
d a n Çekirgeye mütteri taııyor. 
Hamamları gezdikte n sonra, riyaset 

makamı biz" programı hatırlattı: 
- Yemeği Kükürtlü' de yiyeceğiz! 
Kükürtlü kaplıcaaı, Buraa • Çekir

ge yolunda Çekirgeye varmadan bir 
ka ç dakika evvel aağda, genif bahçe· 
sile göze çarpar. 

Bu yetmiş odalı muhte,em kaplıca-

da ıuyun fııkırdığı toprak aathı, bir 
parça kaydığı için hamamlara bir do
lap vantuile ıu neklediliyor. 

Dolabı da çeviren sözü bağlı bir 
beyıir ... 80 fU kadar derecelik ıuyun 
hararetine, hiç bir motor dayanama· 
dığı için bu iti beygiN havale etmek· 
ten baıka çare bulamamıılar. Kaplıca 
aahibi F en:i Bey, ıuyu çeviren çarkm 
ara yerinden çıkanlan kurumuı kü
kürt parçalannı bize söıterdi: 

- Çark, uk ıık bu yüzden bozulu· 
yor. Hafta ıeçmez, değiıtinniye mec,• 
bur oluyoruz 1 

Halil Lıltfi Bey, aordu: 
- Bu kükürt parçalarını ne yapar· 

ımız? 
- Hiç! ••• 
- Toplanınca aatın bari ••• 
- Kim alır ki? ••. 
- Satmayı tecrübe ettiniz mi hiç? 
- Hayır! 
Biraz dü,ündü, zihninde bir heaap 

yürüttü: 
- Kükürtte yanınak haaaa11 ola· 

cak. . Hatırımda öyle kalmıı • • 
- Evet. • yanmauna yanar! 
O zaman tavaiye etti: 
- Kış gelince aobada yakarsınız! 
Bunu aöylerken bir büyük parçanın 

da keodiıi için saklanmaımı, tembih 
etmeyi unutmadı. 

Kükürtlü bahçeıinde, Mahmut Ye
sari, Ömer Rıza, Halil Liitfi, ben ... 
Radyo dinliyoruz. Bahçenin her tara· 
fı sündüz gibi aydınlık .. 
Yanın aaat geçti, bir aaat geçti, ı,· · 

zi sofraya çağıran yok. Meğer, küçük 
bir yanlıılık olmuı. 

Ev aahibi biz gelmeden telefonla 
aordurmU§: 

- Beyler rakı iatimal ederler mi? 
Muhatabı "istimal,, ederler mi sua

lini "istirahat ederler mi?,, anlamıf 
ve: . 

- Hay hay .. muvafık! Bahçede 
iatiı;ahat ededursunlar! demif. 

Neden sonra, yanlıılığın farkına va
nldı. Ve biz sofrada yer aldık. içki i
le arası iyi olmadığı halde Kükürtlü 
kaplıcaaı sahibi Fevzi Beyin, bize gös· 
terdiii miaafirperverliği, doğrusu u
nutamayız. 

Geç vakte kadar ıofrada kaldık. Ö· 
mer Rıza ile Mahmut Yesari, geceyi 
Kükürtlü otelinde geçirdiler. Biz Ha
lil Lutfi ile "Adapala.a,, a döndük. 

Erteai ııabaha kadar, Allahaısmarla
dık ... 

M. SALAHADDiN 
.................................... H ...................... .. 

Davetler 

lstanbulda guzel bir gezinti 
Halk.evi reisliğin.den : Evimizin kws 

lar veclersaneler koımitesi İstanbul da· 
hilindeki tarihi ve bedii eserlerle ilim, 
fen ve sanat müe5'1e<!Clerini dolaşıp tet 
kik etmek icrin bir program hazır lamış
tır. İstanbul muallimkrile, tatil ayla
rın.da İsıtıanbula gelmiş bulıınan veya 
bura.da askerliklerini ya,pmakta olan 
muallimlerin bu tetkikl..-e iştirak etme 
)erinden faicle hasıl olacağını ummak 
tayız. Bu tetkiklere iştiraki arzu eden 
lerin bir program üzerinde loon.uşmak 
üzere 29-6-933 pel'fCIIlbe günü saat on 
yedide Evimiwe hazır bulunmalarını 
rica ederiz.. 

1 Askert tebligat 1 ----
Üsküdar askerlik şubesinden 
ı - Her sene kanunen haziran ayın 

da yapılmakta olan İhtiyat zabit ve as 
keri memur yoklaması 30 haziran 933 
tarihinde bitirileceğinden şubemizde 
kayitli ümera, zab~tan, ve as keri me
murlardan henüz müracaat etmemiş o
lanların bizzat gelemiye nlcrin sınıf ve 
Rütbelerini t3rih etmek şartile mektuıp
le müracaatları. 

2 - 329 doğumluların ilk yoklamala 
rı 30 hazirarn 933 de bite«ğinden henüz 
gelmiyenlerin cezaya maruz kalmama
ları için bu müddet zarfında hüviyet 
cüzdanları ile şubeye müracaat eyle-
meleri. 

Milliyet'in edebi romanı: 17 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Son kağnının arkasına katılın
ca güvenle 9ehre girmek kolayın 
kolayı. 

Son bir kaç kağınının adamı 
önde gidiyorlardı. Kağınının ardı· 
na takıldı. Bu da yetmedi. Madem 
ki kimseler yok, neye yayak git
sin? Kağnının arka tahtaıma ar
dıldı. Bacaklarını sarkıttı. Keyfi. 
ne, sevincine ölçü yoktu. Şehrin 
yolunu gıcır gıcır kıaalhyor, kı· 
ıal~tıkça içindeki heyecanı artıyor· 
du. 

Petek'in ayakları yerden keıil • 
di. Dizlerinin yorgunluk sızıaı ge· 
çer gibi oldu. Şehir yakl&ftıkça 
yaklattı. Her iti tılcırma girdi. Ne 
gören var ne kollayan. 

İtte o zaman ütüdüğünü sezdi. 
Gecenin ayazı her yanını kapla
m19tı. Yolun giditinden esen ince 
ruzgar ensesini çakmak kavından 
daha sert kavlıyordu. İçi titreme
ğe, sonra di9leri zangırdaıruya 
batladı. Titremeğe çoktan alıtmıt
tı ama ne de olsa bir ahır damının 

tünde bir çatı, dört yanında dört ta 
ne tezekle sıvalı duvar bulunuyor· 
du. Gövdesinin her yanı, iliklerine 
varıncıya kadar ayrı ayrı yorgun· 

du, fakat henüz duymuyordu. Diz. 
!erinin sızısı, topuklarının çivilen· 
mesi geçti ya. • • Bütün yorgunlu
ğu geçti sanıyordu. Eli yav&fça ve 
istemeden arkasına uzandı. Bir 
'eyler yokladı. Bot kağ-
nın içinde ne var ki ? E-
line yumutak bir tey ilitti. Biraz 
kurcalayınca anladı ki bu oraya 

bırakılıvermit bir yorgandır. Ba
tını çevirip önde giden kağnıcıları 
gözetledi. Kimi konufuyor, kimi 
türkü söyliyordu. Arkasına bakan 
yoktu. Yorganın ucunu yava9ça 

çekti. Sırtına aldı. Geriledi. Kağ
nının arkasında bağdat oturdu. ö. 
hür ucunu da dizlerine örttü. Dir
seklerini kasıklarına dayadı, batını 
iğdi, yorganın altına büzüldü. J. 
lık bir tüy bütün derisinde dolattı 
ve yavat yava9 ısınmıya ba9ladı. 

Şu insanlar ne tuhaf! Yorgunluğu 

Spor 

Sarı - Kırmızı 
Sadun Galip Bey cevaba . cevap verıyor 

Tevfik Ali Beyin mektubuna cevap 
olarak Sadmı Galip Bey bir mektuo da
ha göndenniıtir. Bu mektubu da ne,re. 
diyoruz: 

"Galataaaray klübünden Tevfik Ali 
Beye cevabımdır. 

Tevfik Ali Beyin Galatasaray klübü. 
ne iki aene evvel yazıldıfı ve idare he
yetine nizamname hilafına üç sene kı
dem :ı:ammı alarak girdiği hakkındaki 
aözlerim, muhterem Milliyet'te kendisi· 
nin dün çıkan cevabile de bir kere daha 
taınaınen sabit olmuıtur. 

Tevfik Ali Bey hu iddialarımı kabul 
etmekte, ancak kanunu medeninin 68 in. 
ci maddesi mucibince bir ay zarfında i. 
tiraz edilmediği için nizami bir vaz'iye
te girdiğini söylemektedir. 

Kanunu medeni bizde de var. icabın. 
da açıp okuyoruz. 

Madde 68 diyor ki: <Azadan her bi
ri, kanuna veya cemiyetin nizamname
ıine uyeun olmayıp ta kendi muvafaka
tine iktiran etmemi• bulunan bir karar 
aleyhine ona ıttılad~n bir ay içinde mah
kemeye müracaatle itiraz etmeğe kanu
nen salahiyettardır). 

Benim veya herhangi_ bir azanın bir 
ay ic;inde itiraz etmemekli~z ancak 
benin veya o i.zarun itiraz hakkımızı ıs
kat eder, fakat Tevfik Ali Beyi nizami 
vaziyete ıokmaz. Çünkü kendisinin ( ni
zamname hilafına ür sene kıdem zammı 
alarak heyeti idarey~ girdiğini ve bu su .. 
retle nizamnamenin t"dil edilmiş oldu
ğunu) h•y•ti i-!a•e hiikutnPte bildirmek. 
le mukelleftir ve bildirmemi~tir. 

Kaldı ki ben ı:le kendile<"ine kanunu 
medeniden '>i!- madde nakledeyim: Ce
miyetlere tPmaı ed,..n ikinci faslın 60 ın
cı maddesinin son fıkrası: (Nizamname 
aarahaten müsait olmadıkça, ruzname 
haricinde karar verilemez). 

Saygılarnnı ıunarmı Efendim.'' 

Sadun Galip 

Beşiktaş kulUbUnUn bir izahı 
Bqiktaı Jimnastik klübü Reisliğin

den: 
26 Haziran 933 tarihli Haber gazete

ıinde idare heyeti azasından Kılı~ oğlu 
Ziya ve Nuri Beylerin istifalanndan 
bahaedilirken aahaa mal edilen hizmet. 
ler kayit edil~ekte ve badise haddin.. 
den fazla izam edilerek Be•iktas klübü
nün varlığı üzerinde adeta bir tehlikeye 
işaret edilmektedir. Nuri v" Ziya Bey 
arkadatlaronız da dahil olduğu halde 
Be,iktaı klübünün varlığı en küçüğün
den en büyüğüne kadar klüp içinde 
feragatle çalqan iruanların doğurduğu 
bir mevcudiyettir. Su veya bu arkadaıın 
klübden istifası J-.i.- aile hadiaes.i mahi
yetini geçemez. Betiktaı klübü b.,.. za
man oldui u gibi bu~n de kuvvetlidir. 
Bu kuvvetini ferae:atle ~alısan arkada$
ların idealinden al1~ keyfiyetin matbua! 
la nesrine lüzum hisıl oldu~u icin muh· 
terer,; gazetenizin hu husu~ta f:avaısu· 
tunuzu rica ederim efendim. 

Kongre kaldı 
latanbul Mmtaka<t Riyasetinden; 

Mıntaka senelik adi kongresinin 30 Ha
ziran 193~ cuma e-ünü toolanması ev· 
velce tebliğ edilmit İse <le hi• hafta müd 
detle tehiri za""Uri '!Örülen ~u too)anma
run 7 T,.mmuz 193~ cuma Cağaloylun
da H•.lkl"Vi •alonunda ıaat tam onda ya. 
pılacağı tebliğ olunur. 

Galatasaray-Fener maçı 
lstanbul FutJ:.ol Heyetinden: 
30 Haziran 1933 cuma günü yapıla

cak maçlar: 
Taksim Stadında 

Şild maçı 
Fenerbahçe - Galataaaray ıaat 17,30 

Hakem Kemal Halinı B. 

lngiliz şampiyonu galip 
CARDIFF, 27 A.A. - Ağır siklet 

lngiliz boks şampiyonu Jack Petersen, 
A vuıturyalı George Cook'u on bq dev
relik bir maçta sayı hesabile yenmiştir. 

da uykuları geliyor. Acep karınla
rı da tok olsa nidecekler? Oynar
lar mola? Hele bir uyumadan 
koynundaki yarım bazlamayı da 
yesin de sonrası kolay. Kağnının 
sahibi gelip te kulağından yakalı
yarak atağı alıncıya kadar bir iyi
ce uyur. Yolda da bıraksalar kor
kusu yoktu. Kağnı, yaylı değil ki 
iki kamçıda atlarını sürüp uzaklat
sın. Yere atsalar, yolda bıraksalar 
da ardlarına dütecek, gene tehre 
varacaktı. 
Yorganın altından önce burnunu 

çıkardı, sonra bir gözünü •• O da ne 
si? Ayazlı havanın yukarılarında 
bir pırıltı vardı. Gök, han tarafın
daki kara gök değildi. Buraların 
göğünde bir şınlaklık vardı. Ve 
gittikçe çoğalıyordu. İki gözünü 
kullandı. Sağında solunda uzak 
ıtık noktaları gördü. Acep bunlar 
damlar mı ki? Buralarda demek 
geceleri damlarda çıra yakarlar? 
Onlar yakmasın da kimler yaksın? 
Şehre zengin demitler. Şehirde çı· 
ralar yanar. Ballı gözleme, pek· 
mez peltesi, yağlı ekmek te yapı· 
lır. 

Gökteki tmlaklık gittikçe artı· 
yordu. Sırtı iyiden iyiye ısınmıştı. 
Gidilen tarafa şöyle bir döndü. 
Hay anam hay! Bütün karşısı yer
den göğe doğru pırpır, parpar Aın -

· e idenlerden biri-
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-:-_- OGUTLE~ 
Dil anketi 

Liste 101 
, 1 l,_R_A_D_Y_o_ı 

.~.._. 

Başağrısı 

ANKARA, 27. A. A. - T. D. T. Cemi~ 

yetinden ; 

Karıılıklan aranacak arapç.a ve faraça 

kelimelerin 101 numarah listesi tudur : 

1.- Efki.rı umumiye 

2.- Vaz'iyet 

3.- Durendit 

4.- Perdebirunane 

5.- Sarfınazar 

6.- N oktai naı:ar 

7.- Nazarı dikkat 

8.- Cü.mleten - bilcümle -

9.- Alenen - aleni -

10.- Muntazaman 

11.- Muhtaaaran 

12.- Münhasıran 

13.- Bazen - bazı kere. bazısı 

14.- Kısmen 

Bugünkü proğram 
lSTANBUL : 

18 den 19, kadar Gramofon. 
19 ,. 19,45 ,, Mahmur• h.anım . 
19,45 ,, 20,30 ,, Hazım Bey tarafından 

karaıöz. 
20,30 ,. 21,30 " Üdi Sal&hattin B. Nobai 

efenru •e arka.tatları. 
21,30 " 22 ,, G l"amofon. 
Z2 ,, İtibaren Ajans haberleri ye •-t 

ayarı. 

ANKARA: 
12,30 - 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Fla.rmonik Orkealra: Dopp· 

ler Ouverture Die Be.iden Hu•· 
ran, Lakme Su.ite Cotillon. 

18,40 - 19,20. Gra.m.ofon. 
19.20 - 20,- Dan• musikisi. 
20,- Ajans lıabet-lerl. 

VARŞOVA 1411 m . 
8: Ruhi tarlalar. 8.05: Cimnast.ik. 8.20: 

Hafif ve ufak rahatsızlıklardan sa 
yılan baı ağnsı ba.:an o kadar devam 
lı-olur ve aık sık gelir ki insanın ha
yatını zehirler ve hiç bir ıeye kadir 
olamıyacak derecede rahatıız eder. 
Bu halde en büyük haatalıklardan sa 
yılmağa değer. Bunun çin baş ağnıı 
çeken kimıe bunun ıebebini araı tmp 
bulmağa çalıımaz iae büyük hata it
lemı olur. Bir çok hallerde bat ağrısı 
kara ciğerin kolaylıkla sökemediği 
fazla (Tokıin) !erle yüklü olmasın
dan ileri gelir, Çokça yemek yemek, 
bol bol yemeklerle mideıini doldur· 
mak kara ciğerin vazifeainde durğun 
luk yapmağa ıebep olur. Baı ağırısı 
baılamadan Önce yenilen bir iki ye .. 
mek hakkında ara! tırnıa ve yoklama 
yapılır ise çok defa rahatsızlığın se
bebini meydana çıkarmak mümkün o 
lur. Meseli evvelce yenilen soğan, ıar· 
mısak veya içilen ekşi bir fey, kınnı· 
zı ıarap, (kokteyl) gibi ıeyler mesa
nenin taharrütünü davet eder. Ve bura
dan aksülamel ile göze veya başın te
pesine tesiri olur. na, ağrısı yapan 
başka bir akıüli.mel de inkibaz ha
linde havsala azaıı ile asabı ıevkinin 
alt kmnındaki !ıis asabı üze?'İne vu
ku bulan tazyikten ileri gelir. Her va .. 
kit tesadüf olunan bat ağrısı c:ı göz 
gergin1iği ve göz yorgunluğunun ıe. 
bep olduğudur. Bu da gözlere müna· 
ıip ve uygun bir gözlük takılınca he
men geçiverir. Bunun için sık sık batı 
ağrıyan huauıiyle bir ıey okuduktan 
sonra baı ağrm geline bir göz heki
mine muayene olmalıdır. 
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Plik, eY kadını saati. 13.05: Plak-Haberler. 
16: Pli.k - Haberler. 16.15: Plik .• Haberler. 
17: Popüler konser. 18: Konuımalar. 18.20: 
alistler konaeri. 19.20: Muhtelif sözler. 
19.40: Oda musikisi. 21: Neıeli neıriyaL 
22.15: Pi1ano konseri. 23.45: D•n• musi· 
kisi. 

Sazan bat ağrısı daha m :ihim bir 
takım sebeplerden ileri gelebilir. Bu 
da ya baıta veya vücudun diğer akaa
mmdan ileri gelir. Sebebi baıta olur
aa bu halde ya bir çıban veya bir ya· 
ra ile alakadar olur. Batın gayri yer· 
!erden geliryorsa o halde kanın nor
mal bir halde bulunınaması neticesi 
hasıl olur. Bu da ya böbrek veya ka· 
ra ciğer ve yahut diğer ifrazat aza
sından birinin ehenuniyetli bir haata
lığından ileri gelir. Eğer bat ağnıı 
bu aebeplerden hiç biriıile alakadar 
değilse o halde kanın ıaf olmaıı la
zım iken bir takım zehirli maddeleri 
hamil olur ve bunlardan kurtulamaz 
iae merkezi asabiye giden böyle bir 
kan bat ağnsına sebep olur. Bu iti· 
barla bat ağnıma sebepleri daha zi. 
yade baıka yerde olduğunu hatırdan 
çıkarmamalıdır. 

Yüksek tanıiyondan ileri gelen 
bat ağnsı çok zahmetli ve adeta ba
fl çatlatacak derecede ııtıraplı olur. 
Ayni zamanda zil ve çan aealeri ve 
kµlaklarda nabız vunnaları da duyu· 
lur. Normaldan aıaiı tansiyonun ae
bep olduiu bat ağr11u iae ekseri bir 
aırrlık gibi hissolunur. Bu da en çok 
alıt verit ile ziyade uğra§bktan veya 
sinirlendirici sebeplerden sonra çoğa 
ljr voı artar. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Akdi müteyemmen 
- İnhisarlar Hukuk Müşaviri Hamit 

Bf. nıin keri:;- leri Fatma H. la Ol?"ratör 
Halit Ziya B. ın nikah merasimi evvelki 
gün Hamit B. in kayin;pederkri .Servet 
Pş. nın Göztepe'deki köşklerinde akraba 

ve ehibba huzurile yapılmıştır. Tara
feyne saadet dileriz. 

Gelen karşılıklar 
Liste : (94) 

Hasebile : Vesi/esile bilvesile: Mü· 
nasibetile: ilişikliğile. itibarile: ölçü
sile. Etrafile: çevresile. Nisbet'le: ona 
göre, ,buna göre. Ekseriyetle : çokluk 
çokça. umumiyetle:: Bütünlükle. Hu
susile: ayrıca. Hakkile : istenğile, is
tenğiçle. L§yikile: değerile. Bigayrı
hakkın: Bigayrikaıtrn: Bilmeyerek, 
düşünmeyerek. Çarnaçar: ister istemez. ......... 

Liste : (96) 
Binaen: dayanarak. Binaenaleyh: 

Bunun üzerine. Maamafih: Bunun için. 
Vesselam: Bitimi. Merhaba: gün aydın. 
llaahiri: Bitimsiz. Iliinihaya: Bitimin<: 
kadar. Vesaire: diğerleri. Bilitibar: Ba 
şın.dan. Biliibara: Bilvasıta: Bağla, des 
tekle. Bilavasıta: Bağsız, desteksiz. 
Şayet: olursa. Meğer: Meğerki: ... ...... 

Liste : (97) 
Evveli: önden, önce, ikinci, üçüncü 

olarak. Evveke: eskıiden. Evvelülibır: 
Başı, bitimi. Evvel emirde: ön işte. Fil 
hakika: Doğr.usu, oluşu. Vaktile: Bil
dirik. Vaktü zel1Ulnile: Bildiriğinde. 
Vaktaki: Binefsihi: kendiliğinden. 
Bilkuvve: güd ile. Bilfiil : işleyerek 
BiJistihkak: kazanarak. Biddefeat: ar
ka arkaya. Bilbesap: sayarak, sayılı o
larak. Bililtizam: Bilerek, isteyerek. 

... ...... 
Liste: (98) 

Haddi zatinde: a"lında, esasın.da, 
ayni mayasında, doğruçasi, işin öne.esi, 
kökçesi. Mümkün mertebe : Mehmaem 
ken: olabikoek, yapılabilir, oldukça, 
yetişebileuk. Kabil değil: gayri kabil, 
olamaz. imkanı yok: gayri mükün, olar 
maz. Fazla olarak: üstelik artık olarak. 
Liialettayin: belli edi•lmeksizin, oran
lamadan, l!_ım,gesi olursa olsun. Behe
mehal,. mutllika, herhalde, muhakkak. 
nasil oLurısa olsun, elbett-e, özke, özkes, 
her ne t ürlü olurııa olsun , gerçekten 
doğruluğu anlaşılmış, yalan değil. Ce· 
man yekün: toıplanmış olarak, top1uça. 
I cabi hal: icabi maslahat, oluru, bul.u
IUIŞUn gercki, için gösterişi, işin geli
şi, işine göre. Emri vaki: olmuş iş, 
bitmiş, yapılmış iş. Keenlemyekün: 
sanki olmadı, değersiz, hiç gıibi, pek 
az, hülanü yok, saçma, dutulmaz, dutu 
mu yok. tanılmaz, uyulmaz. IMmaşaal
lab: tanrin.in istediğine dekin şimdiye 
dekin, bugüne dek. Heman: şimdiçek, 
tez ancak. K§milen: bütün bütüne, nok 
sansız, olarak. 

Gözteıpe Hazinedar oğlu 
Baha 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galıtada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yapbrınız. 
Türkiyede bilifaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON - Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yapbrmayınız. 

3266 

' nin kalın sesini ititti: 
-Şehre yaklaftık.Kağnılarınıza, 

neyinize zaap (sahip) olun! 

- Dihiii! 
- Uhaaaa! 
- Gidinin gara öküzü! .Sıradan 

çıkmasan ya! 
- Anta yenge l Ali dedenin kağ 

nısını hizaya getirivir ! 
Ayşe yenge en arkadaki kağnı· 

ya seğirtti. Hizaya getirdi. içine 
bakmadı. Petek yorganın allına 
tortop olmuttu. Ayte yenge sondan 
iki kağnının sağ ortasında yürüyor 
ve bir teyler mırıldanıyordu: 

- Ali Dayı da böyledir itte! Kağ 
nısını bırakır hep öncek gider. Ya
renliği bırakamaz ki .• Bunak! 

Biraz daha önden ince bir kadın 
sesi: 

Dumlupınar önünde 
Türk ordusu kuruldu. 
Anababa gününde 
Düşman kökten vuruldu, 

'f. 'f. 'f. 

Gazi dedi: ileri 
Milletin gazileri! 
Ulastılar lzmire 
Gazi Paşa erleri. 

Yorganın altındaki Petek'in ak
lına birdenbire babası geldi. O da 
böyleler söyler, böyleler çalardı. 
Ama lzmirin alındığını göreme
di. Bu hmir de nacap yerdi ki bü
tün millet hep onun yoluna düt· 

müttü? Babası bile o yoldan dön
memişti. Babasının sesini, tezene
sini (mızrabını) yarım yamalak 
hatırlıyabildi: 

Düşmana dalacağız 
lzmiri alacağız 
Mericin kıyısında 
Dimdirek kalacağız. 

lzmiri aldık. Merice dayandık. 
Şehirde sabahlaracak çıralar ya. 
kıyoruz. Şimdi şehirde i• çok. İt 
bulmadı. Çalışmalı. Ahır sekilerin
de satlıcandan yatan anaları ba. 
kıtmalı. 

Petek'in sesi, dudaklarından bir 
ok hızı ile fırladı; Solfasol boğa. 
zından Kubbeli, Geçiören ve çıra 
yakmış Ankara sırtlarına bir ses 
dalgası döküldü. Ayşe yenge ür
perdi. Acep iyisaatte olsunlar mı 
türküye başladılar? 

Kağnıcılar adım adım ürperdi· 
ler. Bu ses ne ki? Kimin ki? Nere
den geliyor ki? insan sesinin bu 
kadar tatlısı, böyle cana yüreğe 
değişi görülüp işitilmemittir. 

Önden bir ses haykırdı: 
- Noluyoz? 
Ayte yenge karşılık verdi: 
- Huuy! Peri kızları mı var ya· 

maçta ne? 
Petek hiç bir şey ititmiyordu. i

çi coşmuştu. içi kaynıyordu. lçi 26 
ağustos sabahından daha çok kay
nıyordu. Bütün Anadolu, Anadolu-

20.30: Konferans. 21: Karııık dans musi· 
kisi. 
Halk musikisi. 17.35: Taıanni. 18: Konfe
rans. 18.15: PolonJ& musikisi. 19: Plak. 20: 
Skeç. 21: Koro konseri. 23: Kahve musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20.2S: Zinay'ı habrlayıı neıriyatı . 21..35: 

tü.dyodan bir halk temsili. 23.35: Haberler ... 
Siıan musikisi. 

ViYANA 517. m. 
20: Holzer orkestrası refakatile Matm•· 

zel Adele Kern tarafından meıhur valslar. 
21.30: Ungerin idaresinde kanıık neıriyat. 
22.30: Aktam haberleri. 22.50: Avusturya 
hakkında Fransız liıanile neıriyat. 23: Ak .. 
ıam musikisi. • 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
21.35: Temsil. • Müteal.:iben karıtık DUi'" 

siki. 24 Son haberler. 
PRAG 488 m. 
20.15: Şarkılı konser. 21.25: Piyano •• 

keman ile sonatlar. Zl.45: Çekoslovalır.yadaki 
banyolara dair konferans ve ecnebileri celp. 
22.05: .,Opelo" iaimli Yunanlıhia ait bir 
temsil veıarkılar. 22.35: .,Osman" isimli ope• 
retten sahneler. 23.20: Fransaça Konferanıı. 

BÜKRE,Ş 394 m . 
13: Haberler • Pl&k. 14.15: Plak. ıs: 

Radyo orkestrası. 20: Ders. 21 : Keman kotı 
seri. 21.35: Şarkılı konser. 22.20: Solo Kra· 
rinet konseri. 23: Umumi bir yerden konaer 
nakli. 

İLAN 
Te•l•atı Elektriklye 

Tirk Anonim 
Şirketinden: 

Bedelleri tediye olunacak Tesisatı 

E)A,ktrikiye Türk Anonim Şirketi tah· 
vil!tmın 2 nci keşidesl, 1 temmuz 1933 
tarihinde öğle<len sonra eaat 3 tıe No
ter hazır olduğu halde Beyoğlunda 

Tünel Meydanında Metro hanında Şir• 
ketin İdare Merkezinde icra edileceği, 
tahvil!t lıbıillerine ilan olunur. 

Amortisman cetveli mucibiru:e itfa 
akçeai 31 adet tahvil Uzerlne yapıla· 
caktır. 

Tahvilat hamillerinden arzu buyu
ran zevat keşidede hazır bulunmağa 

davet olunurlar. 

İstanbul, 14 Haziran 1933 
! '. MUdi.riyet 

3944 

Aann umdeai " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE OCRETLERl : 
TllrkiJ'• lçla Hariç içia 

L K. L. K. 
ll •7'•f1. 4- il -
il - 7 50 14 -
ıı 

~ 14- 211-

Gelen enalc seri verilmez- Müddeti 
seçen nüıhalar 10 kunıttur.- Caz.ete •• 
matbaara ait itler iç.in müdiriyet• mü· 
racaat edilir. Caz:etemiz Ulnlaruıı mea'u· 
li'.yetini kabul etma. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıi.lkôy rasat merkezinden verilen ma· 

lümata aöre buaün hava aç.ık ve sakin 
olarak seçecektir. 

27-6-33 tarihinde haya tazyiki. 754 mili• 
metre en çok sıcaklık 28 en az 24 d erece 
idi. 

nun bütün benliği, sesi ve yüreği 
Yayla kızının dudaklarına toplan· 
ınıttı. 

Genç Ayte yenge hem elindeki 
ucu çivili diyreni hazırladı, heıJJ 
bir tebbetyeda ile iki elham oku• 
yjlrak son kağnının yanına yak• 
laftı : 

- Destur! Destur! Kim ki o? 
Petek kendine geldi. Hem~n sul' 

tu. 
- İn misin, cin misin kız? 
Etrafı tatlı tatlı korkuttuğu içiıı 

belki dayak yer diye itkillenen Pe
tek kağnıdan atladı. Ayte yenge 
bakınca, cin olsa da korkulmıyll' 
cak kadar küçük bir cin görünce 
saplamıya hazırladığı değneğiııİ 
indirdi. 

- Sen kimsin kız? 
- Bana Petek derler. 
Deminki çınlıyan güzel sesi şill1' 

di titriyordu. 
- Ne aran burada? 
- Heç •• Ben Tatlar köyünde-

nim. 
- Bu yollarda ne işin var? 
Öteki kai!nıcılar da başına üfİİr 

müşler dinliyorlardı: 
- Heç .. Ben Ankarada bir e

fendi ağanın yanında çahsırıfll; 
Köyüme izinli geldim de. . Sint~~ 
şehre dönüyorum. Y oldR köylüYil 
yitirdim de. . Sizi gördüm de· ' 

( Devami var) 



·Biz tasnifimizi bitirdik 
Şirkete düşen vazifeyi bekliyoruz 

Gazetemiz tarafından açdan 
v_e lıtanbul T elıiz Telefon tlrke
hnce de ilin edilip benimaenen 
llnkete gönderilen cevaplardan 
dolayı karilerimize te9ekkilr eder
ken cevaplarda eau itibariyle bü
Yük fikir ihtilafları olmadığım da 
nıenuıuniyetle kaydedebiliriz. 

Bilhasaa pyanı dikkattir ki ce
vaplarda İstanbul radyosuna ma
li vaziyeti de nazarı itibare alına
b~k tehammülü fevkinde masraflı 

ır P_rogram talep edilmemittir. 
Bır çok noktalarda karilerimiz 

~~mfikirdirler. Fikirlerin temer-
uz ettiği en mühim nokta memle

ketimizi müdafaa ve güzel vatanı
llıızı harice kartı iyi tanıtmakta 
radyonun ön ayak olmasıdır. 
Bunda bütün karilerimiz sözlet
nıit gibi müttefikan ısrar etmekte
dirler. Doğruyu söylemek li.zmı 
geline böyle bir netriyat yapmak
ta geç kaldık diyebiliriz. Bu hafta 
k! haftalık Avrupa proğramı tet
kık edilirse bizden ba,ka hiç bir 
memlekette propağanda netri 
~ın b~~unma~ğına tesadüf e!ı~~ 
nııyecegıne tahıt olunacakt 

Bütün istasyonlard ır. 
lerde lngilizce Al a geç saat
sızça 1 k ' manca ve Fran

. nıern e etlerinin b .. tün h 
suaıyetlerine kadar k ; lu
vererek bağ I on erans ar 

ırıyor ar. 

. Pek çok karileriıniz .,;;ftd·· 
rıyatın tar f •- uz Def 
· a a tardırlar Günd·· 1 

rı Yemek h . • uz e-
nıusikl ve ~ım zamanlarını 
ile olıU:~ ::•e ıle _geçirmeği - plak 
leri ne ı · zu .edıyorlar • Bu iıtek 
Gu·· d b~ın Yerıne getirilmesin'> 
Deırb"b • 

Pli.k . '. • ır uçuk aaatlik bir 
ti ınuaıkıaı Telsiz T elefo • k 

nene l. ntıre-
ile ye ına olabılir. Pli.k d 
lın~:fcatılac~kd olsa birer ker! ; 
pi•'- ve ıa e olunmak ü 

""" ınüesae 1 • zere 
menfaati . ~e ~rı firkete her gün 

.. erı ıktizas k" gonderirl ı, le ız on plak 
er sanırız 

Gelen mektu • 
Cuma "Ü 1 • pların hepsinde 

ılın ,. n erı ·· d" • Yap ası . t &Un üz ne9nyatı 
d ıa enın k d" ~a. Yolarının he e .. te ır. Avrupa 

ıkı saat çalı r 1rün vasati on, on 
Yalnız Cuınal fmalarma nazaran, 
•unda iki .. arı lstanbul radyo
Proğraın 'na.uç ~a~t gibi küçük bir 
dakarlık ol:e•~nın büyük bir fe
ruz. cagını zannetmiyo-

Karileri • d 
raının y k ınız en bazıları proğ-

e nesaklığından 9ikayet e-

diyor ve tirketin her fırsattan isti
fade ederek proğramda yenilikler 
ve tenevvü bulundurmasım tavsi
ye ediyorlar. 

Buna en çok yardımı dokuna
cak umumi mahallerden nakiller 
yapdmasım herkeı tavsiye ediyor. 
Böyle yerlerden dinleyicilerin bir 
kısmı hafif, diğer bir kısmı da 
danı musikisi arzu ettiklerine gö
re her ikisinin de bulunması mu
vafık olur. 

Gene bazı dinleyiciler lıtanbul 
programınm bir takım netriyatın
~an ve program tanzimindeki tak 
Bımattan memnun görünmüyorlar. 
bu cevaplar dercedileceği için 

urada tekrar etmemize lüzum 
gönniyoruın. 

Bir kariimiz pek haklı olarak 
v~. biziın ötedenberi diltündüğü
!11~z veçhi~ plak netriyatında 
ısımlerin söylenmemesinden bah
sediyor. Bunun hikmetini bir tür
lü anlayamadık. Bu hususta rad
yo tirketinde salahiyettar bir zat 
vaktiyle bize bunun plakçılara 
reklam olmaması için söylenmedi
ğinden bahsetmitti. Bunun daimi 
olarak böyle olacağına ihtimal 
verme mistik. 

Bir ka~iimiz bu hususta fU cüm 
leyi sarfetmi9tir: "İstanbul radyo
sunda plak musikisini dinlemek 
küçük yaramaz çocuklara çikolata 
verirken (aç ağzını kapa gözünü 
bak sana ne vereceğim" demeğe 
benzetiyorum. 

Bir gün de bir dinleyici pek ho 
tuna giden bir pli.kın iımini öğ
renmek için evlerinin alhndaki 
eczahaneye giderek tirkette çalın
makta olan plakın ismini öğren
mek istemit ise de, tirketten pli.
kın iıminin söylenmesi kahil ol
madığı cevabı verilınittir. Bu a
boneden aonra nasıl tirket abone 
bedelini arıyabildiğine aklımız er 
miyor. 

Derslere taraftar da, aleyhdar 
da vardır. Bizce madem ki istiyen 
ler bulunuyor, yalnız Fransızça 
değil İngilizce ile Almanca ders
lerin verilmesini de arzu ediyoruz. 

Spiker meselesinde ekseriyet 
Mes'ut Cemil Beyde olmakla bera
ber lisan bilen bir hanımı tavsiye 
edenler de çoktur. 

Bakalım firkete gönderilmit o
lan mektuplar ne merkezdedir. 

Turgut MITHAT 

?ondra mektupları 

Gazeteler: Fiskos ocağı! 
M. Mac Do ld ·ı d na gazetecı ere hem bir 

ers (') he d "h d 
.. (Başı ı inc;

0 .:h.1 m e nası at Ver i .• 
b?yle bir İstikrarı kabu'ı•dc) \ B im") h etnı eyne ı el konferanslarda tecrübesi 
::: ayet ~ugün n.eır-;dilen bir ~~i . . 'Y': ~tanlar bilirler ki, ikinci hafta bedbin. 
T ~erika vazıyetıni tavzih bl.ıg •· lık haftasıdır. Beynelmilel konfer.ıns-

a"21hte para iıtikran ınesele~~lYor~ lar yavaf yürür. Evveli. liaan müs,kü .. 
zunıund f I h . ttıe lii. 1 g• · an az a e eınmıyet atfedild· 1atı vardır. Bir liaanda yapılan nutuk-

ı, ancak b " b . ı- b 
ğu b "ld · . unun na emevaun., oldu. Sar aıka lisanlara tercüme edilecek. 
nıeı· 1 

• •rılnıektedir. Amerika lfüku. onra çarpıtan menfaatler vardır. Ge-
ının eıy f" 1 • • 

lıınıakt b a ıat erı.Jı arttırmaga ça- ;aenhhafta vazifemiz şu idi: Konferan-
konfe a ulunduğu ve Amerikannı ız ve k l ranaa y • b .. ..k dı giritnı • rme · kinci hafta teferrüata 
nıın bu d. apacagı en uyu yar • •inı et;r baıl~dık. Konferansı tak· 

Aın :a ıde olduğu ilave ediliyor. Yontar~ IComısyonlara ve ti.il komis
konfe:rıka liükiimetinin bu tebliği •rn fen ayrıldık. Bununla konferan· 
laYttı tn~ ~~hafilinde bir bomba pat- heyetle~ ":"anları baıladı. Murahhas 
grupUn eaınnı yaptı. Çünkü Fransız Heyetler a;a;ındaki temaslar kesildi. 
kıYnıefu~ ka':'aatine göre, paralarm lanırlar. Unıa ar~nda yalnız olarak top 
dilın d~nk " !11•Pİ bir iıtikrar temin e· 1 unu tem k ·ı ·ı e ı çe ıktı d' h ya ruz meaai b lı asın esı mesı e 
teıebbüal . h"sa ~ ıa ada yapılacak da tekrar nı·· aı Yor. Bundan sonra 
F erın ıç bır fa d ) . uıterek . 
ransızlar k f Y aaı o amaz. Jecektır. Ve 0 z nıesaı haftası ge-

ni teklif ettilon eAnransın tatil edilmesi· . llhlan hava değiıecek. 
riyaaetinde t:prl. ca~ Mac Donald'm Gazetecılere tunu .. . 
d .. anan bır hu l . tim" rim: Mes'uliyetinı"z bu~~lem .. ek ıste-

a muzakeratın dev auı ıç a- Yukt Efk-
rildi. anıma karar ve- umumiye aize bakar. Eğer urk 7~-

ve yıldızsız bir havad aran ı 
Ancak konferans 111 h . . . fk ' . an haber verir-

lik havasına bürü d'" a afılı bedbin- senız, e anumumıyeyi b db' . 
· ı n u. Bu b db · l"ğ" aevkederainiz. Nikbin haberel ınlı~e •za e etmek maksad"I d" . e ın 1 1 • fk' . . . er verır· 
Baıvekili Mac Dona,lde bır k~. lngiliz senız e arıumumıyeyı nıkbinliğe aev-
nı b ugun b""lü' k d · · K f 
8 at uat mümeaaillerini kabul u . n e eraınız. on eransın en nıüb. 
aı"ekT · ı ettı. cepheai bu pisikoloji cepheaidir. Bunu-

nıüla.' •·-' ın gazetecı erle Yaptıg"ı bu ...,tt b d b 1 nu da harice aksettiren sizsiniz.Ben u··. 
nald t a en e u unduın. Mac D 
da nı lllnb tayin edilen saat ve dakik 0 - çüncü haftaya nikbin olarak giriyo. 
8:e1>iı at uat mümeaaiJlerine ınahsu:- rum. Beynelmilel konferanslarda tec
Ye.h b~albona geldi. Her vakitki gibi ai rübe sahibi bir adamım. Daha bugÜn 
it r onjur g" · k • Lausanne konferansı devam ederken •rnıızı bi k •:ı:ın•ı ve ya asma da h 
nald•a enr aranfıl talaruıtı. Mac Do- er gün yazdığım notlara baktım. 
ğunıdan y;f ":."-~ l!'azeteci ben oldu- Bunlan size göstermek iaterılim. Ne 
çiik teferrüzunun ıımizazlannı en kü. ka~ar ümitaiz günlerimiz oldu. Fakat 
8aıvekil .. atı~ kadar görüyordum. netıcede muvaffak olduk. 

gur bır sesle: Haf 
- liep · . . ta zarfmda bildiğiniz gibi bir 

istediın 0•nı~le bir hasbıhal yapmak genleme oldu. Paralann kıymetinde 
rans R •. . edı. Ve devam etti: Konfe. muvakkat istikrar temini için sarfedi-
diyoru eıaı ııfatiledir ki ıize hitap e.. ~en ~~aai neticesiz kaldı. Bundan ye-
kos oc!i !1at~'!a.t .ınahafili daima fis- ile ~U§memek lizondır. Amerikanın 
konfera~ ~r. ırııı kulağmıza İğilir dahıl_i vaziyetini bilenler takdir eder· 
t-ınız da in~°n~~taa cğrıyor. der. Buıla.. ler kı bu, timdilik çok müıkül bir me .. 
t'~l lnaıunayı~ız •z;~ecı ba!kada,Ia- aeledir. Eğer bu konferans muvaffa .. 
ıtuplıeJenirse . d. h ger ır feyden kıyetli bir neticeye müncer olacakaa 
Ward \rardır nız er .. a~ ~oatum Ste- her murahhas heyeti kendiıini dige; 
\reı-ebili · Onu gorunuz. O cevap heyetlerin yerine koymalıdır. Ve her 
ni ıro"...:~ rse ~~rir veremezse gelir· be- h · ... r. Sızı t . d ' eyet diger heyetlerin noktainazarını 

.. •ın ik.111 · b envır e er. Konferan.. bilmelidir. 
cı aftalının sonuna geldik. Matbuatta iki h'.\ftadanberi konfe-

!Mes'ut Cemil Bey 
Viyana radyosunda 

Pazartesi akpmı saat 22 yi çey
rek geçe İstanbul merkezinin ıpi
ker vekili Ru9en Ferit Bey mülte
fitane selamlayıp martı dinlettik
ten aonra ilk itimiz Viyana mer
kezini bulmak olmuttur. 

Viyana merkezinde methur bir 
opera tenorunun piyano refakatile 
güzel parçalarını dinledikten son
ra saat 23 çe doğru ajans haber
leri okundu. Bu haberleri mütea
kıp iki meraklı cümle itidildi. 
Birincisinde ailesini terkedip gi
den bir adamın kıyafeti, boyu ya-
91, aaçı, katı ve göz rengi tarif 
edildikten aonra böyle bir zatın 

Viyana'da Pazarteai akJ<Unı dinledi
ğimiz latanbul radyMU apikeri 

Meaut Cemil Bey 

izini bulanların avokat bilmem 
kime haber vermeleri tavsiye olu
nuyordu. 

İkincisi müessif bir haberdi: 
Sayfiyede bulunan Matmazel. • • 
pederi ölmüt olduğundan hemen 
Viyanadaki evine dönmelidir. De 
niyordu. 

Saat 23 çü biraz geçiyordu ki 
Viyana spikeri iki dakikalık bir 
İstirahatten sonra İstanbul radyo
~undan Mes'ut Cemil Beyin küç_ük 
bir hitabesile konserinin dinleni!Çe 
ğini bildiriyordu. 

Mes'ut Cemil Beyin sesi her za
manki halile ve türkçe olarak iti
dildi : " Hanım efendiler, Beye
fendiler, Aziz dinleyicilerim! Ben 
sizinle her ak•am konu'9-D Mes'ut 
Cemil'im. Sizden 14 günden beri 

rans hakkında çıkan haberler hakkın
da ne düıündüğümü size aöyleyip te 
içimi hotaltmak isterdim. Bu, aizin i .. 
çin de faydalı bir dera olurdu. Ben de 
gazeteciyim. Size açık aöyliyeyim: Si
ze temin ederim ki hiç bir tehlike yok
tur. Amerikanın vaziyeti konferansı 
sar~mıyor. Amerikanın vaziyeti ma
lumdur: Amerika eıya fiatlerini yük
seltmek istiyor. Bu, Amerika için pi .. 
aikolojik bir meseledir. Amerikalılar, 
konferansta yaptıkları itlerle kendi 
memleketlerinde giriıtikleri bir te. 
ıebbüsü tehlikeye düıürmek İstemiyor 
lar. Şunu söyliyeyim ki biz kendi yo
lumuzda ileri doğru gideceğiz. Bazr 
gazeteler bugün konferansın tatilin .. 
den bahsettiler. Bundan daha çılgın. 
ca bir fikir olamaz. Bu gazeteler tim. 
di dağılalım da ağustosta daha iyi ıart 
lar altında toplanırız diyorlar. Lau. 
sanne'danberi bu konferansı toplamak 
için ne kadar müıkülat çektiğimizi 
biliraiııiz. Eğer §İmdi tatil eder de 
ağustosta geri gelmeğe çalışırsak o za
man vaziyet daha fena olacağından 
hiç toplanamayız. Konferans devam 
edecektir. lıimiz çoktur. Komiteler 
mesailerine baıladı. Müıkülitımız bu 
kadar komisyon ve tali komisyonları 
beraber çalııtırmak için tercüman bul 
maktır. Kitabet dairesi müıkülat için
dedir. 

Bir çok iktıaadi meselelerin para İa· 
tikrarına tabi olduğunu takdir ediyo· 
ruz. Fakat bunu bir tarafa bırakarak 
İ§lerimize devam edebiliriz. Nasıl ça .. 
lııtığımızı anlatayım: Her gün sabah 
saat on buçukta komisyon reisleri ve 
raportörler benim riyaaetimtle topla
nır. Müşkülat varsa hallederiz. Kon· 
feranaı idare edenlerin ehemmiyetli 
vazifeai budur. Sonra aaat on birde 
komisyon içtimaları be.ılar. Bu İçti

malar devam ederken aiatematik le· 
maslar devam eder. Bugün toplandı
ğımız zaman içimizden biri tatil riva .. 
yetlerini söyleyince herkes güldü ve 
daha ciddi meıelelere geçtik. 

Mac Donald burada aözlerini bitir
di. Ve bir iki aaniye durup ta bir yut· 
kunduktan sonra yumruğunu sıkarak 
ve bu defa dik dik yüzüme bakarak 
sesinin çıktığı kadar bağırdı: 

- Dikkat ediniz, dedi. Efki.rnımu· 
miyeyi bedbinliğe sevkedecek haber .. 
ler vermeyiniz. 

Mac Donald'ın bu öfkesi kar§ıaında 
Jngiliz Baıvekilinin muntazam bir 
"Milliyet,, karii olmadığını dÜ§Ünerek 
miiıeaelli oldum. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

. \ ..• ;.-.. ~---~ . 
1933 

Anketimize gelen cevaplara başladık 

1 
Gelen şayanı dikkat cevapları neşre başlıyoruz .• 

Açhğunu: ankete 11elen cevaplan 
bu haftadan itibaren nefTe baılıyo
ru.z, Bu cevaplar aır<18İle fWllardır: 

1 - Radyo neıriyatı saat (19) dan 
(24) e kadar olmalıdır. 

2 - Derme, çatma Türk muaikisi 
yerine her halde yeni alınmıt alatur
ka pliklan dinlemek her halde mü
naaiptir. Meğer ki Eftalya, Safiye Ha 
nımlar, Sadettin, Reıat Beyler gibi 
artistlerin konkurlan temin edilmit 
bulunsun. 

J - Alafrangalaıtırılınıı ve garp 
tekniğine olduğu gibi Türk muaikisi
ne de yabancı kalan alaturka musiki 
dinlenilmez bir zırıltıdır. Her iki mu
.ııcınin kendilerine mahsus gÜzellikle 
ri bulunduğuna nazaran garp uaulü 
ile Muhlis Sabahattin Beyin prkıla
nnı dinlemesek pek iyi olur. 

4 - Safiye Hanım, Eftalya Ha
nım, Sali.hattin Bey, Retat Bey, Be
dayii musikiye heyeti, Dariittalim. 

5 - Radyo dahilde olduğu gibi 
hariçte de bir propaganda aleti oldu 
ğu için memleketimizi hariçte dinli
yenleri de nazarı iti.hare alarak ecne· 
bi lisanlarda iktısadi ve mali mevzu· 
lar üzerinde konferanalar vermek fay 
dadan ari değildir. 

111n•••• .. ••••••••••••••••••••••-n•-•n•-• ... - ... 
ayrıldığımdan dolayı pek mütees
sirim" dedikten sonra bizimle bir
likte Viyanada olmasını arzu etti
ğini söyliyerek Viyananın güz.el
liklerinden ve halkımn asaletın
den bahsettikten aonra Almanca 
da kıaa bir hitabede her iki mem
leketin yekdiğerlne olan samimi
yet ve dostluğundan bahsetmit ve 
Viyanalaldara Tanbur isimli bir 
Türk aletile bir kaç parça dinlete
c:eğini söylemi9tir. !an_ıb~n tek 
lini tasvir eden spıkerımız bunun 
la evvela bir petrev çalmıttır. 13u
nu Merhum babasının bestelediği 
saz semaileı:inden biri takip edi
yordu. 

üçüncü çalıp söylediği bir par
ça için Mes'ut Bey almanca fU 
cümleyi söyledi. Ben '9-rkı söyle
mekte artist olınadığım halde size 
bir Anadolu halk türküsünü hem 
çalıp, hem söylemeyi tecrübe ede
ceğim. 

Bundan sonra ve sonuncu itidi· 
len parça bir Zeybek havası idi. 
Bitince Viyana •P.İkerinin gür sesi 
geleli: 
- İstanbullu Mes'ut Cemil B. in 

konseri bitti. İki dakikalık bir is
tirahatten sonra Otto Wacek takı
mım dinliyeceksiniz. 

Resmi mahafil 
İşlerin iyi 
Gittiğini söyliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
ciddi bir hal çaresi bulamaz. 

Görü9elim ve münakaşa edelim. 
öyle zannediyorum ki iyi düşün
celerle ve herkesin menfeatini bir 
birine uydurmak suretile hareket 
ederek dünya milletlerini hep 
birden tabii bir hale getirecek yo 
lu bulacağız. 

Para meselesi 
LONDRA, 27. A. A. - Altın e

sasını bırakmamıt olan Avrupa 
memleketleri merkez bankaları 
mümessilleri bu sabah hususi bir 
toplantıyı yapmı9lardır. 

Fransa, İsviçre, Felemenk, Al
manya ve Belçika enfilasyon pren 
sipini bir tarafa hırakmağa karar 
vererek altın esasından vazgeçme 

mek meselesini tetkik etıni,lerdir. 
Ayni zamanda bu hükiimetlerin 

mümessilleri bundan sonra altın 
esasının her hangi bir hükiimet ta 
rafından bırakılınası aleyhinde bu 
lunması İçin Londra konferansı 
reisi nezdinde israrda bulunmağa 
da karar vermitlerdir. 

Buğday konferansı 
LONDRA, 27. A. A. - Buğday 

konferansı bu sabah toplanmıştır. 
Reuter ajansı henüz bir anlaşma 
olmadığını bildiriyor. 

/ngiliz-Rıu görüşmeleri 
LONDRA, 2. A •• A. - Sir John , 

Simon ile M. Litvinoff'un bugün 
bir görüşme yapmaları muhtemel
dir. Sovyet mehafili vaziyet hak
kında mutalea beyan etmeğe pek 
istekli değillerdir. 

Bir müracaat teıkilô.tı 
LONDRA, 27. A. A. -Para tali 

komitesinde söylediği bir nutukta 
M. Couzens " Günün muhtelif me 
seleleri ancak heyeti umumixeleri 
ile görütülerek halledilebilir ve sa 
dece para tedbirleri fiatları yük
s<!!ltemez" demiştir. Borçlular ile 
alacaklılar arasında çabuk ve hak 
lı uzla~malar yapılabilmesi ıçın 

6 - Kııın Darülbedayiden her 
program değiıtiğinde nakiller yap
mak ve Perıembe ve Cumarteai ak· 
ıamlan da saat 23 ten sonra dana mu 
sikiai nakletmek fena bir ıey olmaz. 

7 - Cumalan emi•yon olmalıdır. 
Saat 11 den bir buçuğa kadar. 

8 - Yukarda bahsi geçen artiat· 
ler hariç olmak üzere gerisi dinlenil
miyecek kadar kötüdür. 

9 - Dersler iatifadeli olur. 
10 - Kadın olma11 lazon gelece

ğinden hiç ıüphe yoktur. Fakat hiç 
olmaz iıe Franaızça bilmeai li..zımdır. 
Her halde Anadolu Ajansı haberleri
ni okurken bunlan merakla bekliyen 
dinleyiciler olduğunu unutmamalı ve 
Hindi - Çini'de kil.in Ponditeri ıehrİ· 
ni Kondiı olara§ teliffuz etmemeli. 

(Bu hatayı yapan Mea'ut Cemil 
Bey değildir). 

O•manbey Rumeli caddesinde 
Giritliyan aparbmanmda 7 No. 

dairede Kerim TEVFiK ,. ,. . 
1 - Oğle yemeği, çay ve akf'UD 

yemekleri nazarı clikate almanık, 
öğleyin saat 12,5: 14 te kadar neşeli 
havalar, çay ve aktam vakti 17, 18 e 
kadar cazbant veya pli.le, 20,23 e ka
dar alaturka ve muhtelif neıriyat ya
pılmalıdır. 

2 - 1..4 alaturka mütebakisi alaf
ranga ve muhtelif. 

3 - Neıeli havalar, memleket ha
valan, piyanfl ve ıalık gibi yenilikler. 

4 - lnci Hamın, Muzaffer, Y esa
ri ve Nurettin Beyler. 

5 - Eğlenceli monoloğ, karagöz, 
meddah, çocuk muallan, hikiyeler. 
tıbbi ve sıhhi nesayih, ev idaresi, ye
mek tertipleri, tebeddülitı havaiye, 
hakiki rasathane saat ayan, step yani 
ayak vuruıile tempo v.a.. 

6 - Darülbedayi, canbandı kuv
vetli olan en münasip yerlerden dai
mi akiller, yapılmalı, bilhassa ha
rici aboneler için Darülbedayiin her 
yeni eseri neıredilmeli. 

7 - Cuma, çoculdann tatil gÜnÜ 
olduğundan birinci maddede teklif 
ettiğim 12,14 de kadar olan n"friyatm 
16 ya kadar temdidi çok iyi olur. 
Program beıinci maddede zikrettiğim 
den maada aile toplantıları münaae· 
betiyle 14,5: 16 ya kadar dana hava
ları, plak veya ca.zbant. 

8 - Ekseriya neıredilen program 
aynen tatbik edilmiyor. Bazı rastge
len artiatin kolundan tutulup hatır i
çin getirme hiısini veren numaralar o .. 
Juyor ve spiker bu proğram tebdilin
den samilere bahsetmeyi zait görü
yor, her ıeyden evvel tirkette ciddi
yet bekleriz. Program tebdili, ilave 
veya noksan aamilere bildirilmelidir. 

Halihazır programa gelince: Pek 

Metres mukavelesi 
Y apılmıyacak 

(Başı ı inci sahifede) 
edenlere de sık sık tesadüf edilmekte
dir. k ki Bu kabil rabıtalar, hiç fÜphe yo 
evli erkeklerin m~ru izdivaç bağlarını 
gevıetmekte, biç evlenmemiı erkekleri 
de derbeder ve sefih yaşayı§a alııtıra· 
rak evlilikten soğutmaktadır. 

Yaptığımız tahkikata göre lstanbuL 
da noter senedi ile aralarında muka
vele yaparak beraber yap>yan gayri 
metru çiftelrin adedi 300 - 400 arasın· 
dadır. Mukavele yapmağa lüzum gör
meden metrea baya~ı yaıayanlar tabii 
bu rakama dahil değildir. Noter muka
veleleri ekseriya erkeği mali bir takım 
taahhütler altında bırakacak tekilde tan
zim edilmekte ve muayyen müddetten 
evvel eşini terk eden erkek mukavele 
abk&mma göre dişisine az veya çok bir 
tazminat ödemeğe mecbur tutulmakta· 
dır. 

Noter mukaveleleri çok defa, bir se
ne ve nihayet iki sene gibi kısa müd. 
detler için tanzim olunmaktadır. 

Bundan maada noterlerde hizmet mu
kaveleleri de yapılmaktadır. 

Bu mukaveleler ekseriya hizmetçi kız
larla efendileri araoında yapılmakta ve 
hizmete mukabil verilecek ücret ve ay. 
nlık halinde ödenecek tazminat mikta· 
n tesbit edilmektedir. Öğrendiğimize 
göre Noter daireleri. bundan ıonra ev
lenme kaadmı ihtiva eden mukavel"!'7" 
den maadasını tasdik etm""!"1' \t'n 
Müddei umumilik vasıtasile Adliye ,.. 
ki.letinden em!r almıılardı';;.ukavele ile 

Bu <ok yerınde kararift) • dil ün-
biribirİerine bağlı olan ç erı t 

dumıeğe başlam1 •11 tn:· · müddeti bitenz· mukave e enmn 

bıra, enilemek imkanını bulamıya-
ler unu Y d"' .. M ki dır Haber al .,.muza gore ec-
1~ · 

8~nu··01• üzdeki i~tima devresinde bu-
uın o • ık ·-'-na dair ye~! bır kanun ç acaatır. 

Taaddüdu zevecatm devamı demek 
olan bu mukaveleli rabıtaların ortadan 
kalkma11 m"fru evliliğin artmasına hiz
met edeceğine ıüphe edilmemektedir. 

daimi bir müracaat tetkili.h yapıl 
malıdır. 
Amerikanın islahat programı ö

teki milletlere misal olarak göste
rilmektedir. Bu programın tatbiki 
İçin yapılacak ham maddeler ta
lebi, itlenmiş maddeler için mev
cut tarifelerin azaltılmasından zi
yade heynelmilel kalkınma için ü
mit vermektedir. 

yeknuak, alaturka ender müstesna 
kısımlar oluyor, alafranga gramofon
dan ibaret ve her a1qam op .... :ra İM 
tahammül edilmez. Karaıröz iyi, li
kin Hizon Beyin biraz ehemmiyet •e
rerek evveli. mevzuu b.a.zırlamaıı i· 
ti tuluat ıeldine dökmemeai ..,.ıtır. Alelo 
umum konferanalar ciddi ve iyi. 

9 - Ecnebi derslerini takip eden
ler büyüklerden ziyade küçüklerdir, 
çocuklar ise mektebe devam ettikle
rinden, mektep vazifelerinden adi 
gÜnle~ Franaızça dersini takip edemi
yorlar. Ecnebi lisan dersleri mektep 
zamanlan kq olduğundan evde bulu 
nan çocuklara Cuma günleri verilme· 
Ji idi. Şimdi ise mektepler tatil oldu
ğu cihetle aksine yani Cuma günleri 
olmamak fllrl:iyle haftada iki dera ve 
rilmeli, benim tecrübeme nazaran 
mektep zamanına tesadüf eden gün
lerde verilen liaan derainden aemere
li bir netice hUıl olmamııtır. Bilhaa· 
sa Yahudi ıiveli mualim de ders ve· 
rirae, ecnebi lisan dersleri Fransızçft 
ve Almanca olarak hakiki Fransız ve 
Alman muallimler tarafından dera 
günleri ve vakitlerine gayet İyi dik· 
kat etmek prtiyle çok istifade1i olur. 

10 - Spiker; Meaut Cemil Bey gi
bi hem apiker, hem alaturka ve alaf
ranga muıiki üstadı mevcut oldukça 
kadın spiker akla bile gelmez, yal
nız ciddiyetini muhafaza etmeai, mür
sile önünde pek yavaı ta olsa fısılda· 
maması, pencereleri açık bırakarak 
otomobil kontesi ve vapur düdükleri· 
ni ve atudyo haricindeki odalarda aaz 
sedalarını bizlere duyurmaması, iati
rahat veya fasıla müddetlerini dakika 
ile tayin ederek o zamanı bir ıaniye 
dahi geçirmemesi ıartiyle. 

Beyoğlu, Gazi Halaskar caddeai 
36S kübik apartıman daire 2 

RAŞIT 

* * * 
1 - Şimdiki saatler iyidir. 

2 - Bana göre hepsi alafranga o-
lursa iyi olur. 

3 - Arafranga klasik. 
4 - ••••• 
5 - Musikiden baıka hiç bir ~ey. 
6 - Var~oviç, Bucant, Mila•, Ço-

ğu op .... yahut konsert symphonique. 
Operette yahut d;ı.ns musikisi - Jaz· 
bant değil -

7 - Evet. - Sabahtan akşama ka· 
dar. 

8 - Bazı güzel plik ne~riyatın· 
dan hiç bir ıey beyenmiyorum - Or· 
keatranız ne oldu? 

- 9 •..• 
1 O - Sesi açık ve anlaşıklı olduk· 

tan sonra ne olursa olsun. 
G. Riza 

Osmanlı Banka"' 

Yeni teşkilat 
Tamamlandı 

(Ba;< 1 inci sahifede) 

fain'in Topanedeki binasına yer
letmektedir. Akay idaresinin Ka
raköy' deki binada yerleşme hazır
lıkları bitmiştir. 

Seyrisefain' de hesapların tetki
ki ve devri için 9 kişilik bir heyet 
teşekkül etmiştir. 

Akay idaresinin bütün vapurla· 
rmın bacaları, ortasında kırmızı 
bir şerit i.çinde beyaz ay bulun
mak üzere siyaha boyanmıştır. 
Devlet Denizyolları vapurlarının 
forsu, Seyrisefain forsu olarak kn
bul edilmiştir. 

Eğe son seferini yapıyor 
Eğe vapuru, dün son seferini 

yapmak üzere lskenderiye'ye ha
reket etmittir. Vapurun hareketin 
de Sadullah B. de bulunmuştur. 
Kahire ve Atina Elçiliklerimizin 
de bu hattın idamesi temennisini 
bildirdikleri söylenmektedir. Dev
Jet Denizyolları müdürlüğü, bu hat 
tın idameai meselesini acilen tet
kik edecek ve salı gününden ev
vel bu hususta yeni bir karar alına 
caktır. 

_I _lş_v_e_l...;.s~.;...i_I 
Milliyet bu mtunda it .,. İffİ istİ· 
yenlere tavauut ediyor. lı ııe İtçİ 
İatiyenr.r bir melıtupla lı büra
rnıua müracaat etmellılirler. 

lıçi isteyenler 
(Muharrire aranıyor ) Bir Me<ılek 

gazetesinin tahrir ve tc.rceme işlerinde 
çalıştırılmak iiz'ere Kolej mc:ıruıw blr 
Hanıma ıihtiyaç vardır. Taliııılerin ter· 
cemei hallerini (Kadıköy ıt><>"ta kutuııu 
No. 15) adresine göndermeleri .. ). 

lı isteyenler 
Darülfünun Hukuk Fakültesi talebe• 

sindenim (kimsem yok) yalnızan. Ru.&
ca okuma. yazma ve konuşmayl bira• 
bilirim. daktiloda yazarım en m~~t 
seraitle iş arayorum. Hacı. • 
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( TGnold ... Ku•hllaıa •• e.oı 24.311 lzmitteki kıt'at ihtiyacı i-

~!:: ~ çin Tuzla mevkii kıt'a lôleri 
ua l4Af ne teslim §artile ve müteahhi HAABIY&. FATiH f -: 14 l&A.Çli • TOllEL 

~ Harbi7ıtdu. - Fatll• 
Fot.U.toa • Harbiyeye 

( Mo<ı...ı.. • Tiaol. 
( Tü.neld• - Maçka1a 

fi fi 
12' 

2IO' 
e.04 

zt.20 di nam ve hesabma ......... •lıkla 
l120 a.LGO --
!2.40 24,25 34,622 kilo arpa aatm alma-

.. 16 TAKalM. SiRKECi • 
'

( T okollad- • Sirkoa1• 
Sirk.udea - T aluima 

r .. 1.00 zo.09 caktır. İhalesi 2 Temmuz 933 
7.22 29-31 ı 

.0 16 MAÇltA ·BEYAZIT i Ma~lr:ad .. - Be7azıta s• 
it 

._00 zz.o1 pazar günü saat 10 dadır. s 
• . 

Be7auttaa - Ma~7a 13' 6.33 

e.44 
7.12 

21.57 

20.ı2 
20.40 

MAÇltA- a. ÖNO ... f 
I 

Ma.U.ı.. • E. Oaü
Emial•G.den - M.çka7a 

8' 
14 

-:. 17 ŞiŞLi • SIRJtECI ... Şiılide.> - Sirkeciye 
Slrkuid• - Sitli7e 

r .. 8.58 
7.12 

19.56 
20.28 

ti)< T AKSIM·AKSARA Y ( Takaim.deaı - Akaara7a 
(. Akaaraydan - Taksime 

12' 7.07 
7.07 

20.10 
20.10 

19 KURTULUŞ-BEY,ulT ( Kurtuhııtan - Ba1asıt• 7' .. 6.00 Zt.12 

IWRTULUŞ • E.ÖNO 

( 
( 

ı 
Beyuıttaa .. JCurtuJu~a 

Kurt11lottaa • E. önillae 
E. önünden • IC.urtuluta 

12' 

9' 
ıe• 

6.45 

8.60 
7.21 

22.07 

20.04 
10.35 

------
i 

B. Tattan - Beh!İ• 
., E. oaüa.e 

Bebekten b fi 
111' 
ıs• 

S.28 
11.38 
5.50 24.00 

24.05 
24.43 
24.37 

BEBEK • EMINÖNO i Eminöniinden • Bebeie 
Bebekten - B. T •t• 

5.58 

' ( 
E. önün.den - B. Tap. --

ORTAKÖY-AKSARAY Ortaköyden - A!:.aara7a 10' 
16 
20' 

5.50 

6.34 

6.30 

20.45 

21.29 

20.37 
' ' 9' 

12' 34 BEŞiKTAŞ • FATiH ' ' ' Fatihten • B. Tqa 14' 7.12 21.19 

32 TOPKAPl-SIRKECI 

( Ak•araydan - T opkapıya 
( T opkapıdan - s;rkeciye 6' 

13' 
15' 

6.30 
5.45 2352 

( ----- ' ' ( 
Sirkeciden - T opkapıJ• 
T oplı.apıdan - A!:.suaya 

6.16 24.22 
24.52 

f 
Akaarayda.n - Y edikuleye 
Y edikuleden - Sirkeci'7e 6' 

6.26 
5.46 

YEDIKULE-SIRKECI 

' ' 
Sirkeciden • Ye-:tikuJeye 
Y edikoJeden - Ak saraya 

14' 
16' 6.18 

-.-
24.27 
24.58 

........ ' ( Akaaraydan • Edime.kapıya 
Edjrne.kapıdan - Sirkeciye 6' 

5.22 
5.45 

-.-
23.56 

E. KAPI • SiRKECi ( 
( 

' 
Sirkecide• - Edirnekapıya 
Edi.rnekapıdan - Alı:aara7a 

8' 
ıs• 6.14 24.24 

24.52 

3967 

. sl. l'vtr. Kumandanlığı 

~ ahnalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müeuesat için 12420 
çeki odun 2-7 -933 pazar gü 
nü saat 14,30 dan 15,30 za 
kadar pazarlığa konmu§tUr. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek için her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala 
rı. (45) (2983) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müesseaat ih 
tiyacı için on bin kilo taze ka
bak ile beş bin kilo ay§e kadın 
fasulyası 29-6-933 perşembe 
günü saat 11 den 12 ye ka
dar pazarlıkla satın alınacak
tır. isteklilerin belli saatinde 
Merkez kumandanlığı satın 
alma komiayonunda hazır bu 
lurunaları. (44) (2982) 

Merkez Kumandanlrima 
bağlı kJt'at ve müeaaesat ih 
tiyacı için yirmi bet bin kilo 
süt ve yirmi bin kilo yoğurt 
6-7-93~: perşembe günü saat 
15 le kapalı zarf ile münaka 
sası yapılacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli vaktinden evvel tek 
lif mektuplarını Merkez ku
mandanlığı satınalma komis
yonu reisliğine vermeleri. 

(661) (2657) 3619 

* * * Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan dört 
yüz altmış ton unun kapalı 
zarfında talibi zuhur etmedi
ğinden 29-6-933 perşembe gü 
nü saat 15 den 16 ya kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin belli vaktinde 
Merkez K. Satınalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(39) (2931) 3929 ...... 

Harp Akademisinin 1000 
çeki odununa yapılan münaka 
sasında verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden pazarlığı 28-6-
933 çar~amba ünü 15 den 16 
ya kadar yapılacağından istek 
lilerin şartnameyi görmek i
çin her gÜn komisyona gelme-
brİ. (37) (2934) 3932 ...... 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı i
çin alınacak iki yüz ton unun 

Teksayt isminde yeni 
usul Amerikan lasll!ıini 

lsllmal ederseniz sıh hl 
ve asrf surette zOhrevT 
hastalıklardan m ah tuz 
kalırsınız. 

BllOmum eczanelerde 
........ 

1kl muhtellf şekilde satılır. ~ ~ 
\Doo ,..._________________ ::!,ct1 

Halen ikametıgihları ~bul kalan his 

.cdarlardan Samiye barumla Sedık Be

ye: İstanbul icra IUlrimıiiinden : 

Hissedarı bulunduğunuz Ütıküdaroa 

Altuni zade maha1laıi kof'I yolu cadde 

sinde eski 50 mükerrer yeni 66 numara 

lı hanenin diğer hl-darı bulunan Ha

fız Ali efendinin Madam Katinaya o-
• lan borcundan dolayı satış tarzının 

tayini cihetine gidileceğinden ycvmü 

mürafaa olarak tayin olunan 17-7-933 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 

10,30 da İstanbul iı:.ra tetkik meroün 

de bizzat veya bilvekale hazır lıuhı.n

manrz lazım geleceği ve aksi surette a

<kmi huzurunuzla mürafaa iGra ve tct· 

kikat ifa ~lunarak satış tarzının tayin 

kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak 

üzere ilanen tebliğ olunur. (4951) 

inşaat ilanı 
Devlet Sanayi Ofisinden : 

Bakırköyde bez fabrikası arazisinde 

yapılacak yeni fabrika inşaatı 8 Tem· 

muz 1933 tarihine ka.dar münakasaya 

k;ınulınuftUr. Tali,p olanların Ga.latada 

Bankalar caddesinck Devlet Sanayi oli 
sine müracaatla prtname ve plinlan 

80,- (seksen) lim mukabilinde alma

ları ilin olunur. (4933) 
3962 

etmediğinden 29-6-933 per
şembe günü saat 14 den 15 şe 
kadar pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin belli vak
tinde Merke?. Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha 
zır bulunm.:ıl&rı (38) (2935) 

teklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa girmek için o gün ve vaktin 1 

den evvel lzmitte Fırka SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. ı 
(3137) (2977) 

.. ,,. .. 1 

2. K.O. SA. AL. KOM. dan: 
K. O. nun Balıkesirde bulu
nan kıt'aları için 520,000 ki
lo kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 9 
temmuz 933 pazar günü saat 
11 dedir. isteklilerin şartname 
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o gün J 

ve vaktinden evvel Balıkesir- \ 
de 2 K. O. SA. AL. KOM. nu-
na müracaatları. (3093) 
(2673) 3577 

Eskişehirde Askeri SA. AL. 1 

KOM. dan: 
Eskişehir merkez kıt'atı ih 

tiyacı için 83,000 kilo sığır 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi . 8 Tem
muz 933 cumartesi günü 
saat 10 dadır. isteklilerin 
şartname ve evsafı görmek Ü 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Eskişehir As 
keri SA. AL. Komisyonuna 
müracaatları. (3102") 

(2718) 
'·' .... 

2 Süvan fırkası ihtiyacı i
çin pazarlıkla 2,000 kilo sade 
yağı alınacaktır. ihalesi 28 
haziran 933 çar§amba gÜnü 
saat 15 tedir. isteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na gel
meleri. (225) (2929) 

3927 ,,. .... 
K. O. Kıt'at ihtiyacı için 

pazarlıkla satın alınacak o 
lan 27,000 kilo sade yağma 
talipleri tarafından verilen 
fiat pahalı görüldüğünden i
halesi 1 T eınmuz 933 cumar
tesi günü aaat 1 1 e bırakılınıt 

· tır .isteklilerin prtnamesini 
görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. komisyonuna 
müracaatları. (227) (2891) 

3946 
~~~~~~~~~~~----

... -Dr. IHSAN SAMI_ ... 

Tıfo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Parstifo butalıklanna tutul· 
mamak için tesiri çok kıf! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolorında 

.. __ •bolanur. -'4000 ----
3412 

Hali Tasfiyede olan 

İstanbul Türk Anonim 
SU ŞiRKETiNDEN 

Hisse ıenedatı hamillerine 
Kanunu Ticaretin 456 ıncı maddesine 

tevfikan Şirket tasfiye memurları his 
sc scnedatı hamillerini : 

1 - Tasfiye memurlarının ~ mura
kıp raponınwı istimaı: ve 20 Haziran 
1933 tarihind<: kapadılan bil!nçonun 
tasdiki ; 

2 - ı Kanunsani 1933 tarihinden 20 
Haziran 1933 tarihi"" kadar Meclisi I· 
darc azalarının vezaifi mewlualarından 
ibrası 

için vukubulaulı olan fevkalide içti
mai umumiyye davet eylftnelole kesbi 
şeref eylerler. 
İfbu içtimai umumi 10 Ağus.tos tari· 

hinde saat 15 te Şirketin Beyoğl.ı.ında 
İetiklll caddesinde tcTkos çılımazın<la 

3 numarada kiin eski ıncrkezi idaresin 
de vukubulacaktır. 
İçtimaa işti.rak eyliyecek zevatın is 

me veya hamiline muharrer lhkal 25 
hi11&C llf'lledatına malik olmaları iktiza 
eder (ııartname madde 33). 

Hisse sahl pleri veya hamilleri içti· 
maa iştLrak için senedatı mezkilıeyi iç
timadan sekiz gün akdcm (Ticaret ka
nunu: madde 371 İş bankasına veya Os 
manlı bankasına tevdi eylemelidirler. 
Nama muharrer bir dühuliye 

TURlNO da FIAT A. Ş. ala 
lat-bul Ye TrakJa fçla Umumi aceatahlP 

G. DEL PIANO 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurlan 

Zonğuldak Po•taaı 

SAKARYA y.,... 
28 .Haziran ÇARŞAMBA .uıtU .-t 1, 

Süt 
ver 

Sılonluında te9hir ye TBrk Otomobil Klap tarafında• tertip 
edilen otomobil yu19larmda bir çok silindirli ve daha m&kem· 

mel arabaları kartı ıı•çe• seneki rekoru kırarak ve 5,31 
"dakikada birinci gelerek kupayı kııanmafı muyaffık olan ve 

de Galata nhtmımdıın bıwekedc doltıtl 
Zonguldağa azimet ve Cuma eabalıi l~&r 
tanbula avdet edecektir. 

M6ayö Arrivıbene tarafından idıra edilen 

522 madeli FIA T OTOMOBİLiNi 
ziyaret etmeğe davet eyler. 

522 FİAT 
518 FİAT 

508 FİAT 
1933 SENESiNiN ÜÇ KEŞFi 

' 

FlA T OTOMOBiLLERi SAHJPLERI 
arabalarınızı tamir ediniz, Yedek ak•amı 

flatlarında büyük tenzilat. 

Fiat Garajı _Taksim_ Pangaltı 
Telefon 44899 

~ HEYBELİADA 
.DENİZ BANYOLARI 

Türkiyenin incisi, dfuıyanın en güzel sekiz yerinden biri 

Geniş ve temiz çam H b ı• d Şür Te hulya 
ormanlarile aüslü ey e ıa a köşesi. •• 

H b I• d Renk renk karanfil tarlaları, gllller, Glıey e ıa a yöl'ler, nadide çiçekler, çiçekler, çiçekler .. 

Bu çiçek bahçesinin sahilinde emsalsiz ve heryerden ucuz 

Heybeliade deniz banyoları ve gazino•u 
Roş vakitlerinbi ~ıhhat ve neşe kavn~Q-ı olan bu yerde geçiriniz. 

( 4955 ) 

Evkaf miidirlyeti ilAaları 

Tophane'de Recep Efendi, Galtlta'da Abdullah ibni Mah 
mu , Kaınerizade Mahmut ve kerimesi Ay§e Faize hatun \ 
Hoca Kasım ve Ommügülaüm hatun ve Muhzir hacı laken
der bey ve Hatice Jlatun binli karamoUa Mehmet ve şeyh Meh 
m~t efendi vakıfları mütevelli kaymakamı Salih bey olbaptaki 
kararda ırıuaarrah esbabı muci beye binaen mezkUr vakıflar 
kaymakamlıklarından azledil ıniş olduğu ilan olunur. (2969) 

lstanbul Posta T. T: 
Başmüdürlüğünden: 

İstanbul - Atina - Brindiz i seferlerini yapan Aero Espre
so İtalyana tayyaresi 30 Haziran 933 tarihinde yapacağı se
feri bir defaya mahsus olmak üzere 1 Temmuz 933 tarihinde 
yapacak ve bu seferde Atina - Brindiziye uğnyarak Romaya 
gidecektir. 

Bu milnasebetle lstanbu l'dan Romaya ille doğru hava 
ı>oataaı gönderileceği ve bu posta daki müraselat pullar~ 
" İlle uçuf" ııeklinde hususi bir damga ile damgalanacagı ve 
Ücrette tebeddül olmıyacağı ilan olunur. (2976) 

Su tenzilatının kaldırılması 
İstanbul Liman Şirketinden: 
Şehir sularında Liman için ya,pılan hususi tenzilatın kaldırılınasr üze

rine, adalar da dahil olduğu halde fabrika ~ mÜCS<ıesat ve sahildeki ev
lere vcsaittyc liman vesaitile verilmekre olan sular için mevcut tenzilatın 
kaldınlma.eı zar.uri görülmüştür. Binaenaleyh 1 Tcmmuwan itfüaren, mü· 
taddak resmi tarife haricinde gerek bu sahalarda, gerek limen sahasında 
hiç.bir tenzi!Stın yapılamayacağını muhtcr~m a!Skaıdarlara arz ve illin ey· 
Jeriı:. ( 4967) 

55 KURUŞA KiLOSU KUŞT0Y0 
lsıanbuldo Çakmakçılarda kuştüyü fabrikasında kuştüyil yastık 75 kuruştur. Şilte 

10 lira. Yorgan 12 liradır. Salcın Yastıkları, kuşıüyü kumaşı ucuzdur. 

3410 (3958) -

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

ri için muktazi elanek kapalı zarf usulile münakasaya vaze 
dilmiştir • Taliplerin tartnaıne yi görmek üzere her giln Adli
ye Levazım dairesine ve mün akaaaya iştirak edeceklerin 16-
7 -933 pazar günü saat 1 de D efterdarlıkta mütetekldl koınis 
Yonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2870) 3909 

SAKARYA Yapar• 

ISTANBUL- IZMIR SURAT 
POSTASI 

Müddeti ecyahat 22 aaattir 
Her hafta Oll!ll&l1eÜ gönU .et 16 

da Galata rıhtımmdım lıareket, pazar 
günü İzmire muvaaallt, pazartesi hare
ketle ulı günü htanbıala ndct eder. 

Fazla taW!At için Sirkeci Meymenet 
Hanr altında acentahia müracaat. Te· 
lef on: 22134. ( 4910 -11) 

3941 

SEYR1SEFA1N -M•k• ac .. taı Galata El~ı .B. zsa. 
Şaı.. A.. Slrbd MllW.. ...ıo H. &,374& 

Seyrisefaia idaresi Müdiriyeti 

umum;yesi 1 Temmuz 933 ta

rihinden itibaren yeni teıek· 
küllere intikali huebile müte

kaidin eytam ve eramili idare· 

nin Haziran 933 maaşatı cuma 

da dahil olmak üzare 30 Hı
J!İran alqam1na kadar teaviye 

olunacaktır. Alikadarlannın 
,nr' •tle mürocaat'arı. 2984 

Hünkar Suyu 
Sair seneler gibi bu sene de muhte
rem müşterilerimize küşat edilmiş· 
tir. 30 Haziran 933 den itibaren c.u
ma ve ıpazar günleri şiir bülbülü 
Me~ur Hafız Ahmet Beyin tahtı 

idacctıinde mükemmel in& saz icrayı 
ahenk edeceği rebşir olunur. (4959) 

..-•DOKTOR 
HORHORUNI 

Her gün akşama kadar hastalarmı 

Eminönü Valide kıraathaneıi yanın· 
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

- Tel. 2,4131 (4917). 

ASIPIN 
KENAN 

Bat ağrı.lartm derhal keser. (4606) 

Devredilecek ihtira beratı 
« Tayyareleri idareye mahsus veaaitte 

islahat ıı hakkındaki ihtira için istihsal 
edilmiş olan 9 Temmuz 1931 tarih ve 
1291 No. lu ihtira beratı üzerindeki 
hukuk bu kere başkasına devir ~yaka 
ra verileceğinden, bu hususta fada ma
lOmat edinmek isteyen zevatın, İ-n· 
bu1'da Bahçekapu'da Taş Hanında 43-
48 numaralarda kain vekili H. W. Stoclc 
efendiye müracaat etmeleri illin olu· 
nur. (4970) 

1SVEÇ ENSTITOSO 
Sven Aleksanderaon 

No. 303, İstiklfil caddC6i Mısır a,par
tımanı No. 3, Tel. 42712 Ahiren İs· 

veçten gelen bir mütehassıs 

ida.reııinde 

Ortopedik cimnastik • masoter~i 

(4916) 

..---eoNo--111 
Her nevi bono en müsait şcrait
ı., alır satar. Taşradan da siıpa

riş kabul eder. Sirkeci Liman Han 
No. 30. Tel. 24300 Ömer. (4918) 

,_ Dr. A. KUTİEL 
Karaköy"de .4bdullah Efendi lo

kantası sıraomda 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - (3993) 

3369 

Karaciğer - Mide - Banık, Taı, Kum hıatalıklarının kafi tedavisi için 

TUZLA iÇMELERİ VE OTELİ 
30 Haziraa Cuma gl.nii açılıyor. 
En son konforlu yeni otel • Panaiyon - Lokanta - Plaj 

Hergün köprüden saat 6,30 - 7,35 · 8,20 - 10 • 11 - 13,15 - 15,10 da Haydarpaşayı giden 

trenler· ı·e c omaları ilaVft•n sabah 7 vapurunun treni içme membalarını kadar ı;rid~r 
vapurlann 

,. 1 
ge.ır er. 

4!!98) 

de b 
cak t 

5 
Harp 
cekv 

mali 
mah 
nam 
tur. 

i;ti 

tar 

j,11 

1 
t a 

1 

b 

' 



., -R 
Süt 

il veren 
,. annelere 

Fosfat ı Şark Malt Hül8 a Kullanınız sütünüzü arttırır 

1 Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (3990) 

ırt 11 

rt.Harp maıuııeri .iıe ,~~it yetimlerine Askeri Lise ve Orta Mek
dağıtııacak ıkramıye paralan r hakkında ilan teplere Talebe alınıyor 

.. M M Veka"' let· d • 1 - 1933-1934 der• senesi için ıstanbulda bulunan 
16 • • 10 en. Kuleli ve Maltepe Liselerile Burıa'da bulunan Bursa Aske· 

1 _ ı 485 numaralı kanuna tevfikan Harp malullerile te
e- hit yetimlerine verilecek ~a miye par~~dan şehit yetimleri 

~
t ne ait olan kıammm 21 Hazıra n 933 tan hine tesbit edilen 

- 38997 şehit yetimlerine dağıt ürılamsma başlaruruştır. 
2 - Bundan bqka 930, 931,932 senelerinde ikramiyesi 

!!... ni alanuYaD 633~ şehit yetimi erine de o senelerde emsaline ve 
rilen nisbette . ıkr.amiye v erilecektir . 

3 - Bu ıkramıyelere ait havaleler Ziraat Bankası tara
fından icap eden r_nahallere gönderilecektir. 

. 4 - 22 H~ıran 933 tarihinden sonra ikramiye talebin 
yapıla de bulunan şehit yetimlerinin haklan 934 senesinde 

cak tevziat ta verilece~ir. 
5 - Mal~lle~e ait i.kran_lly.e !>araları tefair kararma göre 

Harp rnal~erı tesbıt edildıkten sonra iki ay zarfında verile
cek ve keyfıyet ayrıca gazeteler ile ili.n olunacaktır. (3130) 

(2910) 3904 

lstanbul Sıhhi fllüesseseler 
Satıaalma Komisyonu Reisliğinden: 

İstanbul. Akliye ve Asabiye haataneainin 1933 
mali senesı her .nev i erzak ile mekôlab hayvaniye, 
mahrukat, se~ze, gaz benı:ın ve saire ihtiyacı olbaptaki şart 
nameleri veçhıle ve kapah zarf usulile münakasaya konmuş-

ri Lisesine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mek 
teplerine talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10ve11 "1, 2, 3 "üncü. Orta mektepler
de 6,7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif suuflarma 600 ve Orta mektep 
lerin muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4-Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci sınıflarına iyi Almanca bilen ta· 

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden St>nra yapılacak müsaba

ka imtihanını da kazandıktan takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler ve 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin 
den batka giydirilmesi, techizatı ve kitaplan hükfunete ait 
olduğu gibi aynca talebeye her ay bir miktar maııı.ıı ta verilir. 

7 --- Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye
tiştirilmek üzere Aimanyaya gönderilirler. Buna arzu etmi
yenler Harbiye mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu-
lundukları yerlerde 1 Temmuz 933 tarihinde baş 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münhaller kalırsa ders se tur. 

Bunlarda_n: Et, ~~ek, süt, yoğurt, sade yağı ve her ne- nesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden na 
~ vi kuru erzak ıle mekula~ı hayvaniye 4 Temmuz 933 salı gÜ· kil suretile talebe almmağa devam olunur. 

nü saat 14 te ve her nevı yaş sebzeler ile mahrukat, gaz ve 9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
henzinin 8 Temmuz 933 cumartesi günü ı1aat 14 te münakasa lise ve orta mektc:plere kaydedilmek istiyenler 1 Haziran 
1 rı yapılacaktır. · 933 tarihinden Temmuz sonu na kadar bulundukları yerlerin 
a 1 teklilerin .. artn -' · ek f l h 1 k a•kerlik subelerine müracaat etmelidirler. s " an1eıerı ıı-örm ve az a iza at a ma 0 

j 3tir-"nlerin komisyona mürac . ~tları. (2622) 10 -· Mekteplere girmek için lazım olan şartları muh· 
3603 ' tevi kaydü kabul şartnameler İ ve muhtaralan bütün asker· 

------------...:.:::______________ lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve as· 

Deniz Lisesinden: 
Bu sene beş saatten ,başlamak üzere 70 : 90 lira ücretli 

bir Almanca mualliınine liizu m vardır. istekli olanlar istida
bı·ına a~aiıda yazılı vesikaları bağlryarak l O Temmuz 933 
tarihine kadar mektebe müracaat ~tmelidirler. 

1 ~ lÜrkiye Cümhuriyeti nüfus hüviyet cüzdanı. . 
; -:.._ ~toğı.~aflı ve tasd. i 5ağlık raporu. 

4 H ltograflı ve tasd ikli hüsnühal varakası 

5 Da .~ercümesi kağııdr 
.f- arulfünun sahade tnamesi veya vesikası ve yahrlt 

ınaarı. ın ayn\ derecedeki mek •eplerinde Almanca okuttuğu 
na daır mAaarı "eıikası. 

6 - skerlik "f • · 1 k 
bul d'l ~an ··~mı yapnuş o ma _ 

!(a e 1 enler k -· · • . b' t hh ın ıue tepte numunesı mevcut ve noterce 
1a:;diklı ır aa Üt ı1enedi vermeleri ~arttır. (2915) 

3905 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1 oOOO kilobBc~~~.sabun : Paz arlık ile : 28 Haziran 933 
.saın a gunu saat 14 te çar 

] "Ton T rbin Yağı. p . 
::>b aiinü saat 15 l · a zarlık ıle : 28 Haziran 933 çar-

~anı a" e. 
' Deniz kuvvetleri ihtiyac - . __ . 

. üteahhidinin taahh ~- 1~~n .?1.ubayaa edılecek olan sa 
bun ıle 111

1 l<l. a mübayaa . udunu ıfa edememesinden dola-
. zar ı sı ıcap e<l 15 T b 

yı pa. olanların hizalarında en .. ton ar İn yağını ita· 
va tahP. tları ile birlikt K Yazılı gun ve :;aatlerde muvak-
1 t temına e a unrıpasad D - L 
.<a k isyonuna müracaatla (2-9 a enız evazım satın 
a!ma oro rı - 39) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti: 

lzmir Sağır Dilsiz ve Körler 
Müeasesesi Müdlrlüğindea: 

Kör Çocuklar 

3948 

Bu sene kadrosunda yen.iden beş kör talebe alınacakt · 
T aliple:İn kayt ve kabul şarcl arını öğr,•nmek üzere Ağu :r · 
tıih:ıyetine kad~; Karşıyak."'da müesse:se müdiriyetine ~:~ 
rn<'aa~hrı. (2S ) 3781 

B~l~l Tllll~E Pil ING~~~ 
t 5. ci tertibin 3. cü keıldesl 

11 Temmuzdadır 
Bu kcıidede Büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 2s.ooo, 15.000, 10.000 Liralık 

bilyülı: ikramiyeler ve 

50.000iiral k bir mükafat vardır. 

keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkUr şart
ları öğrenmelidirler. (2232) 3303 

Ankara afia 
Başmüh~Qdisliğinden: 

Bedeli keşfi (83431 )lira (41 kuruştan ibaret Ankara - Krzılca 
hamam yolu üzerinde (95) m enfez ile bir kısım şosa inşaatı 
10 Temmuz 933 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üze 

re lcapah zarf usulile münakasa ya konulmuştur. Talipler şe
raiti anlamak İçin her gün Başmühendisliğe müracaat edebi
lirler. 

Münakasaya girmek iÇin (6257) buçuk liralık temina
tı muvakkate makbuzunu, ·ve ya müteber bir bankanın kefa
let mektubunu, Başmühendislikten alacakları ehliyeti fenni 
ye vesikaııını,Ticaret odası vesikası ve itibarı mali mektubunu 
teklif mektubuna leffetmeleri lazımdır. · 

Münakasa ve ihale kan ununun 10 uncu maddesine tev 
fikan hazulıyacakları zarfları ihale gününe kadar V.layet Dai 
mi encümeni Reisliğine vermeleri ilan olunur. (27 46) 

3697 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

40 Ton Tarbin yağı kapalı zarf: 29 Haziran 933 perşem
be günü saat 1 O da. 

40 Ton Gaz , yağı kapalı zarf : 29 Haziran 933 perıı1..m
be günü saat 14 te. 

200 Ton Dizel mayi mahruku kRpalı zarf: 1Temmuz933 cu
martesi günü saat 14 te. 

30 Ton Benzollu benzin kapalı zarf: 1 Temmuz 933 cu
martesi günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için ka?alı azrf usulü ile mii· 
bayaa edilecek olan yukarda cins ve miktarları yazılı Tarbin 
yağı ve sairenin şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve 
itaya talip olanların da hizalarında yazılı gün ve saatlerde 

KasımpaşadaDeniz Levazım Satınalma komisyonuna müra-
caatları. (2581) 3459 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

300 çift yerli ı.arı çizmenin kapah zarf münakaaası 13 
Temmuz 933 perşembe günü saat 15 te yapılacağından is 
teklilerin şartname ve numuneyi görmek Üzere her gün 
ve münakasaya girmek İçin mezkur günün muayyen saa
tine kadar teminatı evveliye makbuzu ve teklifnamelerile ko 
misyonumuza müracaatları. <2856) 3881 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi !ribi 3000 takım mamul tavla elbise 
sinin kapalı zarf miinak:sası i 3 Temmuz 933 perşembe gü
nü saat 16 da yapılacağından isteklilerin şartname ve nümu 
neyi gönnek üzere her gün ve ınünakasaya girmek için te
minatı evveliye makbuzlarr ve teklifnamelerile mezkur 
günün muayyen ı;aatine kadar Komisyonumuza müracaatla

' rı. (2857~ 
-------.1-•• (Devamı S inci sahifede 

--·- --- ----·--------------

Devlet Demlryollar1 idareai ilanları 

8-10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakuaaı 5 
Ağustos 933 cumartesi günü saat 15 te İdare binumda yapı 
lacakbr. Fazla tafsilat Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada T eaellü mve Sevk Müdürlüğünden bili.bedel 
temin edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. (2834) 3787 

650 ton yerli kok kömürünün münakuuı 12-7-933 ta 
rihinde Ankara'da Devlet Demiryollan işletme Umum Mü-
dürlüğünde yapılacaktır. 

Tafsilat beşer liraya Hay ilarpaşa ve Ankar-. 'da İdare 
veznelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

(2875) 3&4Z 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 - Açık muallimlikler şu nlardır. 
Kuleli Lisesinde : Taoii lliınler, Fizik, Kimya, Riyazi-

ye, Fransızça, Alman, Felsefe. . . 
Maltepe Lisesinde: Tabii ilimler, Fizik, Riyazıye, Fran 

sızca, 

Bursa Lisesinde : Fizik, Kiınya, Fransızca. 
2 Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim alı 

mı.·~aktır. 
3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh

telif dera zümrelerine de muallim alınacaktır. 
4 - Bu mualliınliklere ; istekli olanlar, aşağıda yazılı 

ve&ikaları bir istidaya İİiştire•ekler ve hangi m .. '.tebin han;;:-i 
ders muallimliğine İstekli old~· ldarım da yazacaklardır. 

A -Tasdikli sıhhat rap<:ru, 
B - Tasdikli hüsnühal k ilğ ıdı, 
C -- Resmi bir makamc-a ve evvelce Muallim olanlaı· ı· 

çin Maarif ! darelerince, tasdikli ve fotoğraflı fiş veya kısaca 
hal tercümesi, . . 

D - Şahadetname, Ehliyetname, tasdikname ve saır ve 
sikalarmm tasdikli ve fotoğrar lı suretleri, 

E - Noterden tasdikli taahhüt ~enedi, bu senede ~unlar 
y<.ızılacaktır, "Tayin edileceğiın ,1

• mektebinin ... muallimli 
ğinden her hangi ders senesi iç inde çekilmemeği, şayet '·atil za 
manında çekilecek olursam, çel<ilmcden er_ az iki ay önce bil~ı 
receğimi~ böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını taz
minat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan bqka tayin o
)unduğum halde kanunun gö&terdiği zaman içinde v"lZİfenıe 
başlamazsam yine :?.ynİ tazminatı ödeyeceğimi taalıhüt ede
rim." 

E - Bu vesikalar l O Temmuz 933 tarihine kadar !v1.ilh 
Müdafaa Vekaletinde Askeri lis<'ler Müfetti\liğine gönderilmi'J 
olacaktır. 

5 - İsteklilerden aranılacak prtlar şunlardır : 
A - Muallimliğini istediği dersi dmtmağa, menşei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliy 1Jtnameyi ve kan.ıni vasıflara 
haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mdc 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde" en çob 
20 saat ders almağı taahhüt el mek, 

6 -Tayin edilecek mua) liınlere ayda 84 : 126 lira ücret 
verilecektri. 

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincanf.a bulunan Askeri li 
se ve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küç,~{k Zabit Hazırlama 
mektebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı vardır. 

Taliplerin ayblc i•cretleri 80 : 90 dişçilerin ücretleri ise 
70 liradır. 

8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
dişciliğini istediklerini İstidal arına yazacaklar ve kısac~ hal 
tercümelerile beraber 4 maddede yazdı 2 amanda Ask<>ri Lise 
ler Müfettişliğine göndereceklerJir. (3097) (2719) 

3627 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 
İzmir Sağır Dilsizler ve Körler 

Müeaaeaeal Miidiriyetiaden: 
A~lda yazılı vazifeler için aşağıda yazılı şartlarla a· 

dam aranmaktadır. 
A:· - Mürebbiye aylığı kesiksiz 37 lira 33 kuruıi:•ıa·. 

Yemek içmek yatmak mi.ief.leseye aittir. 
Şartlar: Lise mezunu olmak bir mektep veya müe~~rse 

de çahşmış bulunmak. Yaşı 25 ten aşağı 45 ten yukarı o'ıııa 
mak. 

B : - Terzi " Usta "aylığı keaikaiı: 48 lir~ _87 kur~ştur. 
Şartlar : Bir mektep veya biçki ve t~.ı:ılik . ınue~se

selerinden mezun olmak yahut bqh batnı• bu terzıhane ıda-
re ettiğine dair tasdikname ibraz etmek.. . . 

C D • · t 81 • aylığı kesıksız 60 lıra 42 kurus-: - emırcı us a · -

tur. il · lik · l · d · h Şartlar : Döküm, tesviyek, ç b~ngır ış elmrın ke mi.ıta a~ 
b l ak .. ere a.an'at me te ı mezunu o a ve belli 

sıs u unm uz ·u -ft'· b l ak "Ç'l . "lik ha lı · lerde 01üstaki en .,......şmış U urun ı engırcı 
d iuıdt. " bu üç vazife için ınııayyen şartları haiz olanlar : A
~stos nihayetine kad~r bilum~~.v~~~~.alan v_e iki fotoiiraf 
larile Kar!ıyakada mues~ mu~urlugune müracaat edecek 
lerdir. Talipler fazla tı'.ldugu takdırde yapdacak müsabaka 
günü taliplere mektupla bildirilecektir. (2824) 

3782 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İkisi (1000) biner ve yirmi yedisi (500) beşer yüz kilo

luk olmak üzere aleni münakasa ile (29) adet yerli malı baı· 
kül satın alınacaktır. 

Taliplerin, şartnameyi gördükten sonra, (yüzde 7,5) 
teminatlarile beraber (15-7-933) cumartesi günü saa' 
(14,30) ta Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. _ 

(2838) 3hli 
•er. raxat aon zamanlarda it ol-
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Şehir bahsesinde geceleri ince llQ% ve İfsiz kalan barlardan biri .. 

Ankara geceleri nasıl eğleniyor? 
Şehir halkının yegane teneffüs pençeresi için yapılacak şey 

yeıi ilave edince §uracıkta loaaca bir 
nefea almak tam otuz iki buçuk kuru
l& patlar. 

Şehir bahseaine g/rİf 

ANKARA, a7 (Milliyet) - Arblı 
Ankar&ADJ avı!& •ilenoe yerleri dol· 
maia buladı. Ankara ya:dannın btr 
buaıuiyetl va.tdır; giindüz Vok aıcak, 
•- gole ...nn ollU'. Puna ı-almen yaz 
geceleri, tehir balkı bahçelere kopr. 

Bahçeler denilince, bepaine zaanet· 
-yfnls. Eıld ve Yenitehlr ı,ındeki 
lDDwni lril.ç\lk bahçeler pek kalabalık 
detlldir. 1t..mi bahçeler be ııeceleri 
kapalıdır. Sehıin yeııane bahçeai Ş... 
hir bah,_.tdlr. Bu kalabalık olur. Ye. 
nftehirdold Bomonti bah9eıi de çok 
raf bet sllren bir eflence yeridir. 

Her nedenae Şehir bahç .. h:ıe bir a· 
lafranga mızılnı ııetirllme11. Her aene 
alatmlr.a ıaz burada ldet olmQftur. 
Bu -e de Sabriye H&llDll ve arlgo. 
datfarı geldller .,. olduksa kalabalık 
bir ldtl. de her gece oıılan dinliyor. 

Baraa tehrin yeıılııe ha•a alacak 
,erld.lr. Buna rafmen her keaeye elve
rffll delildir. E.n uçuz ıey bu bahçede 
biradır, Bir duble bira ııanon ücreti 
ile beraber yirmi yedi buçuk kurufa· 
d1r. Buna da bet Tnırut bahçe duhul!-

Daha11 var: Garıonauz ve duhuliye
ıiz kahve otuza, Ankararun yerli mem 
ba auyundan küçük bir ıite au da on 
kurutadır. 

Yani inaan burada bir ıu, bir kahve 
itmek, J<>yle biraz dinlenebilmek için 
yanın lirayı derhal tedi:ye etmelidir. 

Yazdık, çizdik. Ekmek ve ıuyu u
mwai yerlerde belediye ucuzlattı de
dik, Hani ya? .. 

Guya Ankarapalaata bile yerli au
lann tiıeai yüz, lıtanbul memba aula
nnm da b"f" aahlacaktı, ne ııezer! 
Şu harciale111 bahçede bile on kuru
ta·. 

E timdi, bir kahveclk için bu kadar 
para verdikten aonra Şehir bahçealn
de tehir hallo eflenlyor, hava alıyor 
mu diyelim? •• .,. .,. . 

Bu bahçenin bir de Traı'ı vard1r, 
Fakat henüz açdmadı. Galiba pek rağ 
bete maEhar olamıyor. 

Simdi loım dolup hnfalan kapalı 
eifence yerleri hemen hemen sinek 
avlıyorlar, 

Şen Ankara, taraphaneler, hatta 
barlar, Şölen ve diger mahallerin mÜ§
terlleri vehleten aayılacak kadar az. 

Hele barlarda kelli felli inaanlar 
yerlerini tezııihtarlara, talebelere bı
raktılar. 

Gene keseye en el•eritli yerler aine
malardır. Bahçeye sidlp yarım lira 
vermektenae ainemaya gidip bir film 
aeyrebneyi halk daha entereaan bulu-
yor. . "' "' 

Y azm wııuml eğlence yerlerinin 
m(İfterİleri en ziyade ailelerini l.tan
bula sl!nderen erkeklerdir. Kıım .... 
dildi bekar müıterilerinin yaz ııeHnce 
borulan buralarda pek ötmez. Çünkü 
meydan, aileleri lstanbulda olan bu 
erkeklere kalır. Bunlar doymaz bir 
ittah ile buralara muntazaman devam 
ederler, kısa bir zamana inhisar eden 
aslanlıklarile bekirlan aindirirler. 

Gece Yeni sinema .• 

iki tarafın bu rekabetini nihayet 
loı keaer. O zaman evliler ııene evine 
döner ve bekarlar da serbestçe bu 
meyda.Uarda at koıturmak fıraabna 
kavuıur. 

* * * Şehir bahçesinin bu sene iti tıkırın-
da. . Çünkü her gece epice mütteriai 
var. Bence bu bahçe bir vakitler tec
rübe edildiği ıribi aerbeat olmalıdır. 
Çünkü Ankara halkrnın yegi.ne hava 
penceresidir. 

Hiç olmazaa fiatlerde tadilat yapıl
maaı, bilhaaaa ıu fiatinin indirilmeai 
ehemmiyetle llzımdır. Bizler akıam 
yemeğini fazlaca atııtırmıya ahımı§ 
inaanlanz, binaenaleyh suyu da fazla 
içeriz. Bizim bu taahih kabul etmez 
itiyadmnz iıtiamar edilmemelidir. 

Bizim her feyİmizi düıünen çalış· 
kan belediyemizin bu mühim ciheti ha 
tınna ııetirmeyi bir mealek vazifesi 
bilirim. 

S. R. 

a 

Otobüs ücreti 
Otobüs tarifeleri her halde 

indirilmelidir 
ANKARA, 27 <Milliyet) - Anka

ra halkının en baıhca dertlerinden bi 
ri de vesaiti nakliyedir. Arada bir a
nza çıkanp yolda kalan, koltuğunun 
telleri pantalonları yırtan, sarmıaak 
kokulu biletçileri mide bulandıran 
bu otobüslerin bütün bu hallerine ila
veten fiatleri de çok yükaektir. 

Bütün yerleri dolmadan hareket 
etmiyen, fıraabru bulunca müıteriye 
kafa da tutan otobüılerden halk bi
zardır. 

Belediye bu iti kökünden hallet
mek üzere tertibat almııtır. 

Bu iti de kendiai yaparak bu dert
ten halkı kurtaracaktır. 

Ancak o zamana kadar da bu 11-

lantıyı çekmeğe halkın tahammülü 
kalm&DUtlır. 

istasyon ve Samanpazannm fiati .. 
ne hadi bir fey demiyelim. Keçiören, 
Etlik, Cebeci ve hatta hatta Dikmen 
fiatlerine de aeı çıkarmayalım. Fakat 
anlayaınachğunız bir kaç nokta var ki 
bunun hallini alikadarmdan bekliye
lim. 

Çankayaya kadar asfalt yol ~apıl· 
mazdan evvel buraya otobüsler adam 
bqma yirmi alırdı, timdi otuza çıkb. 
Kavakl17a on bcıı iken yirmi, Y eniıe
hir on iken on iki buçuk, Havuzbaıı 
on iki buçuk iken onbeı oldu. Bu ne
den? 

Acaba aafalt yol laatiklere mi do
kunup fazla yıpratıyor, yoksa, benzi· 
nin oktruvau kalkbğı ve binaenaleyh 
fiati indiği için mi? 

Biz anhyoru11 ki Belediye bu iti 
birdenbire hallederek tehir halkına 
bir sürpriz hazırlıyor. 

Fakat, bunu uzun müddet bekle
meğe tahammülümüz yok. Bu ite bir 
netice vermek zamanı çoktan geçmiı· 
tir, Bu it paraya taalluk eder bir me· 
aele değildir, bekliyoruz. 

Okuyucularımızın mektupları 

Efendim, 
Ankarada belediyenin içme au fi. 

atlerile alakadar olduğunu muhterem 
gazetenizde okuduk. Bu münasebetle 
zaruri havayiç aırasına giren diger bir 
madde flati haklonda da ben nazan
dikkati celbetmek istiyorum: 

Ankarada bir kaç çeıit ııazoz içi
yoruz. Küçük titelerden bir bardak
lık çıkmadığı halde perakende olarak 
bunlar halka bet kuruta verilmekte, 
hatta 'bazı kahvehanelerde on kuruıa 
kadar satılmaktadır. Yazın ııazoz iç
mek bir ihtiya9tır, bunun bir ihtiyacı 
tatmin ettiği ve perakendecilere çok 
ucuza aabldığı naEanitibara alınarak 
fiatlerinin indirilmesi için belediye
nin dikkatini celbetmenizi rica ede
rim efendim. 

25.6.933 Hacıbayrauıtla 
Nuri MEHMET 

lesin 

• • Şapka vergısı 
Ankarada bu; dertlerin 

büyüğüdür 
ANKARA, 27 (Milliyet) - Anka

rarun umumi yerlerinde, bilhassa lo
kanta ve eflence mahallerinde "taP· 
ka vergisi,, denilen bir masraf kapısı 
vard1r. 

Bu kabil müesseseler, müesseseyi a
çarken varidat hanesine vestiyerin ki
ra bedelini evvela ııeçirirler. Yani o
ray~ kütat ederken gardrobu kiraya 
venrler ve binaenaleyh kiracı vasıta
ıile bu parayı müıterinin a1rbna yük
lerler. 

Öfle ve akfam yemeğini lokantada 
yemeğe mecblU' bir bekar lokantadan 
çıkarken veatiyere her defaaında be· 
§er kurut tediyesini müteamil bir ne
zaket mecburiyeti addeder. Bu para 
aenede tam ÜÇ bin altı yüz kurut. ya
ni Üç adet en birinci marka ıapka be-
deli eder. · 

Bundan bqka gene bu kabil yerle
rin devamlı mÜ§terilerini yıkan bir ver 
gi de garaon ücretidir. Buralarda he· 
aap yekUnuna müeaaeaece yüzde on 
garaon Ücreti zammebnek hemen he
me wııumi bir aalgm halindedir. 

Bu yÜzde onlar müıteri için bir yı
lumdır. Fakat ııaraon için bir kezanç 
değildir. 

Bize bu itlerin içyiizünü bilenlerin 
anlattığına göre; bu yüzde onların be
ti patrona, mütebaki betin yüzde iki 
buçuğu tef garsona ve nihayet tortu 
kalan yüzde iki buçuk ta garsona ve
rihnektedir. 

Görülüyor ki gerek vestiyer, ııerek 
ııaraon bahıiflerinde, müıteri müeıae
aelerin patronlan lehine istismar edil
mektedir. 

Temennilerimiz çok oluyor ama, bu 
itleri dinliyen ve alakadar olan yega
ne müracaat kapımız belediyeden bu 
itlerin de hallini bekleaek acaba ya· 
par mı? •• 

YANGIN 
Ankarada 6 dükkan 
bir kahvehane yandı 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Dün 
geceyanaından aonra Merkez kıraat
hanesi karı11mdaki köıedeki dükkan· 
!arda yangın çıkmıı bir itkembeci, bir 
lokantacı, bir tütüncü, bir kahve, iki 
bakkal ve bir tapkacı dükkanı yan
ınııtır. 

Yanıımın kaza eaeri olduğu anla
tılmaktadır. --Yüksek tedrisat şube 

müdürü 

Türkiye-Lehistan 
Gazi Hz. ile Lehistan 
Reisicümhuru arasında 
telgraflar teati edildi 
ANKARA, 27. A. A. - Reisi-

cümhur Hazretleri ile Lehistan 
Reisicümhuru Hazretleri arasın
da atağıdaki tebrik ve tetekkür 
telgrafları teati edilmittir : 

Polonya Cümhuriyetinin en yüksek 
iktidarı mevkiine tekrar seçilme
leri münasebetiyle yürekten ve 
canlı kutlulamalarımı ve fahsi saa 
detlerile Polonyam::ı tealisi hak
kında beslediğim hisleri kabul 
buyurmalarını zati devletlerinden 
dilerim. 

Ga%i M. Kemal 

Polonya Reisicümhurluğuna telı 
rar seçilmem münasebetiyle za
ti devleterinin çektikleri sevimli 
telgraftan dolayı pek mütebassi
sim. En sicak teşekkürlerimin ka
bulünü dilerim. 

/gnace Masci::hl 
---o---
Ucuzluk 

Koyun eti Ankarada 
35 kuruşa indi 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Anka
rada et, sebze ve meyva fiatleri hisse 
dilecek derecede inmiıtir. Bugün 
halde koyun etinin okkası otuz bcı, 
kuzu otuz, sığır yirmi beşe verilnıek .. 
tedir. 

Sebzelere gelince; dolmalık biberiı 
okkaaı yebnİf, taze yaprağın yirmi ber 
taze patates on bet, sivri biber yüz, 
pancar on beı, domates yirmi beş, pat • 
hcan yetmiı, bamya sekoen, taze be-
zelye on bet, ıspanak on, semizotu on 
beı, kabak on, çalı, beyaz ve Ancka· 
dın fasulyalarının okaları yirmi~er, 

baı enginarın tanesi on kuruşa ıh"'\tıl

maktadır. 

Meyvalardan en iyi kaym kırka, e· 
rik yirmi bete, kiraz yirmiyedir. Kar
puz yeni gelmİ§tİr, onun da okkası yüa 
kuruıadır. 

Bu fiatler, yazdığımız gibi, hfıl fi. 
atleridir. Bunların semt pazarlarında 
satılan bazdarı, bilhas&a Ankara.da 

yetiıenler, yazdığımız fiatlerle nispel 
kabul etmiyecek derecede, hatta bP .. 
zan yan yarıya, üçte bir fiatinc )'"a-
dar verilmektedir. ' 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Maa
rif Vekaleti Evrak Müdürü Fehmi B. 
etki vazifesine devam etmek üzere 
(55) lira maaılı Yüksek Tedriaat Şu
be Müdürlüğüne terfi edilmiıtir. 

-ll--lM-lllfHU-81111HUlllUlllHl•UlllllllllllllllllUP. 

ena 

Umumi Nefrİyat ve Ya%ı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

r 
.,... Çünkü ••• 

Yakında çıkacak büyük ve yepyeni gündelik bir ak
şam gazetesine bütün mesaisini şimdiden hasretmiş 
b 1 l Bu gazetede bir çok kıymetli sanatkarların imzaları arasında (Vi

U unu yor. Nii), (Hatice Süreyya) ve (Vali Nureddin) imzalarını da göreceksiniz. 

c - . • 

TÜRKIYEDE EN ÇOK SEVİLEN 
Meşhur Karikatürcü 

Bilhassa hazirladığı resim serilerini yeni çıkacak 
akşam gazetesinde neşredecektir. 

Tür Bu yeni gazetenin adı: 
• 
ıye dir. 


