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geçen seneden fazladır. Yağ-
murlar zannedildiği kadar za
rar vermemiştir. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Londradaki işleri sekteye uğ
ratmamak için umumi içtima
ları teşrinievvele bırakıyor. 
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Fransa, İtalya 
Ve Avusturya 

Dörtler misakı parafe edildikten 
11<>nra Fransa ile lıalya oenelerdenbe
l'İ aralarında devam eden ihtilafların 
halli için tekrar müzakereye giritmi§· 
!erdir. Fraıua ile lıalya arasındaki 
ihtilaflar iki kısma aynhr: 

1 - Avrupa haricindeki ihtilaflar. 
2 - Avrupa dahilindeki ihtilaf

lar. 
A1rrupa harici ihtili.flar Afrikada 

teınerlriiz etmiıtir. Evveli. Tunuotaki 
ltalyanlann mukadderatları meaelesi 
vardır. Sonra 1915 Londra muahede
·~ Trabluogarp hudutlarının tashi
~ıne ait maddeoi vardır. Bu iki mese· 
e~en maada ltalyaya Orta Afrikada 
lnuıtemleke vermek huausundaki vait 
":"'~· ltalyanın bu üç iddiasından bi
rıncısi Büyük harbe takaddüm etmek· 
tedir. Diğer ikiıi ise Harbı umuminin 
llıahoulüdür. 

Ancak ltalya ile Fransa arasında
ki ihtilaflann en ehemiyetliai Avrupa 
dahilindeki meselelerdir. Ve bu me
selelerden birinin halli bu günlerde 
>:aruret halini almıt bulunuyor. Bu 
da Avusturyanın mukadderatı bak
lcnda ltalyanın senel<rdenberi takip 
ettiği aiyaaettir. 

Avusturya eaasen Versailles mua
hedesinden sonra bayat bakkmd 
IDahrum edilmiş bir devlet hali · aln 

B• al nıa-
ınııtı. ınaen eyh A1rusturya İçin sulb 
ınuahedelen1e tesbit edile . . d d . n vazıyetin 
.;k~ e tmıyeceği anlaıılmıştı. An· 
aeled" vuk~ Aurya meselesi öyle bir me· 

ır 1 l'l"Upanm d ""rt b""yük" d ) f · o u ev· 
d
e mın ayrı ayrı noktai nazarlan var· 
ır. 

h 1 .-. lngili:ı:ler, Avusturyaya her 
.:kngı .~ırakiltekilde hayat hakkı verile-

muıt · •ekild d . . tercih d. ~ e evam etmesmı 
beri le ~Yorlar. Avusturya öteden• 
za n~Jterede büyiik sempati ka. 
)Q ~'t bkrır devlettir. Avusturyanın es-

-·• o asi · ·ı 1 fa:ı:aı.· 1 
11 ı e ngilterenin muha· 

ararı ara d ki .. b Çok eokid· •m a munase et 
2 

ır. 

çiik itiİa·fF~lanıbı;ıılar, Avusturyayı kü-
T ı e ırl~· ... -- k b·'yük" b" uııa lttiha ....,.....,..., u ır 

tiyorlar B dı ıneydana ıretirmek is
ileri ı\irÜı u Franaız projesi arasıra 
lar.n 1re ~ekte fakat bqlıca balyan· 
•ında bı' lltanlann itirazlan kar§ı· r neti 

3 - it 1 ce vermemektedir. 
riıtanJa b~ı~~lar Avuaturyayı Maca· 
rı.eski A\'\U tlırıııek yani ata-ğı yuka
torluğuııu 'bturya Macariatan impera· 
c:ak 1ıo 1 Ya etnıek iatiyorlar. An· 
ınoıı .suretJedir ld Franaanm beke-

.. Yası altmda b 1 kü" ük 'tı·1· f ZUnu-ea • u unan ç ı a 
leriııe J:'" ~ı mukabele edebilecek-

4 an~.dırler. 
le ~ Dordüncü ve sonuncu ıiyaset 
ııi A nyaıun Anıchluı ıiyaıeti, ya
d \'Uıturyanın Almanyaya iltibakı-
ır. 

1 dBu dördüncü ihtimalin ıon zaman
;" • tahakkuk etmek üzere bulunması· 
ır ki Fransa ile ltalya arasında A"us

lUJ'ya meselesinin halli için miizakere
lerin baılama11na ıebep olmuıtur. Fran
sa ıimdiye kadar meçhul olmıyan sebep. 
ler dolayısile Avuıturya ile Macaristan 
arasında bir ittihat tqkil edilmesine 
muarızdı. Ancak Hitler Almanyada 
büyilk bir kunet halinde belirdikten 
llOnra, A11Usturyarun Almanyaya ilti
hakı gibi daha büyük bir tehlike kar
!1$ında Franıanın İtalyan noktai na
:ı:armı kabul etmeai ihtimali vardır 

.. Filhakika . A1ruıturya hakkında 
hoyle bir tesvı'.\'e. tarzı bulunacak 

0
_ 

~ursa, bir taşla ıkı kut vurulmu1 ola
h "ı.hr. Bir defa Avusturya meselesi 
lllledilmiş olacak. 

F Sonra ltalyanm Orta A\'J'Upada 
d~an.,:ı: hekemonyası hakkındaki en. 
Mte~eri bertaraf edilmit ~lacaktır. 

alıun olduğu üzere, lta1ya ıle Fran
~~~aıında ihtilaf noktalannm en bü
~lf\i lriiçük itil3.f ile Fransa arasında
.., •ılcı ır.ünaıebettir. Eğer Avusturya 
.;:,,, M.acar ittihadına Fran•a ınani ol
ta~~ak olursa, ltalya bu noktada 

111 edilınit olacakbr. 
tilı !,"cak A11Uaturya • Macaristan it· 
y/ hakkındaki taoavvurun en za· 
ik.; ta~Uafı Judur ki, bu, alakadar olan 

IDı etın de 1 -- d n:ı:u•una uyğun o ına· 
-11 ır, A11U1tury da 
Ya iltihak etıııek a efki.nn Almanya. 
!Üphe Yoktur B ~ktasmda olduğuna 
Yada takip ;tın ek Hitler'in Alman· 
yaaeti, bazı A e le olduğu tiddet si-

cık • "Uatury,. .. 1 . • 
aza aogutnauıtur 2:UID.re erını 
Yanın dahili va:ı:iyeti l"~k Avuıtur
her halde Almanyaya" ~0.•teriyor ki, 
cereyanı çok kuvvetlid! tıhak etmek 
~al:\nı uındesl milliyet;~;'1<:kbu :ı:a
"""" .. b"' 1 im r ' oldu l>i• gore, oy e o a11 da tab""d" • 
'A ger taraftan Macarı 11 ır. 

"Ustur · ı . h-•- arın da leri .. Yaya ı ti .... etınek iatiy k 
Ya • l'f Phel!dir. ~aen eski Av::. .. : 
"1nda a~a.nıtan ımperatorluğu zıuna. 
~aıııı~ıle_ M~carlarla Avushıryalılar 
rild· akı ınunaaebet pek .. _,_. d 

' 

ı. A"" tu ~• e
etleri . • . rya o zııman bir çok mil. 

tıı. a::i::~~~ alda_n b.!r İ.tJıp~ratorluk
tnan kütle/ !ıın ' ınutecanıa bir Al
nında M •~ır. lmperatorluk zama
lattıran ::~•atanı Avuıturyaya yak
Cernıen ıl, rerek Avuoturyadaki 
lala,, nlı; ırkın.ın, gerek Macar ırkının 
Dıeleri e 'Da: k~ı bir cephe teıkil et
!İındi ınü~:'~<;•ınden ~~aretti. Halbuki 
~~tin ~urf eb~~ .. ve mutecaniı iki mil
"Yle elv . uyuk devletlerin İ§lerine 
•- erır diye "tt"h 1 • ><ırı b · Jı ı ı at etme er. ay-f •an,., '~le reket olur. Binaenaleyh 
. a~ dahi . talya bu noktada anlaısa
ıttıhad ' hır Avuaturya • Macariotan 
,,. .. ,_,,,•nı ıneyd ut,;., lı" ana ıretirmek hayli 

ır -aele olacaktır. 

Gazi Hz. dün tarih imtihanlarında ulundu 
İstikrar · şöyle dursun, 
dolar boyuna düşüyor 

ır Gazi Hz. 

M. Moley Nevyorktan Londraya vardı, 
Amerika ne vaziyet alacak? 

Türkiye, Yunanistan ve 
üçler misakından 

Bulgaristan 
bahsediliyor 

arasında 

LONDRA, 28. 
(Sureti mahsusa
da giden arkada
fıınızdan)- Mu. 
rahhaslar ümit ve 
rici ve ümit kıncı 
hadiseler karsı
sında bucalay~r
lar. Bir defa M. 
Rooseveltten ta
limat aldıktan 
sonra geçen haf
ta yola çıkan M. 
Moley Londraya 

İtalya maliye nazırı S. Yung, M. Litvinof, İngi
liz maliye nazırı N. Chamberlain konferansta .• 

vardı. Getirdiği talimatın Ame
rikan murahhaslannın konferans 
mesaisine daha geniş bir fekilde 
iştirak edebilmelerine müsait ol
duğu tahmin ediliyor. 

Maamalih Amerikanın borç
lar meseluine ve para istikra
nna yanoşmıyacakları muhakkak 
hr. Hatta c!olaı tekrar diişmiiftür. 

Diğer taraftan istikrara bir çare a
ramp durulurken, Holanda florini 
de bir aralık diistü ve havayı bu
landırdı. Fakat 'tekrar doğruldu. 

Altın esasından ayrılmamış o
lan memleketler emiayon bankala
rının mümessilleri de dolann da
ha ziyade diişmuinin bırakacağı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni kadroda bir çok 
ecnebi . profesör var! 

Maarif Vekilinin temmuz içinde kadro 
ile İstanbula gelmesi bekleniyor 

Muhlis Etem Beyin yazısı teessür uyandırdı 

Maaril Vekili Dr. Reşıt Galip fley 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Maa· 
rif Vekaleti Darülfünun kadrolan üze 
rinde tetkikat yapmaktadır. Bu tetki· 
kat bir iki gün devam edecektir. Ge
lecek hafta içinde yeni kadrolar kat'i 
teklini alacaktır. 

" " " b" ~arülfünun kadrosunun tetkikab 
• ır afta_ya kadar Maarif Vekaletince 
İkmal edilecektir Maarif ekili D R it Gali B · • v r. e
t . ~ . eyın temmuzun onunda lrad. 
ro ıle bırlıkte tehrimiz I . beki 
mektedire e ae mesı en .. 

Aldığımız maliimata göre yeni kad· 

roya epeyce ecnebi profesör ithal edil
miştir. Son zamanlarda Almanya Darül
fünunlarından açıkta kalan Yahudi mü
derrislerden bir lasmmm lstanbul 0-
niveraiteııinde va:z.ife alacakları söylen
mektedir. 

Bugünkü kadroda mevcut bir ders i· 
çin müteaddit profesörlerilen yalmz bir 
tanesi ipka edilerek, diğerlerinin vazi· 
felerine nihayet verilecektir. Hukuk fa.. 
kültesinde medeniye okutan dört pro· 
fesör, ikbsat ilmi okutan üç profesör 
vardır. Bunlardan yalnız birer tanesi 
bırakılacaktır. Kalacak bu bir profesör 
refakatine müateit be§ muavin ve asiı .. 
tan verilecek, bunlar yetiştirilecektir. 
Alınacak muavinlere ıimdikinden daha 
fazla maaş verilecektir. Bunlar ckrslere 
girip takriri erle me§gul olmıyacaldar, 
seminarlarda. enstitü ve J.iboratuvarlar .. 
da ilmi tetebbu ve taharriyatta buluna
caklardır. Profesör bu muavinlere muh
telif mevzulara dair vazifeler verecek 
tetkikat neticesinde elde edilen bzanÇ 
profesör tarafından talebeye takrir ola
rak verilecektir. 

Hukuk fakültesi yardnncı müderris
lerinden Muhliı Etem Beyin bir gazete
de ne§rettiği bir yazı Dııriilfiinun hoca
lan ve talebeoi arasında derin bir teea
ıürü mucip olmuttıır• Bu yazıdan do
layı bazı talebe Muhlis Efem Beyden i
zahat iıtenıeğe karar vermiılerdir. Bu 
yazı, Darülfünun ailesinin manevi tab. 
olyetlni rencide eder mahiyette telakki 
olunmaktadır. 

Romen milli tenisçileri geldi 
Şehrimizde milli tenis tem,.._ 

!arı yapmak için atletizm federas
yonu tarafından davet edilmit o
lan Romen tenis milli takımı şeh
rimize gelmiştir. 

İki kitiden ibaret olan bu ekip . . . 

mizle öğleden sonra F enerbabçe 
kortlarmda yapacaklardır. lli:inci 
maç da pazar günü ayni korlta 
oynanacakhr. 

Resmimiz miaafirlerimi.ı:i tenis 

Dün Erkek lisesi tarih 
imtihanında bulundular 

ANKARA, 28 (Telefonla) -
Reisiciimhur Hz. bugiin Erkek 
lisesine giderek tarih imtihan
larında bulunmuşlardır. 

Gazi Hz. geç vakte kadar im
tihanları dinlemiş ve talebelere 
sualler sormuştur. Tal ebeler 
kendilerine, milli mücadeleye 
ve inkılabımıza temas eden su
allere biiyiik bir heyecanla ce
vap vermişler ve bu emsalsiz ta
rihi yaratan Müncinin huzurun- il 1 da bildiklerini söylemişlerdir. W 

Şehrin planı 
M. Lambert Ankarayı 
görınek için dün gitti 
Şehircilik ınütehassm M. Jac~ue~ 

Lambert dün ak§am Ankaraya gıtmı§· 
tir. M. Laınbert latanbuldaki tetkika· 
hm henüz bitinnemiıtir. Mütehassıs 
§İmdiye kadar ııehrin ıı:na ~addelerini, 
Gülhane parkını, camılen v". y~ngı~ 
yerlerini görn:ıÜ§ ve bazı camilenn mı· 
narelerine çıkarak ~ehrin umumi man 

M. Lambert 

zaraamı gösteren reaimler çekmiıtir. 
M. Lambert dün Halici dolaşarak 

Kağıthaneye kadar gitmif, fakat Ha
liçteki fabrikalann vaziyetini beğen· 
memi:ttir. Mütehassıs ayni zamanda 
limamn vaziyetini de iyi buhnamııtrı. 

M. Lambert müoabakayı kazanıp ta 
İstanbul pli.nmm yapıhnası iti kendi
sine verildiği takdirde pli.nı Pariıte de 
ğil, burada yapacağını söylemittlr. 

M. Lambert dün bize dedi ki: 
- lstanhudaki tetkikatınu henüz bi 

tinnedim. lıtanbul gözleri kaınaıtıran 
bir ıehirdir. Çok güzel ve güzellik iti
barile çok zengindir. Ben bir teknisi· 
yen 11fatile tetkikatımı bitinneden ls
tanbulun pr&.nı hakkında oize bir ıey 
söyliyemem. Bir kaç ırün kalmak Üz<;· 
re Ankaraya gidiyonım. Ankara yenı 
tt.essüo etmiı bir şehirdir; bu sebeple 
garpte kendisinden çok bahsedilmiı· 
tir. 

"Türkiyeye gehniıken Ankarayı da 
ırönnek iatedlm. Orada bir iki ırün kal 
dıktan sonra tekrar latanbula ırelerek 
tetkikatıma devam edeceğim.,, 

M. Venizelos Y alovaya 
geliyor 

Atinadan verilen bir habere göre 
M. Venizeloa Selinikte yapdacak İp· 
tihabattan sonra Bagmolle• kaplıcala
rma gidecek, ıonbahara kadar orada 
kalacaktır. 

M. Venizeloa bundan sonra İsmet 
Pata tarafından vaki olan davete ica
bet ederek Y alovaya gidecek, orada 
bir hafta kadar kalacaktır. 

Muhtarlıklar Kalktı 
Yeni kanun teblig edildi, 
şimdiki muhtarlar sene 

lsonuna kadar çalışacaklar 
Belediye teşkilatı olan yerlerde 

muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lağv·ı 
hakkındaki kanun 
dün vilayete gel-
mi§tir. Buna göre, 
belediye teşkilatı ' 
olan yerlerde ma· 
halle muhtarlıklan 
ve ihtivar heyetleri 
lağvedilmiıtir. 

Muhtelif kanun· 
larla ve nizamna· 
me ve talimatna
melerle bu muh· 
tarlıklara ve ibtİ· 
yar heyetlerine ~e
ri imi§ olan va:zıfe 
ve oalahiyetler ya· Dahiliye Müste· 
pılacak bir nizam· §Otl Vehbi B. 
name ile belediye· 
lere, zabıtaya ve aidiyetine gör<. diger . ~ .... ,,., ., ... ,, '\ 

lstanbulda yeni inşaat durmadan ilerliyor . . 
• 
inşaata müsaade verilecek 
Şehirdeki inşaat plan 

kadar durdurulmuş 
yapılıncaya 
değildir 

Yeni kanun tebliğ edilince onun hükümlerine göre 
inşaata başlanacak. Müsaade vermemek şimdiliktir. 

Yeni yapı ve yollar kanunu Beledi
yeye tebliğ- edilinceye kadar, yeni ill§'l
ata muvakkat bir müddet için müsaade 
edilıniyeceğini evvelce yazmışbk. Ka
nunun bugünlerde tebliği beklenmekte
dir. Bazı gazeteler kanunun tebliğ edil
diğini, yeni şehir pliinı yapdmcaya ka. 
dar hiç bir inşaata müsaade edi!nıiyece
ğini yazmıılardır. Bu haber her tarafta 
bir teliııs uyandmnıt ve ali.kadarar: 

- Pli.n 10 senede yapılıraa 10 sene 
biç kimse hatta ba!IDI sokacak bir ev 
yaphraımyacak mı? diye endiıeye dÜ§• 
mütlerdir. 

Dün bu hususta Belediye reiı mua
vini Hamit Beyle ırörüıtük ve izahat 
aldık. Hamit Bey muharririmiz.e demit· 
tir ki: 

- Kanun henüz tebliğ edilmedi. Ge
lir gelmez tetkik edeceğiz ve icabına 
göre hareket edeceğiz. Evvelce yazdığı
mz ııibi, kamıa • edilip, esaolanna 
muttali oluncaya kadar inıaata müsaade 
etmiyoruz. Şehir pli.m yapılıncaya ka
dar müsaade verilmiyeceii doğru deiil· 
dir. Plan yapılmak için daha epeyce va
kit vardır. Yeni kanuna intizaren bazı 
hazulıklar da yapıyoruz. Kanun tebliğ 
edilince, bütün hazrrlıklarımızı ikınal 

• Bel<1diye Reis muauini Hômit B. 

etmİ§ bulunacağımız için, yeni kanun 
alık8ı111na göre derhal inıut müsaadeıi 
venneğe başbyacağız.'' 

10 mahkum dün bırakıldı 
Yeni kanuna göre cezalarını bitirmiş 

sayılan mahkumlar salıveriliyor 
Ceza kanununun bazı madde- tikleri neticesine vasıl olarak der-

lerini tadil eden kanundan istifa- ha! tahliyelerine karar vermittir. 
deye bak kazanmıt olan mah- llamat dairesi bu kararı hemen 
kUmlann dosyaları evvelce hük- hapisane müdürlüğüne tebliğ et-
mü aldıkları mahkemelere tevdi mit ve dün akşam geç vakrt bu 6 
edilmişti. Mahkemeler bu evrakı mabküm tahliye edilmitlerdir. 
tetkika batlamışlardır. Birinci ce- Bunlar kevser, Ali kızı Bedriye, 
za mahkemesi tetkikatının bitir- Osman k,zı Hatice, Leonidi kızı 
mit ve kendisine tevdi edilen mab Marika hanımlarla Mustafa oğlu 
kUmlardan altısının yeni kanuna Remzi, Davut oğlu Hüseyin efen· 
göre malıkUmiyetlerini ikmal et- (Devamı 5 inci sahifede) 

20 para için 2 yaralı, 1 ölü! 
Çarşıkapıda dün 20 para 3 kabadayıyı 
biribirine geçirdi ve bu cinayeti yaptırdı 

Dün öğleden 
sonra Çar9ıkapı 
civarındaki Yol
geçen hanı içinde 
tek bir 20 para
lık yüzünden iki 
kitinin yaralan· 
ması ve bir kiti
nin ölümile ne
ticelenen kanlı 
bir vaka olınuf· 
tur. 

Mahallinde yap 
tığmnz ta~ikat
ta göre cınayet 
kaçak köylü siga
rası satan iki Ö
aıerle Mehmet a
rasındaki aeçim
sizlik ve rakabet- Maktul Omer Yolgeçen hamnın içinde yatıyor 

ten doğmUftur. 
Tafsilatile anlatalun: Çartıka

pıda, harap bir han vardır. Yol
geçen hanı denilen bu hanın dara· 
cık odalarını bir takım terlikçiler 
ve ayakkabı dikicileri i9gal etmek 
tedir. 

H 1raıına'1 önünde ömer ia-

minde biri sık sık dol ... ır ve emni
yet ettiği kİm8elere kaçak köylü 
sigarası ve sigara kağıdı satarak 
geçinir. Ömerin gene Ömer ismin
de diğer bir arkadatı vardı!• .• 

Bu iki öm,rler, gılya terlik~ıdır
ler. Fakat son zamanlarda lf ol

(Devamı S inci ıahifede) 
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PaJiıahaı iltifatı.-. Saltan Murı:ulın po•ta kuflan. - Casm m~? 
'Acıcı mı? - AIHliil1-it, nanl ıııe nerede yat«rtlı? Muhııful«Tl, hu
metçileri kimlertli? 

Hünkar yanrlerindea 8efikta, mu· 
hafızı Ferik Vuıf Pqa. muhafız met· 
bur (Yedi aekiz Haaan P.,.) lllı:abi· 
le maruf Hacı Haaan P.,.dan aonra 
patlitalıım en çok emin olduiu bende· 
gandandı. Valide Ye haremi cihetin· 
den haremihümayuna pek eaki taallUk 
ve münuelııeti oldu;.mdan Sultan Ha· 
midinı auretibuausiyede teveccüh ve 
itimadına mazhardı. Haddizatında 
kendiai iyi kalpli, inaaflı bir adam o· 
lup zuliim ve gadre alet olmazdı; za
bıta vazifeaini bihakkın ifa ederdi. 
Muhafız Ferik Vaaıf P.,.nm Ermeni 
Patriği Ormanyan Efendinin evinin 
kapısına bırakılan av kuflannı ihmal 
etmeyip içlerini kemalütina ile mua· 
yene ebneai "mem.nuniyetitahane,, yi 
mucip olmuıtu. 

Hadiıeden bir kaç gÜn aonra Viaıi" 
P a~ayı gôrmiqtüm. Benim, tarafışa: 
haneden bu mesele için Patrik Efendı
Y<' gönderilmit olduğumu biliyordu. 
Oturmuş aohbet ederken Viaıf Pa

~a, hünki.r1n iltifatını ve ayni mesele· 
ye tema& eder beyanabru anlattı. 

vasıf Paşa aynen fU aözleri .öyl ... 
ınişti: 

- Bu çartamba geceai sabaha ı.ar
'' Beşiltta§ iç aokaklarmda ve YıHı~ 
caddelerinde devriye vazifemi bitir
dim, aaraya girdim, Koltukkapıda 
bekçi ve tüfekçi arakadqlarla bet on 
dakika dinlenerek bir sabah kahvesi 
içtim. Henüz tafak aöküyordu. Veli
nimet, benim, orada bulunduğumu ha
ber almıt, huıuai daireainin bekçisi 
Abdullah Ağayı göndererek beni ça· 
ğ ırtmıştı. Gittim. Daima yatıp kalk
tı ğı küçük evin, yatakodası penceresi· 
n ı açarak seliim ve iltifat buyurduktan 
·onra: 

- Patrik Efendinin baneai kapısı· 
na bırakılan avların içini açmak ve 
mazruf varakayı bulup çıkarmak su
ret ı le gösterdiğiniz gözaçıklığmdan 
memnun oldum. Avcılık Avrupada ve 
bizde çok mühim ıiyaai hadiselere 
cevelangah olmuı bir eğlencedir. Hü
kümdarlar, av veaileaile biribirlerile 
mahremane cöriifürler 'Ye itlerini gö
rürler. Fesatçılar da bundan türlü tür
lü. iatifade edip atlarını pi.§irirler, iate
dikleri yerlere haberlerini uçururlar. 
Babam ve amcam zamanlarında aayt 
ve ikarlar veaileaile neler olmuıtu. 
Oıküdarda Altuni Zade aemtinde 
komıu yolunda kain Validebağında, 
mahsuaan inp olunan ve her tarafı 
maruf Sevre çinilerile tezyin edilen ve 
Av kötkünde ecnebi deTlet aerilerile 
öyle mülakatlar, sohbetler olmuıtu ki 
bilseniz l&J&r kalırdınız. Bizim bira
der Murat Efendi, şehzadeliğinde 
Karbağalıderedeki kötk\inde oturur• 
ken eıki kadeh arkadqlanndan Dok· 
tor Kapilyon Efendi ye Murat oğlu 
Mıgırdıç Bey marifetile çulluk kutla
rını yaban karatavuklannı havi av 
çanialan derununda o zanıanki Genç 
Osmanlılar Cemiyetinin mektuplanru 
küçük kıt'ada gazetelerini taııttmrdı 
ki Zaptiye Nazın Hüanü Pata ve Mi· 
rafay Hafız Bey, bunları mükerreren 
derdeat ederek foyalannı meydana çı· 
karmıştı. Sizin bu seferki yaptığınız 

luıtfiyat miillaaebetile o gWaleri habr· 
ladun. lıte Zabıta amirleri, memurla
n böyle olmalı, gözünü dört açarak 
it görmelidir. Berhurdar olunuz! 

Diyerek tarihi beyanat ve ikazatta 
bulundular. 

Sultan Hamit, bunda hakl17dı. ÇÜn
kü bir aene evveliai, matbuatlecnebiye 
mütercimlerinden Apik Pertev Efendi 
ile zevcesi Madam Ortanı Pertev tara· 
fı.ndan vukubulan sadıkane ibbarat 
üzerine, hanelerinde kiracı bulunan İ· 
ki ecnebinin, &Ycdık bahaneaile müte
madiyen Karadeniz bofazmm Rumeli 
Feneri sahillerinde Karaburun ve Kil
yoa, Termoa ve Karaafaca kadar gezi
nerek oraların mükemmel, muntazam 
krokilerini aldıklan, haritalarmı yap
bklan anlaıdmııtı. Takiplerine gönde
rilen tam tertip zağarlı, çantalı, şık av 
cıkıyafetli memurlar marifetlerile ca
sua avcılar yakalanmıt. urları meyda
na çıkarılmıştı. 

Paditahın Vaaıf Paıaya va.ki olan 
iltifat ve ikazları boş değildi. Nitekim 
bu hadiseden bir hafta aonra Dahiliye 
Nezaretine bir iradeiseniye tebliğ, bu 
iarediseniye ile, aaydıbahri ve berri 
muameli.tı hakkındaki nizamnamei .. 
mahauaun tamamiitatbki ve ruhsat tez 
kerelerine fotoğraf ilaakı ve tezkere· 
siz avcrlığın şiddetle men'i emrolun· 
muıtu. 

Bu huauata, gerek latanbulca, ge· 
rek vilayetlerce sıkı takyidat ve kont· 
rol konulması da ayrıca emrüferman 
buyurulmu,tu. 

Hünkar, ıehzadeliğinde avcılık et
mit ve çok gezınit. dolatmıt ve kimbi· 
lir avcılık bahaneıile ne itler yapmıf, 
beceı ınit olacaktı ki Ormanyan Efen· 
dinin evine bırakılan av kutlanndan 
ıüphelenmitti? 

Hünkarın, Vaaıf Pata le konuıtuğu 
mahal küçük mabeyin binaımın sağ ta
rafında zeminden bir metre yüksek
liğinde, üç oda, bir koridor ve bir ban 
yotuktan ibaret mütevazı, baıit bir ev· 
dir. 

Bu dairenin yatakodaamdan, pek 
zarif bir camekan teklinde açılan bir 
pencereden hünkirm aevgili gövercin
lerinin afiyaneleri, höcreleri göriilür. 

Sultan Hamit, bu dairede yatar, kal 
kar, oturur, çalışır ve yaşardı. 

Bu evin bqlıea sakinleri bizzat ken
disi ile mevrua enıektarlarmdan Ce
malfer kalfa ve kUfÇU Ali ve bekçi Ab 
dullaB Ağadan ibaretti. 

Cemalfer kalfa, çok temiz ve çok 
sadık miiffik bir daye, bir dadı gibi 
Sulta~ Hamide bakardı; geceleri, o
nun karyolaaının ayakucuna doğru ya 
tağmı aererek' paravan arkasmda ya
tar, aabahlan erkenden yatağını top· 
lar, hizmetlerini yapardı. 

Diger musahipler, mabeyinciler, tü
fekçiler, hariçteki nöbet odaımda bu
lunurlar, hünkar emrettikçe huzuruna 
çıkarlardı. 

Bu dairenin ikinci katı da vardı, fa 
kat merhum, daima birinci katta ika
meti itiyat edinmi!ti. 

(Arkası uar.) 

r Yarın: 

İstanbulun geçirdiği bir tehlike 
-ı-

Bulgarlar da kunıltlanıyorla r! - · Taltif edile" Ek•arh Elen
eli. _ Papaalar, mektep muallimleri, ••kıyaya rehberlik ediyor· 
far. 

Bozüyük 
Fabrikasında 
Yangın - ·--

Evvell<i gün Bozüyük 1<ereste 
fabrikuında talatlarm tuW.muı 
ve o sırada esen rüzgarın 'iddeti 
yiızünden az zamanda tevessüü 

net;cesinde çıkan bir yangında 
müdüriyet dairesi tamamen yan
mıştır. Yangın hakkında Bözüyük 
ten tafsilat istededik. Aldığımız 
t~lJtaf tudur : 

BOZOYOK, 28, - Pek tiddetli 
!sen rüzgarın fabrika ci.anndaki 
tala•lardan kıvilcim düttüğün
clen, yangın çıkmıt ve otuz dört 
l>in lira ıigortalı müdüriyet, kalem 
ve müstahdemin odalan bütün et
ya>i le yanmıf. Yangın Bozüyük 
i)tlecek itfaiyeainin azami gayreti
le etrafa ıirap!t etmeden aöndü
riilmüttür. __ ....,.... __ 

Cevdet Kerim Bey 
ANKARA, 28 (Telefonla) 

Şehrimizde bulunan Fırka Reisi 
Cevdet Kerim Bey lstanbula hare• 

ket etmiftİr. 

Ankara istasyonu 
ANKARA, 28 (Telefonla) 

Ankara istasyonu ve yarış yeri için 
yapılan plan müsabakasında İtal
yan tebaasından Mösyö Viyetti 

Selanik intihabı 
M. Venizelos ta Sela

niğe gitti 
ATINA, 28. -, M. Venizeloa 

bugün Seli.niğe gidecektir. Sela
nikteki libral partisi klübü M. 
Venizelos'a istikbal için hazırlık 
yapmaktadır. M. Venizeloıı orada 
mühim bir nutuk irat edecektir. 

ATİNA, 28. - Selanikten veri
len habere göre hük\ımet, Selanik 
Poıta ve telgraf memurlarını, nau
halefet partisine müsait da·t'ran
d!klan için azletmi,tir, Muhalif
ler hükumetin bu hareketini bir 
r~:ralet olarak telekki etmektedir. 

Dançigde matem günü 
V ARŞOV A, 28. A. A. - Pat a

jansı Dançiğden haber alıyor : 
Ayanın verdiği bir eınire göre 
Verıay muahedesinin dönüm yılı 
günü, Dantçiğ resmi dairelerinde 
bayraklar yarıya kadar çekilecek
tir. 

Milletler cemiyeti yüksek ko
miserliği müdahale etmİf ve ayan 
meclisinin, bu emirnamenin 1931 
eylulünde Milletler Cemiyeti kon
seyinin aldığı karara muhalif ol
duğunu bildirmittir. 

V ARŞOVA. 28. A. A. - Pata
jansı Danciğden haber alıyor: A
yan, açık havada siyasi tezahürler 
ve mitingler yapılmasını yasak e
<len emirnameyi kaldnmr~trr. 

HARiCi 
Hugenberg çekildi 

Alman millicileri de Nazi
lere iltihak ediyorlar 

BERLlN, 28. A. A. - Volff a
jansından : 

Alman iktisat nazın M. Hugen 
berg iıtifaamı tekrar reisicümhu
ra göndermittir. 

M. Hugenberg'in iıtifasmın, 
milli alman cephesinin arzusile da 
ğılmaaına eebep olacağı tahmin 
ediliyor. 

BERLIN, 28. A. A. - M. Hu
genberg'in iatifaaı, milli alman 
cephesinin arzu.sile ortadan kalk
ması demektir. Bu münasebetle, 
bundan sonra, artık yalnız Alman 
tarın bir tek cephesi olacaktır. 

Milli Alman mebuslarının, mec 
liste nazi tetekküllerine bağlana
cağr söyleniyor. Matbuat bürosu 
bu anla,ma münasebetile malu
mat veriyor, bu malllmata göre 
eski milli cephe azaları, milli al
man mücadelesinde silah arkada
şı olarak teli.kici edilecekler ve 
nazilerle ayni haklara, sahip ola
caklardır. Siyasi cürümlerden do
layi tevkif ed!lmi• olan milli al
man fırkası azaları derhal bnakı 
lacaktır. 

Von Papen neden Romaya 
geliyor? 

PARlS, 28. A. A. - M. Yon l>a 
pPn'in yakında Romaya yapacağı 
seyahat gazeteleri fevkalade ala
kadar etmektedir. Gazeteler, Al
man b~vekil muavininin bu ıeya
hatindeki maksadın ne olabilece
ğini tahmine uğrafmaktadular. 
Gazeteler, Von Papenin Hitlerci
!erle katolikler arasında çıkan ih
tilafı ve haaıl olan gerginlik dola. 
yısiyle daha ziyade Vatican'ı zi
yarete gitmekte olduğunu yazıyor 
!ar. Mamafih Petit Parisien gaze 
lesinin Roma muhabiri, bu eeya. 
halin dörtler misakının imzası 
keyfiyetiyle alakaaı olup olmrya • 
cağı süalini sormakta ve bu mi
:ıakm Berlinde, Pari~ ve Londra
dakinden daha gayr i müsait bir su 
rette kartılanmı• olduğunu kaydet 
mektedir. 

ROMA, 28. A. A. - 1 M. Fon 
Papen Romaya gelmittir. • 

M H . l •. b" b t • • ıt er rn ır eyan1ıamesı 

BERLlN, 28. A. A '.--"VôJff a- I 
jansından : · d • 

Batvekil M. Hitler, R~1ik Miğ
ferliler te,kilitmm milliyetçi sos· 
yaliıt hareketine dahil olmaları do 
layrsile netrettiği bir beyanname 
de bilhassa diyor ki : 

" Almanyayi 30 değil, fakat yal 
m2 bir tek hareket kurtarabilir. 
Alman milletinin İstikbali ayrı ay 
r. ısteklerin bir tek dileie uyma· 
srna ve mücadele hareketinde bir 
araya gelmelerine bağlıdır. 

Milliyetçi sosyalist hareketi Al 
manyaya tek ve mütecanis bir ni· 
zam ve tetkilat vermek için bir· 
çok te~kilatı, bir değerleri olup ol 
madığına bakmaksızın - dağıt· 
ma~a mecbur kalmıştır. ileride ye 
ni teşkilat ve yeni gruplar vücude 
getirilmesine de müsaade edilmi· 
yecektir." 

Bu sözlerden sonra M. Hitler, 
Çelik Miğferliler tetkilatr men· 
suplarını halkçı milliyetçi soıya· 
list hareketinin yeni azası olarak 
seliimlamışbr. 

Berlin Üzerinden uçan 
tayyareler 

BERLIN, 28 A.A. -Yan reımi bir 
tebliğe "Öre Bertin üzerinde uçan tay· 
yareleri birçok kimııeler gönnütl ... , fa· 
kat hi~biriai tayyarelerin kime ait oldu· 
ğunu bilc!irecek tarzda malGmat vereme
miftir. Teblit, bu tayyarelerin Alman 
tayyareleri olamıyacağını bildirmekte· 
dir. 

Esrarengiz tayyare 
LOS ANCELOS, 28 A.A. - Tayya

reci Y ames Haimibp geleı:elı ay Los 
Ancelos' da yapdacak tayyare 1!"1:iiine 
pfılacak derecede ıür'atlı ve ' Eararen• 
giz tayyare" adlı bir tayyare ile iıtirak 
edecektir. 

Lindbergin yeni seferi 
PHILADELPHIE, 28 A.A. - Avru

pa'ya bir bava yolu tesbit etmek iıtiyen 
Lindbergh, Danimarka şilplerinden Jel
ling gemisini üısülhareke olarak kulla. 
nacaktır. 

Lindberıh'in tayyaresi yarın faniye 
yüklenecektir. 

Yeni Alman mektep 
• • gem ısı 

KIEL 29 A.A. - Alman donanma
aının yeni mektep gemisi Gorche F ete, 
dün servise ithal edilmittir. 

Amerikada içki 
ALBANY (Neqork hüküıneti dahi

linde) ?8 A.A. - içki yasağının tama
men kaldırılması dün tasdik edilmittir. 

M. Pajnleve iyileşiyor 
PARIS, 28 A.A. - M. Painleve'nin 

sıhhatı iyileş11Kkte devam ediyor. 

ABERLER 
Amerikada 
İşsizlik azalıyor 

Refah devrinin avdet 
edeceği kanaati var 

NEVYORK, 28. A. A. - Ame
rikada refah günlerinin geldiği 
kanaati vardır. Birçok sanayi va
ziyetlerini iyilettirmitlerdir. Bu 
İyiliğin ve fiat yüksekliğinin de
vam edip etmeyeceği ıüali sorul
maktadır. Hükumet ticaret ve sa
nayi faaliyetinin süratle inki.af 
etmesi ve umumi hizmetler i•leri
nin ilerlemesi için çalı,maktadır. 
Hükfunet itçi kullananları günde
likleri artırmağa, mümkün olduğu 
kadar ipizliğe mani olmak için İf· 
çilere çok i• vermeğe te.vik et
mektedir. 

Amerika İf federasyonu bugün 
İşsizlerin 12 milyon olduğunu tah 
min ediyor. Bu miktar, son mart 
ayındakinden bir buçuk milyon az 
dır. 

NEVYORK, 28. A. A. - Sana
yi kontrolü kanununun tatbikine 
memur olan ceneral John Simon 
i~çiler için asgari bir gündelik ha
remini baremini kabul ettirmek i 
çin bütün salahiyetini kullanaca
ğını bildirmiştir. 

Bundan ba,ka müstahsillerin 
lüzumundan fazla kar etmemele 
rini temin icin bazı mamulata a· 
zami fiatlar-da koyacakbr. John 

Simon dün bir tolantıya riyaset et
miftir. 

Bu toplantıda fU meselelerin le 
hine tetkikler yapılmıftll'. 

1 - Asgari 10 dolardan 11 do 
l:ıra kadar olmak üzre 40 saatlik 
haftanın yapılması, • 

2 - Yrdımcı 100.000 ifÇi kul
lanılması, 

3 - Çocukları çalıştırmanın 

kaldırılması. 

Danimarka - Almanya 
KO~ENHAG, 28 A.A. - Başveki

lin fikirlerini yayan "Socialdemokraten" 
gazetesi Alman Schleswig'nde bulunan 
Sendeberg tehrinde aldığı bir telgrafı 
neşretmiıtir. Bu telgrafta 2000 ıoıyaliı
tin bu şehirde yaptıkları bir toplantı· 
dan bahsedilmektedir. 

Mebuslardan M. Nielson bu toplantı· 
da söylediği nutukta ~ilha,_sa demiştir 
ki· 

'"Hududun bugünkü bal ve ıeklile 
kalmasını İ•rarla isteyoruz. Almanyada 
bugün mevcut hali andıran herhangi 
bir vaziyete kartı mücadeleye giriıece
ğiz. Ve milliyetçi aoıyalistler kendi top· 
raklarımıza ""okmamak için etimizden 
gelen her ıeyi yapacağız" 

Bundan baaka bu ~azete Alman 
gençliğinin ~izliden llİzlive Mkeri hazır_ 
!ıklar yaptığını ve askerliğe bazırlandı
ğmı bildiren bir cok haberlerce neşrede
rek diyor ki: -

"Danimarka bugün kendi•ini müdafa
a imkanını malik buunmuyo~. Başvekil 
hududu o aurelle mubl\faza etmelidir ki 
ahali cenuptan gelecek başı bozuk as
keri kafilelerin istila•ına be~ an uğra
mak korkusundan artık kurtulsun bu
gün batvekil böyle hir vazife ile karşı· 
!aşmaktadır. 

Fransız hava ordusu 
PARlS, ?.8 A.A. - Havas Ajansın· 

dan: Ayan meclisinde hava nazın M. 
Cot, hava nezaretinin tensiki projesini 
vemıiıtir. Bu proje hava ordusunda ka
bil olan en geniş mikyasta vahdetini te· 
min edecektir. ' 

Bahriye nazın M. Lcu~es bava na
zırına yardımını vadetmiştir. Ayan, hü
kUmetin tavıiyeıi üze.-ine projeyi tadi. 
lit yapmadan kabul etmiıtir. 

24 tayyarenin hareketi 
yine kaldı 

ORTEBELLO 2& A.A. - Dün fi. 
lotila'nm bu aabah lralkaca~ zannedili
yordu Ve jeneral Balbo, bir haftadan. 
beri Ortebello'da bekliyen 811 kadar ıra· 
zeteci ve fotografçıyı safakla beraber 
çağırtmıttı. Filhakika ıaat ~. ~e ~bo 
ile tayyareler m~danında .goruttüler ve 
ıinema makinelerı çalıtmaga baıladılar. 
Tayyareciler ıayyarel~ine bindiler ve 
hareket emrine beklediler, saat S de, Je
neral Balbo, kifi ~tar~ İyi hava ha
berleri almadığım aoyledı ve filotila bu
gün kalkmıyacaktır. 

Belgratta yeni bir dava 
BELGRAT, 28 A.A. - Anla Ajan

sından: Hükumeti muhafaza -'>keme
si, yarın tekaü.t piyade mülizimi Jura 
Jronka ile on bır arkadaıını muhakeme
ye baılayacaktır. 

Maznunlar geçen ilkbahar merkezi ı. 
talyada Zara'da olan tethitÇi Emeta 
Ouıtacha letlıilitına girmekle itham o
!unmaktadırlar bunlar gizli olarak ve 
dahilde b.rgaf&lık çıkannak maluadi
le ltalyadaa Yugoılavyaya ailih ve cep. 
bane va be,anameler ıokmuılardır. 
lallrbdnatukand ne• a ranlarmiokzlıi • 

Sarre'da bayraklan ya
nya indirtmediler 

' SARBRUK, 28 A.A. - arre mınta-
lcası idare komisyonu Veraaı1letı muahe
desinin imzası gü_nünün yıldönü.mü mü
aıebetile bayrakların yarıya indirilme
sine müıaade etmemiştir .. 

Saarbrukcker Zeitng gazetesi idare 
komisyonunu Franı1z taraftarhğile it
ham eden bi" yazı nesrettiğinden dola
yı hir hafta müddetle kapablmı,tır. 

D 
Maarif müsteşarı çekiliyor, 
geni müsteşar kim olacak? 

'ANKARA, 28 (Telefonla) - Ahvaluıhhiyesinin müsaatleaizlfği 
haaebile vazilesintlen çekilecek olan Maarif Müalflflln Salih Zeki Be
yin yerine tayin edilecekler meyanınc1a Talebe müfettifi Cevat, Talim 
ve Terbiye Heyeti aztUıntlan Aıııni, ilk teclruat Umum Mütliirü RtJ6lP 
Nureclclin Beylerin isimleri zikreclilmektetlir. 

Yeni müsteşann bir kaç güne katlar tayini muhtemeltlir. 
• 

ismet Paşa Ankara Sanatlar 
mektebinin sergisini gezdiler 

AN KARA, 28. A. A. - Ba,ıııe kil lmıet Pava Hazretleri bugün An· 
kara sanatlar mektebinin •ergi.ini gezmi1Jler ıııe intibalarını serginin 
defterine: 

" Talebenin çalışkanlığından ve zevklerinden memnun oltlum." 
c!:3•e kayit buyurmuflardır. 

Başvekil Hazretleri sergiyi ziyaı·etle kalmıyarak mektebin bütün 
atelyelerin dolQfıp görmüfler, müd iirlük odaa,ında bir müddet dinlene· 
ıek mektebin ihtiyaçları çalışma İstikametleri ıııe talebenin kabiliyeti 
etrafında müdür ıııe muallimlerclen malılmat almıflarclır. 

ismet Paşa Hazretleri hrubihal!erincle sanat mektepleriyle hayat 
l'e memleketin umumi iıtikameti a ra.0 .nda irtibat ıııe intibak olması za. 
ruı etine ve sanat mektebi mezunla rının serbest hayatta ve sinai mües
seselerde muvaffak olabilecek bir kabiliyette yetİftirilmesine verdik
leri ehemmiyeti ue memleketimizin sanat mekteplerinden beklediği 
hizmetleri bilhrusa tebarüz ettirmi fferdir. 

Başvekilimiz mektepten ayrıl maclan talebe ile ve ayrıca bu sene 
l<i mezunlarla birlikte resim çektirmişlerdir. 

Heyeti teftişige reisliği ve talim 
ve terbiye dairesi geni azaları 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Yeni tqkilat kanunu mucibince 
Maarif Vekaletinde ihtas edilen Heyetiteftİfİye Rei.liğine Rıdvan Na
fiz Beyin, Talim ve Terbiye Dairesi azalık/arına ela Kazım Nami ve Se
lim Sırrı Beylerin tayinleri ali tasti ka arzeclilmiştir. 

Yüksek tedrisat U. müdürlüğü 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Yüksek Tedriıat Umum Müdürlü

ğünü ifa etmekte olan Nadir B. bu vazifeden ayrılmı~tır. Kendüi mu• 
allimlikle istigal edecektir. 

Ceraim istatistiği hazırlanıyor 
ANKARA, 28 (Telefonla) - istatistik Umum Müdürlüğü birce

raim İstatistiği hazırlamaktadır. 

Şehit Ali ağanın ailesine 1000 lira 
mükafat dün verildi 

BURSA, 28 (Telefonla) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. refaJıa. 
tinde Kalemimahsus Müdürü Ekrem B., U,ak ve Bursa Belediye Re'is
lerile Halkeui Reni olduğu halde saat on buçukta Çungura gitmif ue 
soyganda şehit düfen Ali Ağanın ailesine bin liralılc miilcôlatc Vali Zey
neliibidin B. vasıtasile verdirmiıtir. 

Zeynelabidin 8. köylüyü toplıyarak parayı ailuine vermif ve cüm
huriyet hükumetine sadakat gösteren bir kahramanın hükılmet tarafın
dan mükalatlantlınldığını söylemiştir. 

Vekil Bey bundan sonra Uludağa çıkmıı ve öğle yemeğini orı:ula 
yemi,, bir müclclet istirahatten sonra karlı mıntakaya kadar gitmiftir. 
lhır.saya'"'1d ! etlen vekil bey yediyi on geçe Yalovaya hareket elmİıftir. 

Ôlümle neticelenen bir eğlence 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Berberi erin Çe,mealtma yaptıkları tenezzü

he istirak eden ve •on tlerece sarhof olduktan sonra oratlan bir yelkenli 
ile iz.mire geri dönmek istiyen Osman, Bohor, meyhaneci Tevfik Çaıııuır 
Rizeli kayıkçı Haydar Efendinin sandalına binmiflerclir. 

Fakat sandal bir parça yol aldıktan sonra deıııri/mİf, içindekiler deni· 
ze dölrülmüşlerclir. Bunlardan Osman bütün gayretlere rağmen kurtarı
lamamış, boğulmuftur. 

Digerleri avdet etmekte olan terı ezzüh ıııaprıru tarafından kurtarıl
m.,lattlır. 

Cenevre içtimaları 
Tehir edildi 

Umumi içtimalara birinci 
teşrine bırakılıyor 

CENEVRE 28 CA.A.) - Silihlan 
bırakma konferanaı toplantm ancak ya
nın saat sürdü. M. Henderaon kıaa bir 
nutkunda ıili.hlan bırakma iti vaziyeti· 
nin değitmemit olduğunu bildirdi. 

CENEVRE 28 CA.A.) - M. Nado
lny'nin itirazlarına rağmen konferans 
bürosu M. Hedersonun teklifi üzerine 
umumi komisyondan konferansın 16 bi
rinci tqrin 1933 e kadar tehir edilme. 
ıini iıtemeğe karar vennittir. 

CENEVRE 28 (A.A.) - Konferans 
mehafili büroda temıil edilen devletler 
tarafınd;.,. tehir karannm hemen itti
fakla ve kolayca kabul edilivenneıinden 
hayret eder gibi olmut~r. ~~n heye
ti murahhaımın daha !iddetle ıtiraz ede 
ceği bekleniyordu. Bi~ ~ten, '!f· Ma 

dolnynin Alnıanyanın ıtirazını nazık bir 
tekilde aöyliyerek teklifi reye konul
maamı latemeyİti nazarı dikkate çarp
mııtır. 

M. Madolny, M. Henderson'a müra· 
caat ettiği devletlerin ıırelecek celaeler• 
de anlatmalı kabul edip etmediklerini 
aormuttur. M. Henderson bu devletle
rin sadece ve ancak müzakerelere iıti
raki vadedilmit olduklarını bildirmiıtir. 

Bununla beraber,Alaman heyetinin,Al· 
man matbuaba Fransa, lngiltere ve A· 
merika'nın mevhum va.itlerinin ehemmi .. 
yetinden baı.aetmiştir, Fakat bu Alman 
heyetinin dün Cenevrede almıt olduğu 
vaziyeti Alman efkirı umumiyesine izah 
için yapılmış hir tefsir gibi görünüyor. 

PARIS, 28 .A. A. - Gazeteler, ıilah 
ları bırakma konfe:!""anım tehiri havadisi 
ni sad•cc kaydetmekle iktifa etmekte. 
dirler Bu tehir kararı öteden beri bek
lenmekte idi vr. kati surette akamete 
mahkUm bir takım münakaşa ve müza
kereler yapmaktan iıe konfcran•ı tehir 

Nazi bombalan 
Avusturya Nazileri suikast· 

ler mi hazırlıyorlar? 
VIY ANA, 28 • .A. A. - Bu sa· 

bah, Tyrol vilayetinde, Kufstein' 
da polis altı _bomba bulmuftur. 
Bombalardan beti 20 kiloluk, öte
ki 10 kiloluk idi. Bombalar bele
diye binasının dıvanna konul
mustu. Bombaların içindeki patla 
yıc; mad~elerle 8 metre uzunlu
ğundaki fitili yalnız Almanyada 
yapılan maddelerden olduğu an
latılmıttır. 
Bombaların yanında, Almanya 

da Hitler' cilerin kullandıktan 
Mavzer modeli bir tabanca ve İ· 
çinde bir gömlek ile öteberi bulu
nan bir çanta da bulunmuştur. 
Bombaları, mutabaaaıalar parça
lanmıtlardır. 

ViYANA, 28. A.A. - Dün ak
tam iki Hitlerci, bir patlama neti
cesinde evlerinde ağa surette ya· 
ralanmıtlardır. Verdikleri izahat. 
ta, gazla kaynıyan bir kabın pat
ladığını aöyle1nitlerse de, polis, 
kendilerinin bir bomba hazırlar
ken yaralandıklarını zannetmek
tedir. 

VlY ANA, 28. A. A. - Klagen
funt polis Hitlercilerin gizli bir 
toplantısını basmıştır. 19 kişi tev
kif edilmiştir. 

etmek daha ziyade temenniye fayan bu
nuyordu. En ziyade hayret uyandıran 
cihet, alman heyetinin tehir karanna 
kartı şiddetle mücadele edeceğini iliı• 
ettikten •on•a tehi,. teklifine kola}·lıkla 
taraftar kesilmesidir. 

1 
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Kendimizi aldatmıyalım! 
Bugünlerde giimrüklere uğramadan 

ıelen ecnebi malları araaında bir çok 
it adamlan ıözümüze çarpıyor. 

Bunları pek bkı:nnda ıitmiyen ba· 
11 ilim, idare ve belediye malı.iııeleri
llİn batma getirip istifade edecefiz. 

Üniversiteden itfaiyeye, madenci· 
likten konservatuvara kadar b1r çok 
it ve aan'at tubelerimiz bu mütehaa
aıalarm elinde tam A"1'Upai bir tekil 
alacak. 

Mülkiyeden çıktığım sene bir kaç 
arkadqı Dahiliye Teftiı Heyetine 
~etirilen (Grev•) isminde bir lnıi
lı~ müfettiıin yaDJna tayin etmİfler
dı. lngiiiz müfettiı ayda albn olarak 
Unnederim, bet yüz lira alıyorcln. Bir 
de Didiı isminde lnıilis erkiııiharbi· 
yeıinden, .fakat sivil bir müfetti§, bu
na muavinlik yapıyordu. 

1 
'!"ürk Mülkiye Müfettitleri vilayet

~rı. geziyor, en hücra yerlere kadar 
ııdiyor. Her idare ıubeaini kontrol 
ediyor ve paket paket rapor yazıp 
merkeze gönderiyorlardı. 

Bütün bu raporlan merkezdeki bir 
kaç genç okuyor, lngilize anlabyor. 
o. da "töyle yapılam, böyle yapılım,. 
d~ye raporlara birer tezkere ili.ve e
dip Talat P&f& merhuma ııönderiyor
du. 

Bütün bu raporlar Anadoludaki 
?>emurların kifayetaizliltinden, idare 
'§lerinin intizamaızlığmdan, nüfu 
tapu, ve inzibat dairelerinin -rı·· 1

' I ' d . .-~,an
ıgın an, hele hapııhanelerin a 

c!'k halde olduklanndan, ııhhi tcı~":· 
latt_an eser bile görülmediğinden ~t ~-
&ediyordu. a · 
. lngiliz Başmüfettq, Mülki .. 
tıılerinin bin zahmet b" ye Mufet-ve ın d"kk ı Yaptıkları bu kontrol! . ı at e 
d ere aıt d 
oıya raporları tere·· oıya .. , . ume etti . H 

.. rıne ne yapınak I"' nr. er 
ret ederdi. azungeldiğini ita· 

Bütün bu rapor! 
netice verd"'"· ardan birinin olıun 

d ıgı Yoktu Ç"-•~ . 
a ama ve Par . •. unau her teY• 
du. aya ıhtıyaç göateriyor-

Bu alak zl &eden ea . aa1 . ıktan yana yakıla bah-
lat PR .. lu vahlılerden Hamit Beye Ta

-.- ıner um b · .. "ermiş: ır ııun tu cevabı 

- Aldırma• C Yıı. Keyfi b · reva parasını ahyor 
Be ne akam• 

ı-eket m h · 
Cı-evı te Di .u ar-;.ı.e patlak verdi, 
tazminat ta d;ı te u•te binlerce lira 
Muhacirin M'-a~~~ ııittiler. O zaman 
Beyefend · b uduru olan Şükrü Kaya 
dn-. &anır~ u vaziyeti hatırJıyacaklar-

a,,..,,_ ~ ~ ~ 
b -.,..,. de T elerİD\izde 1 ~ idare ve belediye fU• 
!"'Palı ın-ı n hır çofunun baıma Av
•htiyacu.:' eha111s getirtiyoruz. Buna 
nıe1ıni cd~~ da vardı:r. Fakat çok te
da (Grev ) ?' ki bunların raporları 
tı edilın-~ 111 tezkereleri ııibi haaı:ral-

M ~oın. 

d
.. emıtiyet ri ı· , ___ ... ! . k d 
ıun ede d ~ ı ,._.., en- te a • 

raınıı b 11
• evrın idareimaalahat mi· 

enı-·--. 1 reli B""yük' .. Ce.deleli . -:-""ış e . u ,... mu-
olaıı .. bı:r inkılabın kahramanlan 

cumh · böyle b" ~yet devlet adamlarmm 
den .. ır mıraıtan nel'Tet edeceklerin

K fUP.he~ yoktur. 
endımızi aldatmıya ne !Uzum var! 

Burhan CAHIT 

Seyrisefainden açıkta 
kalacak memurlar 

Seyriaefainclen açıkta kalacak me
mur ve müıtahdemlere buııün tebliııat 
yapda"."kbr. Yeni müdürlükler cu
marteaı sabahı faaliyete başlıyacaklar
dır. Akay idaresi, köprü bqmdaki bi
naya tqınınıya baılamıtbr. 

Rusyaya giden heyet 
Anadoluda te~iı edilecek fabrikala

ra alm~cak makıneler için bir müddet
tenberı Ruıyada bulunan heyetimi· . . 
d.. d • ) zın 
~n av et etını' o aeağnu bir refikj. 

llıız yazmıştı. Heyet, dün gelmem· t · 
7 temmuzda avdeti beklenmekteci~ ır. 
kı•a haberler ır. 

.. • Ali lktıaat Mecliıine ittirak etmek 
Vzere Ticaret Oda11 Umumi Katibi 
. ehbi B. yakında Ankaraya gidecek. 

tır. 

d • Rua Sefiri M. Suriç dün Ankara. 
an şehrimize gelmiştir. 

( BORSA l 
Ot Bankaauıdan alınan cetveldir) 

28 HAZİRAN 1933 
Akta m Fiatları 

istikrazlar 
latikr•z dahiH 98,25 
1'333 l•tikruı 95 
Ş•rk d, 101tarı i7S 
f\ . Muvahhide 
Kupouıuz 
(•umrUkler 

ı TahTillt 
Er .. ai 11,40 

Sa1di mahi 
Bajdat 
T. aakeriy• 

Elektr;ı. 
Tram .. a,. 
Tiael 

51. • Rıhbmı 
11,'75 }\ 
7.- nadolu 1 

11.715 .. ili 
7,7S "' .. •il lııu. 

ESHAM•• 
1 ı Bankaıı Na• T •1efon 
ma 9,50 Bom on ti 
.. ,. Hamilin• 9,50 T ... ı..01 
" " Müeıaia 102 y,a.. "' •nto 
""-nadolu Hiaıe 2.5.10 ltih.at de,.. 
Tram .. ay 51. Şuk dey. 
lteji 3,60 Bal7a 
ş,r. hui7e 15- Sark a "&& 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 
ı.. • .ı.. 
Niiyorlı: 

12,06 Prai 
7175 Vi,.ana 

60 Madrit 
90036 S-lia 

3311825 
81.015 

2,45,llO 

Vi,.aaa 
Petl• 
s.ı ... t 

Mi1an 0 

11..;ıı. • .ı 
J\tib& 
Cennre 
Sona ....... , 67.745 Bllh., 

tt11._ 1,18.40 Moıko .. a 
N U K U T (Sah§) 

Kvwt 

170 
720 
17?. 
219 
116 

25~ 
aıs 

25.-
114 

1 Şilin, A•. 
t Peıteta 

1 Mark 
1 Z.loti 
t Pena• 

20 Ley 
20 Dinar 
1 Cerno .. ec 

-.--.-
~ 

18,-
43.90 
.U.-

46.80 

13.-
21,eg 
29,so 
12.35 
20,ııo 
2.-
ı.ao 
2.aıı 

11.114 
4,40 
5,61 

118125 
4.40 

3.7825 
34,112 
711,117 

10905 

x .... 
25.-
18.-··u~ 30.-
24.-
55.-

• 
ŞEHiR HABERLERİ 

Ekonomi 

Bu seneki buğday 
Gelen haberlere göre 
geçen seneden fazla 

Bu aenelıi buğday rekoltesinin ııeçen 
seneden fazla olacağı ve aon yağmurla
rın mah.Wu tahmin edildiği "bl zarar 
Yermediii, hatta Eakiıehir v:' Polatlı 
gibi mıntakalarda faydalı olduğu zahire 
lııoraaama .g.elen malfunattan anlatılmak
tadır. Bu ıtibarla buğday fiatlen tenez
zule meyletmiıtir. Ziraat Banka11, se
çen ıeneden daha pniı mmtakalarda 
buğday mübayaası hazırlıklan yapmak· 
tadır. 

Ceviz kUtugU ihracatı 
CeYiz lriitiiğü ihracatnmz son hafta 

he~nda birdenbire arlmıfbr. Bunun -
bi, BuJııariatan'm ceviz kütüğü ibra· 

cabnı çok kuvvetli kayıtlara tabi tut
ması olmuıtur. 

Uzum, incir kurutma makinesi 
lzmir Ticaret Odaaı Alman profesör

lerinden Mollun'un tddif ettiğini geçen. 
!erde yazdıfmuz üzüm ve incir kurut· 
ma makinesile bu sene tevriibe yapacak
br. Profesör, gönderdiği bir izahname
de. üzüm ve incirin kurutulmadan evvel 
makinenin kükürtle temizlenmesi, ezik 
ve çürük meyvelerin atılma11 18.zımgel· 
diğini, her bir makine ile günde 12 sa· 
at çahımak ~e 4 haftada 12 bin ki· 
lo yaş meyve kurutulabileceğini bildir· 
mittir. 

Şeker, gaz, benzin 
Şeker fiatle-ri etrafında Ticaret Mü

dürlüğünce tahkikata devam edilmekte
dir. Bütün •eker tacirlerinden ellerinde
ki ıekerleri ·hangi tarihte, ne fiatla alıp 
kaça sattıkları sorulmuıtur. 

Caz ve benzin fiatl.,,.i da tetkik edil
mekte, l'&z ve benzin tacirleri fiatlerin 
gayritabii olmadığsnı iddia ebnektedir
ler. 

Çinden iktısadf bir heyet geliyor 
Yakında Çin' den bir iktisadi heyetin 

ıelırimize geleceği ve bu heyete teshilat 
gösterilmesi için emir geldiği haber alm. 
mııtır. Heyete, tehrimizdelü fabrikalar 
gezdirilecektir. 

Yunan üzümleri 
Yunaniatan'ın bu seneki üzüm rekol

tesi -ıeçen seneden fazla olduğu anlatıl
DUf br. 

Maniaa ve havalisinde bu seneki üzüm 
rekotesinin n olacağı anlatılmaktadır. 

Uzum ve incir ihracatımız 
Bu ıene üzüm ve incir ihracatmuz 

miktar itibarile iyi olmuıtur. Yalnsz fi. 
at düıgünlüğü haaebile memlekete gi
ren para diğer ıenelere nisbetle azdır. 
Memleketimizin 1932 senesi üzüm re
koltesi 60 milyon ve incir rekoltesi iae 
30 milyo!' !Dlo tahmin edihnittir. ihra
cat mevaurunin bqlang1C1ndan mayıs 
sonuna kadar harice yapılan üzüm ihra-

ihcatımıztmuS8 küsur milyon kilo ve incir 
raca zda 25 mil w: . ı..:ı.. 

bulmuıtur B • yop~,...ıur .....,,wrı 
ke•'nu'zd ·.h u vazıyete nazaran memle-

u eıra dil k··- .. 
h 1 

__ ,__ ç e ece uzum ve ınc.ır 
emen awm .bid' E f 1 anuı I" ır. 

miz n ~ a üzüm ve incir ihraç ettiği
ru m eketler Almanya ve ıimali Av
F Pa memleketleri, ln~iltere, ltalya, 

ranaa ve Am ·kad 1 "it ·· - ih en ır. ngı ereye U· 

zu"! . ra?'hınız 21 küsur milyon kilo kll ıncır ihracatııruzda 5 küsur milyon 
•• 0 bulmu,ıur. Amerikaya bu sene Ü· 

ZUm ve İncir ihracatnnız nisbeten az ol
muıtur. 

lzmir odası Bursa sergisine 
gidecek 

IZMIR, 28 A.A. - 10 temmuzda a
çdaeak olan Bursa ıergisine lzmi• Ti
caTet Odaaının iıtiraki kararlattınlmıt· 
br. 

hirSer~ide birçok firn>anın D'AllD"ı tet· 
bar edilecektir. Bu mail~" buP'Ünden iti-

d 
en alakadar firmalar ~ndan 0-

aya .. nderilm . 
yapıl:.:'.. b"· ektedır. Oda~a ambalaj 

1 §ınd B 1- ıremur vaııtasile ay ba
açılr:aı uraaya. g~nderilecektir. Serginin 

ı meraıımınde 1 zmir ali . K" 
zım Pata da bul v. sı a· __ __ unacaktır. 

Vapurların kıymeti ı 
Esas formül bilhassa 

tesbit edilecek 
Husuıi vapurlara kıymet t kd' ... 
kk ·· ı ed k . a ın ıçın tete u en omııyon, dün d t 1 

IDlf ve içtimai müteakip ~i 0şl! akn. . u· 1 . 1 ır e
tinın gur ve zımt vapur arına g"d 
rek kıymetlerini biçmİftİr. Komiıy

1 

e-
ka emleke 

• on, 
mevcut nuna ve m ün şeraiti
ne nazaran vapurlara kıymet takdirinde 
takip edilecek en doğru yolun hangisi 
o1acağını müzakere etmİŞ:, neticede bu 
husustaki formülün, mevcut vapurlar
dan coğu muayene edilerek daha kuv
vetli kanaat edinildikten aoll!'a karar!q
hnlma11m muvafık görmüıtür. Bu iti
barla timdiden konuJan kıymetler kat'i 
değil, komisyon azaundan her birinin 
Yerdik!~ ıahıi laymetlerdir. 
tet~om11y~n, ha!<'"ı huzur meselesini de 
Loitlk ~~ neticede lngiliz ve halyan 
ne1.,Jı"ıun. .. vapu~ ~uayenelerinde bey
reı. 

0 
el ~~tea~ .. ucretleri tetkik ede .. 

•" •. lmna gore J.ır ucret tesbiti muvahk 
.oru - tür B dan al "! · u paralar, Yapurcular-

nıacaktır. 

ede5:"1! wpuru ..Jıiblnin yeni teşekkül 
lıTkete ııirmekten vazgeçerek be-

yanname . . . . 1 d" •. N • •ını gerı ıa e ıgı yazılmıştı. 
tik ann ~•purlan finnaıına müracaat et
cakl Na.m vapurları, tirketten aynlmıya 
bi ard .... Y alıuz Sami vapurunun ıahi-

v~ kaptanı olan Zeki B. in beyanna-
mesıni l"eri al d .. .. d .. • .. ·• 1 . • mayı uşun ugu aoy en-
IDl§tir. Maamafib mumajle h te henüz 

Baledlyede 

İş aksamıyacak Lisan kursları 
Oktruva resmini telafi ede- Ecnebi lisan okutan mual-

cek çareler aranıyor limler kursa gidecekler 
Şehrimizde açslacak lisan mualliml~ 

ri kursu için alakadar mekteplere emir 
gelmiıtir. Kuralar erkek muallim mek
tebinde açılacaktır. Bu huıusta hazırlık
lara baılanmıştır. Kuraları Kolej prof~ 
sörlerinden M. Po•l"t idare edecektir. 
Kurslar muallimler arasında büyük bir 
alaka nyandmnqtır. Kuralar 8 tenunuz
da baılıyacak Ye 8 ağuatoata bitecektir. 

Oktruva müdürlüifuıden açıkta ka
lan memurlardan altnr muhtelif beledi
ye tahsildarhldara yerfeıtirilmiılerdir. 

Şimdi a~ıkta 60 kadar memur kalını§. 
br. Onlar da peyderpey yttlettirilecek
lerdir. Daimi encümen azasından Avni 
B. dün bir mulıarririmize demiatir ki: 

- Oktruvadan kaybed~ varı· 
clabn hakiki miktarını . elilik biJmj O-

T 
. • !llft. y 

ruz. C!rtruevvele kadar tahsilat ve ta
lıaklı:ukat tetkik edilecelı: ona göre ted
birler alınacaktır. O vakte kadar yeni
den intaata bqlaıumyacaktır. Oktnıva
dan kaybedilecek varıdabn fazlaaile di
ğer vanılat membalarından temin edile
ceğini kuvvetle ümit ediyoruz. Ba,ta 
Vali ve Belediye reisi Muhittin B. ol
duğu hPlcle bunu temin için çalışsyoruz. 
Kunturato resminden bu aene 200 bin 
~.ya Y!"'m bir IJ&ra temin edileceğini 
umıt edıyoruz. Bakayanın •Ür'atle tah
si.li için çalııılmaktadır. Belediye itleri 
hiç akaamadan bu aeneyi keçirebilmek 
için muhtelif tedbirler almıyor." 

Bir benzin deposu yapılıyor 
Bir şirket Eminönü meydanına bir 

büyük benzin depoau inıa etmek için 
Belediyeden müsaade iıtemiıtir. Meyda
nın gümrük anlrepolanna yakm olan 
tarafma İll!a edilmek üzere. Belediye 
buna 11'Ü•aade etmiatir. Deoo madeni - - . 
gayet sağlam maddelerden yapılacak. 

tır. Şirket depo mahalli iôn Belediyeye 
bir mikta?- !)ara ~a ve?"ecektir. 

Konservatuvar binası 
Koservatuvar mütehassıaı M. Marx' -

ın raoorunu Vali ve Belediye reisi Mu
hittin B. tetlıike başlamıttır. Mütehas
sıs raporunda bilhassa yeni konservatu
var binasınm nasıl olacağını uzun boylu 
izah etmektedir. 

Uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı 

Uyustıırucu maddeler kaçakçılannın 
ihtisas mahkemelerine tevdii hakkında
ki yeni kanun dün p;iimrük muhafaza 
müdürlüğüne tebliğ ·edilmiıtir. 

--<>--
Almanların matemi 

Dün müttefik devletlerin Alman. 
yaya imza ettirdikleri Veraailles mu
ahedesinin yıldönümü olduğundan 

Alman Konsoloahanesile, ıehrimizde
ki Alman müeaaeaelerinde bayraklar 
matem al&ıneti olarak yarıya kadar 
indiri]mi~tir. 

Mahkemelerde 

Kuraların mahiyetini ve devam mec· 
buriyetinde olan muallimlere ait izahatı 
neırediyoruz: Kurslar üç tanedir. Biri 
franıuzca, diğeri İngilizce, diğeri de al
manca muallimleri içindir. lngilizce 
kursuna bütün memleketteki lise, orta 
ve muallim mektepleri in.,ilizce ınual
limleri devama mecburdurlar. Anadolu. 
dan gelecek muallimler icin yol paralan 
gönderilmit ve burada yatacak yerleri 
hazırlamm•tır· 

Fran11zca ve almanca kursları ise yal
nız lstanbuldaki fran•ızca ve almanca 
muallimleri için mecburidir. Anadolu
dakiler ihtiyaridir. Kursta muallimlere 
liaan öğretilmiyecek~ li•Rn tedrisatında .. 
ki usuller öğretilecektir. 

Halkevinde diploma tevzi 
edilecek 

Sanyer kaza" dahilindeki ilkmelrtep
lerden bu sene mezun olan talebelere bu 
sabah 5aat 10 da Halkrvinde merasim· 
le diolomalan tf'TZİ eılilecekti•. 

· Ortatedrisat müdürü 
Orta tedrisat umumi mÜ<!ürü Fuat 

B. Ankaradan ~ehrimize gelmiıtir. Fu
at B., burada 1 temmuzda Darülfünun
da baılıyacak ol?.n ortamektep muallim
liği imtihanlarında hazır bulunacaktır, 

Muallimler kampa çıkıyorlar 
llkmektep muallimleri cumartesi gÜ· 

nünden itibarr.n Maa•if V ekfiletiuin ta· 
yin ettiği yerlerde kampa çıkacaklar· 
dır. Kamplar 1.5 ay devıtm edecektir. 
Her muallim .,ünlük yemek için yanın 
lira verecektir. lstanbul muallimleri 
ZinciTlikuyuda ve Çamlıcada le.İs edi
lecek kamplara gideceklerdir. Bu kam.. 
plar 70 ıer kifiliktir. 

Kamp mahallerinde 18.zun gelen terti
bat almmıştır. Muallimler burada muh
telif eğlenceler ve aporlarla vakit geçi
receklerldir. 

Feyziye mezunları cemiyeti 
F eyziye mekteplerinin terakki ve tea

lisine, maddi ve manevi ihtiyaclarırun 
temin ve- tehvinine ~.alışmak makaadile 
lıta~~'Feyziye mezunlan ve muhip
leri cemiyeti" namile bir hayır cemiyeti 
tetkil edilmiıtir. 

Ovada bulunan iskelet 
Bir kaç ay sonra meydana çıkarılan 

cinayetin davası görülüyor 
Cebzede arap Kerimi öldürmekten ı . Suç!ulardan Halil Lı'.itfü Bey bu hL 

s'.'çlu sa1>ıkalı Salih ile çoban Şerafetti- kayeıun cürüm teşkil etmiyeceğini ve 
nın rruhakemesine dün ağırcezada ba~- matbuat kanununun 12 inci maddeain
lanınışbr. Her iki•i de surlarını inkar el· deki tarifata uygun olmadığsnı, hikaye
miıler v,. zal,.ıtadaki ifadelerini dayak yi nin 14 sene evveline ait ve Fe•İt Pqa 
yereli. verdiklerini sÖylemişlerdir. zamanına matuf bir hi.diseye iıaret et-

E vnılı:a nazaran bu iki ki•İ Arap Ke- tiğini aöylemiıtir. Muhakeme .,.....Jan 
rimi c;ifte ile vurup öldürmüŞ:, sonrada iddia makamı tarafından mütaleası içın 
Şerafettin ile beraber cesedi alıp yanm 3 temmuza bıralalmıştır. 
ca ova~ına götürüp bırakmışlardır. Bu M d . t d. 
ceaet iki Üçay son•a jandannalar tara. aznun, avacıyı ıs e 1 
fından <"Örülmüı, ve cinavet tahkik p.tfi
lerek foiller meydana çıkanlmış, mahke 
meye "erilmişlerdir. dünkü mahkem.,.Je 
Yanmcadan celbedilen şahitler din. 
lenilmit, bunlar cesedin iskelet ha
linde bulunduğunu. yapdan tPtkikat ne
ticesinde bir ka~ ay evvel kaybolan Ke
rim ağava ait olduğu anlasılınca tahki
kat yanılarak k•tillerin bulunduğunu, 
ve katillerin jandannada hic l,ir tazyika 
maruz !<.imadan iti-afatta bulunduğu
nu söylemislerdir. Muh•k=e gelmiven 
bazı diğer sabitlerin celbj icin başka 
güne bTrok •lmıştır. 

Kadın yüziinden ... 
Yılbaşı geceai arap P~kize isminde 

bir .kadın yüzünden hoya"' Saı;ı,; öldür
mekten ıu!lu dikici Saidin muhakeme
sine dün devam edilmistir. Dünkü mu
hakemede !ahitlerden Ken•n Devle a
rap Pakize hanım ve polis Hamdi Efen
di müvacebe edilmi~lerdir. KPnan Bey. 
lo; Pakize Hanım ıu~Junun maktulü ta
kin ettiğini, Hamdi Efendi rle cinayete 
vuk~und~n sonra muttali olduğunu söy
lemışlerdır. Maznun vEkili maznunun 
b zam~nki ruhi haletinin teabiti i-:;in tıb-

1 adlıde muayenesini bılen ebnit, mah
temece bu talep kabul edilerek muha

eme 2 ağustosa bırakılmıtlır. 

Meyhanedeki cinayet 
Unkaparunda Süleymarun meyhane

sinde Naciyi öldürmekten, lhrahim e 
Enver Efendile;i yaralamaktan ıuçİu 
olup enelce Agırceza mahkemeıinde 3 
sene bir ay hapse malıkiim olan Arap 
Receple 6 sene 2 ay hapse mahkı'.im o
lan evladı manevisi Süleyman hakkın· 
daki ka~a· •.::myi:t mahkemesi tarafın
dan bozulmuttur. Dün yeniden ba~Jıyan 
mu .. hakemede Süleymanın yafınm doğ
dugu yerden sorulmaaına karar verilmif, 
muhakeme 26 temmuza h""akılmı-!trr. 

Neşriyat davaları 
Son Posta e-azeteıi aleyhine "cifte i

fade'' isimli hikayeden dolayı Üçüncü 

Hasekide otu~an cilveli JYIPhmel efen· 
diyi bir kadın yüzünden öldürmek kas
tiyle yaralamaktan au~lu HaMn Sadık 
Efendinin muhakemesine dHn Ağırceza 
mahkemesinde baılarunıttır.Haaan Sadık 
Efendi cii'"tnünü inki_.- etmİ§, o beni ya
ralamıya gelmiıti, düştü elindeki bıçak 
kendisine battı, demiştir. Dinlenen şa
hitler de bu ifadeyi teyit etmiılerdir. 
Davacı mahkemeye gelm.....işti. Maznun 
davacının behemehal eetin1me .. ini iste
di. Muhakeme bunun İ'.:'İn 11 teıriniev
vele bıralaldı. 

Kavgada cinayet 
Bir kavga e•nasınd,. Abdüllabı öldür

mdrten surlu Keleş oğullanndan Hav
dar MPhmPdin 1rub•lı.eme•ine dün Ağır .. 
cezada dfl!V81T. edilmi~İir. Hayda,. ken
disinin 13 Yatında olduğunu iddia et
miş, mııru.keme keyfiyetin tahlcikatı için 
20 eylı'.ile bırakılmı~tır. ZPbıtadp gelen 
sabıka va,.akasından Haydann evvelce 
hırs•zhktan R ay hapse mahkiıın olduğu 
ve ikmali müd-1et ederek çıktığı anlaııl
mışbr. 

Sigara kağıdı 
Sultanahmet meydanında sigara ka

ğsdı satarken yakalanan Ahmet ismin· 
de bir maznun dün Adliye ihtisas mab· 
kemeıinde muhakeme edilmiıtir. Suç· 
lu elinde yakalanan 20 defter kağıdın 
başkasına Pit olduğunu aöylemif, muha· 
keme tahit celbi için batka ,,.üne bırakıl
mıttD". Ahmet tevkif edilmiıtir. 

--o-

Poliste 

Kaçak iskambil kağıdı 
Büyükadada Çankaya caddesinde 

2 numarada Banker Hanopulos Ef. nin 
evinde yapılan ara§tırmada iki deıte 
kaçak iskambil kağıdı yakalanıruttır. 

Yemek kuponunu çalıyordu 
. .Şitlid.e .ı:-il.e mutfağında çalışan lhra-· 

vıı•~·tt• 

Altın kaçıranlar 
Yeni kanun dün Vilayete 

bildirdi 
Alhn kaçıranların cezası hakkında 

Mecliıten çıkan kanun Vilayete tebliğ 
edilmittir. Bu kanuna ııöre: 
Hakkında Meclisten ~ikan kanun Vi

layete teblii edilmiıtir. Bu kanuna ııö
re: 

ı - Maliye Vekilliğinden izin almak-
•IDll Türk memleketleri dııma sikke 
Yeya külr.e veya sanat kıymeti kalınıyan 
hurda halinde albn çıkaranlar hakkında 
altı aydan üç aeneye değin hapis ve çı. 
kardıiı altının be• kah değerince ağır 
para cezası hükm-olunnr. K..<;.ak altın 
çıkarmağa tetebbüı edenlerin çıkarmak 
istedikleri altm musadere olıınmakla be
raber haklannda altı aydan üc aeneye 
değin hapiı ve çıkanlmaama tetebbüs 
edilen altınlann bir kah değerince ağır 
para cezası hükmolunur. 

Üzerlerinde on veya daha az altın li
ra çıkan yolcular hakkında 1918 numa· 
ralı kanunun 18 nci mad<lesi hükmü 
tatbik olunur. 

2 - Ka!.ak olarak tutulan albnlar 
zabrt varakaıile 1>irlikte makbuz kartı
lığmda o yerin malnıemuruiıa teslim e
dilir. Bu zabıt varakalannın bir eşi de 
suçluya verilir. Bu albnlar aaldanmak 
Üzere tubeai bulunan yerlerde Cümhu
riyet Merkez Banka•ma gönderilir ve 
bankanın alım değeri gÜmrüğe bildiri· 
lir. 

Kaçak altınlann değeri muaadere ka
ran kat'iletinee ve para cezalan ise ka· 
çakçıdan almmasıru müteakip giimrük 
idarelerine gönderilir. 

Bu değer ile para cezalan gÜnıriik j. 
darelerince 1918 sayılı kanunun 60 ve 
61 inci "'addelerine göre ınü•tahikleri· 
ne dağıtılır. 

Mahkemelerce kaçak olmadığı teıbit 
edilmesine mebni sahiplerine geri veri· 
len altınların nakli ve bankaca muhafa
zası i~in ihtiyar edilm.i" olan masraflar 
albnların aalıiplerinden- istenemez. 

Bu masraflar Gümrük ve inhisarlar 
V el.81eti bütçesi müteferrika tertibin
den tesviye olunur. 

Gayrimenkulün taksimi 
Bir gayrimenkulün hissedarlar araaın· 

da taksimine ı:!ai• •ulh mahkemelerin· 
den ve<ilen kararlardan maktuan 1 ()() 
kuruş harç alınır. Taksimi mümükün 
olmıyan gayrimenkulün satılarak bede
linin taksimi su•etile fÜyuun izalesine 
müteallik verilecek hükümlerden mÜ· 
tain a~ık arthnna neticesindeki layme
tinin yüzde biri niıbetinde harç alınır. 
Bu hare ınü•ariklerden hisseleri nisbe
tinde istifa .;lıınur. 

icra dairelerince bu gibi hükümlerin 
icrasında batkaca resmi tahail alınmaz. 

Meclis Reisimiz 
Şehrimizde bulunmakta olan B. M. 

Meeliai Reisi Kazım Paıa Hazretleri 
dün Tokatlıyan oteline giderek bir 
müddet istirahat etmiılerdir. 

Mühim bir 
Şebeke daha mı? 
Yeni bir eroin kaçakçı
lığının izleri üstünde 

Gümriik muhafaza teıkilatınm çok 
mühim yeni eroİ!l kaçakçılığı izi üze• 
rinde yürüdüğü ve 20 • 30 kitilik bir 
grup tetkil eden bu tebeke meyanm· 
da bazı ecnebilerin de bulunduğu an· 
laıılmakta olduğu haber verilmekte
dir. 
Yakalanan eroinciler iatiçvap 

edildiler 
Kalyoncu Kulluğunda gizli olarak e

roin fabrikası iıletmekten ve kaçakçılık 
yapmaktan auçlu ilcisi kadın 14 maz
nundan 12 sinin iaticvabına diin baılan
mııtır. Altıncı müıt?ntik Salih Esat B. 
suç]ulann bepıini dinlem.iıtir. Mevcu
den tevdi C<lilen sudulardan Mel Orıu
la, Mır Eleni ile Şü

0

krü ve Natali Efen· 
diler baklandaki tahkikata gayri mev
kuf o)a,.ak devam edilmesine karar ve
rilmittir. Bunlar derhal serbest bıralol
msılardır. 

Suçlu!ardan Miltyadi, Koço. Landro, 
Koslantın Aronaki, Hüsnü Leonida ve 
diğer Koço Efendilerin de mevkufen 
muhakemelerine karar verilmis ve bun. 
la~ tev~if edilerek tevkifaneye gönderil
mışlerdır. Bunlardan Ko.tantin Arana· 
ki Efendi kimyau.erdir, geçen sefer ya· 
kalanan ve Ağucezada muhakemeleri 
icra edilmekte olan Jiil Blümenbıl ve 
rüfekası partisinde de aurlu olarak tev· 
kif edilmiş, fakat cürmü •ahit olmadıi?ı 
için •erlıest bırakılmıştı. Maıunafih ilk 
tahkikat henüz baıJıımamıı w•. neticel~n
memiş olduğu icin bu mevkufı~et ba1~: 
nin devam ediµ etmiyeceği malum degıl-
dir. N'k A Suçlulardan Toına Vf! ı o vı:upa-
d..-.olduklan İ!İn bunlar h:J'kıı;ıdaki. mu
amelenin muvakkatan tabi edilmeıı de 
muhtemeldir. 

~-----
Taksitle bina 

500 den 4000 liraya ka
dar yapbnlabilecek 

Zingal Şirketinin, i&tiyenlere aayfİ· 
ye yerlerinde taksitle ev ve köık ya • 
tırtınak için sermayedar bir ecneti 
g.rup.la. müzakeratın son safhaya ge
lırmıştır. Yaptırılacak binaların plan· 
la':'• ~a~a malolacağı tamamen teapit 
edılmııtır. Bu binalar 500 liradan 4 
bin liraya kadar malolacaktır. Şimdi 
halli için üzerinde görüşülmekte olan 

· bracakJardan arana-

Muharrirler ne kazanır? 
Bize, küçükken (ayıp) vaah altın

da bazı ıeyler öğrelmiflerdi: Birisi 
yemek yerken yahut aksini yaparken 
bakmak, bir adamın keaeaine ve oku
duğu mektuba bakı:nak, kulaktan ku
laia göriitenleri dinlemek ııibi ... 

Şimdi, buı;ılarm altı iiatüne geldi. 
Uzun uzadıya izaha hacet yok değil 
mi? Bu meyanda insanın keseıindeki 
de artık meraklı bir mevzu ııibi gaze• 
telere seçiyor. 

Aktam gazetelerinden birisi mu· 
harrirlere soruyor: 

- Kaç para kazarurumz? .• 
Lehülhamt muharrir olmadığım için 

bana ıelmediler. Celseler ve sorsalar: 
- Sizin nenize gerek. Cevabını ve· 

~rim. itin tuhah bu anketi gören ka
rılerden biriai bana bir mektup yaz· 
IDlf: 

"AlJah versin 1 Artık doktor! ann 
":a~a~d~ğı paraya iliıecek halde değil
ııruz • Sız de o kadar belki daha fazla 
kazamyorıunuz.,, diyor. 

Ben, inanrrlar da muharrirler faz
la para kazanır kanaati hasıl olur di· 
ye endite ediyorum. 

Vaktile Mıaırda (Arabi) ihtilali ol
duğu zaman her Fellah kahvede otu
rup: 

- Ben dört tane Avrupah öldür· 
düm •• 

- Ben üç tane Türk kestim. • . gibi 
yalanlar atarlarnuf. lngiliz kuvvetleri 
bu münasebetle Mıam itııal edip te 
ihtilali yapanları ararken hep bu söz
leri aöyliyenleri yakalanut· .• Ve ta· 
bii icabma bakmıılar. 

Her türlü benzetme münasebetleri· 
ni bertaraf ederek dilfünüyorum. • 
Yann kazanç memurlan: 

- Yahu! Siz bu kadar para kaza• 
nıyormuıaunuz. Bakalım ne kadar ka• 
zanÇ' vergisi verdiniz?. 

Diye he•aha kalkarlarsa inaan son• 
ra lifmm vergisini verir •• 

Neşeli bir ziyafet! 
Neı'eye, ıakraklığa, giilüp oynanıı· 

ya bayılırım. 
Oç dört gün evvelki bir gazetede 

§Öyle bir serlevha gördüm: 
uŞehir mütehaaııalan ıerefine ve

rilen ziyafet çok neteli oldu., 
Eh! Allah versin! Biz de zaten hep 

bunu düıünüyorduk: Acaba ziyafet 
neıeli mi olacak, endi teli mi?. • Ham• 
dolıun neşeli olmuf ••• 

Bu ziyafette vilayet erkanından 
muhterem bir zat bir nutuk aöyliyerek 
latanbulu ııüzel bir kı:za benzetınİf, 
tehir mütehauııının itini de bu kıza 
makiyaj yapmaktan ibaret cörmüı. 

Herkesin göriif teldiııe hürmetimiz 
bakidir. Fakat bizim ııöriit ve dütünüt 
tarzıtn1za uymazsa tenkit ederiz .. 

Bu aözü de burada kesip batka bir 
bahse geçeceğim: Geçen cuma gÜnÜ 
Büyükadaya gittim .• Yanımda Zaıı· 
rep'ten buraya on güıı istirahat için 
gelmit bir ecnebi vardı. Adanın baıka 
yerlere nispetle çok muntazam olan 
yollaruun kenanndaki Anıa:nıt kaldı
nmı trotuYarlarda gezerken dedi ki; 

- Bi:aim için bu tanda kaldırımla• 
ra alqmak imkam yoktur. Şaııyorum 
ıize. Naaıl sendelemeden yürüyebili-
yonunuz .•. 

Ben cevap Yerdim: 
- Eveti Bizim kaldırımlarda yürü. 

mek bir hünerdir ••• Ve ııülilftük: 
Gerçek bir f"Y varaa latanbuJ ıehri

nin ookaklarmda kaldırım olmadığı· 
dsr. En muntazam yerler ııranit tatla• 
rile Arnavut kaldınmcılara yaptınl· 
mıt iptidai f<1ylerdir. Biz buna da ra
zıyız. Likin tehrin en kalabalık yerle· 

' rinde bile hila Arnavut kaldınmları 
serilidir. 

Şimdi tekrar seri dönüyorum. So
kaklan kaldırmwz olan bir tehri yal
ruz makiyajı yapdacak kı:za benzet· 
mek yanlıt bir teıbihtir. latanbul bir 
güzel fakat çırçıplak, palaıpare bir 
kızdır. Onu f"hİr mütehasam ııiydire
eek, kanayan ayaklarına pabuçlar ta
kacak, giiııetlen kavrulmut yüzünü a• 
ğartacak ve nihayet bir tehre benze
tecektir. latanbula gelenler hala bir 
tehir anyorlar •.. 
Sormuıtum, ooruyorum ve aağ kalır· 

aam soracağım: Bir tehrin sokakları 
k1Jldmmsız oldukça o tehir belediye· 
sinin bu kaldırımları yapmadan batka 
iti olur mu? ... 

Söyleyince: 
- Asfalt kaldmmları yapamayız!. 

Çünkü lağımlar yapılmadı .. • diyor· 

lar.. . . 
_ Li.ğımları yapsanız .. dıyınce: • 
_ Şehir planı olmadan olmaz. . dı-

yorlardı.. • 
Bakalım. . Şimdi plan yapılacak 

deniyor .. O zamana kadar da galiba 
şehrin hali kalmıyacak .. 

Hüseyin Rahmi Beyefendiden 
aldığım mektup 

Geçenlerde bir kari, Hüaeyin Rah
mi Be:y üstadımızın kendi eserleri hak
kında .öylediği sözle, Makaim Corki'
nin f'fizleri araımda bir müşabehet gö
rerek- bunu bana yaznufb. Ben, üsta· 
dın söz kopyasına tenezziil etmiyece
ğini bildiğim için kendisine sormadan 
işi tavzih edivermittiın. Dün Hü!eyin 
Rahmi Beyefendi bana ıu mektubu 
göndermiı: 

"Felek Beyefendi; 
Bir karie alfen yaptığlnız mu:ıı;ipli-

ğe ceuap: 
Gazetelerde Maksim Gorki'ye aıt 

yazılmıı tafsilattan bir satırını bile o· 
kumuş değilim. Bu sö:ıı;ümden si:ıı;e ka· 
naat gelmezse hakikati diger •uretl• 
ispat edebilirim. 

(Milliyet) teki bu lôtifeni:ıı;i de dost 
lanmdan biri haber 11erdi, ~~ ef•n-
dim. - Hüseyin RA.HMI. , 

Oıtadın, mektubundan, bu İ§İ benım 
uydurduğum manall çıklyor. Ben d~ 
kendisini temin ederim ki; dediklrrt 
gibi bu muziplik benim değil, bir k•• 
riimin malıdır. 

FF.LEK 



( Sanat aleminde ) 
İNKILAP SANATKARI 

Son günlerde matbuat mahal
lesinde cemiyetçi edebiyat, inkı
lapçı sanat gibi bazı dedi kodular 
yeniden ortaya çıktı. Sanattan fay 
da bekliyerek ona fU veya bu isti
kameti vermeğe kalkıtmak gayre
ti bana ötedenberi garip ve acayip 
görünen bir noktai nazardır. Evet 
fU kadarını anJıyorum ki sanat. 
mensup olduğu cemiyetin ihtiyaç· 
)arına göre yapılır. Bir millet ken
dini idare eden kanunlarını nasıl 
ihtiyaçlarına göre tanzim eder ve 
çtimal bünyesini nasıl o ihtiyaçlara 
göre kurarsa içtimai müesseseler 
den biri ve mühimmi olan sanat 
ta bu temel malzemesile inp olu
nur. 

Fakat bu demek değildir ki o 
içtimai zümre içinden doğacak sa
nat yalnız ve münhasıran cemiyet
çi edebiyat, inkılapçı sanat olsun 
hayır! Daima bu noktada muta<>"
sup bir zihniyetin inkılabı tasv . .
ve terennüm etmiyen bir sanatı 
recmetmek istediğini görüyoruz. 

Adeta bir natürmort yapan res
sam veya plajdan bahseden muhar 
rir veya bir damla sudan ilham a
lan şair vatan haini addediliyor. 
Zevkini,refahını, saadetini, istikla 
tin: hütriyetıni velhasıl bütün ben 
!iğini inkılaba ve içinde yatadığı 
cemiyete borçlu olan sanatkarı 
mutlaka borcunu aynen ödemeğe 
mecbur etmek bana fazlaca insaf
sız görünüyor. 

Bize inkılapçı sanat lazımdır. 
Ve içimizde bunu, bu ihtiyacı duy
mamıf kim vardır? Hepimiz bi
liı· ve inanırız ki sanatkarın benli
ğini, içinden ve en derin yerinden 
saran mefkure onu zatan bu bü
yük emelde gebe bırakacaktır ve 
eser mutlaka doğacaktır. 

inkılap, zaman ve intiyacın ne
ticesidir. 

Şairden Mehmet Emin Bey gi
bi soğuk vatani manzumeler bek
lemek ölü bir edebiyat doğurmak, 
yani o büyük emele gebe kalan sa
natkarın cebinini dütürmeğe sa
vaşmaktır. 

Bunlar kendiliğinden doğar. 
Bunları zaruretler doğurur. inkı
laba tetne bir cemiyetin içinden 
her nevi sanatkar yetitebilir. İste
nilen sanattan, propağanda edebi
yatından bir fey anlamıyorum. E
ğer bir sanat mensup olduğu ce
miyetin her hangi bir ihtiyacından 
doğmut bile olsa o gayri içtimai, 
gayri ahlaki, gayri milli olamıya
cağı gibi onu ,,inkılapçı" olmamak 
la da ittiham edemeyiz. 

Batka bir milletin sanatını ken
dine örnek yapmak kadar gülünç 
ve feci bir fey bilmiyorum. Şehri
mizi asri ihtiyaçlara uyğun bir hale 
ifrağ edebilmek için mutahassıs
lar, fabrikalarımıza yabancı mem
leketlerden motör getirebiliriz. Fa 
kat ihtiyacımıza uyğun bir sanat 
sipariş edemeyiz. 

Ismarlama sanat olmaz. 
Son nesil, Faruk Nafiz, Behçet" 

Kemal, Yatar Nabi gibi büyük da
vanın kıymetli tairlerini yetittir
di. Onları çok beyeniyor ve sevi
yorum. Onlarda hepimizin imanı 
var. Fakat kaldırımlarda kafasını 
tattan lafa vuran Necip Fazıl fÜp
hesiz ki ,,inkılap çocuğu değildir" 
ittihamiyle tokatlıyamayız. 

Daima bir posteki üstüne kal-

çasını yaymış ~ıplak kadınları bo
yamak Namık lsmaile, yetil türbe
nin içinde fırçasına ilahi bir ihti
fam veren Çallıya, Ankarayı bıra
kıp ta Monmartrı terennüm eden 
müstakillere vatan haini diyebilir 
miyiz? 

Evvelce tethir ettiğim ve bila
hara Senih Muammere hediye etti 
ğim ,,Kokain" tablosundan dolayı 
hakkımda müddeiumumilik hare
kete geçebilir mi?. 

Mevzularında da yalnız cemi
yetçilik, inkılapçılık aranan sanat
tan benim haberim yok. Bir defa 
sanatta mevzu, diye bir şey bilmi
yorum. inkılabı sanatın mevzuun
da aramak çok iptidai bir zihniyet 
tir. İnkılap, sanatın mevzuunda 
değil, özündedir. Bir sanat eseri, 
üzerinde, mensup olduğu cemiye
tin damğasını taşısın, taklit olma
sın, ve halis bir sanat ittlyakının 
yavrusu olsun. işte inkdip sanati 
budur. 

Yoksa aksi iddia,Piyerlotiye Ali
met Hi.şimden, Necip Fazıldan 
fazla vatanperver, Artur Kampf 
ile Kanonika,ya heykeltraf Zühtü. 
den fazla milli sanatkar, Ressam 
Şevket Beye cami resimleri yaptı· 
ğı için dindar demek gibi gülünç 
olur. 

Kartmıızda tertemiz bir ufuk, 
parlak bir gün var. Kahramaıı ve 
sanatkar kaniyle karıtmıf, harç
lanmıt bir toprak üstündeyiz, he
pimizin de damarlarında büyük za 
ferin güzel ratesi var. 

Bu dedikodular, bu ittihamlar 
neye? 

Çalı,mak, elbette ki gevezelik
ten çok daha yüksektir. En büyük 
vatanperverlik ve vazife, sadece 
çalıtmaktır. 

Mezbahada boğazlanan bir ö
küz resmini yapmağa çalıfan sa
natkarı da takdis edelim ve asla 
'üphe etmiyelim ki o da inkılap sa 
natkarıdır. 

Elif NACI 
---- ---

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL' 

18 denl8.30 kadar Gramofon. 
18,30 " 19 " Fransızca derı (Herle-

miı olanlara). 
19 u 20 Kemal N\vaı1 Bey ve 

arkadaıları. 
20 •• 20,30 Nebil oilu lımail Hak 

kı Bey. 
20,30 ,, 21,30 " Kemani Reıat Rey Vft 

arkadaıları. 
2 1 ,30 " 22 ,, C-ramofon. 
Z2 ., itibaren Ajans haberleri .... ıaat 

ayan. 
ANKARA' 

12.,30 - 13,30 Cramofon. 
18, - 18,45 Alaturka Sa:w:. 
18,45 - 19,15 Viyolonıel konseri. (Edip Bey 

t.arafındAn). 
19,15 - 20. Alatu.rka Sa:ı. 
20,- Ajanı haberleri. 

VARŞOVA 1411 m. 
13,15 Matiııal konıer, 15,15 Pli..k. 16,10, 
VARŞOVA 1411 m. 

8,05 cimnatik, 8,20, pli.k haberler. 13,10 
plik, haberler. 15,55 pli.k haberler. 16,35. 
pli.k, haberler. 17 Popüler konıer, 18,20 10• 

liat konseri. 19,15 konferans, 19,35 pl8k, 
21 senfonik: konser, 23 caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,45 ıiraıcti hariciye h. konferan. 21 ope

ra orkeslra.1nın konferansı, 22,45 siıan muai
lıcisi, 24 San'at k.irane Piyano konseri (Er
nest Dohnan1i'nin ittirakile). 

ViYANA 518 m. 
21: Orkeatra konseri. (Amaterdam'dan 

neklen). 23: Avuturya gÜ7elli.kleri H. konf• 
rana. 23_::!0: Plak ile dan• muikisi. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21.35: Gounot'nun "FAUST" operası. 

PRA«'.:, 488 m. 
20 köylü Bando muzikası. 20.SO. Piyano 

konseri. 22,15 •ık •alaı, 21,45 Gençle 23,20 

Milliyet'in edebi romanı: 17 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Kağnıya binivirdim. • l9te .• 
- Nerde belledin bunları? 
- Bizim ağa efendi gilde dolap-

lı çalgı var da. . 1,te .• 
Ali Dayı öyle bir fey söyledi ki 

hiç kimse "olmaz,, demedi: 
- Bin benim kağnıya! 
Petek bu sefer öne, öküzlerin 

kuyruklarının arkasına oturdu. Ali 
Dayı yorganı çocuğun sırtına ath. 

- Şehre varınca yerini bulabi-
lin mi? 

- Gece olmasa .•• 
- Burada otur, sabahı edersin. 

Emme bir 'ey daha aldırıver baka
lım. Bedava kağnı olmaz! 

Ali dedenin takasına herkes ka 
tıldı: 

- Öyle ya, öyle .• 
Petek kendini sigortalamıttı. 

Verdi türküyü! Bash türküyü! 
Gök apaydınlıktı. 
Ba tehir ne biçim fehirdi? 
Dağda ormanda çıra kalmıyacak 

böyle giderse. 
Ayse yenge ile konusmıya baK-

- Ne çok çıra yakıyorlar! 
- Kız! Sen şehri bilmen mi? 

Çıra değil onlar. Onlara alittirik 
ıtığı derler. 

- Bilirim ya. Hani. . itte .• 
- Sizin efendi gilde onların 

düğmesinden yok mu? Çevirincek 
ıtıldamaz mı? 

- Bizde öyleler yok. Biz teneke 
alafı yakarız. 

Petek öküzlerin kuyruklarına 
bakıyordu, gözlerini kaldıramıyor
du, ~hrin ıtıkları gözlerini kamat
tırıyordu da ondan. 

Ama sevincine ölçü yoktu. 
Yarından tezi yok zenırin sehir

de i~ bulacak çalışacak, • kıız~na-
cak, ve . . . . . . 

Heyecanı alt tarafını dü~ündiir
miyordu. 

~ "' "' 
Sıcak yorganın altından batı-

nı çıkardığı vakit güzel bir kıs sa 
bahınm ılık vüneşli maviliği "'.Ö"'

lerine doldu. Şöyle bir gerindi. iyi 
den iyiye dinlenmiş oldui:un , an-

LSIHHt:· ... 
1::: OGÜTLEBJ 

Ayakta iş görenlerle 
otururken 

çalışanların rahatsızlıkları 
Medeni bir hayat içinde bulunan 

kadın ve erkek bütün insanların uğ
radıkları haatalıklar ya doğrudan doğ 
ruya veya dolayıaile hep onların bu. 
lundukları itler ve hizmetlerden ileri 
gelir. Daha açık tabir ile söylemek i
çin denilebilir ki insanların hastahk
lan vazifeai ikhzaaı ya çok oturmak
tan veya ziyade ayakta durmaktan 
ileri gelir. 

Bir ıehir halkına bu noktai nazar
dan bakılrnca oturanlarla ayakta du
ranları ayırmak mümkündür. Ayak
ta duranlar binlerce mağazalarda 

dükkB.nlarda aalıt iti yapanlar. Otu
ranlar iae gene binlerce büyük ticaret 
hane, tirket, veya bankalarda heaap 
iılerile uğratanlardır. 

Ayakta uğraıanlarla oturup çalı
pnlardan her birinin ayrı ayrı haıta
lıklan vardır. Otururken iş görenlere 
en çok hazim yerleri ve beslenme yol
lan haatalıklan gelir ki bu da dııarda 
ve saf havada hareketsizlikten ileri 
gelir. 

Ayakta çalııanlann ise en ziyade 
ayakları ile aıağı taraf azaaınm da
mar rahatsızlık.lan musallat olur. Bun 
tar da varia denilen aiyah kan damar 
lan §İtmesi, flebit, düztaban, naaır,baı 
parmağın tırnakdönmeai gibi rahatsız
lıklardır. Gerek otururken çalııanlar 
ve gerek ayakta itliyenlere gelen bu 
rahatsızlık ve haıtalıkların önüne ge 
çilemiyecek ve çaresi bulunamıyacak 
ıeyler değillerdir. Oturanların rahat
sızlıklanna kartı yapılması lazım ge
len §eylerden evvelce bir çok kere 
bahaedilmiı ve uzun uzadıya aöylen
mİflİr. Ayakta it görenlere arız olan 
haatalıklara kartı ise bazı yapılmaaı 
kolay ilaç ve çareler var ki yoliyle ve 
u•ulü dairesinde tatbik _dildikleri hal 
de pek çok faydaaı olacağı muhakkak 
gibidir. Bunlar geceleri bacaklarını 
1K>ğuk au içine daldırmalı. Eğer rahat 
sızlık ayaklarında iae soğuk auyun i
çine bir çorba kaşığı ingiliztuzu at
malı ve ayakları suda iken suya hare

ket verilip bir düziye ayakların her 
tarafını au ile çalkalamalı ve sonra e .. 
peyce kuruladıktan sonra kuvvetlice 
ovulmalıdır. Ayakkabı ve kunduralar 
seçmesine ziyade ehemmiyet vermeli. 
Baş parmağın kundura içinde rahat 
ve serbest bulunmasına ve taban kıs
mının kalın olma~ına dikkat ebneli. 
Kundura ayaia eiyildikte-, sonra aya 
ğa kalkıp günde bir ç_ ler a.ya-

ğm öbür köıesine basmalı bununla be 
rebar dakikada bir çok defalar bat 
parmağın tepeaine doğru arı kal
dırılma tecrübesi yapılrnplıdır. 

Yeni na,rlyat 

Holivut 

Dr. ŞOKRO 
Büyükada 

Holivut'un 3 ncü !lene 27 nci sayısı 

"Cici Berber'' i~irrli Tü:k filminin bir 
çok sahnele!"İ ve !!ÜZel artist resimleri 
ile intişar etmiıtir. .. "' '(. 

Güç doğum 
Doktor Besim Omer pa§a evvelce neş

rettiği ViJide fenni"nin üı;üncü cildinin 
''Güç doğum" İ5minrleki ikinci kısmını 
da ne,retmiştir. ?11 kada- !"e&UÜ bulu
nan "u kitap yalnız ebelere değil, bü
tün ~.ile kütüphanelerine "e lazımdır. 

••lon orkestrası. 
BÜKRE~ 394 m. 

13 ı.~berı;,.., plak. 14,15 hafif plaklar. 
17,45 çoc:ıık saat, 18 halk konseri. 21 aenfo
uik kon•er, 21,45 t.aeanni, 22 aenfonik konıo· 
rin d.,vo.mı. 

du. Birdenbire ürktü. Biraz ileri
de, karfısında upuzun, besbeyaz, 

ev E;!bt bıı· dede gördü. Başında 
hir de sivri külahı vardı. Bu hem 
güzel, hem korkunç devin gözü ku 
lağı da yoktu. Kos kocaman, yus
yuvarlak bir açık ağzı vardı. Be
yaz ditleri, tane tane, çatal çatal 
görünüyordu. Dişlerinin arasında
ki çöplerden biri kımıldar gibi ol
dukça ortalığa deve çanından da
ha keskin bir sea yayılıyordu. 
Dan! Dan! Dan! 

Yorganın altına soktuğu başı
nı bir daha çıkarıp baktı. Sivri kü 
!ahlı dev hala ötüyordu: Dan! 
Dan! Dan! 

Hisardaki saat çalıyordu. 
Ba]>asının gümüf köstekle boy

nuna asılı saatini hatırlıyordu 
amma, saatten dev olanını hiç bil
miyordu. Kimsenin bu devden kaç 
madığını, kaçışmadığını görünce 
cesareti arth. Kağnının içinde 
doğruldu. 

Pazarın kuruluş günü olduğu 
için Atpazarı çok kalabalıktı. Ha
sanoğlandaki dügünden daha çok 
kalabalık. Herkes bir ~eyler konu 
fuyor, gelip gidiyor, birbirine ses
leniyorlar, elele tututmuşlar habi
re çeki~iyorlar: 

- Ver şunu seksene. 
- Daha beş yatında. Rahvanı-

HiKAYE 

Kırmızı etiketli şişe 
Arif Sami kanaına doğru yürüdü: 
- Ver o elindeki ıiıeyil dedi. 
Duvara dayanıruı, gözleri büyü .. 

mil, genç kadın yelesini aallıyan bir 
kaplan gibi, dik baııru salladr. Sert 
bir aeale: 

- Hayır, vermem, dedi. 
- Nedir, beni mi korkutmak İsti-

yorsun? ben böyle numaraları yut .. 
ma.m. Hanımefendi kendiıini zehir .. 
lemek istiyonnut. Ne tatlı canlı oldu
ğunu bilmiyorum aanki .. 

Servet Hanım parhyan gözlerini 
kocasına dikti: 

- Git Arif, Allah atkrna git! dedi. 
Bıktı marhk aenden .. 

Arif Sami kıpkırmızı kesildi: 
- Peki, haydi numara yapmıyor

aun diyelim. Neden bu çılgınlık aöyle 
bana? Banimle yaıamaktan bu ka
dar bıktın ha .. 

Maamafih gözleri ve dikkati karm
run elinde sıkı sıkı tuttuğu !iteden hiç 
ayrılmıyordu. 

Pencereden odanın içine bahar ko
kusu kanıık bol bir ııünet giriyordu. 
Bahçenin ağaçlannda kutlar cıvılda
yordu. Buna rağmen duvardaki ayna
dan birbirine düıman ve kartı kartı .. 
ya vaziyetalmıt bir karı kocanın ha
yali görünüyordu. 

- Neden ıikayet ediyorsun? para 
kazanıyorum. Bir eksiğin mi var? bir 
parça içiyormutum, bundan ne çıkar? 
Biraz eve geç geliyormutum, sen yat, 
uyu! 

Genç kadın: 
- Hayır, ıen artık beni aevmiyor

aun, dedi. 
Arif Sami cevap vermiyerek omuz 

ailkti. O kadar sevmek zafında bulun
duğu bu adamın o kadar bariz hissiz
liği, genç kadını çileden çıkardı. Bir 
hamlede ıiıeyi ağzına götürdü. Fakat 
Arif Sami bu jesti hioae-iıti. Derhal 
kuvvetli kollarile kadının bileğini kı
vırdı. Şişe yere düştü. Arif Sami titeyi 
aldığı gibi pencereden dııarıya fırlat
tı. Bir kmm koyu mayi yere dökül
miqtü. 

Kadın can acısile bağırdı: 
- Hayvan herif 1 
Fakat Arif Sami kahkaha ile gülü

yordu: 
- Seni budalalıklarının önüne geç· 

mek için böyle hayvanlık laznn .. 
Odanın içini keskin bir tentürdiyot 

kokusu kapladı. 

"' '(. "' 
Bahçede çocuklar muharebe oyu

nunu bitirdikten sonra, bir ağaçın di
bine oturdular. 

Küçük Cemil 1K>rdu: 
- Şimdi ne oynıyalım? 
Fahri: 
- Esirleri keselim, dedi. 
Ötekiler gözleri. yaşlanarak itiraz 

ettiler. Bu zaif, üstleri tozlu, topunun 
ya§ı on beş yılı doldunnıyan eıirleri 
affettiler. 

Bir batka kız batka bir teklifte bu
lundu: 

- Haydi büyük bir ziyafet verelim. 
Oyunları idare eden Fahri ka,ları· 

nı çattı: 

- Neyle ziyafet vereceğiz? dedi. 
- Hepimiz gidip bir yiyecek getir-

ıin. Kimse ne getireceğini söylemesin. 
Ekseriyet karan tasdik etti ve ço

cuklar hayali yiyecekler aramak için 
dağıldılar. 

Biı· saat sonra buluttukları zaman, 
hepsinin yüzünde getirdikleri yiye
ceklerin arkada~lanna vereceği hay· 
reti pe~inden he.snp eden, e.srarıengiz 
bir hal vardı. 

Hayriye cebinden on ince kiremit 
çıkardı: 

- Buyurunuz efendim, halis biskü
vi 1 dedi. 

Kızlar ellerini çırptılar. 
Kamil cebinden koca bir çıkolata 

parçası çıkardı: 
- Bu geyiği ben vurdum, dedi. 
Artık ziyafet sofrasında neler, neler 

1roktl1. Otlardan salatalar, evden a§JTl

lan ~eker parçalan ile gilya reçeller, 
hemen oracıkta ıu ile karı§tırılıp ha
r.tur h:ıline getirilen bir kağıt içinde 

Etraftan lafa karıfıyorlar : 
_ Helalia~ be dayı! Sekaen 

kaymayı ba~ka yerde bulamazsın. 
- Arpanın yarımı kırk üçe çık 

mıs. 

·_ Zara yetmif altı. 
_ Pekmez aradım bulamadım. 
- Ben de yağlı yoğurt arayo-

rum. 
Keçi, koyun, etek, öküz, deve, 

buğday, arpa,_ tuz, peynir, kuru fa
sulya. Sonra ınsanlar. Yeni paça
sı yırtık insanlar, sakolu insanlar, 
boyunları beyaz dolaklı, elleri kü 
çük çadırlı insanlar. 

Kırk köyün malı zahiresi, insa
nı danası buraya toplanmış, bir di 
ditınedir gidiyor. 

Bir elinde koca bir kantar, öte
ki elinde bir köylünün yakası, bo
yuııa çekiten, saldıran, kavğa çı
karan adamlar. Omuzları beyaz 
itlemeli, belleri kayışlı başka a
damlar, herkesi bir tarafa itip ka
kan, kamçılayan, yumruklayan, 
söven, döven adamlar. 

Şehrin ilk kıyameti Petek'in 
göz bebeklerinde ve beyninin ta 
ortasında kopmuftu. Kulaklarında 
kesilmemecesine bir uğultu. Bu ka 
lahalı<fm arasına h;r düterse nola
cak? Ne olursa olsun, bu kadar ka
labalık kendilerine birer i• bulmuf 
uğra!ıyorlar, o rla PlbP.tte kPndire 

Yen e ile Ali 

kUlı..&& ................ 
Yür:ü ya kulum!. 

Sonposta sahiplerinden Halil Liit· 
fi Beyin, ne müthit bir yürüyüı kah
ramanı olduğunu geçen günkü Bursa 
seyahatimizde öğreruniyen kalmadı. 

Halil Liltfi Beyle yola çıkmak, öy
le her ayajma ııüvenenin harcı değil. 
Büyük mukteaidin hesap defterinde 
anlatılan "yorulmak" diye bir fasıl 
yok. Cuma günü, Buraa Belediye rei
si Muhittin Beyin gazetecilere tahsia 
e-ek nezaketinde bulunduğu bir o
tobüsle Uludağına kadar çıkmııtık. 
Fakat otelin bulunduğu yer, Halil 
Lütfi Beye kafi derecede yüksek gö
rünmedi. Ostat karlı tepeleri görmek 
arzusuna dütmÜ§tü. 

Otobüsle yirmi dakika daha yük
seldikten IK>nra, karlara ulaşhk. 

Bu sahada §Öyle bir tur yapıp dö
necektik. Fakat Halil Liitfi Beyi zap
te-ek ne mümkün ... 

- Ben, ta tepeye çıkacağım! Diye 
tutturdu. Bot yere ısrar ettik, dinlete
medik. Hazret, batını alıp gitti. O
nun, karlar üstünde dü~e kalka, ara
da bir yuvarlanarak, fakat Uludağın 
en yükaek noktaaına çıkmak azmile, 
dağa tırmaruıını hayretle seyrediyor
duk. 

"Hakkın Sesi" gazetesi neşriyat 
müdürlüğünü, ,,Milliyet" in Buraa 
muhabirliğini, Kaphcacılar ve Otelci
ler cemiyeti reisliğini nefsinde topla
yan Dervit Bey de, bu ite taıakaldı: 

- Olur ,ey değil, dedi, bu Halil 
Lütfi Bey, ne yürüyor?... Ben kendi 
hesabıma, dünyada bu kadar yol yü
rüyemem .•• 

Cevap verdim: 
- Elbette yürüyemezain! .. 
- Peki, o naad yürüyor? 
Güldüm: 
- Eh .. Azizim, ona bir kere Al

lah, "Yürü ya kulum!" Demit••· El· 
bette yürüyecek!.. 

M. SALAHADDiN 

tabii gene evden a,ırılmıf bir miktar 
un .. 

Fahri 1K>rdu: 
- Peki. Cemile aen ne getirdin? 
Cemile Arif Saminin kızı idi. Bah· 

çede o da bir ıeyler aramağa koyul
mu§ken, otların araıında kırmızı eti
ketli, kahve rengi bir tite bulmuıtu. 
içinde hala yarısına kadar koyu ten
türdiyot vardı, hepsi dökülmemiıti. 

- Bu ne? diye sordular. 
- Bu da ittiha açmak için .. 
Çünkü Cemile babasının yemekteıı 

evvel ittah açmak için rakı, konyak 
çetit çetit içkiler içtiğini biliyordu. 

Fahri sordu: 
- Nereden buldun bunu? 
- Bahçede, otlann arasında .. 
Fahri dedi ki: 
- Galiba konyak .. Rengi benziyor. 

Acaba konyağın kokusu bu kadat" k<":· 
kin mi? 

Cemile sanki bu itleri biliyormuş gİ· 
bi mağrurana cevap verdi: 

- Keskindir ya .. Ama biz içeri•ine 
bir parça da su koyanz. 

Fahri: 
- Haydi bakalım, dedi, ziyafet hll • 

zır .. Evvela kim iıtiha açacak? 
- Ben! Ben! Ben! 
Çocukların ağızlan merakla ve te· 

cessüola zehre doğru uzandı. F ahrı 
emir verdi: 

- Evvela hanımlar içerler. 
Ve ıiıeyi Cemileye uzattı. 
O zamana kadar oyuna İ§tirak edip 

te hiç sesi çıkımyan Arif Saminin ye· 
ğeni, Halit Cemileye !İfeyi bırakma
sm.ı: söyledi, kız bırakmayınca ZOJ' l. 

alınnğa uğra,tı, Cemilenin bileğini 
burktu ve tite taıa düıerek parçalan · 
dı. 

Fahri kızmı§tı: 
- Neye oyunu bozuyorsun? 
Halit dedi ki: 

ır!!!!!!Oiı anketi 
Liste 102 
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yetinden : 

Kar11hkları aranacak arapça ve farıça 

kelimelerin lOZ nuamrah listeıi tudur : 

1 - Külliyen - bilkülliye -

2 - Uaulen - aleluaul -

3- Tebaan 

4 - Te•fikan 

5 - Mükabe!et1'n - bilmukabele, mu-

kabele bilmisil -

6 - Mütekabilen 

7 - Münferiden 

8 - Müıtereken - aleliıtirak -

9 - Ahiren 

10 - Tercihan 

11 - Tafıilen - alettafıil, mufasaalao, 

bertafsü -

12 - Hulasatao. - telbi,.e.a -

13 - Mealen 

14 - Ta.kr.:ben - alettakırip -

15 - T ah.minen - alettabmin -

Gelen karşılıklar 
Lute : (95) 

Fevkalade: çok iyi. Alelade: şöylece. 
Bermutat: alışıldığı gibi. Alelıtlak: 

Görüldüğü gibi. Alelhesap: şimdilik 
varma göre. Hasbelicap: yetinime göre. 
Lede/iktiza: İstenildiği kadar iste.ni
ce göre. Tahtelhılız- eakh olarak. 
H il alı usul - işin tersine. Maşaalkıh : 
tanrı bağışlasın çalap koruşun, göz diğ 
mesin. lnşa//ah: tanrı Bırakırsa. Ucu
zibi/Jah: tanrı saklasın. Maazallah: 
tanrı saklasın. Hercibadabat: ne nlur· 
sa olsun. . "'"' 

Liste: (100) 

Dairesinde: çevresinde, biçiminde, iş 
evinde, buyuruğa uyğun olarak çcrçi
vesi içinde. Derecesinde: sirasında, ba
sakta, denkinde, değerinde, dutarmda, 
ölçüsünde, kertesinde. Raddelerim!•: 
"Sularında , siralarırııda, kertesinde. 
Hakkında: için, ilişik inde. Lehimle: 
andan ya.ıa, anın eyilikine. Aleyhim!e: 
an·in mazarratına anin eksikliği.ne, an· 

dan yana değil, anin götülüğüne. Aka 
bim!e: derakap: akip dilimizde akap 
kullanılır, akabinde yetişmek, ökçesin 
den yani ardından ayrılmiyip birlikte 
varmak deıııektir, §İmdi, ardmça, geçik 
tirmeksizin, çabuk, şimdicik, çarçabuk. 
Bu bapta: bu işte, bwıda, bunun ıiçin 
Bu hususta: huausum!a: bu iş için, iş 
bunda , için. Bu takdirde: takdirin
de: bu yerde, yerinde, öyle ise. Tara
fından: bir taraftan, diğer taraftan ya
nından, yönünden, bir y-a.ndan, diğer 
yandan, yandan. Şahsen: kendisi, göv
desiyle. Şifahen: §ilahi: ağızdan. afı# 
la, dil ile, ağızdan yani söyliyerek. 
Tahriren: tahriri: yazarak, yazile, yaz
mak ile, yazılarak. 

Göztepe Hazncdar oğ.lııı 
Baha 

lftiliyct 
Aınn umdesi " M 1 L L 1 Y E T " tir. 

ABONE OCRETLERl : 
T&rkiye i~in. Hariç i.çiıı 

L. K. L. K. 
s aylıiı 4- a-
fi " 

7 l50 14 -
ız " 14 - 28-

Gelen e•rak a•ri ••rilmeı:.- Müddeti 
ceçen a..üıbalar 10 kuruıtur.- Gu:eta •• 
ma.tbaaya a.it itler için müdinyete mü· 
racaat edilir. Ga&etemia iliınların mu'11 4 

liyetini kabul etmea.. 

BUGONKO HAVA 

- Bu sabah ben dut ağacmda itlinı. , 
Pencereden baktım. Amcam Arif <:ey 
teyzemle kavga ediyor. Ha tey~em, 
ha Cemile .. Teyzem de zorla elınde ı 
tuttuğu titedekini içmek . istiyordu. 
Amcam bileğini kavradı, §t§eyi elin- 1 

B h Yetilköy raıat merke&inden •erileo. ma-
den alıp attı. en ayatımta tıpkı am· llımata •Ör• bu.ün ha•• açık •e aaltin 
canı gibi olma~ isterim. Onun için §İ'e'"' olarak geçecektir. 
yi Cemil.enin elinden aldım, kadınlar ı· 28-6~33 tarih.inde hava tazyiki 754 mili· 
erkeklerın emrini dinlemeli. Yoksa metre en çok aıcaklık 28 en u 24 derece 

zorla dinletiriz. •ii;dil;iı. ••••••••••••••• 

D?.yı yandaki kanının dibine çö
melmitler halka gibi, ipten halka 
gibi bir teyler kemiriyorlar ve ku 
luplu bir fincanı ağızlarına götürü 
yorlardı. 

Petek' in karnı zil çı> lıyordu. 
Bazlama da kalmamıttı. • avafça 
Ali Dayının yanına gitti. Durdu. 

- Rahat uyudun mu kız? 
- Uyudum Yenge. 
- Senin karnın açtır. 
- Yo, değil. 
Sonra aç değilim dediğine İç

ten içe pi,man oldu. Ya İnanır da 
vermezse. Bereket Ali Dayı yetit
ti: 

- öyle şey olur mu? Biz koca 
iken acıkırız da sen bebe iken ne
den acıkmıyacaksın. Al tunu! 

Petek'e yarım simit uzattı. Pe
tek az kaldı·: 

- Bu ne Dayl? 
Diyecekti. Ömründe simit ne

dir, ne görmÜf, ne yemi,ti. 
Ayte Yenge de yarım fincan 

salep verdi. Amma Ayşe doymadı • 
Yere serili peşkir en yarım bazla
ma ile bir az kuru soğaıı daha al
dı, yedi. 

Artık burada iti kalmamıttı. Ge 
ceki yalanını doğrulamak gerekti. 

- Ali Dayi ! Ben gidiyorum. 
Efendi gilde beni beklerler. Bu
gün geleceğimi biliyorlar da. 

- Yolları çıkarabilin m~ 

- Bilmez olur muyum? 
Bir anda etrafına göz attı. Ne

reye gidecekti? Herkes en çok Sa 
manpazarına giden Muytaplar, 
Keçeciler çarşısına doğru akın e
diyordu. Demek ki orada daha 
ba,ka şeyler vardı. Hemen karar 
ve cevap verdi: 

- Nah, hurdan atağı gidince 
sağa döneceğim. 

- Efendin safta aylık mı verir 
yıllık mı? 

Aylığı pek o kadar bilmiyordu 
amma, yıllığı çobanlardan çok i
şitmitti. 

-- Yıllığa kesittik. 
-Kaç kayma? 
- Altı. 
-Çok az. 
Neyse, Petek'i ikiter tatlı sözle 

uğurladılar. 
Petek Samanpazarına doğrıı 

bir yürüdü. Yüz adım sonra bir in· 
san dalgası içinde kaldı. Önünil 
ardını, sağını solunu görmez oldtı· 
Akıntıya bıraktı kendini. Nereye 
gideceğini, ne yapacağını bir tür• 
lü kestiremiyordu. Hem bur~ 
kimseye dert anlatacak yer değil• 
di, herkes bir dertte idi. Alan Sil' 
tan, konuşan, koşufan, bağıraJI• 
kantarcı ile dala,an, omuzu terit• 
lilerden tokat yiyen, bir harın-" 
çormandır gidiyor. 

(Pcvami var~ 
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Galatasaray 
Fener maçı 

Yalnız bizde değil! l Süleymaniye'nin 
Tenezzühü 

Memleketimizde Atletizm 
Y a.nn mevıimin en son hararetli 

lııe.çı olan Galatasaray • F enerbabçe 
lııe.çı oynanacaktır. Bu iki klüp ara
••nda ınevcut ve ıenelerdenberi sürüp 
gelen bu rekabet, iki renııin ilerle
tııeaine sebep olduğu ııibi, memleket 
~!bolunun ilerlemesini temin etmiı-

Son ge~en Fransız spor yövmi ı mektup göndererek Fransız mat-
gazetel~rınden (Auto) Wimble- buatma ancak iki davetiye verile-
don tem~ turnu~ası dolayisile bileceğini bildirmiştir. Bunun üze 
Fransa ıle İngıltere arasındaki rine gayet haklı olarak Fransız ga 
spor münasebetini gerginleştiği- zeteleri bunu bir haysiyet mesele-

Memleketimizin en eski spor 
teşekküllerinden biri olan Süley
maniye kulübü kendi severlerini 
bir araya toplamak ve onlara çok 
bot bir gece geçirtmek kaygusile 
bir gece tenezzühü tertip etmit
tir. 

F enerbahçe Atletizm Kaptanı atle
tizmimiz için ne diyor? 

r, 

S Sarı kırmızı formayı taııyanlar ile 
arı IAcivert giyenler ve onlann taraf 

~rları tekli ve sureti ne oluraa ol•un 
d'~~ataaaray • F enerbahçe maçı denil· 
ıgı zam.an bir heyecan geçirirler ve 

1Daçın neticeaile çok yakından alaka• 
dar olurlar. itte bu sebeplerden dola
~dır ki bu sene üçüncü defa oynanan 
d u 1Daç yine büyük bir kütle tarafın-

! 
a~ merak ve sabırsızlıkla beklenmek 
•dır, 

. Bu •ene Galataıaray klübü uınu
tııı bir anarti ııeçirdiğinden, içinde 
":'_uhtelif ve birbirlerinden aykırı dü. 
!~nceli partiler bulunduğundan pek 
1Yı deı-ece alamamış ve aabık f&Dıpi
l'ln bugün güçlükle betincilik veya 
a hncılık için uğraşmaktadır. 
re.k Bu noktayi göz önünde bulundura 
di bu maça krymet vermemek kabil
tıı r. Ancak bu doğru bir farziye 1 
t kktan çok uzaktır. Futbolda hi b' · 
b~ ıın iatihkar edilemez. Her hç ": 

•r klüp rakibini umursama . angı 
fe mutlaka değil•e bile eksez .'•etlben
~Yhine olur. Bu tekil bu rıye e a

t'Ube edildi ve ne kadar b:ne d~ tec
olduğu meydana çıkt J zuk hır teY 
F ene~bahç~•.naçı.. 1

• •tanbulıpor . 
. Bır hafta evvel l 
lıp geldiği lıtanb ~ h tane atarak ga ı 
nıuraamay11n f u •por takımım u
ful bir zama d enerbahçe takımı en , 
re kalı:ıuştı ~ 8 ";!ni klüp ile berabe
likesi b'I r. atta mağlüp olmak teh 

B' ı e atlatmııtır. 
.. •naenaleyh. G 1 Cunkü •ek) . . • " ataaarayın bu-
l • ını d" .. o •un gal' Ufunerek naaıl oluraa 

tııaça 1_~P gelmek kabildir diyerek, 
ç•ouııak d · 

lak~ı aıma tehlikelidir. 
lin ·u• arın uın • . ' ce.: umı vazıyetıne ge-

.. Fenerbah 
dıoıplin talı çe takımı muntazam bir 
nı a Yn. k tmda lik ve tilt maçları

' i\dro ·ı ve anla ı e oynamıı, uyuflDUf 
tün b' §ltlıt br takıma maliktir. Bü

ır ille . 
defa 8 .,_ vaım zarfında bu takım bir 

e,ı .. taş '-- . ö ki oyunla, a &al'fı aksamıştır. te 
tut11ıu~n hepsinde faikıyeti elde 
larile "!: h~P•İnde rle iyi sayı fark
tilllıp iy!:ı~- gelıniıti. Bu suretle lik 

Şilt Ja ıı.unu ka zandı. 
1Dek için ~P.'.Yonluğunu da kazanabil
lataıar llUnde iki maçı vardır. Ga-

Fen ay· lstanbulapor. 

ni yaziyor. Hadise çok enteresan si yapmıtlar, ve tefkilatlarına mü-
olduğiı için bizde aynen karileri- racaat ederek temmuz sonunda 
mize bildiriyoruz: Roband • Garros stadında oyna-
Wim~ledon tenis maçları baş- nacak ola,n Davis kupasında lngi-

ladı. Musabakalardan çok evvel !iz gazetecilerine böyle muamele 
bu maçların organizatörleri edilmesini istemişlerdir. 
Fra~.ız spor gazeteleri sındikası- Bu hadise teşkilatıda rencide 
na muracaat ederek, Londraya ettiginden dolayı b11 arzu kabul 
kaç gazetenin spor muahrriri ge edilmiştir. 
leceğini sormuftur. Fransız gazeteleri bu harekete 

S;ndika da gazetelere sorduk- siyasi bir cephe de vermişler ve ha 
tan sonra aldığı cevapları, organi- riciye nezaretleri nezdinde bunu 
z t.törlere bildirmiftir. Hadise bu- protesto ettikleri gibi ayrıca ln-
r unla kalsa mesele yok. giltere sefaretine de müracaat et-

Ancak Wimbledon tenis turnu- mişlerdir. Hadise henüz kapan-
vası organizatörleri bundan bet mış değildir. Bütün matbuat 
gün evvel gene ayni sındikaya bir Wimbledon tenis turnuvayı orga-

Şneider kupası 
Şneider kupaoı İçin kotacak olan tay

yareler ıimdiden hazırlanmaktaclir. De
niz tayyarelerile yapılan bu uçuşlarda 

saatte 680 kilometre sür'at temin edil
miştir. Resmimiz bu sene Şneider kupa. 
oını koıacak olan tayyarelerden birinin 
karada çaliıtirirken göstermektedİJ'. 

Bir gezinti 6 temmuz pertem
be ak9amı yapılacaktı. 

Gezintiye tahsis edilmit olan 
vapur pertembe aktaım 19,30 da 
köprüden hareket edecektir. Gidit 
ve gelitte Betiktaşa uğranmaya
caktır. Bu gezinti her halde çok 
güzel ve zevkli olacağı tahmin e
dilmektedir. 

nizatörlerine çok ağır surette hü
cüm etmektedirler •.. 

Davetiye bakin insanin ba9ına 
ne dertler açıyor •••• 

ına "İ:t erbahçeliler Sarı kırmızı for
rak ;~n]ep ile bu cuma eünü oymya
tanbııl ne olmazlarsa tilt finali için lı-

C ~P<>r takımı ile çarpııacaktır. a: ~tasaray takımına gelince: 
. ,,,., .. , ........... ~.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

la t kitiin matbuatın ve halkın merak
ta.1 11 P ettikleri Sarı kırmızı • Gala

q lilray davaıı ile meşğul olan idare-

cilerin nasıl bir takan çıkaracağı ma· huldür. • daha avantajlı olduğu için • kar§ı· 
lüm değildir. Fakat yukarda da söylediğimiz gİ· amdaki takımı umursamamazlık etıne 

Elde kim var? Kim oymyacak? Ta bi tekil ve suret ne olursa olsun melidir. 
kım nasıl olacak? Bütün bunlar meç· her iki takım, ve bilhassa F enerbabçe Muhteıem ôZDEMIR 

- Atletizmimiz hakkında ne düıü
nüyorıunuz? 
_ Bizde her neden ise halkımız ve 

idarecilerimiz atletizme kartı ehem
miyet vermiyorlaı·. Bundan bir ay ev
vel Macariıtanda yapılan atletizm mü 
sabakalarında Yunanlı atletlerin al
mıt olduklan dereceler şa?'anı dik
kattir. Sporumuzun bu şubesı seneler
denberi ibınal edilmit ve hiç bir tet· 
vik gÖrmemiıtir. Klübümüzde bu ıpo
ra heves edip çahımak istiyen bir çok 
gençler de müsait bir zemin bulama
dıkları için çahıamaınışlardır. Şimdi
ye kadar Balkanlarda iyi dereceler a· 
lamamamızm ba§lrca sebeplerinden 
biri de bu yokluk içinde çalıtan atlet
lerimizin müsabaka kabiliyetlerini 
arttırmak için bir çok mevsimlerin müaa 
bakasız geçmesinden ileri gel.mittir. 

Türkiyede mevcut klüplerde bir 
çok askeri talebeler de mevcuttur. 
Bu ııenç ve heveskir atletler maale
sef ınmtaka birinciliklerine klüple
rinden iıtirak edemiyorlar 

Esasen memleketimizde müstakil 
bir askeri apor teşkilatı bulunmadığı 
için bu gençler de atletizm mevsimle
rini faaliyetaiz geçirmiye mecbur olu
yorlar. 

Eğer hükümetiıniz bu hu•us naza· 
n dikkate alarak askeri talebenin de 
klüplerde ıerbestçe ıpor yapmaıına 

müsaade edecek olursa; iyi bir idare 
altında çahıacak olan bu gençlerden 
memleket sporu pek yakın zamanda 
büyük istifadeler edeceği bediidir. 

Bu hususu idman cemiyetleri itti
fakı umum reiıi Beyden beklemek 
bugünkü spor hayatımız için elzem· 
dir. Mıntakalar tetkilatına gelince. 
futbolda olduğu gibi acaba atletizm· 
de de her mmtaka dahilinde bir at
letizm tildi yapılarak atletizmle met· 
ğul olan klüplerimiz fikistür mucibi 
birbirlerile çarpıştınlarak; puvan be
ıabiyle galip gelecek klüp ınmtaka
atletizm §ampiyonu ilan edilse bu 
her halde hem atletizm için hem de 
atletizmle metiul olan klüplerimiz İ· 
çin çok faydalı bir ıey olur. Franaa
da, Almanyada ve daha bir çok mem· 
leketlerde bu gibi musabakalar yapıl
maktadır. Bu karıılaşmalar her klüp 
için çalıtmak imki.nıııı vermİ§ olacak 
ve ayni zamanda atletlerin müsaba
ka kabiliyetlerini arttırmıf olacaktır. 

Neden memleketimizde de futbol· 
da olduğu gibi atletizm de de her haf 
ta bir müıabaka yapılmaaın? Bu mÜ· 
bakaların yapılmasile halkımızda da 

atletizme kartı bir alaka uyanmıt o
lacakbr. 

Şuraaı muhakkaktır ki her sporun 
qaılıca ilk mertebe•i atletizmdir. 

iyi bir futbolcu olmak için iyi bir 
atlet olmak icap eder. 

Tenis, Hokey, basketbol, Voleybol, 
kriket gibi diğer bütün sporlara ha§· 
lamazdan evvel bir oyuncu muhakkak 
atletik mezayayı haiz olması }&zmı .. 
dır. 

Avnıpadan gelen bir çok futbol 
takımlarına bakbğunız zaman ilk na· 
zarda gözümüze o takmun oyuncufa .. 
rmın bizim oyqncular yanında cüsse~ 
ce pek faik olduğunu görürüz, fakat 
bir de bizim' oyunculanmızı gözden 
geçirelim. 

Bunlann ekserisi boyları kısa, VÜ· 

cutlan zayif ve nefeı kabiliyetleri az 
kimıelerdir. Buna da sebep atletizm
le hiç me§iul olınamalandır. 

• Eğer bizim de futbolculanınız Av-
rupa futbolcuları gibi atletizmle bir • az metğul olsalar her halde onlar da 
daha iyi vücuda sahip olurlar. 

lıte size ıunu söylemek iıterim ki, 
atletizme bir az daha ehemmiyet ver· 
memiz lazımdır. Her weyden evYel 
klüplerimizde askeri talebelerin aer• 
beıtçe •por yapmasına müsaade edil· 
meaini acilen karara almaktır • 

Eğer buna müsaade edilecek olur
sa pek yakında atletizmimizde çok 
büyük farklar göze çarpacağı muhak 
kaktır. 

20 para için 2 yaralı 1 ölü' 10 mahkum İstikrar şöyle dursun, dolar boyuna düşüyor 

k d d .. ' • Dün bırakıldı 
arşı apı a Un 20 para 3 kabadayıyı (Başı 1 inci sahifede) 

bi •b• • • d• b • dilerdir. 3 seneye kadar muhtelif 
rı ırıne geçır ı ve u cınayeti yaptırdı cezalara mahkfun ?.ı~.n bu.mah:. 

(Başı ı inci sahife~) M h . . kumların cezalan curumlerıne go 
rn d b h e metın t.istüne atılıyor. Meh- re 6 aydan başlıyarak 2 aya kadar 

a ığını a ane ederek iti ka- met bu çifte muhacime kartı ken- indirilmiş bulunmaktadır. 
<;akı;ılığa dökmütlerdir. Dün öğle- dini müdafaaya çalıtırken büyük Ak~m saat 6 da da ikinci ceza 
den sonra iki Ömer de hanın ka. Ömer kalb" . .. tü d'"" b" mahkemesi kendisine tevdi edilen 
l>ısı Öniınde a•ag"ı yukarı dola.... ' ının us ne ye ıgı ır hkA 1 kı t tkiki · 
t ki ' -, bıçak darbesile haykırarak yere ::ıatı::rı:u~:~da:ın d'~dü .. ~1 

1
• arı sırada yoğurtçu Mehmet is- d" .. or w.ın 

ıtıınd akl uşuyor ve kanlar içinde bir müd- derhal tahliyesine karar vermit· 
e biri bunlara Y atıyor. det debelendikten sonra cansız tir. Bu dört kişi Mehmet oğlu ö-

n·-... Utan gene mı buradasınız? ve hareketsiz kalıyor. Bu kanlı mer, Jozef oğlu baytar Yillyüş, 
il\~~ e~rnek parası kazanmayalım boğu9ma esnasında Çartıkapı ci- Salih oğlu M~af~er, Fa~il oğlu 

lk~ıye çıkıtıyor. varındaki ve y olgeç h daki Nusrattır ve dordude dun aktam 
1 Ötne 1 d lanı Meh en anın ahi" d'lm" 1 d' o·· h ııı r er en genç o · esnaf dehşete k 1 h b" t ıye e ı ış er ır. ıger ma -

ede cevap verı"yor. · b" apı ıyor ve er ı- k 1 · d k d"I "ıne tevd' e-rı ırer taraf d • 1 ak . . eme erın e en ı er ı 
-...[) Hadi itine git, belanı arama! d b 1 a agı ar ıstımda- dilen evrakın tetkikini ikmal ve 

Arke b d " ka a atıyorlar. k d ki d' B " d <; k · n u sıra a öteki tütün K" "k Ö arara rapte ece er ır. ugun e 

1 
a çılan da araya girerek iti d uçu tner, öteki Ömerin yer- bir kısım mahkumların tahliyeleri 
tı zıştırıyorlar. Fakat k" "k Ömer e yatan can~ız cesedini çiğneye- muhtemeldir. llamat dairesi tefi 

o ' k'k uçu ' k k k t k ı k d oa ı a daha 
1
·1 . . . k. re açma ıs er en o sırada va- 5mail Hakkı Bey geç vakta a ar 

te . erıame gıtıne ts· .rnıyor. Hatta Yoğurt M hm t ka mahalline yetiten polis mem adliyede kalarak mahkemelerden 
le barıttığmı gösterm:: .. e e • ları tarafından yakalanıyor ur gelen tahliye kararların muamele 
fınclaki kalabalık d • 

1 
ıçın etra- Kiiçük ömerin yüzünde İcü ük' leri~~ ikm~ . ederek hapisaneye 

M h 
agı dıktan son Old ç teblıg etmıştır. 

ra e metten satmak .. bir yara vardır. ukça ağır ya. -------0-------
köylü sigarası istiyor. uzre bir ralı olan Yoğurtçu Mehmet Cer- Muhtarlıklar kalktı 

Mehmet : rahpafa hastanesine kaldırılmıttır. 
.- Peki vereyim amına, rık Mehmet, hastanede bir müddet i-

ta_, • ' d" Ö 7 pa. 
1 ,. ıyor. mer; yanında ancak fade verememif, yapılan müda-
2~ kuruşu olduğunu, ge~y~ kalan vattan sonra bir parça kendine 
Yo Parayı sonra verecegmı söylü. gelmittir. Katil küçük Ömer, Har
lı '· Yoğurtçu buna razı olma yor. 

atta bu teklife öfkeleniyor : ' kai Şerif mahallesinde oturmak-
d' --Biz Haraç vermeyiz oğlumı tadır. Maktul Ömer Sultanselimli-
ıyor. Örner, bu lafa tutuluyor: • dir. Her ikisi de sabıkalı kaçakçı-

•in-:- Ben senin itkembeni deşme- lardandırlar. 
Çektn de, bilirim! diyerek bıçağını Müddeiumumi Sadun Bey 
liiıne e.s~~ Mehmetin üstüne yü- dün Yolgeçen hanında geç v~ 
rı f' 11 ır oluyor. Mehmet, kara- hk~dl a~ maznunun isticvabı ve şa-
ha.,!~;.:: ~btil eöderek b"kaçmağa ıtlerın İfadelerini almakla met-
•a Meh · a at mer, ıraz son· !?l• oltnuttur. 
kadnr 'f'.~e~e yetişiyor. O zamana Maktul Ömerin, genç Ömerin bı 
t'rıi' b:d e ınet de bıçağını çek- ~ğı altında öldüğü kuvvetle tah
ıla 1 a.rı,~n~~or, iki kaçakçı arasın mm edilmektedir. Tahkikatın ala 
ltıa b'41 •çınde kanlı bir boğuf· cağı netice cinayetin bazı müp
t7ki ö..,_1

Yor. Derken bu sırada ö- hem kalan noktalarını da aydınla 
<;ın 1 er Yeti . N 1 . k k 1 ° duğ ttYor. ası ve nı· taca tır. 

a ll:ıP.danu nnlaşılma~ına meydan Katil öm.erı.'n yüzündeki yara-
0 da br • . 

(Başı 1 inci sahifede) 
devaire devredilmi§tir. 

.. B~ kanuna muhalif olan diğer kanım 
hukumleri mülgadır. 

Bu kanun 1 ikinciki.nun 1934 tari
hinden itibaren tatbik olunacaktır. 

Kanun:':'n tatbikatı için nizamname 
yapmak uzere Dahiliye Vekaletinde 
Müateta.~ yehbi Beyin riyasetinde u
mum mudurlerden mürekkep bir ko • 
misyon teşkil edilmittir. 

Komiayon,nizamnanıe hakkında vİ· 
!ayetlerin de fikirlerini alacaktır. Bir 
kaç ınıntakada da tecrübeler yapacak 
ve sonra nizamnameyi hükUmete ve
recektir. 

lstanbul mahalleleri 
latanbul belediye hududu İçinde 321 

mahalle ve birinci ikinci olmak üzere 
642 muhtar ve 1605 te ihtiyar heyeti 
azası vardır. Adalar 11, Beykoz 7, Be
tiktaı 14, Bakırköy 10, Beyoğlu 52, 
Eminönü 45, Fatih 83, Kadıköy 17, Sa· 
rıyer 10, Oıküdar 42. 

Bu halde mahallesi en çok olan ka-

(Başı 1 inci sahifede) nasebetle Times tunları yazıyor: 
tesirlere karfı alınması münasip o- "M. Moley'in gelmesi üzerine, 
lacak tedbirler hakkında fikir murahhaslar, Amerika'nın alacağı 
teatisinde bulunmaktadırlar. vaziyeti ve siyaseti hakkında ye-

AHMET ŞOKRO ni malumat alacaklarını ümit edi-
,,. "' "' yorlar. 

Vaziyet lngiltereye bağlı Murahhaslar, Amerika'nın teş-
riki mesaisini de ümit ediyorlar. 

LONDRA, 28 A.A. - Amerika- Bu tetriki mesainin sadece, tatbi
nın inflastion tehdidi ile son para ki bugünkü buhran kalkar kalk
hadiselerinden dolayı konferans maz kabil olacak kat'i bir program 
mehafili dün enditelerini saklamı- tesbiti için değil, bugünkü vaziye-
yordu. Florinin düşmesi bazı kim- b 1 
seleri oldukça karanlık dütünme- te kartı durabilmek üzere ted ir e-
ğe sevketmiftir. Bununla beraber rin alınması için de olacağı zan
Hollanda dövizi ertesi günü hisse- nediliyor. 
dilir miktarda yükselmittir. 25000 dolar komisyon parası imif 

Londra konferansının vaziyeti BOSTON, 28 A.A. _ Bernar-
lngilterenin alacağı vaziyete çok den vapuruna binmeden evvel M. 
bağlıdır. Eğer lngiltere fngiliz li- Norman Davis, Londra konferan-
rasırun piyasasını tutabilirse tüp- sının faaliyetini biraz yavaşladı-
hesiz heyecan derhal duracaktır, ğını fakat hiçbir zaman durmadı
fakat ne yazık ki fngiltere anane-

ğını söylemiştir. 
vi siyasetine uygun olan ümitli 
bekleme vaziyetine bir nihayet ve- M. Norman Davis başka beya-

natta bulunmamıJ, silahları bırak
receg" e benzemiyor. ma konferansına dair de birşey 

Diğer taraftan, ve bu nokta e-
h b M 

söylememittir. Sonra, kendisine, 
peyce şüpheli olmakla era er, • 
Moley'in Amerika parasının veche- bir Chili kumpanyası namına yapı-
si hakkında teskin edici haberler lan 25 milyon dolarlık istikraz i-

çin bir komiıyon alıp almadıŞı~ı 
getirmesi temenni ediliyor. · soran birisine tU cevabı verınıttır: 

Londra'nın mali mehafili son _ Loeb and Co, Kuha ile G~-
günlerde dütmesi gittikçe artan Banka! 25 mil-ranty Trust arına 
dolar üzerindeki muameleleri en- yon dolarlık kadar bir istikrbaz. Y'!P 
di•eli bir alaka ile takip etmekte- d ttim u ıt ı-

T maları için yar ıın e ! . 
dir. Amerika dövizi dün de 9 . 25 000 dolar kadar bır komıs-
cents kaybetmiştir. Bir lngiliz li- çın ' yon aldım. .. l . • .. 
rası 4,21 dolıı.r iken 4,30 dolar ol- M N ınan Davis, soz erını fOY· . or 
du. le bitirmi9lir: • . 

M. Moley geldi _ Beni atlatmak ıstıyorlar am-

LONDRA, 28 A.A. - M. Moley, ına, vız gelir. 
dün Plumouth'a geldi. Trenle Lon- Bankerler arasınıla 
draya- hareket etti. 

Gazetecilçre verdiği bey~~·~ 
M. Moley, vazifesinin gayesını soy 
ledi, geçen hafta Nevyorkta ve~
diği izahatıtekrar ederek Amerı· 
ka murahhas heyeti tarafından 
konferans devamınca harp borçla
rı hakkında hiçbir münakaşa ya
pılmayacağını ilave etti .. 

LONDRA, 28 A.A. - M. Moley, 
dün ece Londra' a eldi. Bu mü-

LONDRA, 28 A.A. - M. Bon
net, altın esasından vazgeçmiyen 
memleketlerin emisyon bankala
rının mümessilleri arasında yapı
lan görüşmelerden ve bu memleket 
!erin baş murahhasları arasında -
doların daha fazla düşmesinin bü
tün paraların kıymetlerinde husu
le getireceği umumi düşüklük ha
reketine kartı bir mukavemet ha-

zırlamak maksadile - yaptıkları 
konutmalardan doğan vaziyeti ay
dınlatmak için Fransız murahhas 
heyeti azasile bu sabah fikir tea
tisinde bulunınuttur. 
Öğleden sonra da devam edile

cek olan bu fikir teatileri günün 
en ehemmiyetli vak'asını tetkil et· 
mektedir. 

Fransız bankası ikinci müdürü 
M. Famier de lngiliz meslektatla
rile görütmüttür· 

M. Farnier biraz sonra Fele
menk bankası umum müdürile ko
nutacaktır. 

M. Bonnet de ltalyan, Belçika 
ve Felemenk murahhaalarile bat" 
ladığı konuşmalara devam edecelı 
tir. 

M. Neville Chamberlain, M. Bon 
net ile Fransız mütehassıslarını 
öğle yemeğine davet etmiştir. Bu 
davet vaziyet hakkında ve bu va
ziyet: kartı koymak için bat vuru· 
lacak çareleri derpİf etmek husu
sunda bir arada tetkik~t yapma
ğa imkan hasıl edecektır. 

Sir John Simonla tekrar görüftü 

LONDRA, 28 A.A. - M. Litvi
noff, bugün Sir John Simon'a tele
fon ederek kendisile konuşmak is
tediğini bildirmittir. Bunun üzeri
ne hariciye nazırile M. Litvinoff &· 

rasında bir konu,ma olmuttur. 
Bir buçuk saat süren bu görüt

mede M. Colville' de bulunmuttur. 
M. Litvinoff bundan önceki konut 
madan sonra hükUmetinin fikrini 
sormuttur. Bu hafta içinde batka 
bir konutma daha olacaktır. 

Balkanlarda bir üçler itiUilı mı? 

ATINA, 27 - Londradan ge
len telgraflara göre, orada Türk, 
Yunan ve Bulgar murahhasları a· 
rasında mühim müzakereler olu· 
yor. Bu müzakerelere yolaçan 
Tevfik Rüştü B. dir. Müzakerele
rin hedefi Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında daha umumi 
ve şümüllü bir üçler itilafı aktet· 
mektir. 



• 

Ege odalar 
Kongresi 
Mesaisini bitirdi, mühim 

noktalar tesbit edildi 
IZMIR. 27. A. A. - Birkac: llÜD 

evvel açılan Eğe ikti1at mıntaka· 
sı tkaret odaları konııreıi buııün 
İzmir ticaret odaaında aon içti· 
mamı akdederek raporları tetkik 
etmittir. 

Sanayi encümeninin raporunda 
Ege mıntaka&ını alakadar eden ha· ı 
lıcılık , dokumacılık, aabunculuk 
hakkında e5aalı noktalara temas e 
dilmiftir. 

Son zamanlarda ihracı azalmıt 
olan halılarımızın fazla miktarda 
sevki için çareler göriitülmüttür. 

lhıaç edilecek haWarımıza ıouk 
damga konulması halıcılığımızın 
resim ~ubesinin türk haraına göre 
zenginleştirilmesi gibi tedbirler it 
tihazı muvafık görülmü9tür. 
Gül yağlarımızın ihracahru ço
ğaltmak için bir kooperatif tetki 
li diişünülmüftür. 

Bundan mada küçük mendereı 
havzasında bir çuval fabrikasının 
vücuda getirilmesi, ıüngelerlerin 
şirket tarafından mübayaası ve 
Avrupa piyasalarına bu tirket "a· 
sttaşile sevki münasip görülmüt
tür. 

Sabun, üzüm ve incir içisi de 
muhtelif kararlar alıru1119tır. 

EJ1cümenlerin raporlarında ser
dedilen mutaleaların ekıeriıi müs
tacel i,ler olduğu için gelecek se
ne Ankarada aktedilecek olan u
mum kone-reye arzedilinceye ka
dar yapılması iktiza etmekte oldu 
ğundan kongre riyaseti bu noktala 
rı alakadar makamlara bildirecek 
tir. Kongre mesaisi hitam bulması 
münasebetile kongre reisi tarafın 

1 dan murahhas Beylere lzmir ,ehir 
gazinosunda bir ziyafet verilecek 
tir. 

Yeni mahsul buğday 
SOKE, (Milliyet) - ilk buğday malı 

sulu 21-6-933 Söke pazarı olan ?J1anı. 
ba günü piyasaya ıelnıİftir. Y eai mah
ıulu himil olan develer ovanın çqitli 
çiçeklerile tezyin edilmit ve halk tara. 
fmdan uzaktan karıdamnqtır. İtalyan 
buğdayı 70, ye..ti buğday 65, arpa 20 
ve yulaf 15 kuruıtan (ayan) sablmıı. 
br. Bu ıene - enel l:ımıılr piyuu,,.. 
da (90) çuval kadar buğday yetiıtiren 
Söke kaaaba11 olmakla memleketimiz İ· 
çin büyük bir tereftir. 

Sökede ucuzluk 
SOKE, <Mmiyet) - Kasabamızda 

hayat ııittikçe ucuzlaıımaktadır. Bu da 
ancak Belediye nıiıi Eyüp Beyin aldığı 
ciddi teclabir sayesindedir ki müstahsil 
!eri doğrudan cloğnJya mallarmr paza
ra getirip kendileri aalarlar ve müsteh
liklerin ellerinden yakayı kurtarahilmiı
lerdir. Kuzu ve koyun etinin oldaısı 25 
sığlı- ve dana 20 ke<;i ve oğlak etleri IS 
kuruta satılmakta olduğu sibi ete niı
beten aebzeler de pek ucuzdur. Bir ta
raftan fasulya S kuru~a 'Ve kabak 100 
paraya satılırken diğer taraftan ela ıa
latahldarm laneti 100 paraya ve sayet 
iri ve nefis yayli kirezinin oldcaaı da 10 
kuruşa aablınaktadır. 

Merhum Vahyi Beyin yerine 
AYDIN, (Milliyet) - Dr. Vahyi B. 

in ölümile Cümhuriyet Halk fırlraaı vi
layet idare heyetinde bot kalan yere 
yedeklerden sıtma mücadele doktorla
nndan Yusuf Ziya Bey alınmııtır. 

Aydın muallimleri geliyor 
. AYpIN (Milliyet) - Aydm mual· 
lı?'len Balıkesir, Bursa, ve lstanbula 
bır seyahat tertip ediyorlar. Seyahata 
Ayd.,, muallimlerinin hemen hepsi itti· 
rak edeceklerdir. 

MilJlyet'in romanı: 7 

Yazan: ANlTA ı.oos. 
Sonra barakayı dolaııp h • 

kadaıa . .__.___ ıça&'• ar-

mit. 
yıne ~- aahibine •erir-

Dorolhy: 
- Bıçaldanıı on iki d•;-::_ · . . d -~e11 ae-

ne do dolar ka ar ederdi ... Onun i · 
para ile alman hu bıçaklan ÖnÜne ~= 
lene vermekte mana yoktu ... Diyor. 

Bunun üzerine Dorothy'ye: 

- fyi amma, buna halkı soymak 
derler .•• Senin hundan haberin var 
mı? - dedim. 

Maamafih Dorothy diyor ki: 
.-. - Hiç zannettiğin &'İhİ değil ... Bı

çağı almamakla kimse bir ıey kaybet
mit olnııyordu. Çünkü bıçakların ağ
zı zaten tenekeden olduğu için bir fey 
keımek hususunda kimsenin zerre ka 
dar işine yaramazdı ... 

Do:otbv on be' va'J'1a girince b;ı· 

Bozdoğanda temsil 
Aydın muallimleri bir 

temsil verdiler 
BOZl>OOAN (Milliyet) - Aydm 

Halkevi tanail kolu azalan ve muıikuı 
dün kamyonlarla Iıasabamn•a seldiler. 
Muz.ika akfalll Ü2erİ Belediye parkında 
halka konser verdi. Akıam temail kolu 
1500 kip huzurunda (Mete) piyes.ini 
temıil etti. Temsile kazamn her köyün.
den bir çok yurttatlar aelmlşlerclir. 
Temsilde Aydm fırka reisi Etem Kad

ri, Halkm reiıi avukat Ne,'et, fırka 
vlliyet heyetinden Dr. Ziya Beyler de 
buır bulundular. 

Muzika istildil martım ve cümhuri
yet yeminini çald-. bundan aonra fırb 
reiıi Etem Kadri Bey söz alarak eslı:i 
clemn tiyatrolu ile bugünkü temsil ha. 
yatını mukayese etti. 1 nlolipcı fırkamı
zın sahneye ve sahne hayatına verdiği 
... eınmiyeti anlattı. 

Temsil heyetini tef kil eden muallim 
hanım ve beylerin hu yolda gösterclilde
ri ferağat ve fedalrirltiı 11\kdirle andı. 
Bunun bir tiyatro değil, Türklük ana
-.ini Türk tarihini bütün yüceliği)e 
bilmiyen kafalara yerlqtirmek, öğretil
memiş Türk medeniyetinin 10000. 20 
hin sene evelden beri bütün bir dünya
yı kapladığını canlı miaallerile ııöster· 
mele olduğunu ve bu yolda daima yürü
neceğini ve ilerleneceğini ıöyledi. 

Bu sözler halkta büyük bir heyecan 
uyandrrd-. ve bir çok defalar ıürekli al
kışlarla kesildi. 

Bundan •onra piyes çok muvaffaki· 
yetle temsil olundu. Temsil kolu reisi 
muallim Avni Bey, yeni tqkil ettiği a
matör !l'ençlerden bir çoğuna hu piyea
de vazife vermi!Iİ. Geuçler sahneye ilk 
defa cıkmalanna rağmen yad1rğııma• 
dan v~ aksak.,z olarak vazifelerini ha.. 
fal'dılar. Temsilden sonra Avni Bey, 
büyük Türk hakan)armdau (Mete) yi 
ve devrini hülisat- anlatarak gösteri
len alaka ve misafirperverliğe teşekkür 
etti. 

Kaymakam Nami Bey, Bozduğanlılar 
namına heyete ve misafirlere tqekkür 
etti. 

Bozdoğanda kadınlannuzın medeni 
kıyafeti almalan hususunda fırka hey.,. 
limizin ve gençlerimizin büyük bir çalı§ 
malan var ve bunun acık verimleri göze 
çarpıyor. 

Bu temailden halkı mahrum bırakma
mak için ııe4lemallı kadmlarm da aele
ceii ilan edildiği halde seyirciler arasm~ 
da olan 500 e y.,Jun kadmlann arasında 
yalınız 4 pettemallı ihtiy•r kadın görü .. 
ırilyordu. 

Aydın suyu 
AYDIN, (Milliyet) - Şemset· 

tin Beyin Türkiye mümessili oldu
ğu bir alınan boru müeueıesinin1 
mühendislerinden Her Rrabtbib
lerin tehrimize geldiğini bildir
mittim. Mütebaaaıa Aydın ıuyu
nun çıktığı yere kadar tetkik ve 
talıliller yaparak, suyun ,ehre alb 
kilometre mesafeye gelinceye ka
dar kirlenmediğini ve içme evaafı 
nı haiz olduğunu bildirdi. Ve alb 
kilometreden itibaren ,ehre suyun 
akıtılmasını tetrih havuzları ve te· 
birde taksimatını gösterir bir a
van proje yapınağı da kabul etti. 

Bu suretle Aydın su projesini 
tehre bar olmadan yaptırmak müm 
kün olmllf ve tehrin au itinde ilk 
ve mühim adım ablmıtbr. 

Bolu'da eczane 
BOLU, (Milliyet) - Menıleket 

ihtiyacına az gelen merkez eczane 
sinden ~ka Sihhiye vekaletinin 
müaaadeaiyle değerli gençlerden 
Hilmi Bey Halk ecnazeaini açmıf
tır, geceleri nöbet tutarak ihtiya
catı temine çalıpcaklardır. 

Fırınları badana 
GlRESON, (Milliyet) - Bele

diye reisi tehrin bütün fırın ve 
kahvelerini badana ettirerek kah
ve ve fırmlan ter temiz ve bem
beyaz bir hale koydu. 

---

Tercüme: Kamran Şerif 

hası büsbütün çileden çıkmıı. Yani 
yeniden evleruneğe mecbur olmu,. 

Babas1n1n evlenmeai tam manaai
le bir romandır ve hu roman da Pa
nayir kumpanyıumm "Aşıklar Pren
desi" ismi verilen en belli batlı bir eğ 
lenceıi ile başlamış. 

"Atıklar Prendeıi"nin esası §U i
miş: B" "k bir halka teklinde bir ko 
ıu yoluiıda küçük bir otomobil dolaıır· 
"'''· Otomobil bu halkayı bir defa dön 
ehi mü, kendiliğinden epey uzak bir 
meaafeye fırlar ve yüksekçe bir ze
nıin Üzerine düşermış. Fakat bu itte 
halkı daha ziyade alakadar eden oto
mobilin içinde oturan Kaşpusycrli ıa
".!ın ~ız imiı. Çünkü bu kız halkayı 
dondukten sonra işıkJna kavuıurmuf. 
''Aşık" rolünü de pembe mayosu ile 
M;•tcr Shnw yaparmış. 

• 

Elazizde muvaffakıyetli bir • 
mesaı Elazizde dolu 

ELAZIZ, (Milliyet) - Geçen 
hafta hava her gün yağmurlu geç
mittir. Geçen cuma gecesi yanın 
saat kadar dolu yağdı. Şehir ve ci· 
vardaki sebze babçelerile meyva 

Bedava seyahat 
Hakimlerden bir kısmı da 
seyahate iştirak ediyorlat 

Şikago sergisine i,lirak ebnek ü:ı 
re memleketimizden hareket edecel 
olan kafile 18 temmuzda RomanY 
vapuru ile Köstenceye hareket edec 
tir. Türk seyyahları Romanyada k• 
şdanacak ve Bükretle iki gün ikamet· 
ten sonra Romen kafilesile birleıer< 
hareket edeceklerdir. 

ı ağaçlarını dolu kısmen tahrip et
mittir. 

1 
Trabzonda yola kalbedilen 

mezarlık 

Türk aeyyahlarmın paaaportlannır 
hazll'lanması için icap eden tertibat , 
almmq ve Amerika Konaoloshane~. 
vize huauaunda Türk aeyyahlarma t~ 
hilat vadebniftir. Ancak lzmir, Anlı• 
ra gibi Anadolu içerilerinden seyah 
le i§tirak ebnek iatiyenler 18 temınU 
dan nihayet 5 ııün evvel lıtanhula 
miı olacaklardır. 

Seyyahlann Avrupadan geçeceklt 
ri tehirlerden de istifadelerini tenıi~ 
için aeyahat treni yalnız gÜndüz aeft 
yapacak, geceleri AvrupanlD muhtel· 
,ehirlerinde tevakkuf edecektir. 

El.AZIZ, (Milliyet) -Mediha Hanımın dikit ve biçki yurdu geçen 1 
hafta imtihanlarını ikmal etmittir. 13 hanıma Maarif Müdürü Rahmi 
Bey tarafından pbadetnameleri verildi. Yukardaki fotoğraf bu on üç 
hanımın imtihan heyetile birlikte çekilmit resmidir. Mediha Hanım yur
du memleketimizde herkea tarafından çok takdir edilmit ve iyi rağbet 
görmiittür. Resimde görülen zat Maarif Müdürü Rahmi Bey ( X ) ita· 

retide yurdun müdiresi Mediha Haınmdır. lmtibandan sonra bir de ser 
gi tertip edildi. Sergi yüzlerce halk tarafından ziyaret edilmittir. Eli.
zizde büyük hizmetler gören bu yurdun Müdiresi Mediha Hanımı tak
dir ederiz. 

Uykuyu takip eden ölUm 
BOLU, (Milliyet) - Kıbrucık. 

nahiyesinin Yazıca köyünde garip 
bir ölüm vak'aaı olmu9tur : 

Softa oğlu Hasan köy yakının
da ki kut konağı bayırın da kah
rım otlatmakta iken uykuau gel
mif, katırı kaçmaması için yuları
m emniyetle bacağına bağlamı, 
ve çayıra uzanarak uykusuna dal
mıtbr, sonra her hangi sebeple ür 
kt:n katır H&1&D1 ıürüklemeğe bat 
lamıf, öteye beriye çarpan Hasan 
m belindeki tabanca patlamıt, 
Haaan'ı göbeğinden vurmuttur. 

Silah seıi üzerine bir kat daha 
ürken hayvan zevallıyı bir hayli 
siirüklemit az bir müddet sonra 
yaralı ölmüftür. Yapılan adli tah
kikatta bir kast olmadığı anlatıl
mıttır. 

Pusulu bir cinayet 
BOLU, (Milliyet) - Örencik 

köyünden Ali kalfa oğlu Ki.zım 
Öküz arabaaiyle yaylaya ıriderken 
Aydın ça11ısı çamlığmdan geçer
ken çamların arasında ıiU.h patla 
ınrf, kurtun KUımın sol memesi 
albndan girerek 8d..aU:lan kürek 
kemiğinden çık.mıf, iCİzun yere 
dütmüf, bir az aonra da ölmiiftür. 

Adliyenin mahallinde yapbğı 
tetkik ve tahkikatta üç gün evvel 
bir kadın meaeleıinden kavğalı 
ve darğın bulunduğu ayni köyden 
Atık oğlu lunail tarafından ya
pıldığı anlaşılmış, katil yakalana
rak evrakiyle müstantıklığa tes
lim edilmittir. 

Mektepten birinci çıkma 
mükafatı 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Şeb 
rimiz orta mektebinin mezuniyet 
imtihanları bitmek üzredir. Ada
pazarı Türk Ticaret Bankası T e
kirdağ tubesi bu sene orta mekte
bimizden net'et eden birinci dere 
cede tebadetname alan gence bir 
batıra olmak üzere münasip bir 
mükafabn verilmesini tensip et
mi,tir. Verilecek mükafat timdi
den vilayet makamına takdim kı
lınmıt ve vilayet tarafmdanda 
mektep müdürlüğüne gönderilmit 
tir. 

Vilayet matbaası kapatıldı 
ELAZIZ, (Milliyet) - Haziran 

iptidasından itibaren vilayet mat
baası kal~rrılmıtbr. Vilayet gaze
tesi kemafissabık intitarında de
vam edecektir. 

imtihanlar 
EL.AZIZ, (Milliyet) - Bu haf

ta fChrimizdeki bütün ilkmektep
lerle ortamektebin bakalorya im
tihanlarına batlanmıthr. 

Trabzon Halkevi bütçesi 
TRABZON, (Milliyet) - Hal

kevi 933 senesi bütçesini 4000 li
ra olarak tesbit etmİftİr. 

Bir tayin 
ELAZIZ, (Milliyet) - Vilaye

timiz Tapu Müdürü Behçet Bey 
terfian lzmir Topu sicil muhafız. 
lığına tayin edilmi,tir. 

Tekirdağ jandarması sporda da iyi .. 

TEKIRDAC, (Milliyet) - Şeh
rimiz spor hayatında fU günlerde 
bir uyanıklık ve bir canlılık göze 
çarpıyor. Bilhassa vilayetimiz jan
darması burada spor varlığının bir 
numunesini tetkil ediyor. 

Aktamlan gerek idman gerekse 
spor oyunlarında halkımızın tak-

Mister Shaw bulunduğu yükaek 
yerde zarif bir tavır alarak Dorothy
nin gelmesini bekler, gayet kibarane 
blr surette onu elinden tutup yüksek 
yerin merdiveninden &§ağı kadar in
dirirmit. Halk ta bu esnada ortalığı 
yıkarca&1na alkıılarnu,. 

Fakat Dorothy bu mesele hakkın· 
da: 

- Alkı,layanlar "Atıklar Prende
ıi" ni mi, yoksa babamın zil zurna 
sarhoş olduğu halde merdivenlerden 

yuvarlanmadan inmekte gösterdiği 
muvaffakiyeti mi alkışladıldanna ben 
bir türlü alal erdiremedim! Diyor. 

Her ne hal ise ... Panayir Kuınpan
ya11 alelekser sanıın kızlan, bat· 
larma bez peruka takmak auretiyle 
tiyatroya beveakar lokanta hizmetçi. 
leri meyanmdan tedarik edermiş. Fa 
kat bu da pek kolay bir iş değilmi,. 
Çünkü biç'1J'e hizmetçi "A,lklar Pren
desi''ni üst üste bir kaç kere attıktan 
ıon bel kemiğine bir ağndır yapışır
mış. O zaman kumpanya direktörü
nün münhali doldurmak için yeni bir 
hizmetçi ile anla!mall icap edermi,. 

Bu cümleden olmak üzere direk
tör Modesto denilen bir ,ehrin otelin 
de bir hizmetçi kı.: bulmuf. Fakat bu 

dir ve alkıtlarıru toplıyan dinç ve 
gürbüz jandarmamız spor itlerin
de gençlere bir örnek olmaktadır. 
Jandarmamızı takdir ve vilayeti
miz jandarma kumandanı binba,ı 
Bahri Beyi bu muvaffakiyetlerin
den dolayı tebrik etmek yerinde 
olur. 

hizmetçi kız otelin sahibi olan kadı
nın lozı olduiuuu direktöre haber 
vermeği ihmal etmiş. Anlaşılan kızca
ğız, tiyatro mesleğine aleyhtar ve ceb 
bar bir ana~•. olduğu meydana çıka
cak olursa. •tı kaçll'acağmdan kork
muş. ~atta Hazel ismindeki bu kız 
anneııne h~ber vermeğe lüzum görme
den P~~ır ~pany"u ile kaçacak 
kadar lfJ ılen vardmnış. Oıtelik kum 
panya mensuplarından bir çoğu da bu 
esnada otele olan borçlannı unutup 
ıritmi,ler. 

Dorothy diyor ki: 

- Otel sahibi kadm peşimizi bı· 
rakınadt. O civarda başka bir tehre 
gitmiıtik. Panayiri kurduğumuz yere 
geldiği zaman kadmm gözü kan ça
nağına dönmÜftü. 

Kaderin garip bir cilvesi: Kadm 
Panayi.r yerine vardığı zaman Dorot
hynin babası pembe mayo ile Maaon 
Mabedinin çatmndan a§&ğı atlıyor
muş. 

Kadm, otelde oturduğu müddet 
zarfmda sokak elbisesiyle Mister 
Shaw'a dikkat ebnediği halde, pembe 
mayo ile damdan aşağı atlarken gö
rünce ona -:-ıJğm::a ôşrk olmu~. 

Buna rc.8mcn kumpanya müdüri· 

TRABZON (Milliyet) - Şehir da
hilinde Soğukau sayfiyesine çdıan yol 
üzerindeki imaret mezarlığmm bir lua
rru belediyece yola kalbedilmi,tir. Üç 
senedenberi belediyece ölü defnine mü
saade edilmiyen bu büyük mezarlık ,e. 
hir ortaımda korkunç bir manzara hiı· 
sini veriyor. Bugün dörtte biri yola kal
bedilen bu korkunç manzaramn yakın 
bir :zamanda !ehİr haricine ablacağmı 
ümit ediyoruz. 

Trabzonda bando 
TRABZON <Milliyet) - Halkevi 

bandoau bugün Vilayet bina11 önünde 
Vali, Fttka, Belediye ve daire müdürle
ri buzuriyle ilk selim resmini yapnH!• 
br. Trabzonda ilk defa vücude aetirilen 
bandonun sesi duyulunca yüzlerce halk 
hükllmet binası önüne toplannuşlardır. 
Bando yannki cuma günü Parkta umu
ma çalacakbr. 

Trabzonda iyi su 
TRABZON (Milliyet) - Şehrimizin 

içilecek iyi suyu yoktur. Bütün halk 
dere suyu, tozlu ve hazan da bulanık 
çeşme sulanru içer. Oç saat mesafeden 
şehire iyi su aetirilmesi i~in belediyece 
bir mühenılisin davetine karar verilmİ§· 
tir. 1 

Trabzonda yeni hUkOmet binası 1 

TRABZON (Milliyet) - 180 bin 
lira ıariiyle yeni hi• bükUmet binaımm 
inıeatı ikmal edilm.il!tir .. Bu binaıun 36 
oda11 vardrr. Kalorifer tesisab bittikten 
aonra tew.muz sonlanna doğru bütün 
devair '3u yeni hinaye nakledecektir. 

Meriçte iki çocuk boğuldu 
EDiRNE, - Uzun zaman yağıılı ve 

serin geçen günlerden sonra bu hafta 
içinde birdenbire çok tiddetli 11caldar 
bıuhrdı. 

Bu münasebetle herkes serin yerle
re çekildi. Bir kısan halk ta Meriçte 
banyolar yapmaktacLr. Karaağaç yoluu. 
daki Söğütlük civannda yıkanmak üze
re Meriç nehrine giren Vitali Siliki, ls
rail, Grasyani namında iki çocuk kendi
lerini akınhya kaptırarak boğulmuılar
drr. 

Seyahatin rahat ve eğlenceli bir 
rette geçmesi için tertip edilen pro~ 
ramda en ince noktalara kadar taftl' 
lat kaydedilmiıtir. SeyyahlarlD birlı 
le götürecekleri elbiaeler, aeyahat ft 
vazunı hakkında tafailat dercolunD' 
tur. 

Mahkemelerimizin yaz tatili mün~· 
sebetile bazı hakimlerimiz de Beyoı; 
lunda Paarapit Acenteaine müraca•· 
ederek seyahat hakkında izahat aJnıl!' 
!ardır. Acente 180 kiıilik kadronu' 
dolup dolmadığ1nı her gün telgraflı 
Bükreşteki merkezinden öğrenıneJıl" 
dir. Verilen malıimata göre t~ır 
zun ilk haftasında kayl! muamele11 

nihayet verilecektir. Paarapit Acen~ 
Anadoludan vaki olan müracaat! 
telgrafla cevap vererek istical etJ11'' 
!erini bildirmiştir. 

Vücudün Sihhati 
Ruhi sıhhatin bir şarn gıyrimüfsri 

kidir. Kadının sıhhati sureti daJmed' 
samimi ltinalarına medyundur. Cihat· 
lannın dezenfeksiyonu başlıca şa11ıır· 
dan biridir. Tababet, muzadı taaf!üP 
taharetleri tavsiye eder. Bu bapta en 
müessir müstahzar tf 

.LY~ou~J. .. 
dır. Terkibindeki mikrop öldürücü '" 
antiseptik cevherleri sayesinde cerrah· 
!ar ıaralından en müessir ve faal b•' 
ilAç gibi tavsiye ederler. AIAmeti fa~ 
kımızı hamil olmıyan bütün müıııa~ıl 
müıtıhzarları reddediniz. 

Fabrikatörleri: Schoelke & Mayr J.. 
G. Hamburg. Umumi acentaları: S. Jı• 
lcoel mahtumu, lsıanbul. (404~) 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Temmuzun İkinci Pazar günü Uıküdar At pazaroıd 
çifteler harası hayvanabndan bir rece beygir alenen satıla~. 
ğmdan talip olanların yevmi mezkUrde pazara gelmelerı 1 

lan olunur. (2999) • 

Eskişehir Evkaf Müdijrlüğündeus 
Eskişehir' de Yirmi dört saatte 150 ili 200 kilo BuğdB 

ekiıtra un yapan ve su ile müt eharrik ve alektriği olan Evk• 
fa ait çeri batı Ali Bey namı di ğer Nuri Bey un F abrikaaoı 
senelik bedeli muhammini " 2000 " lira üzerinden bu ll 
ne T enunuz iptidaımdan itiba ren nihayetine kadar bir 3 

müddetle yeniden müzayede ye çıkarılmıştır. Taliplerin . 
zusuna göre 3 ıenelikten 6 se neliğe kadar icarada verilebil 
yor .Talip olanların Eskiıehir Evkaf Müdürlüğüne miit 
caatlan. (2998) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesine göre 1000 çift yemeni pazarlı 
2-7-1933 pazar günü ıaat 15 ten 16 ya kadar yapılacağmd~. 
isteklilerin teminatı evveliye makbuzile beraber mezkiir g 
nün muayyen saatinde komisy onumuza müracaatlan. (2981' 

-- -
yeti Hazel•in anneaile müzakereye gi
riımek mecburiyetinde kalmıı. Fakat 
daha müzakerenin başında belli ol
muı ki Mister Shaw'm tahh nikahma 
airmedikçe kadına meram anlatmak 
kabil olmıyacak. Bunun Üzerine Do
rothy'nin babası, kumpanyasını sir
kat veya hizmetçi ayartma fiillerin
dan dolayı takibata maruz bırakma
mak için nikabl kabul etmek mecbu
riyetinde kalmıı. Luther mezhebine 
salik bir papas tarafından nikahlan 
kıydmıt ve nev'i tamamiyle sahsına 
mahsus bir hadise olmak Üzere izdi
vaç merasimleri de aslan kafesinde 
icra edilmiş. l,te bu auretle Dorothy 
bir üvey anne kazanını,. 

Bittabi Üny annenin ilk itİ, Pana
yir kumpanyasında &'eçirdiğ1 hayat if
fetine zarar verir bahanesiyle Hazel'i 
Madesto'ya göndermek olmuf. 

Fakat Dorothy'nin söylediğine ba
kılırsa Hazel'in iffeti daha Madeıto
da iken kafi derece zarara uğrama· 
ıru:pnış. Hatta bunu Kumpanyada bil
miyen kalmamışmış. 

Ovey anneye gelince; o Panayır 
Kumpfinyaımda kalmış ve tirretliği 
ile kocasma yaka silktirmeğe baıla· 
mıf. Evvela Mister Shaw'ı damlardan 

atlamaktan menederek adamm ~b 
yetini tamamiyle yok eımi,. 

Nihayet halkı eğlendirmek iiı 
Mioter Shaw için yapılacak telı 
şey kalmış: Yeni gittiği her tebi' 
bir izdivaç ruhsatnamesi ahp rast 
le ya bir balonda veya aslan ı.afe• 
de kasabanın papa11na nikah Joyd 
rak karısile yeniden evlenmek. 

Dorothy diyor ki: 
- Hele biri çıkıp ta hana: "~ 

baban evlenmedi" deain ... VaUab• 
dmfığı nikahların adedi ile babll 
bütün Bahri Muhitikebir sabiliJI 
rekor kırdığ1nı vesikalarla iapat 

• 1 
rım .... 

Fakat maalesef işler gittikçe . 
batla:pnış. Madam Shaw kocaS1 ' 

ezeli bir nişanb olmakla berat.et 
caama karşı hiç bir nifanh gibi ,,ı 
mele ebniyormuı. Hatta nikahl•f 
yıldığı esnada bile kadm nifa" 

1 

dan fena halde şikayet edenıllf• .,~ 
ki izdivaç merasiminde hazır bili 
halk: d 

- Kuzum Allah aşkına ... Ftt•, 
ki böyledir bu adam bu kadın• " 
ye alıyor? diye izharı hayrete hM 

lar. "'I 
( Arlıost 



;I 

1 Evkaf. müdirlyetl ilAaları 1 
Alemdağı vakıf ormanlarının Çingentarla mevkünde 

bir sene müddetle kat ve imal ve nakledilmek üzere 200 met
ro mik'ap gayrı mamul kayın kereatesi arttırmaya çıkarıl 
mııtır. İhalesi 10-7-933 paza rt~~i .~~~ .. saat on beıtedir. Ta 
lip olanların htanbul Evka~ Mudurlugunde Varidat Müdi 
riyetine müracaat eylemelerı. (2782) 

• 
Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaletinden: 
"1262" numaralı İspençiyari ve Tıbbi M"' tah 

lar kanununun "12" inci maddesi mucibin u~ T·~~~ 
ınüstahzarların Dış ambal ajlarile tarifenamelen~ed. 

1 1 

fiat lm 
. b n e pe-

rakende s~tı§ • ?11° yazı .. a 5~.ı~a .ettiğinden 1 Temmuz 
933 tarihınden ıtıbaren Gum ruge vlirut edec k l b" 
ınüstahzaratlarının dıt ambal ajlarile tarif na.: l o .a~ ecl_ r~to ı ' 
bul'daki parekende satı§ fiat ları Türk par .1e erın le lms an 

d·ım· · S ·· l ası e yazı ı o ası 
evvelce ilan e 1 ıştı. on gun erde cıkan " 2255 " 
lı kanun mucibince tatbik edil ecek Güm .. k "f "':'mahra 1 k d f ru tarıesı: a 
:ı:1 ı müstahzar .. ar~ pa~e ~ln e .ihıa1tma tesir edeceğinden görü
en lüzum uzerıne en en ın 1 et 1 E IAI 1933 "hi ka 
d ıd ~ rk d y u tarı ne • 
ar uzatılmış 0 ugu a a a a ranca malfun im k ·· ·ıA 

olunur. (2894) o a uzere ı an 
3888 

L 3 üncü K I d ----ı ----:-:-:------o_o_r __ u~~il~a:n:l=a:r:ı ______ J I 
K . o. ve 1 F. kıt'alarından 

l3tanbul cihetinde bulunan 
lctt·at için 4380 parça ve Üs
k.iidar cihetinde bulunan kıt'. 
ll\ttı 2750 parça.bakır kapları 
açık münakasa ıle kalaylattı
tılacaktır. ihalesi 6 temmuz 
933 perşem~e ~ünü saat 11 
dedir. İsteklilerın Şartnamesi
~i görınek üze.re her gÜn ve 
llliinakaaaya gırmek için o giin 
'9'e vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
!l''!lmeleri. (200) (2668) 

3575 

İzmit Askeri SA. AL. 
l\.QM. dan: 
Fırka kıt'atı için 77,520 

kilo sığır eti münakar.aya kon 
nıuştur. lhaleai 8 Temmuz 

lıli.33 cumartesi günü saat 15 te 
·~r. İsteklilerin şartnamesi

•nı görmek üzere her gün ve 
n1Ünakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel İzmit 

çin, ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminatlarile 
birlikte zarflarının 14,30 a 
kadar Kayseride SA. AL. 

~~~)una müracaat~~~G3) \I 

3SJ2 
J(. J(. J(. 

Edremit Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Edremitteki kıt'at ihtiyacı 
için 12,000 kilo sade yağı ka~ 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur .İhalesi 15 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Edremitte 
Askeri SA. AL. komisyonuna 
müracaatları. (3116) 
(2831) 

3878 

• I t.e Fırka SA. AL. Komisyonu-
• n;,. müracaatlarr. (3112) 

K. O. Kıt'at ihtiyacı ıcın 
pazarlıkla satın alınacak. o 
lan 27,000 kilo sade yağına 
talipleri tarafından verilen 
fiat pahalı görüldüğünden i
halesi 1 Temmuz 933 cumaı·· 
tesi günü .saa.t 1 1 e bırakılmış 
tır .ısteklılerın şartnamesini 
gör~ek. Ü~ere her gün ve pa 
zarlı~a ış!ırak için o gün ve 
vaktındcn evvel Fmdıklıd3 3. 
K. O. SA. AL. komisyonuna 
mü,.acaatları. (227) (2891) 

• ' 
1 
ır 

,. 

(2805) 3749 ... 
VI. K. O. SA. AL. KOM. 

dan: 
. l\.ayseri garnizonu krt'atı i 

ç:.n 85,000 kilo sığır eti kapalı 
~arf usulile münakasaya 
<{on muştur. İhalesi 18-7 -933 
,ıalı günü saat 15 tedir. Talip 
•erin şartnamesini görmek i-
·~ ... 

3946 

-
r 1 İst. Mr. Kumandanlığı Sa. i{om. Hanları 1 
~ Yeşilköy Hava makinist 
: ~ektehi ihtiyacı için 2500 
itılo sığır eti ve 4000 kilo ko 
tun et\ 20-7-933 perşem
~ g\inü saat 14 te açık müna 
asa ile satın alınacaktır. İs· 

teklilerin şartnamesini gör 
~ek için her gÜn ve müna· 
t:asaya girişeceklerin belli saa 
ı(nde Merkez K. Satınalma 
oınisyonunda hazır bulun· 

ınaları. (43) ( 2962) 
... J(. J(. 

Yeşil köy Hav makin" 
k b. ·h . a ıat 

lne te ı ı tıyacı için 12 ka 
leın yaş sebze 11. 7 _933 l 
g\inü saat 14 te Pa:ı:arlıhl: 
satın alınacaktır. Şartna . 
gö k . . h .. ıneyı _ rme ıçın er gun ve Pa:ı: 

dlıga giriııeceklerin belli saati':: 
~ Mı-rkez K. Satınalnıa Ko

ırıısyonunda hazır bulunmala. 
rı. (41) (2961) 

* * * 
c75~ava birlikleri ihtiyacı için 
1.

7 
) metro çamaııırlık bez 

14 ; 933 cumartesi gÜnÜ saat 
la sen 14,30 kadar pazarlık
leti~thn I. alınacaktır. İstekli· 
Satınaİ lı saatinde Meı kez K. 
:tır huı:'a Komisyonunda ha 
(3oo ~ nmaları. · ( 46) 

Harbiye mektebi ve Hasta 
hanesi ihtiyacı için 5500 kilo 
yoğurtun pazarlığı 1-7-933 cu 
martesi ııaat 14 ten 15 se ka 
dar yapılacaktır. İsteklilerin 
şartn_ameyi görmek veya pa
zarlı?<' girişeceklerin belli 
vaktmde komisyonda hazır 
bulunmaları. (47) (300S) 

... llo ~ 

Merkez Kumandanlığına. 
bağlı kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için yedi bin kilo tere 
yağı 8-7 -933 cumartesi gÜnÜ 

saat 15 te kapalı zarfla mü 
nakasası yapdacaktır. İstekli 
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarının 
Merkez K. Satınalma Komis· 
Yonuna gelmeleri . {23) 

( 2722) 3689 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at .. "h . . . ve muessesa'· ı 
hyacı ıcın b" k"l b k .

1 
• on ın ı o taze ka-

a 1 e beş bin kilo ayşe kadın 
f~~u~yası 29-6-933 perşembe 
gunu saat 11 den 12 ye ka
dar oazarlıkla satın alınacak
tır. lsteklilf'rİn belli saatinde 

Kumbara bütün bir i tik a diri 

alma k1:1misyonunda hazır hu 
lunmaları. (44) (2982) 

3069 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat için 12420 
çeki odun 2-7-933 pazar gü 
nü saat 14,30 dan 15,30 za 
kadar pazarlığa konmuştur. 
İsteklilerin şartnameıini gör 
mek için her gün ve pazarhğa 
girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala 
rı . (45) (29R3) 

TCjQKiYE 

,l1RA6T 
BANKASI 
l 
-" i\l 

ARA 
BiRiKTiREN 
.RA~AT-- 6QGR, 

• 

3267 

Ankara Nümune Hastanesı 
Baştabipliğinden: 

Hastanenin on bir aylık ihtiyacı olan (800) ton kok kö 
mürü ile ( 22000) kilo koyun eti ve (~000) kilo süt ve 
(21000) kilo yoğurdu kapalı zarf us~lile ve yirmi ~ müd
detle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar yevmı müna
ka11a olan 29 Haziran 933 per§embe gÜnÜ saat 2 den evvel has 
tan~de müteşekkil komisyona teminatlarile birlikte teklifle· 
rini vermeleri lazımdır. 

Şartnamesini görmek is tiyenler lstanbulda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdiirlüğüne ve Ankarada Hastane İdare 
memurluğuna müracaatları ilan olunur. (2692) 

-""Naim Vapur İdaresi -

lzmir Sürat Posta•ı 
ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrufZMfR'e 
hareket eder. T amlit içbı Gala 
ta Gümrük kart11mda Site Fran-

ıez Han No. 12 Tel: 41041 
(4880] 3939 

SADIKZADE Biraderler . 
Vapurları 

KARADENİZ POST ASI 

DumluPınar 
vapuru 

29 Haziran perşembe günü aaat U 
de Sirkeci .rıhtımından .harak~c Zon· 
guldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun. Trabzon, Sürmene ve Rize liman
larına azimet v<: avdtt edecektir. 

Fazla tafsiHit için Sirkeci Mcymenc 
Hı;nı altında acentalığa müracaat. Te· 
·,,,ron : 22134. (4915) 
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t AV ILZ.ADE VAPURLARI 
Ayvalık ekspres postası 

~ ~~!ua!1:~ r tem be 16 da Sir· 
keci'den hareketle Gelibolu, 
Çanakkale ve Körfez tarikile 
Ayvalığa azimet n avdet ede
cektir. Dikkat: Cuma gtlnü Edre· 
mit yolcularını trene yetiştirir 
ve Ayvalık yolcularını aynı afüı 
akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
bileli vapurda da verilir. Adres: 
Yemiş'te Tavilzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 22210 
[4<ı83J 

___EEYRISEFAlN 
Merk• •umlaı Galata K.al"'i'-., B. ZJl2. 

5.ı.. ,._ sı.-.ı Mııı.w .. ••• 11. U7 ... 

Seyrisefain İdaresi Müdiriyeti 
ııınumiyesi 1 Temmuz 933 ta· 
rih'nden itibaren yeni teşek· 
küllere intilca\i hase bile mü te· 
kaidin eytam ve eramili fdare· 
nin Ha:ı:iran 933 maaşa.tı cuma 
da dahil olmak ilzare 30 Ha· 
ziran akıamına kadar tesviye 
olunacaktır. Alikadarlarının 
,ür"dle mür,.c•atları. 2984 397' 

Istanbul ikinci 
lcra • 
Memurluğundan 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup pa

raya çev.rilmcsi tekarcür eden ve tama 

mına ( 1785) bin yedi yüz seksen beş 

•ira kıymet takdir edilen Boğaz içi 

İstinyede küri:c;ü başı mahall<:sinin a

ti!<. ve cedit çayıc soi:afında atik 56, 

<;~ cedıt 6062 numaralarla murakkam 

(50) dönüm bir evlek ve (240) murabb.ı 

arşından ibaret ve içinde (12) metre 

derinliğinde kuyuyu ve harap ahırı 
muhtevi bostanın (960) 6ehim itibarik 

(192) hissesinin icra kılınan birinci a

çık arttırması neticesinde (300) yüçyü> 

lira hedellc talibi uhde<1inde isede be

Jeli mezklır kıymeti muhammineyc na 

zararı dun göcülmüş olmakla 20-7 .933 

tarihine miisadif per~embe günü saat 

J4 ten 16 kadar keza dair<:de ikinci a· 

çık arttırması icra kılınacaktır. Arttır 

maya i~tirak etmek isteyenlerin mez

kur ;:ayri menkulün kıymeti muha:n

mineainin yüzde yedibuçu~U nisbeıın· 

de teminat akçesi vumeleri li'1mdır. 

Hakları tapo sicillcrile sabit olmayan 

ipotekli alacaklılarla diğer alakadarla

rıı., irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla 

rını \•e hususile .faiz ve masrafa dair o 

ıaa iddia1arını tarihi il&indan itibaren 

yıım; gün zarfında cvri.kı müsbitele

ri1e birlikte daireye bildirmeleri Jazırrı 

dır. Aksi takdirde hakları taıpo 11icille 
rile ahit olmayanlar &atış bedelinin pay 
la~masından hariç kalırlar. Müterakim 
ve'!"ği, vakıf icarcsi Vi: tanzifiye ve ten 
viriyeden müt>cvcllit belediye rcswn
l.<rı müşteriye aittir. Daha fazla malu
mat almak isteyıenlerin 1.7.933 tarihin
den itibaren .dairede açık bulundurula
cak olan arttırma şartn~< 931-

4211 numaralı dosyaıında mev=t ve 
mahalli mczkCırun evsaf, mesaha ve aı 

rcıini havi vaziy<:t ve takdiri kıymet ra 
porunu görüp anlayabileceklui ilan olu 
nur. (5014) 

Hünkar Suyu 
Sair seneler gibi bu sene de muhte
rem mü<şterilerimizc küşat edilmİŞ9 
tir. 30 Haziran 933 den ıtitlaren cu
ma ve pazar günleri siir bLJbülü 
Meşhur Hafız Ahmet E<yin tahtı 
idarcsin~ mükemmel ince saz icrayı 
ilhenk edc.ccği tcb~ir o~l•nur. (4959) 



• 

Ankaranın köylerinde ... 
1 

[ArkadOfU11U Mecdi Sadreddin B•y Ankaranın köylerinde bir tetkik 
yapm'f cıe aLlılı notları bir ııiwle halinde yazmaya baılamıftır. BugÜn bu 
notlardan birinciaini nefrediyo ru:ı:] 

ANKARA, 21 Haziran. J mif. Bu suretle foseye muvazi ikin-
Sabahm albaı. Yeni yapdarda 1 ci ve tabii bir yol açdmıt· 

hummalı bir çalıfma göze çarpı· Gece seriıdiğinden istifade ede
yor. Yenİfebri geride bırakarak u- rek yoluna devam etmit otobüsle
zak1atıyona. Otomobilin asfalttan re tesadüf ediyoruz. Bala' dan ve 
toaeye geçi9i öyle seziliyor ki. • • Keskinden Ankaraya yolcu götürü
Anadolu fOSe ararken, Ankaralı- yor. Her biri tıklım tıklım. Efya ve 
mn asfalt araması belki insafsız- yolcu biribirine karıtmıt gibi ... 
lık.. . . Hele bir tanesinin üzerindeki ya-

Dikmen sırtlarında deve ve qek tak denkleri arasına ııığınmıt bir 
kervaıdarma raatgeliyoruz. Köylil anayı yeis ve hayretle seyrettim. 
şehre zahire götilrüyor.. • Oç gün- Bağrına baııbğı yavrusu ile iplere 
lük yoldan geleıder var .. , Daha tutunmut tel&, ve heyecan içinde 
sonra Gölbqmdaki ocaldardan seyahat ediyor, Ucuz mevkidir, di
tuğla tqıyan arabalar, kamyon· ye tehlikeyi göze alını,. Alakadar 
lar. • • olduğumu görünce toförüm anlat-

Gölbqı bu aene bir it merkezi 
halini almıf. Tuğla ocakları bura
ya nakledilell nahiye merkezinde 
bir hareket aeziliyor. Amele çadır
ları, amele athaneleri ve kahveleri. 
Günetin albnda çalıtan yüzlerce 
amele hUkUmet merkezindeki inta
ata tuğla yetittirmekle meıgul. ••• 

Gözlerim Emir gölünü aradı. 
Gölden e.er yok. Son haftalarda 
yağan devamlı yatmurlara rağınen 
gölde bir damla su kalmamıf. Bir 
damla su defil, daha dün burasmın 
bir göl olduğunu gösteren küçilk 
bir iz bile yok. Sazlıklar kurwnuf .. 

Şoae gittikçe bozuluyor. Seneler, 
yağınurlar ve seller, demir ve las
tik tekerlekler yolun yüzünü her 
gün biraz burutturmut, biraz ihti
yarlabnıf. Yolun ekseri kısımların· 
da arabalar tarla yolunu tercih et-

b: 

- "Bu otobüsler Ankaraya va
rınca hanın avlusunda yolcu ile et
ya biribirinden tefrik edilemez ba
le gelir. Tozdan hep ayni renge bo
yanmıttır. Daha sonra bu kadar 
yüklü olarak bunlar tehre giremez
ler. Cezadan korkarlar. Bir kısım 
yolcularını Dikmende kahvede bı
rakırlar. Diger yolcuları bana in
dirdikten sonra dönüp bunları da 
alırlar.,, 

itte hükfunet merkezinin kapı· 
larmda hazin bir manzara! 

herliyoruz. Sırtında tatmabilir 
ve lafınabilmez bütün emvali bu
lunan köylüler görüyoruz: Yorga-

. nı ve ekmek torbası. Ankarada it 
bulmıya gidiyorlar. Köyünde tar
lası batında kadınını bırakmıt, 
günde 25 • 30 kurut kazanmak için 
tehre iniyorlar ..• 

Mec. S. 

. AN~~RA,_ 28 (!lfilliye~) - Ank aranın en İflek yerinde, Bankalar cad
denndekı idareıhususıyeye aıt sıra dük kanlarda maarifin bir okuma aalonu 
vardır. 

Bu salon mektep tatillerinin baıla ması hasebile hele bugünlerde çok ka
labalıktır. Mektep zamanları bi le tale be olmıyan2ar tarafından rağbete maz
har olan bu salonda günlük bütün gaz efelerle ciddi mecmualar mevcut bulun
maktadır. 

Amerikan Koleji 
Kız kısmı Erkek kısmı 

İstanbul Kız Koleji, Arnavutköy Robert Kolec, Bebek 
TeL 36.160 Tel, 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir miie!seıedir. Almanca 
veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler tarafın
dan öğretilir. Aile hayatı yafatılır. Terbiye sistemi Amerikan 
ol~a.kla berabe_r milli terbiye ve kültüre ıon derece ehemmiyet 
verılır . .Mektebın mükemmel bir t icaret şubesi vardır. 

Darülfünun Bakaloryasına Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemm•ldir ve talebenin vukuflaruıa fikri 
terbiyelerine hizmet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve' erkek 
beden terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen ve ~ban 
yükseltir. 

Niharl Ücretlerde Tenzilat Vardır 
Mühendı·s kı ·mı· Am, Ii v~ nazari ele!; tri!: mıkin z 

• ve nafıa mühendisi yeti tirir. 
1 Aiustostan itibaren salı 25 Hazirandan itibaren 
ve cuma günleri 9 • 12 ye cuma günleri 9-12 ye ka· 
kadar kayıt yapılır. dar kayıt yapılır . 

Fıı zlll malümat İçin mektupla da m fracut edile'lilir. 
[4276} 
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,.,..... HEYBELIADA,... 
DENiZ BANYOLARI 
Tllrkiyanin inciıi, dtıııyamn en riiıel Hkh yerİllden biri 

Gıniı ve temiz çam ff b ı• d Şiir ve hnlya 
ormanlarile .a.ıa ey e ıa a köşesi ... 

Heybell•ada Re~k renk .karanfil tarlaları, rDller, Gla
. ylll .ı~r, nadıde çiçekler, çiçekler, çiçekler .. 

Bu çiçek bahçeai.nla aahiliade •mealsiz ve beryerden ucuz 

He~b~l~~de deniz bany~ları ve gazinosa 
Bo, vakıtlerınızı sıhhat ve neşe kavn•ll! olan bu yerde geçiriniz. 

( 4955 ) 
3982 1 

Susuzluk tehlikesi yok.tur 
Hanımpınarı membaları 

te~isat ile takviye 
da kuvvetli 

ediliyor 

Maarif Vekili Dr. Retit Galip Beyin Ankara civarındaki harabeleri sefir
lerle birlikte ziyaret ettiğini haber ver mitti.k. 

Reaimlerim.iz bu tetkikin intibalar mı teapit etmektedir. 
Sıra ile: (1) - R"fit Galip Bey harabelerde aelirlere izahat veriyor. (2) 

- Vekil Bey lıarabede. (3) - Bulunan eıyadan bazısı. (4) - Ahlatlıbel'de
ki ff'hlr harabeai • • 

Dahili Matbuat 
Müdürlüğü 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Dahili 
Matbuat Müdür vekaletine tayin edi· 
len Dahiliye Vekaleti Baımüfettiti 

Ali Server Bey ite baılamıttır. Kadro
ya vekaleten dahiliye memurları ta· 
yin olunmuıtur. 

Resmi evrak aabık Matbuat Müdür 
vekili Muammer Beyden tesellüm edil 
mektedir. Bu tesellüm ay nihayetine 
kadar itmam edilecektir. 

Kadroya asaleten memur tayini i
çin evaaf ve şeraitikanuniyeyi haiz 
olanlar arasında bir müsabaka yapı · 

1 Su tarifesinde 
'Tenzilat 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Şehrin 
au tarifesinde tenzilat yapılmak üzere 
Nafia, Maliye Vekiletlerile belediye 
araamda tetkikat yapılmaktadır. Bu· 
nun neticesinde bir Heyetivekile kara• 
n çıkacaktır. Su itinde kir ve amor
tisman gözetilmeden yalnız ifletme 
masrafı heaap edilecektir. O zaman 
bir miktar tenzilat yapılmaaı mümkün 
olacakbr. Tenzilit niapetinin dörtte 
bir raddelerinde olması muhtemeldir. 

lacaktır. Müsabaka şeraiti bir aya ka· 
d 3r ilan edilecek tir. 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Anka· 
ra su itleri hakkında aldığımız malu
mata göre, Koaunlar membaındaki 
yeraltı bendi geçen sene bitmiı olup 
bugün halifaaliyettedir. lkinci eaaa
lı memba olan Hanımpmarında fİm· 
diye kadar pek iptidadi bir viaıta ile 
itletilen teaisat yerine yeniden tulum
ba ve makinalar konmll§tur. Elmada
ğı pınarına gelince; burada ayn ayrı 
ınaılaklar yapdmııtır. Hepsi biribiri
ne borularla birleıtirilerek kırk kilo
metreye yakın bir uzunlukta boru ile 
Çankayaya akıtılacaktır. Bu İf için 
lazım olan borular Ankaraya gelmek
tedir. F erıiyab müteahhide ihale edil 
mittir. Bunun da kanunuevvel niha · 
yetlerine doğru bitmesi memiıldür. 

Kosunlarla Hanımpınan Mamaktan 
geçen ana boru ile ıehre gelmektedir. 
Bu ana boru Cebecide ikiye ayrılarak 
birisi eıki tehire, digeri de Y enİ§ehire 
iki kol vermektedir. E•ki tehire gelen 
kol Hiaarda yapılan iki bin dört yüz 
metre mikabı hacmindeki büyük hazi
neye de su vermekte ve buradan tehir 
tebekesine dağılmaktadır. 

Şehrin ilerideki ihtiyacını temin için 
bu hazinenin daha aıağıaında üç bin 
beı yüz metre mikiplık br sarnıç da· 
ha ill§au bugünlerde münakasaya çı
kanlmıttı. Şimdiki sarnıç ıehrin orta 
kısmını sulayacak gene burada dros
tad denilen zatülhareke bir tulumba 
ile Yukankalede yeni yapılan küçük 
bir hazineye au verecektir. Bu baz.ine 
ıehrin KaJeiçini aulayacaktır. 

Yeni yapılan üç bin bet yüzlük ha-

Keskin vak'ası failleri 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Kes

kin vak'aaı faillerinden Kemal de di
i olarak yakalannııttır. 

• 

L 
Keskinde öldürülen ve ölümü 

Ankarada ve memlekette büyük 
bir teessür uyandıran Dr. Cemal 
Beyin kabrinde nutuk söyleniyor. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 tincil Vakıf Han fstanbul 

Thtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muhaı·rer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve miidürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
t\dir. Türkiyenin her tara.hada (200) il geçe:ıı acentalarmm hepsi Türktür. Tilr· 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitte yapar. Hasar vukuunda zararları sür' at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 3264 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundl\n: 

17 k 1 Bo al . Kapalı zarf: 22 Temmu. 
a em yam zemesı 933 . 14 cumartesı saat te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mü-
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Fıcılat>d" din ıendirilmlıtlr. 
4834 

zine ıehrin aıağı ve orta kısımlar.,.. 
ıuverecektir. 

Cebeciden ayrılan Yeniıehir ıebekeo 
ai evvel& Kocatepe au hazinesine git .. 
mektedir. Rua Sefaretinin karıısmda 
bulunan au hazinesine Kocatepe 
ıu vermektedir. Burada bulunan mo· 
torlu bir tulumba d&iresi de Çankaya 
deposuna su basmaktadır. Bunların 
boruları, tulumbaları, hazinelerdeki 
otomatik au müı'irleri, zilleri, telefon· 
lan hep yeniden yapılmııtır. 

Bugün için olan bu vaziyet Elme• 
dağı sularının Çankayaya isalindc ih· 
tiyat halinde kalacak ve tabii, m akine 
iıletmek noktasından da tasarruf • di· 
lecektir. Ayni zamanda Cebecide k u· 
rulacak bir idrastad istasyonu ile 
Cebecinin yukarısında ve Abidin Pa· 
fA köıkü tepeainde yapılan or t 1> hıo· 
cimde bir hazineye su verilecek ve bu 
hazine de Cebeci mahallatına su ve· 
recektir. 

Buna göre; Koaunlar, Harumpınarı 
ve Elmadağlanndan alınan sular şeh· 
rin eski kıammda Hiaar civarındaki 
büyüklü küçüklü üç hazinede, Cebeci· 
de bir hazinede, Y eniıehir civarında 
da Üç büyük hazinede toplanacak ve 
bunların yekunu tehrin iki günlü..< ih· 
tiyacına tekabül edecek miktarda ola• 
caktır. Şehir sularında ihtiyat esası 

olarak kabul edilen miktar bir şehrin 
yevmi ihtiyacının Ü!:te biri raddesin· 
deyken Ankara için bu haddiazaıni o· 
larak iki günlük kabul edilmiştir • 

Şu günlerde sular kafi derecededir. 
Suauz zamanlar ağuatoıta başlıyarak 

kanunlara kadar devam etmektedir. 
Şebekenin tanzimi için kurak zaman· 
lar esas tutulmuıtur. Gerek memba • 
)arda, gerek hazinede yapılan tertibat 
'Ve evlere saat konma iti de tehir sar
fiyatının bir intizam dahilinde cereya· 
nmı tem.in edecektir. 

Bu sene daha gene tecrübe devresi 
addedilmekte, tekemmülün iki sene 
sonra hiaıl olacağı alakadarlarca söy· 
lenmektedir. 

Şimdilik tehir suyunun varidatı sa• 
niyede yetmiı ili aeksen litredir ve i· 
yidir. Buııün için ıuauzluk tehlikesi 
görülmemektedir. Kurak aylarda mü· 
navebe yapılması muhteme dir. 

Okuyucularımızın mektupları 
Efendim, 
Ankarada bazı hanım perukar sa· 

lonlan hileli bir ilin yoluna saptılar. 
Dükkinlarının önüne ve kapılarına a~ 
tıkları ili.nlarda kadın aaçlarının ale· 
!ıtlak otuz kuru§& kesildiğini ilan et· 
tikleri halde içeride biz bebe saçı otu· 
za kesiyoruz, itte asıl tarifemiz diye 
kapı arkasında baıka bir ilan göstere· 
rek elli kurut almaktadırlar. Bu h u· 
ıuata Berberler Cemiyetin in nazarıdi!~ 
katini celbetmenizi muhterem gazete
nizden rica ederiz, hürmetle r e fend in1• 

Naciye NAMI 
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lnşaa t ilanı 
Devlet Sanayi Ofisinden : 

Bakııköyde bez fabrikası arazisinde 

yapılacak yeni fabrika inşaatı 8 Tem· 

muz 1933 tarihine kadar münakasaya 

kvnulmuştur. Talip olanların Ga!atad• 

Bankalar caddesinde Devlet Sanayi ofi 

sine müracaatla şartname ve p1fi.nla rı 

80,- (seksen) lira mukabilinde al ma· 

lan ilan olunur. (2980) 
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İstanbul beşinci icra memurluguru; ; 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve para· 

ya sevrilmesi mukarrer bir adet Kre di 

Fonisye tahvili ile ondokuz adet şarl< 

şimendüfer tahvilatı 29-6-933 perşembe 

günü saat onbir buçuktan itibaren İs

tanbul nukut ve kambiyo borsası önün• 

de açık arttırma sureti1e satılacağından 

mü~teri1erin yevm ve vakiti mezktlrda 

mahallinde hazır bulunmaları ilan olu

nur. (5006) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı . 
Galataaarayda Kanzük eczahane•' 
kartomda Sahne sokağında 3 nuınıı· 

bayaa edilecek olan 17 kalem boya malzemesine ait şartna· 
meyi görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da 
hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasunpaşada Deniz Levazım 
satmalma komisyonuna müracaatları (2937) 

3913 ralı apartnnanda 1 numara. 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Burgaz adasının manastır caddesinde 41 No. lu hanede 

mevcut 200 kalem muhtelif ev eşyası 9-7 -933 tarihine müsa 
dif pazar giinü mahallinde aleni müzayede ile ıatdacaktır. 

(2901) 
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