
on vazıyetten ıstı a e e e
rek eşya fiatlarını yükselten
lere karşı Ticaret Müdürlüğü 
tedbirler alıyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meh'usu MAHMUT 

Uzun ve çetin rr-_z ı! .. erelcr 
geçiren dört devlet misakına 
sah çekmek için sefirlere 
mezuniyet verildi. 
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eti ıLondr 
Londra 
Konferansı - -Buhran ihtiyarladı artık. Dördüncü 
aen6İni sürüyor. Yakında beşine gi. 
recek. Her memleket ondan kurtul
mağa çalışıyor. Fakat ayn ayn kur
tulmanın kabil olmıyacağı anlatıld 
Nihayet elbirliğile çare bulmak t ı. 
rübesi kaldı. Konferansm unıunı• e~
nası budur. 1 ma-

Londraya 1800 murahhas id' 
1 t k .1 d'' g ıyor. 

- un ar e !ili unyaya . ti.mil olm.ak 
zere buh_ranın İzalesi çarelerini görü

teceklerdır. Konferans hır' t kını .. b . amus-
_et tav~ıyelere viaıl olacak ve bu tav .. 

&ıyeler tatbik olunarak dünya buhran
an kurtulacaktır. 

Fakat bir de aksini dil§ünenler var. 
~unla~a "göre Londra konferansı, bir
. aç bu_y~. memleketin aralarındaki 

~~ddetlı ıstırkabı dünya heaabma tas-

r.1 
!.•ye etmek için toplanıyor. Son d f 

' b" "k e a , ç uyu memleketin birinci derec~ 
eJefl . damlarının Vaşingtonda birleterek 

B 
.. 1• ıktısllt hakkında görüttükl . b 
ıı kanlar böyle dü .. .. en~e a-

k 
ti' k · 1 ·ı şunuyorlar. Dıyorlar 

ı, ngı tere, Amerika ve Fransa ara .. 
uııtll' aın1a k~palı kapı arkasında pitirilen 

•Jlel §ey er .ondra konferansında meyd . 
ı Da atılacak ve dünyaya tebliğ ol a 
kte9 caktır. una-

70 lr Görülüyor ki konferansı ideal b · 
onferanı teli.kki edenler de v ır 

nun aleyhinde cesurca iddia ,er-:rd, o
ler de. e en-

. Konferansın ruznamesinde bir h 
J• ;::add': ~örülmektedir. Fakat b:~: 

b ~.n .. hırı ayn müstaceliyettedir. Zi-

) /bir t~::':0t~~;:nı.,c::~:~ı~:laşıp §U 

ilııı'Efyka fiyatlarını dütmekten çkurtoktur: 
ma ar-

mlld- M~İuındur ki hu ·· 
"1'1İ''a fiyatı dütük;ür g'B h':~ yerde eş
u , ettikça beynelınileİ • ':! bol'.le devam 
n Jırracaktır y . . 'h ış alemı açılamı. anı ıstı &al 0 • I 

ç'ornele boş otu k ç ıra amıyacak, 
re nnaye terak:.: ta devam edecek, 
kof• Ptnalıdı k. f' olmıyacaktır. Ne 

bil olsun rK 1
' •yallan arttırmak ka

ve1'tı en m'4ta o~feransm metgul olaca· 
t e' h&adı ak ce tneaelelerden biri, cari 

a . 1 .ıin halli 018;1~te uğratan bu meaele-
verır B ca,.tır. 

. azılan diyorlar ki b . . . 
deJiJllation Yapılma! d y '?'un ıçm ı~f-

"' ek ı· 1 ır. &hl lo .. r_. «.n.._ 

Hariciye Vekili Haydar pafada istikbal ediliyor .. 

Londrada müdafaa ede
ceğimiz tez nedir? 

Boğazlar 
• • 

emınız ve 
davasında 
teklifimiz 

hakkımızdan 
kazanacaktır 

Tevfik Rüştü Beyin· Beyanatı 
Londra konferansına gidecek o- kanı ve diğer birçok zevat tarafın. 

lan Hariciye Vekili Tevfik Rüttü dan kartılanmış, bir polis müfreze. 
Beyin riyasetindeki murahhas he- si de Vekil Beyi selıimlamıfbr. r 

yetimiz dün sabah Ankaradan teh- Tevfik Rüttü Beyin refakatinde 
rimize gelmişler ve gece saat 22,10 müşavir olarak bulunacak olan 
da kalkan Avrupa ekspresile Lon- Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
draya hareket etmitlerdir. Harici- müstetarı Adil, Maliye Vekaleti 
ye vekili Tevfik Rüttü Bey, Hay- Varidat umum müdürü Cezmi bey
darpaşa istasyonunda bazı meb'us !erle Harc!iye hususi kalem müdü
lar, vali ve belediye reisi Muhittin, rü Kemal Aziz Bey ve Hariciye kil.-
Emniyet müdürü Fehmi beyler, tipleri de ayni trenle şehrimize gel 

Muhtelit mübadele k::o:m::i::s::.y.:_;o;;n;u;,,;e;.,r·~===d(~D~~:"";"";;.'=:;"~·~;;:ö.=· ı.=:';;;'·:; .. ;-;,;'ffiö';;;;;;~ 
•• .lıı.~·rğer b aznn"i, Parayı çoialtmalıdır. 

-A~ak t d··y~pı •raa
1
• , eş!a fiyatı çıkar. 

a....- '" _utunme ıdır k., harpten sonr 
.. çüif'u tecrubeyi, Türkiye bari~ h a 

e ı k . Y> emen ye-' r mem ': et tatbık etti. Görüldü ki 
Ecnebi profesörler Univer 
sitede hocalık istiyorlar! ve ·ıı'!ınan. nehceler muvaffakıyetli de• n'. 

lerı lır. Bır kere para çı'--nna b 1 g 
~.. .. ...,, aş aya 

tirvJ::rs'f" arkaaı geldikçe geliyor, dur
ru anııyor. Sonra, İnflationlar ve
cekli için karlı, fakat alacaklı için 

ı:ı:rarlı oluyor. 

ERV B!' ~heplerden dönüp dolatıp (fi
: 1 tst';"ran) na gelinmektedir. Deni

sı ıli?'o~ ki, ~y~ fiatleti makul ve mahdut 
.. iiflıl"'~ ınflatıon la çıkanldıktan sonra re ~!ikrar ettirilmelidir. Aul gaye istik'. 

nafi r o~alıdır. Fakat mevzuu ortaya 
"' şekılde koyar koymaz karfıya 

Ul" ltın meıelesi) çıkıyor. Tedavül e-
nux1JI 

1 
P.~1 anın kıymetini arkasındaki al

~ a o çmek uau)" h .. d" 
sl amile kalk u enuz unyadan 

liği!l:r,ınnak elleriı:iae"'b'.?h~;_Bu usulü kal-
' UYU-. illi ile ılbn stoku bulunduran kyaslardA 

. .,ı_. h I' 1 1 tnemleketler 
teniı""'lli'D ay ı zarar ı o aa gerekti B .. 

..ı.. 1 • k . fi • r. u ıtı-,_;1~·ar a gere ın atıon ve gerek •1 t'k 
""'~ · I . I • ı rar vaıye erı a tın meae1eainde k 
ıne · lr 1 arar :sor.' ıy~r. Altını olmıyan memleket) 
- ,u.kendılerine göre bir iç pazar para:: 
rnı1ij.Dulm114 olduklarından bunlar değ'I 

00)_ /. kat .b.ilh~ altm stoku ve altın :.: 
· aıl lihsalı ıle alakadar memleketler altı
& ~tn ko~trolünü istiyorlar. Stok memle

ıpllıetlerı Amerika ve Franudır. lıtih-
• . 1 membalannı (dünya altın istihsa-
ını "J• • 

bU"ının yarıdan fazlasını) elinde tutan 
taab ınemleket le lngilteredir Altın kon-tr I" . • 

,0 une gelınce, bu ne demektir? Şim-
n j~ıye. Jı:adar altın kontrolü için ortaya 
en ır•Ç fıkır atılmıtbr: 

. .,ıf' Birinci fikir - ihtiyaçtan fazla al
onıı ıtı!'~lıdır. Eıya fiyatı yÜkselirse 
uz ıı: bal~ı ~-~alı, alçalır&& çekmelidir. 
(346o'ıı"~ e uzumundan fazla aynca bir 

tP'ıkdar altın alerili-.ır ya . tik' d'I ·e . 1 ak b' nı ımeı-esın ıt o ar ır tarafta hıf 1 1 . t"''" A zo unına ı-
sı V' r'r. 

.. le ikinci fikir - Maden ocak! d 
r ve ılaltın istihuli kontrol edilınel'di~rmBa 

b lm'I 1 b" ı r. u 
oıuıı' _akaatla eyne ~ ~ ·~ (altnı sen

dıkaaı) vücude getınlmelıdir .. B 
d 'k . 1 f' u aen. 

ı a heynelmıle ~'?'a ':!alini adım 
u ibtı' ad"." ~akip etmelıdır', D~yanın altı. 
ına ıı'na ıhtıyacı ne iae, yanı dunyadaki ka
velcSJliıt paraların arkasında ne kadar al. 
tebı' •n bulunması kararlattmlmış iae, 0 • 

.. ıı~klardan o kadar altm çıkanltnalı. 
cu ~ır. Bu maksatla icabında bazı altın 
tenıC Dcaklan kapatılmalı, icabında da yeni 

ak bulmalı ve zaruri ise sendika ta
rafından altın ıtoku toplanmalıdır. 

t 9' OÇÜncü fikir - Altmm vahidi kı-
e r.aıi •ezni e,ya fiyatına göre değişti-
. lınelidir. Yani eıya fiyatı çıktı mı, 
ıb 1fltın dolar, altın aterling, altın frankın 

u}ıll1 ;altın olarak vezni arttınlmalı aksi 
sı ~e .halde eksil~~lmelidir. B?ylece' paJ"a 

kata tflbasm:ık ~sulu kalkar. Yerme alım kül
. 1 j;I lerı kaım olur. Bu külçeler elden ele 
1 c ~ı d "I tCV avu etmez, fakat onların taaarru .. 
v;: 1 tıl n~ deli.le! eden altın sertifikaları te 
ilan<' avut eder. 

)(1 onferana hakkındaki ilk mülaha
arı bı d b' .. ıra a ıtırıyoruz. Şu sual ka-

Vekalete gönderilen mektuplar 
Askeri Tıbbiye de nakledilecektir; 

Müderrisler ve Barem .. 

Maarif müstefari Salih Zeki B. 

lstan bul Daru" lfu" d . I nunun a ısa-
hat yapılacağını duyan birçok 
Avrupalı, profesörler Maarif Ve
kaletine mektupla müracaat ede
rek yeni üniversitede kürsü İste
mektedirler .Pr .M.Malche' e müra
caat ederek ders almak istiyen ba
zı ecnebi profesörler de varchr. 
Bir iki gündenberi seyahat mak. 
aadile şehrimizde bulunmakta o
lan bir Avrupalı profesör islahate 

işitince Darülfünuna müracaat et

miş ve bir · kürsü istemiştir. Bu 

profesör dün M. Malche'i ziyaret 
ederek görü,müştür. 
• Dün öğleden sonra bp fakülte

kı h~ları Darülfünuna gelerek 
l en~ı., dershaneleri, laboratuvar
trı1 ıçın münasip buldukları sa
on arı gezmişler ve bunlan isla-

lıyor: Bu konf b db' 1 • . . . erana, e ın erın zan-
nettıklerı hır ik' b" "k I k . . ı uyu mem e etın 

!'~;.~ vedıradeaini tebelluğ etmekle mi 

1
1 d'.,8

1 
e. ec.ek, Yoksa, <ıikhinlerin bek

e ı tt. e~.' gıbi dünyayı saran buhranı 
gene dunya mikyasında kesip atacak 
mıdır? Ve sonra konferans en düğüın 
lü ?okta olan eua fiyatı~• bugünkü 
ıevıyeden kurtarıp onu iş i.leminin iı .. 
tediği yüksek seviyeye çıkaracak ve 

hat komitesine bildirmitlerdir. 
Hukuk ve edebiyat fakültesi imti 
hanları bitince tıp fakültesinin 
Darülfünun binasına tatınmasına 
başlanacaktır. Daha evvel bazı ta 
miral ve tadilat yapılacaktır. Na
kil itlerini tedvir için teşekkül e
den hususi bir komisyon maarif 
müstetarı Salih Zeki Beyin de İt' 
tirakile binada tetkikat yapmak
tadır Askeri tıbbiyenin nakli için 
de S~lçuk kıt sanatlar mektebi bi 

nası gezilmittir · • . .. 
Mevsukan öğrendı~~z~ .gore fa 

k"lte meclisi müderrısını ıslahata 
d~ir Maarif Vekaletine .. g?.nder
dikleri muhtıralard~ Da~lfununa 
ecnebi profesör getirmenın f~yd.a
sız hatta zararlı olacağını bıldır
mi,lerdir. Buna sebep olarak da 
lisanı meselesi .ve daha bazı ~~h
zurlar ileri sürülmüttür. Fak~~te 
meclislerinin kanaatlarına ~or~ 
ecnebi profesörlerden talebe ıs~ı
fade edemiyecektir. Ancak teknık 
hususatta istifa.le edilmek üzere 
mahdut mıktarda bazı ecnebi mü
tahassıslar getirilebilir. Fakülte 
meclisleri tedris heyetinin kami
len Türk hocalarından olmasını 
İstemektedirler. Duyduğumuza 
göre Darülfünun hocaları iki se
nedenberi almadıkları bareme gö
re maaş farklarını istemekte ve 
bunun hakları oldu~nu iddia et
mektedirler. Halbuki Darülfünun 
hocalarına barem tatbik edildiği 
halde zammedilmiş tekilde maat· 
larını ancak ıslahatı müteakip a
labileceklerdir. 

orada istikrar ettirecek midir, yoksa, 
bu meseleyi pabrdılı bir altın davası .. 
na kadar götürüp orada bırakacak 
mıdır? • 

Londra konferansına, rejimin sonu 
geldi diyenler ve rejimin kurtarılaca
ğına inananlar ayni heyecanla bakı"' 
yor. 

Müderris 
Niz.amettin ALI 

a 
Gazi Hz. 

Yakında İstanbula şeref 
verecekler 

Aldığımız malfunata göre Re
isicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretleri Haziranın 15 ini ta
kip eden günlerde lstanbulu tet 
rif edeceklerdir. 

Dün Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü Bey de bu.h~sus_ta bir mu
harririmize demıştir kı: 

_ Reisicümhur Hazretlerinin 
lstanbulu Haziranın 15 inden 
sonra teşrii edeceklerini tahmin 
ediyorum .. 

Ali Fuat Paşa 
Konya meb'usluğuna 

müstakil olarak 
namzetliğini koydu .• 

ismet Paşanın telgrafı 
ANKARA. 6. A. A. - Sabık 

Ordu müfettişlerinden, sabık Moa
kova büyük elçiıi Ali Fuat P!lfll 

Ali Fuat P,. 
.lün tehrimize gelerek Bqvekil 
ismet P-.a Hazretlerini ziyaret 
etmit ve aktam Reisicümhur Haz
retleri tarafından kabul buyurula· 
rak yemeğe alakonulmuştur. 

Ali Fuat Paşa Konya meb~l~
ğuna müstakil olarak namzetlıgı· 
ni vazetmittir. 

lımet Pafanın telgrafı 
ANKARA, 6 (A.A.) - C. H. Fır
kası umumi reis vekili lam.et P~ 
Hazretleri Konya müntehıplenne 
telgrafla şu beyannameyi gönder

mittir: 
" llk ordu müfettiti olmut buh~-

nan milli cidalimizde garp hare~at 
ve faaliyet sahasında yükıek hız
metleri takdirlerle tesbit edilın:it 
bulunan ve Gazi Mustafa Kemalın 
daima esasta hemfikri kalmıf olan 
Ali Fuat Paşa Hazretleri bu defa 
inhilal eden Konya meb'usluğuna 
müıtakillen namzetliğini koym\lf 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Mühim bir 
Kanun layihası 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Hüku
met ba:ıı müeaaeselerin iılareai hakkın 
dp Millet Meclisine mühim bir kanun 
layih<UJ sevketmi§tir. Bu layiha ~"c· 
liain tatilinden evvel heyeti umumıye
de mü:ıakere "" kanuniyet kubede
cektir. 

Ulllltm1llDlllHllntHlıntUllU 

YA 

N 

Aka Gündüz'ün 
en güzel romanı 

Ah _, MiLLiYET için htu.ırla
a nın d 't'baren 

dığı bu romanı yarın an ı ı 
neşre bQflıyoruz ... 

A KIZI 
Ah , n olduğu kadar meıısimin 

anı 'd' de en güzel esen ır. 

UIKHUUIUlllllUUlllllllllllllllllllllllll 

sın 
• ti 

Nihayet imzalanıyor .. 
Romadaki sefirler Dörtler misakına 

sah çekmek için salahiyet aldılar 
PARlS, 6. A. A. - Nazırlar 

mecliıi, 4 devlet misakına sah çek 
meıi için Romadaki Fransız elçi-
sine mezuniyet vermittir." . 

ROMA, 6. A. A. - lngiltere 
sefiri de bu sabah Londradan dört 
ler misakını imzalamak üzere mü 
saade almıttır. 

P ARiS, 6. A. A. - Kabine 
bu sabah Elyse sarayında toplan
ınıttır. Kabine M. Daladier ve M. 
Daladier ve M. Paul Boncour ta
rafından dörtler misakı ve misaki 
ilk metninde yapılan değitiklikler 
hakkında verdikleri izahatı dinle
dikten sonra Roma.laki Fransa 
sefirinin misakı imzalamasına mü 
saade verilmesini kararlattırmış
tır. 

M. Paul Boncour silahları bırak 
ma meaaiıi neticesine dair izahat 
vermittir. 

M, Daladier 'in teklifi üzerine, 
iktisat konferansına murahas ola
rak fU zevat gösterilmittir: Bat· 
vekil M. Daladier, mdiye nazırı 
Bonnet, ticaret nazırı, M. Serre, 

Misaki Fransa namına imzalıya
cah olan M. de Jouııenel 

hariciye nazırı M. Paul Boncour, 
mlistemleket nazırı, M. Sarrant 
ticareti bahriye nazırı M. F rot ve 
milli iktisat müsteşarı M. Pate
notre. 

Dün de emir gelmedi 
Azami resim devam ediyor. Akti 
tarifeli memleketlerle ne yapacağız? 
Dün de gümrüklere Ankaradan vazi- ı 

yeti tavzih edici bir emir gelmemiştir. 
lstanbul giimrüklerinde azami resim al
ma şekli devam etmektedir. 

Dün geç vakit gÜmrüğe yapılan tebli· 
gala nazaran akli tarifelerle merbut bu
lunduğumuz memleketler eşyasına karıı 
tatbik edilecek şekil şudur: 

"A.1-.! --!L-1--'- --""'• ·- 1 • 1l 

edilmiı olan maddelerden ıon kanunla 
resim hadleri tezyit edilmiı olanlar taal
luk ettikleri ticaret muabedelerinin mer' 
i bulunduğu müddetçe muteber olacak· 
tır. Bu eşya mevcut şeklıle yalnız haddi 
resimden istifade edecek ve yeni kanun
da aikleti safiye ~• gayri ıafiye ıdru tal . .. ... . ... 

Geçen yıl amatörler rekorunu tesis eden Sait Paşa zade Vehbi Bey ve 
Samiye Bürhan Cahil Hanım yarıştan sonra . 

Otomobil Yarışları 
23 Haziran Cuma 

Geçen seneki rekor kırıla.cak mı? 
Gazetemiz ve Turing Klüp tarafın- Bu seneki yarıılara daha ıüratli 

dan tertip edilen otomobil ve moto- otomobiller iıtirak edeceğ! için g~en 
ıiklet yanılanna girecek olanlar ha- seneki rekorlann kınlacagı tahmın e-
zırhğa baılamıılardır. dilmektedir. 

lstinye köprüsü ile Zincirlikuyu te• Yarıı yolunun dört kilometreden 
pesi araımdaki on bir kilometrelik vİ· fazla olan kamı":d~ b_iri~irilndd':.n t.e~-

1 f d b·ı· d 1 b )"k r ve sert on ıkı vıraj o ugu ıçın 
raj t me&a e a ı m e yapı an u ya· b ey~nı yalnız bir sürat rekoru değil 
ntm geçen seneki rekoru beı dakika u ni zamanda teknik ve maharet re-
48 uniye idi. Profeayonel reko~ ~~nı tesis etmektedir. 
Suphi Bey tarafından 5-48 olarak tea~s Yan§a ait tafsilatı her gün munla-
edilmif, am.atörlerin rekoru ~a ~t zaman ya:z:acağız. 
Pata zade Vehbi Beyle Samıye Bur· Yanşlar hakkındaki tafsilat ikinci sa· 
han Cahit Hanım tarafından 6 • 24 

ve hilemU:de spor ıütunlarımızdadır. 
;;:·~3~0~o~l~a!ra~k~t~es~b~i~t!e:d~il~m~i~ıo~·~·---:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::'.""'.'-=== ·= 

b. h "d' ld Yazısı iç sahilerni:ıule-Dün Haydarpaşa yolcularını korkutan ır a ıse o u. . . d da t1•l•n 
• · d ·· t sınden ım a dir. Resmimı:ı: ka:ı:aya uğrayan Heybelıa anın guv~r e 

vapuru gö stermelıtcdır. 



? • 

Spor 

Otomobil ve Motosiklet 
yarışları nasıl olacak? 

girecek otomobil ve 
sınıfları 

moto-
sikletlerin 

Gazetemiz ve. Türkiye Turing 
~ c- otomobil klübü tarafından 23 
h.ıziran cuma günü yapılacak olan 
,ı: ıelik büyük otomobil yantı, ge· 
ce"1 sene olduğu gibi lstinye köp
ru,ü ile Zincirlikuyu arasında ya· 
p 11 l\Caktır, 

1 - Kayt muameleıi 1 hazi
ran 93Ş tarihinde batlayarak 20 
h;ı.ziran 933 saat 18 de bitmek Ü· 
ure Türkiye Turing ve Otomobil 
kulübünde, gazetemiz idarehane· 
sindc- ve otomobil ve motosiklet 
acentelerinde yapılacaktır. 

2 - Muayyen 21 haziran 933 
çarşamba saat 9 dan itibaren 
Taks!mde Ford acentelerinde ya
pılacaktır. 

3 - Otomobiller seri arabaları 
olacak ve hiç bir parçası çıkarıl
madan yarıfa girebileceklerdir. 
rılır: 

4 - Otomobiller fU sınıflara ay 
A) sahibi olan amatörler tara

fından sevk olunacak huauıi oto
mobiller. T 

B) Hanımlar. 
C) Şöförler tarafından sevk o

lunacak huıusi otomobiller bun
larda silindir hacmi iatiabilerine 
göre ayrılır : 

l) 0,1 1 Litre (Hariç) 
2) 1, 2 ,, ,, 
3) 2 3 ,, " 
4) 3 Litre ve daha yukarı 
5 - Yarı• otomobilleri ayrı bir 

sınıf te,kil edeceklerdir. 
6 - Motoıiklerde üçe aynlmıt· 

tır : 
1) 350 sm 3 (Hariç) 
2) 350 sm 3: S50sm3 
3) 350 sm 3 den itibaren se· 

petli. 
i - Yanş lstinye köprüsünden 

saat 9,30 da batlayacaktır. 
8.- Saat 8 de yol kapanacaıc

tır. 

9.- Muhtelif müessese ve tetki 
lat tarafından kıymetli mükafat· 
lar verilecektir. 

10.- Yarıt yolu üzerinde hal
''m seyir etmesi ve otomobillerin 

· Ajıöııon lakımı ·geliyor 
B~!kt-. ve Galataaara,. ile maç yap

mak uzere gelecek olan Apollon talonu 
Pire'den hareket etmİftİr. Takım yarın 
gelecek ve cuma giinü ilk maçını Bqik· 
taş ile yapacaktn,:, 

Pazaz günü de ikinci maçı Galatasa
ray yapacaktır. 

Ne cezalar verildi? 
fe~çe ·Vefa maçındaki müessif 

kavga uzenne Futbol heyeti müsebbip
ler h~kkında ~u cezalan kararl&Jtmnı§· 
tır: 

Zeki ve Saim Beylerin Fener • Vefa 
tilt maç~da o>:-ınalanna, Zeki Bey
den 10 IU"B, Saun Beyden 7 buçuk lira 
cezayı nakli almmauna ve hakemin bi
rinci raporuna nazaran, Vefadan Namik 
Beyı yumnaklıyarak bayılma11na sebebi
'Yet veren fenerli Cevat Be,.e de ıo li
ra para cezası ile ayni maça iştirakten 
men cezaar. 

Diier kavgaya İftirak eden Fenerli ve 
Ve~alı oyuncular da bqer lira para ce
zası. Kavgll dolay11ile ikmal edilemiyen 
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maçın mütebaki müddeti yeni bir hake
min idareıinde oynanacaktır. 

Hikemin de, kavganın müsebbiplerini 
abada cezalandınnadığı için bu ıene lik 
ve ıilt maçlarının sonuna kadar bir da
ha hakemlik etmemesi. 

Şild maçları 
lstanbul Futbol Heyetinden: 9-6-933 

cuma günü icra edilecek maç]arı .Şild 
maçları: fenerbahçe Stadmda: 

Topkapı • Altmordu Llk saat 15,15 
hakem Emin Bey, lst, Spor • Beykoz 
Şild oaat 17 hakem Sait Salabadin B. 

" Güreş ve Boks Heyetinden: 9·6-933 
cuma günü C. H. F. Beyoğlu kaza mer· 
kezindeki rrmtaka iAman salonunda tec· 
rübesiz gÜreıçiler arasında bir tc•vik 
müsabakası yapilacaktır. Tartı 13 ·den 
14 de kadaı- devam edecek ve müsabaka 
tam saııt 14,30 da başlıyacaktır. Ayni 
giinde Balkan şampiyonlannm şahadet. 
nameleri ve Macar takımile güreş yapan 
gürqçilerin ı932 senesi nuntaka birinci
lerinin madalya ve ıahadetnameleri tev
zi edilecektir. Liaanıı olmıyanlar müsa
bakaya giremezler. 

• lstanl,ul Mmtakası Riyaaetiııd'!ll: 
3 - Ankara Mıntakaoına mensup Mu 

hafı:ı: Gücü Bisikletcileri 16-6-933 cuma 
günü lstanbula geleceklerdir. Kendileri
ne )'llpilacak istikbal merasimi Kadıkö
yünde fener Staclmda icra edileceğin· 
den hütün klüplerimizin mezku< günde 
sabahleyin erken Stad' da bulunmaları. 

4 - htanbul Mıntakasımn alelıide •e· 
nelik kongresi 30 Haziran ı933 cuma 
günü saat onda aktedilecektir. Klilpleri
nıizin şimdiden murahbaılannı tayin e
derek ihzanıtta bulunmalan ve ldman 
Heyetlerimizin de bu seneki faaliyetleri· 
ne dair kongre riyasetine tevdi edecek· 
leri raporlannı hiran evvel hazırlaır.ala· 
n lüzumu tamimen tebliğ olunur 

Muhafızgücü bisikletçileri 
BOY ABAD, 6. A. A. - Muha

fız Gücü bisikletçileri dün buraya 
geldiler ve tezahüratla karşılan· 
dılar. Sporcuları kasabaya 10 ki
lometre mesafeden kaza erkanı 
karfdamışbr. Bisikletçiler bugün 
Tl4köprüye hareket etmişlerdir. 

Sporcu lngiliz tayyarecileri 
turnede 

BERLIN, 6 A.A. - Volff ajansı bil· 
diri,.or: Alman yada tayyare ile bir devir 
seyahati yapan ve aralannda Avam ka· 
marası azasından birwk kimse1w bulu
.- .,, __,_...__..),.,..;l\g ... IM?V~/t.1r~ 

beldeDnl"ktedir. 
Bunlar Berlinde 3 gün kalacaklar ve 

Alman Aero ldübüne misafir olacaklar
dır. Tayyareciler, pertembe günü başve
kil M. Bitler tarafından kabul edilecek
lerdir. 

Romenler 7 -O yendiler 
BKRUEŞ, S. A. A. - Bugün 

yapılan Balkan futbol müsabaka
sında Bulgaristan ve Romanya 
telamları kartılatmı,lardır. • Maç 
IS bin seyircinin huzurunda yapıl 
mı•tlr. Oyun çok sert olmuttur. 
Birinci devre esnasında Romanya 
takımı bir gol kaydetmittir. ikinci 
haftayımda romen takımı 6 sayı 
daha yaparak müsabakayı 7..0 bi
tirmittir. 

Geçen seneki Balkan mliaahıika 
larındıı. Bulgarlar romenleri 2-0 
yenmitlerdi. Çartamba günü Bul
gar ve Yugoslav takımlan karsı-
la.-caklardır. · 

• Yarın gelecek olan ltalyan de niı:altt gemilerinden "Delfino" 

l~alyan ~enizalh gemileri 
iki tahtelbahir yarın Varna' dan 

limanımıza gelecek .. 
Limanımızı ziyaret edeceğini 

yazdığımız ftalyan donanmuma 
mensup Delfino ve Tricheco de. 
niza!tı gemilerinin yıırın Yama
dan limanımıza muvasalitlan 
beklenmektedir. 

Tı·icheco gemisi Kumandan Gia
cinto Poggio ve Delfino da Ku
mar.dan Ludovica Sitta'nin ku
mıındası altında bulunmaktadır. 
Gemılerin muvasali.tlarını mütea
kip kumandanlar Vali B. i ziyaret 
edec<"kler, Vali B. d" bu ziyareti 

M"nderecatınuzın f'olılu .. undan 
"h" I "k 
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iade edecektir. Öğleden sonra 
kumandan ve mürettebat mera
simle Taksime giderek abideye 
bir çelenk koyacaklardır. 

tarı ı te rı amızı bugün neırecle-
medik. Karilerimi..:e ı.tizar ede· 
rü. 

Gemiler bir iki gün lioıanı
mızda kalacaklar bu müddet zar· 
~mda resır.i mera~im yapılmıyacak 1 
ııede İtalyan Klübünde Kuman· 
d_an ve. zabit_ler •erefine bir ,ey 
zı>'.afetı verılmesi muhtemeldir. ı 
T ~ıch~seo ve Delfino denizaltı ge 
mılen 1929 · 1930 senelerinde 
Monfalkone tezgihlarmda in.- e
dilmittir. Su sathında 885, au al
tında 1094 ton hacmında-lır. U. 
zunlul<ları 69,60, geni,Iikleri S 8 

1 metredir. Sürallıırı s!l sathında 
~~.S, .su altında 9 mildir, bir top, 

'llllı••••••ıamım••••~- I ıkı mıtralyöz ve sekiz torpil ko-, • ~ vanları var-:lır. 

HARİCİ HABERLER 
Lindbe.r.gi geçti 
r ek başına tayyere ile 

devrialem 
NEVYORK. 6 (A.A.) - Associated 

Press, Oslo'dan haber alıyor : Tayyare 
ci Matteını, Kanadanın yırbldığı cu
martesi geceainin kendisine bitmek, tü 
kenmek bilmez gibi geldiğini söyle
mi~tir. Çünkü hava çok fena idi ve fır 
tına, tayyareyi mütemadiyen sar&ıyor 
ve makinenin üzerinde buzlar teıek
kül ediyordu. Tayyareci bundan do
layı denize kadar inerek .• hemen he· 
men dalgalara temas eder bir vaziyet 
te uçmağa mecbur olduğunu ~öylerniı 
tir. 

NEVYORK, 6 A.A. - Moskova'dan 
bildiriliyor: . .Ma.ttem'nıo tayyaresinin 
gözden ııeçirilınesi, hareketini dokuz 
saatten fazla geri bırakmıştır. Sovyet 
hükUıneti, hnarun bozukluğundan bah
sederek, Me.ttern'in A.laıka'ya doğru en 
kısa yol olan Yukusth üzerinden uçma
ğa izin vermemiılerdir. Tayyareci, Si
berya tren yolunu takip eden bava yo
lundan gidecektir. 

Bu mmtakada tayyarelerin yere inme. 
lerine daha müsait tera.it vardır. 

MOSKOVA, 6 A.A. - T"ss Ajansın 
dan: Dokuz saatlık bir tevakkuftan son
ra, Mattern ı,ı4 te hareket etınittir. 

MOSKOV A, 6 A. A. - Tayyareci 
Mattern, Omsk'a gitmek üzeı'e Mosko
vadan havalanmış ve Kazan üzerinden 
geçmittir. 

OMSK, 6 A.A. - Volff Ajansından: 
Tayyareci Mattern, Omsk'da yere İn· 
miştir; Mattern, lrkutok'ya gitmek için 
bir an evvel havalanmağı düşünmekte
dir Hava seraiti müsaittir. Haf"ıf bir rüz. 
gir esmektedir. 
VAŞiNGTON, 6 A.A. - N.attern bir 

çok rekorlar kırmı!lır. Post'un uçu.1 re
korunu iki aaat 57 dakika ile Lindhergh' 
in bir kişilik tayyare ile mesafe rekoru. 
nu 30 mil fark ile ve yine Lindhergh'in 
sürat rekorunu 10 saat fark ile kmyor. 

Söylendiğine nazaran Mattem, uçuşu. 
nu iki hafta evvelinden .,ünde 5 oaat •e 
icabında istifade edebilmek icin :?4 oaat 
birden uyumak suretile bir ''uyku per
hizi" idmanı yaparak hazırlamıştır. 
gy'zxgibh3pÖ ebhMmısdtalabOoşkC 

Hala boğuşma! 
Bolivya kuvvetleri düşman 

önünden çekiliyorlar 
ASSOMPTION, 6 A.A. - Harbiye 

nazırı Bolivya kuvvetlerinin Herrara 
nuntakasından Platanilloı'a doğru umu
mi bir ricatta bulunduklannı babet- ver
miştir. 

Paraguay tayyareleri dütmanı takip 
etmişlerdir. düıınarun zayiatı ise I.?. malı: 
tul. ?9 cueC9'cıılo' -

t-'aşist usulü sElam 
vermediği için 

BERLIN, 6 A.A. - Havas muhabiri
ne Karlsruhe'den bildiriliyor: 

Siyasi bir nümayi, esnasında Roma 
usulü SP!am vermekten İmtina etmek Al 
manyada bir ciiriim müdür? Bir muba· 
keme kararı bunun böyle olduğu zannı. 
ni veriyor. filhakika. mahkeme fatiıt 
marşı söylenirken elini kaldı~ o
lan l:>i• '-anka memurunu haka•etteo do
layı iki gün hapse mahkUm etmittir. ---
Amerikan filosu Japon 

sularında 
TOKIO, 6 A.A. - Amerika'nın Aıya 

sularındaki donanması başkumandanı 
amiral Montgowery Tokio'da bulunmak 
tadır. Amerika sefiri M. Grew kendisil1i 
erkô.nıluırbiyeaile beraber dün "Abah im· 
peratora takdim etmiıtir. 

Rusyaya dehalet eden 
Çin ceneralleri 

NANKIN, 6 A.A. - Ceneral Ma-Çan 
-Şanve ceneral Su-Fing-ven'in bu alqam 
Şanghaya gelmeleri beldeni)'or. 

Bu iki ceneral, Mançuride Japon kuv· 
vetlerine kaqi mücadeleleri ile meıhur 
durlar. 

Ceneraller Rusyaya dehalet etmişler 
ve orada ıilahları alınmııtı. 

Londrada sıcak dalgası 
LONDRA, 6 A.A. - lngilterede ea• 

~ekte olan sıcak dalgası, bugün daha 
zıyade artmııtrr. Hava, Londrada he
"!e? hemen hattı Ü~tUva da olduğu ıri· 
hıdır, ve söylenildiğıne göre bir asırdan· 
~ .ln~ilterede böyle bir hava görülme
mıttir. 

·--o-

Borçlar meselesi 
LONDRA, 6 A.A. - '"Beyaz Ev" 

borçlar mecele•İ h~klunda yeni bir teb
ligat ~elmesine intizaren lngi1iz elkin 
u.~u!"İyesi. lngilterenin ıs hazrran tak
sıtiru ödeyip. ödemi,.eceğini öğrenmek 
huauıanda bır asabiyet gösteı·mektedir. 

M. Ro01evelt'in 1 ngiliz kabinerini a· 
naneye muh•lif ı,;. barek- ofa •· '· ·· tuhn ... -..-'- . . • , ..._._ o sozunu 

···-·""" gıbi bır vaziyete düşürmek
ten ayni zaınanda La . . . dafa .. utanne eeerımn mi.ı 

asını ~uç.lettirecek bj,. tediyat yapıl· 
masından ıçtinitp ed•-e" · .. "t d'I' 

8 . f -... gı umt e ı ıyor . 
. !~· taraMtan
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da, ''F orm-Bill"in tekJif 

ett~gı v~. ~. no~~cn'in de bu sabah 
lehıne soz soyledıgı eümüşle tediye 
selesi mevzuu bahstir. me-

M. de Valera 
ROMA, 6. A. A. - M. de Vale

ra dün Roma' dan hareket etmi~tir. 
Bugün Paris'a gidecek, orada bir
kaç gün kalıp M. Lebrun ile M. 
Dalac ier tarafından kabul edile. 
cektir. 

Faysal da gitti 
Dünya murahhasları 

Londra yolunda .. 
BACDAT, 6 A.A. - Kral faysal, 

yanında Maliye ve lktısat nazırları ol· 
duğu halde Bağdat'tan tayyare ile Lon· 
dra'ya hareket etmiştir. Kral Faysal'ı, 
Buckıngbam sarayında lngiltere kralı 
kabul edecek, oradan lıkoçya'ya Sata· 
holl dukasının yanına gidecektir. 

Yunan murahhculan 

PARIS, 6 A.A. - M. Maluimos Ha
vas Ajansına verdiği bir beyanatta, Yu
nan bafvekili ve Londra iktısat konfe
ransında Yunan heyeti murabhasası rei· 
si M. Caldaris'in geçici bir rahatsızlık· 
tan dolayı Atinadan ancak Ç&11amba cü· 
nü hareket edebileceğini söylemiştir. 

PARIS, 6 A.A. - Londra iktısat kon 
feransına e]den ve batında hariciye ve 
maliye nazırları olan Yunan heyeti mu· 
rahhasası, dün öğlej'n sonra Pariıteıı 
geçerek Londraya (.tmittir. 

Murahhas dolu bir oapur 

CHERBOURG, 6 A.A. - M. Koo, 
dün yanında kendiaile t .. riki mesai ede
cek olan Moskova, Londra ve Pariıteki 
Çin sefirleri olduğu halde dünya iktısat 
konferansına ııitmek üzere -Europa- va· 
purile hareket etmittir. 

Ayni vapurda Arjantin, Ekuatör, Po
lonya ve .' ıpon murabhaslan da vardı. 
Hepsi, dün akşam Soutlıampton'a çıkmıt 
!ardır. 

Jean Jaures abidesi 
ALBI, 6 A.A. - Maarif müstesarı M. 

Ducod, Jean Jaurea'in hatmlamı ebedi
lqtirmek için dikilen abidenin açılıı reı 
minde söylediği nutukta büyijk bir par· 
limento adamı olan Jean Jaures'in bita· 
bet huıusundaki kuvvetli kabiliyetini ha· 
tırlatmı' ve demittir ki: 

"Edebi ilimlere derin bir vukufu olan, 
insanlık alemine büyük bir muhabbet 
beıleyen demokrat Jean Jaures ayni za
manda büyük bir vatanperver idi. 

O Jaureı'i Cümhuriyeti kuranla<dan 
biri olarak anmak icap eder. 

Milliyetçi sosyalist fırka
sına girmek istiyenler 
BERLlN, 6 A.A. - Volff Ajan11 bil

diriyor: Noclkiacher Beobachler gazete
sinin bir tebliğine göre 1 milyondan faz· 
la kim•e milliyftçi sosyaliıt fırkasına 
girmek için müracaatta bulunmuılardır. 

Milliyetçi sosyaliıt fırka.,nın umumi 
merkezine yapılan bu müracaatlar ge
çen nisanın ~on gijnlerinde ve fırka ida
re heyetinin 1 mayıstan sonra fırkaya 
hic kim•enin kabul edilmiyeceğini bildir 

--0--

Mısırda kapitülasyonlar 
' LONDRA, 6 A.A. - Kahire'den Ti
mes'c bildiriliyor: Mııır hükfunetinin ka
pitulaıyonlar hakkında Lonclra konferan 
·~ b~r rapor tevdiine karar vereceği 
soylenıyor. Za53nedildiğine göre bu ra
por hükiimetin kapitulasyonlardan do
layı vergileri müsayi bir ıurette taksim 
hususunda gördüğü müşkilatı meydana 
çıkaracaktır. 

Nantes tren kazası 
NANTES, 6 A.A. - istintak hakimi· 

nin trenin yoldan çıktığı yerde yapbğı 
tahkikat ve tetkilıat makinistin mesuli
)'etine dair deliller göstermektedir. 

Bir vapurda infilak 
KIEL, 6. A. A. - Volff ajan

sından : 
Norveç bandıralı Hollen vapuru 

Kiel limanına gelmeden biraz ön
ce, vapurun kazanlarından biri 
patlamıfbr. İki atetçi ölmüttür. 

Hindistandaki siyasi 
mahkumlar 

ALLAHABAD, 6. A. A. - İç
lerinde .-ir Tager'un da bulundu
~u Hindistan'ın 60 mühim ,ahsiye 
tı M. Mac Donald, M. Baldvin ve 
Sir Samuel Hoars'a bir telgraf 
çekmitler, siyasi mahpusların hı-

. rakılmasını, istisnai emirnamele
rin geri alınmasını ve Hindistan'
ın yeni kanunu esasinin tetkiline 
iştirak etınek üzere kongreye bir 
davt-tiye gönderilmesini iıtemif· 
!erdir. Telgrafın birer kopyesi, 
kral vekiline ve Gandhi'ye gön
derilmiftir. 

Nieolle mahkum oldu 
CENEVRE, 6. A. A. - Muhake 

me "Le Travail" gazetesi bat· 
muharriri Leon Nicolle'u altı ay 
hapse mahkfun etınittir. ---

Graf zepelin balonu 
REClFE, 6. A. A. - Graf ze

pelin balonu F ernando dö Norn· 
ha, üzerinden Greenuvich saatile 
saat 11,30 da uçmuştur. 

Hintli-Müslüman kavgası 
SIMLA, 6 A.A. - Hintliler ile müslü

manJar arasında AJwa'° hükiimetinin Sal 
lerp köyünde erkan ve 4 kisinin ölümü
ne, 12 ki,inin yaralanmasına sebep olan 
kanlı ihtilafı bastırmak iizere a•ker sev
k~dilmiştir. 

DAl(i 
Osmanlı Bankası ile yapılan 

Meclise verildi mukavele 
'ANKARA, 6 (Telefonla) - Osmanlı Bankası imtiyazının uzaltJ 

ması hakkındaki mukavelenin tasdikına dair olan layihayı hükumet 
Meclise tevdi etmif ve layiha bütçe encümenine havale olunmustur. La· 
yihanın cumartesi günü heyeti umumiyede müzakeresi muhte,;.eldir. 

Bursa soyguncuları gaka/andı 
BURSA, 6 (Telefonla) - Jandarma Hakkı ile Çondralı Ali Efetf" 

diyi öldüren Orhaneli yolu soyguncularının ikisi bugün yakalandı. Şıı· 
kiler hadise safahatını talsilen itiraf etmiflerdir. Orhaneliye gide
cek olan Altıncı oğlu Efref Efendi ile bakkal Ahmet Efendinin baıt" 
katlan para aldığı ve üzerlerinde mühim mikdarda para olduğuııd 
tahmin edip bunu fakilere haber veren ve kendilerini bu baskını ya? 
mıya te,vik eden fOför de yakalanmı1tır, Şakilerin Laz oldukları anlll" 
fdm(ftır. Tahkikata ehemmiyetle devam ediliyol'. Diğerlerinin de yıı
kalanması muhtemeldir .. 

Bir şirket adliyeye verildi 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Şehrimizde bir ecnebi 1irket lstanbul ve lı· 

mirde bazı müesseselerle, kanuni memnuiyete r!'imen, fransı:z.ca mıı· 
habere ettiğinden ticaret müdürlüğü tarafından Adliyeye verilmiştir· 

• 
lzmirde bayrak çekme merasimi 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Cuma günü fehrin meydanlarına merasirll' 

le bayrak çekilecektir. Ve bu merasime her halta cuma günü devam O' 

lunacaktır .• 
• 

ihtilaflar nasıl halledilecek? 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Kaza salahiyetini haiz mahkeme ıJI 

makamlar arasında ihtiliilın halline dair olan kanunu değİftiren bir lii
yihayı hükümet Meclise vermiftir. Bu l{tyihaya göre bu gibi ihtilafla
rın halli Temyiz mahkemesi ceza umumi heyetine ait olacaktır. lhtilô
lın hallinde ceza muhakemeleri usulü kanunu hükümleri cari bulunll" 
cak ue ihtilal husule gelen makamlardan birisi aııkeri mahkeme oldtJ
ğu takdirde tetkik sırasında askeri Temyiz miiJdeiumumisinin mütale
a&ı alınacaktır. 

Giresun hava/isinde kar yağıyor 
GiRESUN, 6 ( A.A.) -On günden beri uiltiyetin her tarafında yağ· 

mur deuam ediyor. Yauuz Kemal nahiyesine ue Erimez meukiine oıı 
iki saattir kar yağıyor. Kar ve soğuğun fındık mahsulüne zarar verme· 
sinden çok endişe edilmektedir. 

Milletler cemiyetine müzaheret 
MONTREUX, 6 ( A.A.) - Beynelmilel Milletler Cemiyetine mii· 

zaheret cemiyeti, heyeti umumiyesi mesaiaine muhtelif raporları dinle
meğe başlamış oe sonra üç yeni cemiyetin kabulü muameselesini yaP
mıştır.Y eni iltihak eden müzaharet cemiyetleri şunlardır: Milletlerce; 
miyetine müzaheret Türk cemiyeti, Finlandiya cemiyeti, cenubi Afrı• 
ka birliği cemiyeti .. Yunan murahhası Tiirkiyenin namzetliğine har/1' 
retle müzaharet etmi~tir. 
~-~~-~.-~~~~~--=~=::::=::::====-~~~A 

Gaz ve benzin 
1ZMIR, 6. (Milliyet) - Gaz 

ve benzin hakkında bir tröst yapıl 
<!•ğı haber ahnmaaı üzerine tica
ret müdürlüğü ve oda tarafından 
tahkikata batlanmıftır. 

Orozdibak İzmir şubesini 
kapıyor 

1ZM1R, 6. (Milliyet) - Oroz. 
<libak müessesesi tehrimizdeki fU· 
besinin tatili faaliyet edeceğini a
liılcadarlara bildirmittir. 

Prens des Asturies'nin 
evlenme kağıdı 

LAUSANNE, 6. A. A. - Prens 
des Asturies'nin Cüba'lı made
moiselle Cam Pedro Ocejo ile ev
lenme kağıdının belediye dairesin 
de asıldığı teeyyüt edilmektedir. 

Bulgaristanda yeni 
cinayetler 

SOFY A, 6 A.A. - Dün gece Filibe
de, şehrin göbeğinde, Mihailoff taraftar 
lanndan Gioçef ile Beobinof revolver ile 
öldürülmüşlerdir. ~ler kaçmağa mu-
vaffak olmuılarclır. · ---Amerika da alhn 

saklayanlar 
VAŞiNGTON, 6 (A.A.) - Adli)'e 

altın oaklamq olan 1000 kiti hakkın· 
da takibat yapılmasını emrelm.İftİr. 
Takibat baılamadan evırel bu kiımele 
rin isimlerinin netredilmeıi düıünülü-
7or •• 

Gelecek olimpiyat 
NEVYORK, 6 A.A. - Amerikan Ya· 

hudi konırresi tarafından, Viyana beynel 
milel Olimpiyat kongresi Amerika ko
mitesine 20 Amerikalı atletin imzaum 
tatıyan bir telgraf gönderilmiıtir. Bu 
telgrafta, Alınanya'da Yahudilere kartı 
yapılan muamelelerden dolayı gelecek 
Olimpiyadın Berlin' de yapilmasma mü
manaat edilmeli rica edilmektedir. 

-0--

Bir tayyare düştü 
BUDAPEŞTE, 6. A. A. - Bir 

uçuf esnasında, havada canbaslık 
lar yapan bir tayyare yere diifmüt 
ve parçalanmıttır. Pilot ölmüttür. 

-0--

M. Dolfuss'ün avdeti 
ROMA, 6 A.A. - M. Dolfun, Viya· 

na'ya gitmek üzere "4at 8,20 de tayyare 
ile Ronıadao hareket etmiştir. 

Ali Fuat Paşa 
(Başı 1 inci sahifede) 

bulunuyor. Bunu C. H. fırkası m~ 
nuniyetle karfılar. Mü,arünileyhİ
Konya vilayeti muhterem münte
hiplerince intihap olunmasını fıt' 
ka bütün hüsnü niyetiyle ve bu İli' 
tihapta memleket için yüksek meli 
faat olduğunu hatırlatarak rica e' 

der. 
C: Halk lırkaııı umumi reİ' 

uekili iSMET 

Recep Beyin tamimi 

Ayrıca C. H. fırkası katibi uırı" 
misi Recep Bey tarafından da Kol' 
ya ve mülhakatındaki fırka tes1'İ" 
latma telgrafla 'u tamim gönd~ri~ 
mi,tir: 

"Merhum Haydar Beyden miil" 
hal kalan Konya meb'usluğu iç~ 
Haziranın 9 uncu cuma günü intı' 
hap yapılması için dahiliyeden .i· 
la yete tebligat yapılmıttır. Bu itı' 
tihapta fırkamız tarafından naııı' 
zet gösterilmiyecektir. Münhal ıJJ6 
busluğa eski ordu müfetti•i ve ef'. 
ki mebus Ali Fuat Pata Hazretlef'I 
müstakil olarak namzetliğini koy'' 
mut ve bunu Konya belediye riylJ" 
setine telgrafla bildirmi.lerdir. 811 
vaziyet üzerindeki fırkamızm no~ 
tai nazarı fırka umumi reis vekil• 
lanet Pata Hazretleri imzasiyle ~ 
vilayet •urtasiyle fırkamız münte 
biplerine hitaben ayrıca telgraflf 
yazdınıftır. Maksadın müntehibi"' 
ni arkadatlara vaktinde iyice iz.Jı 
edilmesi ve bu esas dahilinde iııtY 
babın idaresiyle neticeden cuIJll 
alqaımna kadar telgrafla bildiri!• 
meaini rica ederim. 

C. Hallı lırkası katibİ 
umumisi RECEP 

Avukatlık ruhsatnamesi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - T,..fi" 

yeye tabi tutulanlara avukatlık ro~ 
satnameai verilip verilmiyeceğinin t• 
ıiri baklanda hükumet bir müzekketc' 
i1e Meclise müracaat etmiştir. 

--o-
Sıhhiye müdürleri arasınd' 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Konf
Sıhhiye müdürü Hali: Bay Bursa Sılr' 
biye müdürlüğün" ve 1çtl sıhhiye"'~ 
dürü Şahap Bey Konvi\ sıhhiye ,,.il' 
dürliiğÜne tayin edilmitlerdir. 
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Genç doktorlara nasihat 
Genç doktorlarla eaki doktorları

ınız arasında aenelerdenberi için için 
~aynayan ve evvelce bir sivilce tek
lınde b~tlıyan hoınutauzluk, aon gün
lerde .bır _çı~an halinde meydana çıktı. 
Kendderının ne ıüslü unvanlı cemi .. 
yelleri, ne mesleki mülahazalan bu-.. .. ' nun onune geçemedi. 

Küçük doktor, büyük doktora kar
şı bağırıyor! 

- Senin karnın tok... Tırnağnnı 
geçirerek ili§tiğim fU toprak üstünde 
benim de biraz günet ve hava almak 
hakkım ve naaibimdir. Bırak biraz da 
ben karnnnı doyuraynn .. 

Diyor. 

~OO .?'umluk kristal avizeler altın
dakı mukellef aofraamda · tak d ıı ozun-

an muzuna, bifteğinden aozaıılılezi-
ne kadar hepai mebzulen ve mükem. 
melen mevcut olan büyük d kt .. 
nündeki tabaklannm mubto . or,t O· 

• d evıya ını 
agzını fapır atarak midea • d. 
mekle :...ı b ıne m ır-

1 meı .. u ; unu İtitmiyor bile ... 
ıte dava~.•n aıklet merkezi ..• 
Geçen gun doktor su·· H"d yet Be . reyya ı a-

tı d 
ymh okndufumuz bir beyana• 

namute" 
lara bir ... ~~. uatadm, genç doktor-
! d • uru ııuzel nasihatlerde bu
un ugunu gönnekl"ğ" · b" • b b 1 ı lDllz, ızı u sa-
r an yazmıya aevketti. 

Muhterem üatat diyor ki: 
:- Genç doktorlanm.ız biraz kana

a!k~ ?!malıdırlar. Biz eskiden bir vi
zıte ıçm bir mecidiye alırdık. Onlar 
~a. mesela yanm lira ile iktifa etm • 
lıd.rler. e 

S bBi
1
zce Doktor, bunda çok haklıdır: 

a ıra koruk üzüm olduğu g"b" k 
naatle de İnaan Karun 1 b"l" J İı, . a-k . o a ı ır. ,, ın-
~d~n endıaini kanaate alııtırabilme
ıı ır. 

~em genç doktorlanm.ız 50 kurut 
yenne mesela niye 10 kuru;. bir baa
ta muayene etmeainler? .. 10 kuruı bu 
zamanda az para mı? .• Tam 10 bar
dak au ı:ıaraaı .•• Günde 3 hasta m • 
y~ne e~er mi, 30 kuruı eder ki ;-ıa 
gundelıgı ~oğrulttular demektir •.. qte 

aı ~!" dıyecekainiz ki kabina kira-
e. aaıre maarafı ne olacak? 

bulBız, bunu da düıünülecek •blr fey 
mıyoruz: Sekizi onu pek aı· b" 

araya geli b" od • a, ır 
leıerek ha':. ~ b al tutarlar ve nöbet

B . . a a u ederler •.. 
u •tın tasarruf cepb . s· 

kanaatkar oldu! .~aı... ır de 
rıın dokt 1 ar mı, muatakbelin Ka 
ler or an oldu gitti, demektir-... 

Salôhattirı ENiS 

Zincir k
0

opunca .• 
o·· uıneni duran vapur yol-

_culan telaş geçirdi 
Dun sabah köprüd 

ta1mı Yapan Heybe!;..".;' .. Adaya 8,S PoS· 
rayburn ·· ·· Sabir d .. u onu.ne. ~eldili •ırada birden. 

e umen zıncın kopmu t B 
ziyette -.apur durdurulm 1 ur. diimeu va. 
· Uf ve ·· •ız npur dal,.alarm .. tü d n-
ğa batlamııtır uı n e çalkanma-

V . 
teı;;;';.'";[.~a ~u:unan yolcular bu halden 
km Uf~u' er, bilhassa vapurun a

tının teairile ıahile düımeai ihtimali 
~~-çoğalınca telaı artmıı, bu esnada bir 
ıger vapur da imdada 11elmiştir. Fakat 

o •ırada ıarfedilen gayretlerle dümen 
Y_8Pılmıt ve npur yoluna devam etmit
br. 

Genç doktorl?nn yapacağı 
·ı cemıyet 

lan Etıbba Muhadenet Cemiyetinden ayn. 
ler bez8 . 1

1.!.enç doktorlar, latanbul Hekim. 

e 
e 

1 

ır 1111 namil b • • 
karar verrni.tler.ıi. ır cemıyet teıkiline 

Bunlar niz rn 
yete verecekler. dn.amelerini yakında Vila-

ır. 

Ayrıca bil!" de m.ecm 
Şimdiye kadar 4 doktoua <>~racaldardır. 
• k r cenuyete ..;_ ge arar vennittir. .,.~ au.&-

Tokyoda Tu··rk · sıgarası 
Son hafta içinde Tokyoya lSOO 1. 

ralık sigara ihraç edilmittir. Son z~: 
ınanlarda Türk sigaralanna kartı Ja. 
Ponyada alaka ve rağbet vardır. 

1 BORSA 1 
. (lı Bankasından alınan cetveldir) 

6 HAZİRAN 1933 
Akıam Fiatları 

istikrazlar t 
l•tikraa dahili luı.- • Tahvilit 
Po Eraani. 19 40 nıu,. 9G.SO , 
1933 fııikrazı lB . .CS Ela1·trik 
Şark d. :rollar. 2 RO Tranı••T 
D. Mu•abhiJe 53'75 Tünel 
Gümrükler s' 7S Rıhtımı 
Saydi: mabi 7:_ Anadolu 1 
Bağdat 11."15 
T. aıkeriye 7 ,75 "'•;.il 111 

ESHAM 

-.-
-.-
-.-
18,25 

45.1s 
46..ZS 
56,65 

lı Bankası Na4 ı BoD\onti 
'"• 9,45 'J' ttlto• Jt 21 .ıo 
u 11 l-lamiline 9,55 aut upott.. 
" " ueıaıa 102 Çimento 29,50 

Anadolu Hiaae 25,50 ittihat de, . .ko~ 12,75 
Tram.,.ay 51.30 ponauz 
Reji 3,55 $ark der. 2~P20 
$ir, bariye 15.- Baılya 2J; O 
Ttolefon 13.- Şark m. ·~ 2.~ 

ÇEK FIATLARI 
Pnri11 12,03 t Prai 
lnndra 212 1·4 J Viyana 
Nüyork SG,Rr. t Madrit 
Mil. no l',14 ı Berlin 
Drükat:l 3 0 65 

1
• Var,ova 

Ati.. •
4

' 
C 

82,07.50 Pe,te 
•nevre 215 BcJsrrat 

Sofia 68,795 t Bükreı 
A~ste dam 1,17,,23 l M.,akova 

N U K U T (Satıt) 

20 f. Fra11a1Y. 
1 laterlin 
1 Dolnr 
~Liret 
2~ r. Belçik;:ı 
20 ~rahnıi 
20 ı. lı"iı;rcı 

l.e~a. 
1 ~l~r,n 

Kuru, ı 

~~ı· 710.5 
177 
215 
115 

25.50 
815 

26- t 
83.- l 

' ~ 

l Şilin, Av. 
l Pn•ta 
1 Mark 
l z.toti 
1 Penro. 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Cernoveç 
1 Altın 

15,92 
4,28 

S,54,75 
2,02,375 

4,23,50 
3,43,725 

35 
79,97 

10.90,75 

Kurut 

24.-
17.-
49.-
24.-
33.-
23.-
55.-

937 

MlLLlYET ÇARŞAl\-lBA 7 HAZiRAN 1933 

• 
ŞEHiR 

tkonoml • 

Sebepsiz yükseliş 
İhtikara sapanlar takip 

edilecek .. 
Gümrük tarifelerinde yapılan tadi

lat ve aon vaziyet üzerine piyasada 
bir çok maddeler üzerinde bir fiyat 
yüksekliği hafeketi başlamıtbr. Sarih 
manaaile ihtikar demek olan bu fiyat 
yükaeliti muayyen bir aeyre tabi olma· 
dan bir çok maddelerde, manifatura 
etyaaında, gıda maddelerinde görül
mektedir. Ticaret müdürlüğü bu vazi· 
yeti nazan dikkate alarak kanunun 
kendisine verdiği salahiyete iatina
den derhal ihtikarla mücadele terti· 
batı almıttır. Ticaret müdürlüğü va• 
ziyetten istifade ederek ihtikar yolu· 
na aapmak isteyenleri ihtikar yap· 
mak ittihamile cümhuriyet müddeiu· 
mumiliğine tevdi edecektir. 

Fransa kereste almıyor 
Kereıtelerimizin batlıca mü•terile-• d • 

rın en olan Fransa son zamanlarda 
Amerika, Ruaya ve Lehistandan ke
reste almağa batlamııtır. Diğer taraf
tan Franaa kereste ve kütüklerden al
dığı ithaJ reamlni arttırdığından ve 
kontenjana da tabi tutulduğundan 
memleketimiz için zararlı olmakta· 
dır .. 

Macar· Türk Ticaret Odası 
İatanbulda bir Türk • Macar ve Bu· 

dapeıtede bir Macar • Türk Ticaret 
odası açılması için kuvvetli bir cere
yan vardır. Bilhassa Macarlar, baş
ta sabık batvekillerden M. Simoni Se
madan bu şin buaulü için çalıtmakta • 
dıTlar. Ticaret odası da bu hususta tel 
kikat yapmaktadır. 

Tüccarın elindeki eşya 
1 Hazirandan beri afyon ihracatı 

durmuş bulunmaktadır. Tüccarın elin 
deki stok afyonların 1 Kanunusaniye 
kadar ihracına müsaade edilmek Üze
re olduğu anlatılmıttır. Bu huauata 
reami tebligata intizar ediliyor. 

Fındıklarımız 
Bu aene Üzerinde en çok durulan 

ihraç maddelerimizden birini fınd;k 
tetkil etınektedir. 932 pİyaaaaırun ol
dukça aakin vaziyeti içinde seri bir 
fiyat sukutuna uğrayan fmdıklarmıı
zm afyon ve tiftiğin akıbetine uğra
maaı mevzuu bahis değilse de bu ih· 
raç maddesi için acil tedbirler ittiha
zı lazım gelmektedir •• Buhramn tesiri
ni en srec duvmtı5 nl•n ;}. ...... .,. ._ ... ..ı..ı ... 
miz fındıktır. Buna rağm.en bir aene 

İçinde fmdıklarmıız 38 • 40 kuruta 
düıerek diğer maddelerin dört sene
de kaybettikleri fiyatı bulmuttur. Bu 
fiyat, fındık için aon fiyat haddi te· 
lô.kki edilmekte ve daha fazla düşece· 
ği muhakkak görülmektedir. Fmdık· 
çılığımız mevcut fiyat sukutuna rağ
men çok yükaek bir ihraç nisbetine 
vararak geçen sene 931 in sekiz mil
yon liralık ihracatına mukabil altı 
milyon liraaımn memlekete girmesini 
temin etıniftir.. Alakadarlar yeni 
mahaul aeneai için fındıkta yükselme 
ihtimalini sukuta nazaran daha çok 
kuvvetli görmektedirler. 

Arjantinde Yunan tütün1eri 
Yunanlılar Arjantinde Yunan tütün 

lerinin sürümünü temin için büyük 
bir gayret aarfetınektedirler. Bir Yu· 
nan lütün finnaaı Boenosayreste bü
yük bir fabrikayı Yunan tütünlerini 
işlemek Üzere aatın almııt.r. Son dört 
ayda Arjantine üç yÜz bin kilo Yunan 
tütünü ithal edilmitlir. 

Fransız tüccar seyyahlar gelivor 
Franko • Türk Turizm komitesi 

~ranaadan Türkiyeye bir seyahat ter· 
tıp etınittir. Bu aeyahata Frangız tüc-
carlanndan b" , . . k . . 
Se 

ır grup ıttıra etmı§tır. 
yyahlar ağ h . . uatos ayı zarfında şe rı· 

mıze gelecek! d" y .. er ır. apılan proğrama 
gore seyyahlar • h . . d b" "ki • .. ,.e rımız e ır ı 

ı:"n kalarak Türk tüccarı ile temas et 
tıkten aonra Yalova B A k , uru, n ara 
ve lzıniri ziyaret edecek! b er ve u ıe-
hirlerde üçer gün kalacak! d 

lsviçre tacirleri' ır. 
Şehrimize geldiğini yazdığımız ls

vi~_reli aeıı:yahl":r hah. tacirlerinden 
murekkepbr. lsvıçre tacırleri dün teh
rimiz halı tüccarı ile temasa geçmi1-
ler ve tüccar refakatinde tehirde bir 
gezinti yapmışlardır. 

.... t••ln•ttfNIUH•Ultlllllllllll1llllU1UlllllllllUlllllllllflllıtllHt.._ .. 

Ahnanyada Seyahat 
etmek iater mlalniz? 

fnıAlmanıı:ada ikamet etmiyenler tara
d,.n •'--1 ... ıa"""u.a ve otel, nakliye ve yev-

ını. nı~araflanrun tediyeıi için ihdas 
edılmış olan "ESASLI TENZILATLr' 

Rayşmarktan 
s~yyab çek!erinl 

aatın alarak b h . h 
ya ahili . . u seya atı da a ucuz 

P raınız. Bu çekler muvakkat bir 
zaman için Al 1 b manyada bulunan ta· 
e e tarafından da istimal edilebilir. 

Mufassal malumat için: 
lstanbul 4 üncü Vakıf Han 

AMERİKAN Ekapres'e 

Altın ve petrol 
Amerikalı mütehassıslar 

faaliyete geçtiler 
Altın mütehaaaısı M. Vanskler Anka

radaki mesai ve tetkikatmı bitinnittir. 
M. V anailder hu hafta içinde Ankara· 
dan Kağızmana hareket edecek ve bu
radaki arazide altın anıftırmalan bi1fül 
başlıyarak sondajlar yapılacak!lr. 

Amerikalı jeoloji mütehaaaısı M. 
Paige de bu hafta İçinde Ankaradan 
Mardine hareket edecektir. M. Paige 
ıark vilayetlerinde !>etrol ara§tınnalan
na baılıyacak, ayni zamanda jeolojik 
tetkikat yapacaktır. Bu tetkikatta ken
disine Amerikadaki Türk petrol mütehaa 
sıslanndan mühendis Cevat Eyüp B. re
fakat edecektir. 

Memleketimizde iktısadi tetkikatle 
m"§gul olRcak olan Amerikalı mütehas· 
••• M•. Srmorvil refakatinde ihracat o
fisi raportörlerinden Ahmet Bey olduğu 
halde tayyare ile Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Mr. Samorvil bugünlerde A· 
merikaclan ~ebrimize gelecek olan Ame
rikalı mütehasaular heyetini karşılaya
caktır. Heye! beynelmilel iktısatçılardan 
Mr. Hein,'in riyasetindedir. ve daha iki 
mütehns:as vardır. 

Bu suretle Amerikalı mütehasaıalar 
memleketin he-- tarafında faaliyete geç· 
mi§ olacaklardır. 

GUmrUklerde 

Oktruva gümrüğe 
Geçince .. 

- .. -
Tüccarla gümrük arasında 

bir ihtilaf çıkh 
Oktruva resminin tahsil seklinin deği§ 

tirilmesi üzerine Gümrük idareaile tüc
car arasında bir ihtilaf çıkmıştır. 

31 mayıaa kadar giimrüklere gelmiş 
olan malların muamelesi cereyan eder. 
ken oktruvası Belediyenin oktruva idare 
sine verilmiştir. Şimdi bu mallar güm
rükten cıkarken gümrük iılareai yeni te
kil de cktruva ret.mini istemektedir. Güm 
rük idaresi hu re~mi istemeğe kendinde 
hak gördüğü kadar tüccar da vermemek. 
te kendilerini haklı bulmaktadırlar. 

lstanbul gÜmriikleri baş müdürlüğü 
bu hususta Anka•adan talimat istemiştir, 

-<>--
Belediyede 

emurlar memnun 
Belediye memurin müdürü Snmih B. 

dün Ankaradan dönmüştür. Belediye 
memur ve erkanı Samih Beye parlak bir 
istikbal ırerasimi yapnuşlardır. Samih 
B. Belediye memurlan tekaüt kanunu
nun bir suretini getinniştir. Samih B. 
makamında bütün BPledive memurları 
tarafından tebrik edilmiştir. 

Belediye memurlarına odun 
Belediye kooperatifi cumarte•i günün

den itibaren memurlara odun ve kömür 
tevziine başlıyacaktır. 

Odunun cekiai 265 kuru•tan kömürün 
okka11 4 ku-;.ustan verilecektir. Koopera· 
tife aza olmiy.;.nlar bundan istifade ede
miyeceklerdir. 

Bahçe kiraya verilmiyecek 
Bebek bahçesini Belediye yeniden ki

raya verec~ktir. Yeni müıt~ir burada 
bir de park vücude getirecek. bahçenin 
etrafındaki barakaları yıkacaktır. 

Mahkemelerde 

YlllJ•H• 

Uç aylıklar 
Dünden itibaren tev

ziata başlandı 
Dul, yetim ve mütekaitlerin üçer 

aylıklannm tevziine sıra numaraaile, 
dünden itibaren baılanmııtır. 

Yeni bir kaymakamlık 
Kocaeli valiliğinin Hendek kazası· 

na bağlı Açmabatı ve Adapazan ka· 
zaaına bağlı Taıağıl, Kayalar, Kara
su nahiyeleri kaldınlmıt ve Karaau 
adile yeni bir kaza kurulmuıtur. Ka· 
za merkezi incirli kasabasıdır. 

iflas kanununa dair 
icra v; lflaa Kanununun 4S inci 

maddesine aıağıdaki yazılı fıkra ila· 
ve edilmİ§tir: 

Ticari rehinler hakkında Ticaret ka 
nupu hükümleri mahfuz olup. alacak
lı dilerse Ticaret kanunıma, dıle~ae bu 
kanun hükümlerine göre rehinın pa• 
raya çevrilmesini iatiyebilir. 

Mezklir kanımun 82 inci maddeaİ· 
nin 8 numaralı bendine aıağıda yazılı 
fıkra ilave edilmiıtir: 

Askeri malıillerle ıehit yetimlerine 
verilen terfih zammı ve 1485 numara· 
lı kanun hükmüne göre verilen inhi
sar beyiye hieaeleri. -o------
T erkos Belediyenin 
Yeni kanun dün Vilayete 

tebliğ edildi 
Tatanbul Tü•k Anonim Su Şirketi im

tiyazile tesi!\atınm satın alınmasına dair 

B.MI. Mecli•inden çıkan kanun dün Vi
layete bildirilmiştir. Buna göre: 

Nafia Vekilliği ve lstanbul Belediyesi 
ile lstanbul Türk Anonim Su Şirketinin 
ııalahiyetli murahhası 11rasmda 1932 yılı 
kanunueYvelinin 27 nci gÜnÜ muvakka
ten imzalanan ve . .şirketin imtiyazı ile 
bütün ttsisatının satın alınmasına dair 
olan mukavelename tasdik edilmiş ve 
kat'i olarak imzası için Nafia Vekiline 
aalahiye! verilmittir. 
Terkoı gölü civannda bulunup Milli 

Müdafaa Vekilliği ile Şirket araımda 
aidiyeti ihtilaflı olan dekovil bütün te
ferruatile birlikte latanbul Belediyeaine 
bırakılmıştır. 

Terkos gölünün taıarak yaptığı tah
ribattan dolayı Evkaf idaresi tirket a· 
leyhine adığı zarar ve zivan davasından 
,.,.,,_.tc,~ok ve ırerek Şirket ve gerekse 
n~ı ı. ...,.,,, lıjr..,,.. ' . t ••• 

Sirkete v•.n ec•K "l NU°-•• - -

tediye!\İne, De'.edive h""abma tah•il ed· 
cPği resim kesirlerinden alıkoymak tar· 
tile, Hükumet namına, Maliye Vekili ke
falet eder. 

Poll•t• 

Otomobil çarptı 
Mecidive köyünde Ahmet Efendinin 

8 ya§ındaki çocuğu Mustafaya Panıı;altı 
dan Ff'rırrkPn Wör Halllian Basnnın ıda· 
resindeki otomobili çarpmış ve yarala· 
mıştır. 

Tuğla hırsızı 
MuıtAfa Efendinin Gureba h~staneai 

yanmclrki arıı:aıında bulunan tuglalanru 
Hüseyin çalarken yakalanmııtır. 

Baca tutuştu 
Beyoğlunda Lefter Efendinin ~aran

goz fabr·k'lsınm bacası tutuımuş ıse de 
söndürülmüştür. 

Bir kopye ve sah'"'"" s:; ctı 

",adam mı haklı, Cemile Hanım 
mı?- Memduh Bey ne diyor? 

Dün Birinci ceza mahkemeainde J& 
yanı dikkat bir dava rüyet edilmİ§tİr. 
Davacı kuyumcu Mm. Sorey, maznım 
lar da Pist gazetesi idare müdürü 
Memduh Beyle eaki gümrük memurla 
rından Emin Beyin kızı Cemile Ha· 
nrmdır. Dava evrakına ve iddiaya na 
zaran Memduh Bey reklam yapmak 
için Madamın ticarethanesine gitmiı 
ve rekliım yapılınca bedeli verileceği
ne dair Madamdan altı ticarethane
nin mühürü ile mühürlü ve imzalı bir 
taahhüt varakası almıt!ır. Fakat bu 
varaka bilahara giiya Cemile Hanım 
Madam Soreye satılmak Üzere bir kol· 
ye vermİ§, Madam Sorey de bu kol· 
yeyi muayyen zamanda satınadığı tak 
dirde 16 bin lira vermeyi taahhüt et· 
mit tekline aokulmuıtur. Şimdi Ma· 
dam Sorey senedin sahteliğini iddia et 
mektedir. Fakat mahkemeye gelme· 
miştir. Memduh Bey böyle bir ıeyden 
haberdar olmadığını, Cemile Hanımın 
da kolyeyi verdiğini ve senedin doğru 
olduğunu söylemektedir. Muhakeme 
tetkikat yapılması ve Madam Soreyin 
celbi için batka güne bırakılmıtllr· 

Köprü Ustu cinayeti 
Köprü üzerinde Anadolu Ajansı 

daktilolarındao Mel. Suzanı öldüren 
Ajana telsiz memuru Ali Fedai Efen
di hakkındaki ilk tahkikat ikmal edil
mit ve evrak teammüden adam öldür .. 
me cezası olan idam talebile ağır ceza 
mahkemesine sevkedilmİ§~İr. Ali Fe· 

j 
ziranda başlRnacaktır. Müdafaa veki· 
li müvekkilinin hala deli olduğunu id· 
dia etınektedir. 

Doktorun ifadesi alındı 
İkinci icra dairesi memurlarından 

Muaa Kazım Beyin ölümü tahkikatına 
devam edilıiıektedir. Muaa Kazım Be 
ye tmnga tatbik eden Dr. Nejat Beyin 
dün ifadesi alınmııtır. Morg raporunu 
bugün müddeiumumiliğe gelmesi muh 
temeldir. 

Adliyede değişiklikler 
Adliye İntihap encümeni bu ayın 15 

inde toplanacaktır. Bu toplantıda ağır 
ceza mahkemeleri ve icra reislikleri 
arasında mühim tebeddüller olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Kenan Bey iyileşti 
latanbul cümhuriyet müddeiumumi· 

si Kenan Beyin rahatıızlığı biraz ha-

f .fi . tir" Yata "mdan kalkamıyacak 
ı emıt • 5 .k. 

kadar ağır haıta olan Kenan Bey ı 1 

günden beri bastonuna da~anarak e• 
vin içinde dolaıabilmektedır. 

Limon davası 
Kaçakçılıkla maznun Diyamandi 

Yanakaki, katibi Argiri, Maçoki, Arif, 

Al . lamail Hakkı ve Şükrü efendile· 
ı, ' . 

rin muhakemelerine dün gümrük se· 
kizinci ihtisas mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dünkü celse öğleden evvel 
yapı?-r~ış ve isticvaplar devam etmiş-

Maarıfta 

Yeni teşkilat 
-laik terbiyesi müdür

lüğü yapılacak 
Maarif Vekaletinde önümüzdeki eylul 

de yeni teıkilit yapılacaktır. Umumi mü 
fettiılik kadrosu 17 den 19 a çıkanlacak 
bir heyeti teftiıiye reisliği makamı ih
das edilecektir. Baımüfettiı Rıdvan Na
fiz B. bu makama getirilecektir. Talim 
Terbiye beyeti bet ki§iden dokuz kişiye 
iblağ edilecektir. 

Yükaek tedrisat umumi müdürlüiü İ· 
kiye aynlacak bir mesleki tedrisat umu
mi müdürlüğü teıkil edilecektir. Bu mü
dürlüğe huauai idareler emrindeki bü
tün sanat ve İneslek mektepleri bağlana 
caktır. Bir de doğrudan doğruya VekA· 
!ete merbut Halk terbiyesi mudürlüğü 
ihdas edilecektir. 

Vekalette balen mevcut üç daire U· 

mwni müdürlülderioe de ikişer ' ıube mü 
dürlüğü ilave olunacaktır. 

Bu yeni tetkila.bo tayin edilecektir, 
baremdeler maaşlarile bu vazifelerini ya 
pacaklardır. 

Heyet döndü 
Ankara • Sıvaı - Samsun seyyar ter .. 

biye sergisine ittirak eden Jatanbul he
yeti tehrimize avdet etmiıtir. 

15 Haziranda .. 
Lise ve ortamektepler yarından itiba

ren tatil edilecek talebe numara karne
lerini alacaklardır. Bakaloryaya tabi sı
nıflar imtihanlara 15 hazi•anda baılıya
caklardır. 

Talebe yurdu 
Halkevi omumi idare heyeti dün ak· 

tam saat 17 de içtima etıniıtir. Darül
fünun arkasındaki talebe yurdunun Hal
kevi tarafından küşat ve idaresi kararlq 
tınlmıştır. Bu hu•us için liiznngelen tah 
sisatın temini icin alakadar makamlar 
nezdinde tqebbüaat yapılacaktır. 

Ahmet Haşim B. ihtifali 
Milli T. Talebe birliği, Darülfünun .. 

konferans salonunda yarınki per§Cmbe 
günü aaat 18 de Abmet Hatim Bey 
merhum için bir ihtifal hazırlamıştır. 

En karlı seyahat 
Şikago sergisine Türk sey
yah kafilesi nasıl gidecek? 

Amerikada Şikago büyük aergiaini 
muhletem bir programla ve 660 lira
ya ziyaret ettirmek maksadile tertip 
edile -'eYahatteı:ı bahsetmiştik. 
timizden bu seyahate ittirak etınek İa· 
teyenler için bazı kolaylıklar da te· 
min olunınuttur. Seyyahlar, Avrupa 
memleketlerinden geçerlerken vize ver 
miyeceklerdir. 

lstanbuldan Romanya vapuru ve 
birinci sınıf kamara ile yemek te da .. 
hil olduğu halde Köstenceye hareket 
edilecek ve ertesi günü Türk kafileai 
Bükreıte Romanyalılar tarafından ia· 
tikbal olunacaktır. Bükreşte geçecek 
bir gÜn için Türk seyyahlarına ayrıca 
bir tenezzüh programı hazırlanmıştır. 
Bükreşten bareket edildikten aonra 
geçilecek ber ecnebi m~mleketinde Y":.I 
nı:ı gündüz seyahat edılecek, gecelen 
istirahat edilecktir. Gece kalınan ŞC· 
birlerde seyyahlar gezip eğlenebile· 
ceklerdir. 

.ıltnverate aeyyahlan on dört bin ton 
luk hususi bir seyyah vapuru bekle
-,cktedir. Vapurda tamamile b:rinci 
mevki kamaralar vardır. Bu kamara
lar k&nıilen güverte Üzerinde ve iki 
ltisilik geniı, aıcak ve aoğuk auyu ha
vi bulunmaktadır. 

Vapurdaki yemekler çok nefis ve 
miitenevvidir. Meyve, kompoato, yu
murta, jambon, balık, peynir, tereyağı 
paa!a, kahve, çay veyahut çikulata aa 
hRh kahvealtısı olarak verilecektir. 
Öyle yemeğinde dört tabak mütenev· 
vi sıcak yemek, meyve, soğukluk kah
ve ve çay verilecektir. Saat bette ala
franga çay komple. Aktam yemeğin· 
de ordovrdan batka mütenevvi -,:emek 
ler vardır. Bunlar kamilen. parasız o· 
!arak seyyahlara temin edilmittir. 
Bundan başka alakart olarak arzu e· 
dilen teyler vardır. 

Anveraten Nevyorka kadar devam 
eden deniz seyahati için çok mükeJ:?.· 
mel ibzarat yapılmıştır. Vapurda m~· 
zik, radyo tertibatı olduğu. gibi. genı 
aalonlarda aüvarcler tertıp edılere 
eğlenceler olacakın. ek . ti" nler i· 

· tirak etm ıa ye Seyahate 11 
1 

yda Paara 
. B ğ !unda Ga a taaarıı l 

ç':" eyo . ketinde bir defter açı • 
pıt, seyahadt fıfr kaydolacak zevat 
mııtır Bu e tere kt 
• . . hilit tenıin olunaca ır. 
ıçın çok te•l-ir ve Anadolunun muh 

Ankara, ~... h • • k . h. 1 rinden de seya ate ıtbra 
telıfte ıre 1 iki 1 etmek isteyenlere ko ay ı ar yapı a• 

cakbr. 

Tapuda tayinler 
Tapu ve Kadastroda yeniden bazı ta· 

yinler yapılmıtlır. Müfettiş muavinlerin· 
den Nuri Bey Konya sicil muhafızlığı
na, Tevfik Bey Mudanya sicil muhafız. 
lığına tayin edilmiştir. Beyoğlu Tap~ 
aicil katibi Huzeyme Hanım Ankara ••· 
cil muhafızlığı katipliğine tayin olunmuı 
tur. 

-o
Kısa haberler 

• Tapu ve Kadastro Mealek Mek· 
tebinin imtihanlarına 15 haziranda 
ba~lanacak, 15 temmuzda bitecektir. 

• Ankaraya gitmiş olan Evk~f 
Mahlulat müdürü Ihsan Bey gelmıı· 
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ELE 
Darülfünundan üniversi

teye geçilirken ... 
30 Haziran latanbul Darülfünunu 

kalkıyor. 1 Temmuzda lstanbul Ünİ· 
veraiteai kuruluyor .. 

Ben bir Darülfünun ıslahatını mu· 
talea edecek ibtiaaata bir adam deği
lim. Bu her babayiğitin karı değildir. 
Bu, memleketin ilmi sıhhatinin en 
rakik bir ameliyesidir. Bu büyük ame• 
nyenin gene büyük bir sükutla yapıl· 
dığım görmekle tatmaktayon. içlerin• 
de, vaktile (memleketin büyük mcse· 
lelerini bırakıp ta gÜzellik müaabakıı• 
aile uğraJan) arkadaılannı muahaze 
eden muharrirler de dahil olduğu 
halde bizim fikir alemi • bir iki ufak 
ve geciloniı müatesnaaile - bu itte ıua· 
maktadır. Söyliyecek sözleri yok ta mı 
auıuyorlar? Bilmem. Fakat ben bir·~ 
müderria ile görüıtüm. Bana mesela 
ıu fikirleri verdi: 

- Bizi eaer yazmamakla muahaze 
ediyorlar. Benim tahaen yedi eserim 
var. Likin yenisini yazmaya imkin 
var mı?. Şimdi bir ilmi eser ancak beı 
altı liraya çıkabilir. Bunu kaç talebe 
alabilir?. Alanlar da kullamlmış ki
tapları bir sene sonraki arkadaılarına 
satıyorlar .• Bu terait altında bir mÜ· 
derriaten yeni eserler beklemek abea 
olmaz mı? 

Şark vilayetlerinde göz hekimi ol• 
maması fakülte müderrislerinin rıü
tehasars yetiıtirmemelerinto misal ola· 
rak söyleniyor. Mütehaasıs müderris· 
lere senede kaçar uistan veri1ebi1i· 
yor ki; yeni mütebaısıslar yetişebil
sin ..• 

Bu sözleri buraya bir müderrisin 
malı olarak naklediyorum. Bana man· 
tıki görülen bıı sözlere belki haklı 
cevaplar v<=rilebilir. Liıkin bunu ben 
değil, bu İ§te alakadar müderrisler, 
mütehassıslar ve alimler münakaşa et 
melidir. 

Nihayet çok mühim bir fikir binası 
kurulurken gene bu binada yapı taşı 
olacak unaurlann ve Türkiye fikriya· 
tı ameleainin ağız aç.mamalarını pek 
tabii bulmam. 

Görür gibi oluyorum ki; eskiden 
her feyİn fevkinde tutulan ilmi kana· 
atler ve hakikatler de barpten ıonra 
niabi bir kıymet arzetmeye ba§ladılar. 
Bunların, yerine göre ki.h hoı ve kah na• 
hot tesirler yapmasından endişe edil
diği için olmalı ki; müderrislerimiz 
bu İJİ tam bir tevekkül ile seyrediyor• 
lar. 

OskUdarda nakil vasıtası 
Doğduğ~ kasaba olan Üsküdara 

yazlan giderim. Anadolunun Rumeli 
ye kartı bu çaka satan tirin kasabını 
seneler var ki; mamur olmaktan çık· 
DU§, her gÜn biraz daha köyüşmekt•· 
dir. Ne yapalım? Belediyemizin "imar 
isteyenler para vermelidir" kaidesine 
,.-U2"-- ~..._.ıl.l....ı .. ı 

kin: Yavaş yavll§ oraya yazları da 
kimse gelmez olacaktır. Neden? .. 

Üsküdar tramvayları ziyan ebnek· 
tedir. Bu ziyanın mümkün olduğu 
kadar azalması lazım. Açık ne kadar 
fazla oluraa İatanbufbelediyeai o ka· 
dar ziyanda binaenaleyh Oaküdar 

' h • . belediyesine reami veya uausı emı!• 
ler veriliyor. Evvelen halka pek bu
yük kolaylık ve ucuzluk gösteren Oa
küdar Kısıklı otobüsleri ortadan kal· 
dınlıyor. Yok ediliyor. Amma zorla 
değil. Adnn baımda bir müşkülat 
çıkararak, yan baktın, çamura baa
tın diye her bahanede bir ceza kese• 
rek .. Ancak halkm istemediği ve mÜş· 
teri elınemıyacak yerlerde durak ye
ri yapmaya müsaade edilerek ... Tabii 
zora dağlar dayanmaz. Otobüsler 
ortadan kalkıyor ... 

İyi amma ziyan hala o ziyan ... Açık , 
hep aenede 50000 liranın etrafında. 
Şimdi de aıra otomobillere '!:eldi: 

Otomobiller vapurdan muşterı ala
masın diye Oaküdar iskelesinden yüz 
metre uzağa çekilmiş. l;Jele gece va· 
purlannda otomobil bulmak muhal. 
O kadar uzakta. Halk elinde eıyaaile, 
yiikile, haata ağrısı ile, ~_ürünen ba~a~· 
larile vapurdan çıkıp yuz metre yuru· 
medikçe otomobil bulamıyacak.. Liı· 
kin bıma mukabil tramvaylar tam va
pur iskelesinin ağzında .. : .B~n kişilik 
vapur yolcusuna mukabıl akı ade_t . a• 
raba. 35 erden 70 kişi taşımak ıç•_?· 

E canım 1 Anladık! Tramvav kar 

t . L" k" ·bu kadar mü,külat, bu ka 
e aın. a ın "ld"k O k .. d ıtaaızhk ihda• edı ı çe a u· 
dar vaı lenlerin adedi her aene azalı• 

ara ge bugiinkü kadar da müşte· 
yor, aonra Be O k""d . . bul amıyacak. n a u arın ı-
" ~ . kb 

d n vazgeçtım. Onu yapaca a 
mann a . h Ik .. 
bayiğit göremiyorum. Ban a a muf 

k··ı· t çıkarıp ta oradan taşınmasına 
u a B" • fi ebep olmayalım. ıraz ınaa . 

a Bir zamanlar Oaküdarı ihya ede· 
cek zannedilen tramvayın, bu yanlı! 
tedbirlerle bO§alan kasabada ke!'dı 
memurlarından batka tafıyacak kım· 
se bulamamasından çok korkmakta· 

yım.. FELEK 

Gazetecilerin affı için 
Halen hapiste bulunan ve haki~~"' 

da takibat cereyan eden gazete~•. er 
h kkmda hükiimetin Millet Meclıaıne 
b~ af layihası sevkedeceği haber ve· 

rilmektedir. 
Odada 

Sanayi şubelerinin inkişafı için 
, . d ki ayi •ubcle-

T . et Odası bız e aan ' 
ıcar 1• ldug"unu 

· · · okişafı icin neler azım o f Jı.. 
nnın ı . . . Od 200 e yakın a 
teabit etnu~tır: •?.ın t ederek yap• 
rikatörün fıkrıne mura~ zi et ve 
tığı tetkikat bizde aanar•n ;· fık etüt 
kudretini ıube şube tes ıt :en~ vaziye-
olmuştur. Neticedf her .. şu de geıirilmi 
tini gösterir tablo dr ~;~er şAP:1Yİ 
tir. Bu levhala~ıl:' .~r r ve ibroç ka ~jj 
boıinin kudretı, ıstı sn . tedarik l 1r. 

dd · t"d•'yenın 1 yeti, meva J ıp 1 "" .. ôrC~ 
ve nelere ihtiyaç oldugu g 



4 

(L------------S--·A_N __ A __ T ___________ ~_,, 
Zebunküşlük değil vazife! , 

Günün birinde, sivri akıllı bir 
oğul, ,arka gideceğim diye bir 
resmi daireyi dolandırmaya lüzum 
görmemiş veya meydan bulamamış 
ta babasını kandırmıf ve Rusyaya 
değil Amerikaya gitmit·· Memle
ketine döndüğü zaman milliyet 
fikrini ve millet sevgisini değil de 
ana dilini unutmuş görünmeye baş
lamış .. Babasile tarlaya girmi,Ier; 
ayaklarının dibinde bir tırmık du
ruyormuf; çocuk sormu': "Baba, 
bunun adı neydi?"; babası, acı a
cı gülmü' ve demirleri göstererek 
" Şu ucuna baş; sana adını kendi 
söylesin!,, Demi'; ucuna bir ayak 
basılır basılmaz tırmığın sapı 
"takk! •. " diye oğlanın alnına çarp 
mı,; ta'kın bir küfürle haykırmı,: 
"Vay hınzır tırmık vay!,, 

O da ancak kafasına vura vura 
"atan sevgisini, millet a'kını hatır
hyabilecek galiba.. Hapishanenin 
duvarlarına batını vurup duruyor
sa bütün benliği kendine, yukarı
ki hikayede olduğu gibi, gelir dü
~üncesile seviniyoruz •• 

"' "' "' 
Geçen gün; Etem İzzet, "Milli-

yet,, teki yeni bir teknik ve maha
retli bir ifade içine ııkıttırılmıt o
lan bir fıkrasında, bu sözüm yaba
na boltevik tairin muhakemesin
den aldığı intibaları kaydederken 
onun çarpık ve fUUrsuz fikirlerin
den istihfafla bahsetti •• 

Bu fikirler, istihfaf etmekten 
ba~ka neye yarayabilirdi •• iyi şair
lik kudretini memlekete faydasız 
bir reklamcılığa ıarfeden; kendi
sini her tenkit eden adama ağız do 
!usu küfür ve iftira savuran bir a
darm bir kaç ağzı açık hayranına 
rağmen istihfaf etmekten batka 
ne yapılabilirdi? 

Rusyadan döndüğü gündenberi, 
kafasında hala_ oradaki görütlerin 
akislerini taşıyan; " fikri sa
bit,, illetine tamamile malik bulu
nan, gözü etrafını görmiyen ve 
fikri kendi kendine uşaklık eden 
bir adam ancak gülünebilir ve a
cınabilirdi •• 

Etem İzzet te bunu yaptı! 
Milletiı.ıe inanan, gayesini bu

lan, ülkesine kavuşan her genç te 
bunu yapar, bunu yapıyor •• . - ~ ----- __ .........,_, 
sokağa çıktığı zaman ilk rastgeldi
ği oyuncağa kumbarasındaki bü
tün parayı yatıran haylaz mahalle 

84 üncü liste 
ANKARA, 6. A.A. - 84 numerolu liste: 

T. D. T. Cemiyetinden : 

1.- TEŞEBBÜS 

2.- TEŞÇI 

3.- T eıeüm - Şea

mette.n -

4.- TEŞEKKÜL 

5.- TEŞEKKÜR 
6.- TEŞHiR 

7.- TEŞHiS 

8~ TEŞKiL 

9..- T eırif-T •ırifat 

10.- TEŞRiH 
11.- TEŞViK 

12.- TEZViR 
13.- TEZYiF 

Gelen karşılıklar 
. Liste: (82) 

Tel kın: öğüd öğretme, öğretleme, an 
!atılmak, ölü gömii!.dükten sonra · _ 
!' k . ıına 
ırtme • ıı;mar, belirsizce anlatmak, i-
~· etmek, söy~erken veya yazıda bir 
kıssaya _veya bır miktcye ve yahut bir 
vakay~- ışare.~_etmektir, fenni beyanda 
sa'1ayı ı bedı 1ycden bir sana ti edebi e 
tır, (eyi~ ~a.tı:ıan tamire şitaq> ). eyk
ı:ıe _arşı ~l~hıyı harap, ~israın.da arşi i
lahı,_ tabırıle kalbe telmih işmar, edil
mıştır, kapalr anladılış, bilmece söy.le
~ck .. Temaşa, bakınmak, zevk ve haz 
cıhetıle ve yahut ibret olmak maksadi
le, bakmak. Temayül: eğilenmek, sev
mek, istekknmek, meyil etmek, meyil 
Je~ek. Temeddün: medenileşmek, me 
denı olmak, ermek. Temessül: bir şe
yin suratına girmek, bir sözü mceel o
larak, söylemek. Temettü: kazanmak, 
kazanç. Temsil: misal (eş, örnek), ge
t~rmek, getı.'."Jme_k. miul (eş) olarak 
soylemek, soylenılmek, biT şeyin sura
tını aynen diğer: bi_r şey~ nakış etmeği 
bu manada (tabı) ile mutıeradiftir bas 
ınak. bu kitabuı temsili dimek ıaııi (ba 
sılması) demektir. Tesadüf: rastgele 
rastJamak, rast.gelmek, aramak.sızı~ 
bulmak, oran. Tesahüp: Yhip çıkmak 
henima.cmek, yardım, korumak, korun: 
mak, asarmak, Teseyyüp: tenbellik, be 
çeriksizlik, koyğusuzluk, üşeniklik, ü
şcnmcklik. Teslimiyet: tapşiriş, tapşir 

çocukları, ilk rastgeldiği delikan
lıya gönlünü kaptıran aptal ma
halle kızları gibi onun satırların
da gördükleri yeniliğe kendini ve
renlerden batka herkes böyle yap
malıdır ve böyle yapıyor .• 

- Bir defa söylemiş veya yaz
mış olmama rağmen tekrarlıyo
rum: - Ankaranm ateti içinde 
dövülen, Ankaranın inkılap mek
tebinde yetişen arkadaşım Naşit 
Hakki anlatmıttı: 

Diyarbekirde Seyit Abdülkadiri 
asarlarken; oğlu diğer bir sabpa
nın dibinden haykırmıt: "Babam 

Resulullahm ahfadındandır. Ev
ladıresulü asan unmaz, zeval bu
lur •• ,,; o zaman genç bir zabitin 
hançercainden inkılabın sesi buna 
cevap vermit: 

"İnkılaba biyanet eden Evladı
resüJ değil; Resti! de olsa asarız!,,. 

inkılaba hiyanet eden dahi de 
olsa lanet olsun ona! 

Halbuki o bütün zekasını bir 
kaç yeni hokkabazlık bulmaya ve
ren göz boyacılar gibi, bir ~aç 
küfür orijinalliği, bir kaç teşbih 
değitikliği bir kaç yenilik numa
rası aramakla meşgul.. Varyetesi
ni bitirmiş, topladığı alkışlar ya
vaş yavaş ıslık olmaya yüz tutmuş 
bir canbaz gibi neredeyse tası ta
rağı toplayıp edebiyat meydanın
dan göçmeğe hazırlanıyor .•• 

Bu yüzden; artık ondan bahset
meğe lüzum görmiyorduk bile •• 
Fakat Akfam gazetesinde Vala 
Nureddin Beyin kaybolmuş bir 
gayretle onu müdafaaya kalkı.tı
ğını görmek, bizi, milletini ve ülke
sini seven bir genç sıfatile, sınır
lendirdi. Va - Nii kendini - son 
kitabında - "sen, artık dü~manım 
bile değilsin,, diye yakasından sil
kip at:ın bir adamı müdafaa ede
cek yerde sütunlarını memlekete 
daha çok faydalı olacak. gençliği 
daha çok alakaland1racak bir mev
zu için harcasa ne iyi olurdu ! .. 

"Milliyet.,i hu mevzuda umumi 
ve hususi her iki manada alarak 
fU mısraları tekrarlıyorum: 

Çıkmaz sokak o tuttuğun 
büyük yol" 

Ey Marksın, Leninin 
Ve kendi kendinin 
- °' ... 
Eli er a.'ağı: 
Milliyete teslim ol! 

Behçet KEM AL 

1( _ ~l_s_v_e_i_sc_i _ _.I 
Millıyet bu aütwıda İf ve İfçİ iati
'!'"!lere tav~ut ediyor. lı ve İfçİ 
ıstıyenler bır mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
Güçlü kuvvetli ve çalışkan birisi eh 

ven. şeraitlc iş arayor. lsteyenlerin Sir 
kecı Orlıaniye caddesinde Mersin ote 

1 
li müsteciri Resmi Bey vasrtasile Ap-
tullah. • 

• • • 
Dört sene daktilo, kase.dar ve muha

sebe m.uavin1iklerin.d1! buhındulTt. Bon 
se:\'isim vardır. Türkçe, Fr.,...._~.-zca ta
mamll.- ve kısmen İngili•ce bilirim. 
~efalet verebilirim. Ufak bi· movşla 
ış ~rıyonım. Arzu edenler a~1g-1 ı ~ !:i 
adrese mektupla mürac.aat ;tsinler. 
Milliyet gazetesi iş bürosu S. u. hanı: 
ına. 

-;:;----:--::--~~~~~-

Erenköy sanatoryomu 
. İstanbul Verem Mücadele Cemiye
tınden: 

Muhalefeti hava dolayısile tehir e
dilen Erenköy sanatoryomu lrurulutu
n~ yıl~?nümü 9 Haziran cuma gü .. 
nu saat uçte teait olunacaktır. 

Daveti,... gönderilen zevata tetrif
leri rica olunur. 

Galatasaraylılar gezintisi 
1928 ve 1929 scneai Galatasaray 

;:~~~n~rının yapacağı deniz tenezzü-
u 1 6 alataaaray liaeainin bir alika .. 

sı olmadığını mektep .. d .. 1 ·· • .. bil 
d

. kt d. mu ur ugu • 
ımıe e ır .. 

mak, buyunığa istekle boyun eymek 
inkiyat etmek, ram almak uyar! k er~ 
gin1ik. Tesviye: düzeltmek, düz!

1

~ek 
işi görmek, b;timıek,. yapmak, yapıı'. 
mak, beçermek, beçerılmek, bitirilmek 
(yol t"'5viyesi, tqprak tesviyesi, şu işin 
tesviyesi, borcun te5viyesi (ödenmesi) 
ödemek manasına da gelir. 

Göztepe Haznedar oğlu 

Harik Hayat Kaza 

Sigortalarınızı Galltada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilıifaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpnnyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayı-ıı:ı:. 

3266 

MILL YET ÇARSı\M 

Hlk~ye 

İSTİRAHAT 
..... 1 

....... .,. ••• r 

Üç ay devam ed~n çok ağır bir hasta
lıktan sonra, Adrienne Laıtier yavaş ya
vaş nakahete girdi. 

Bir hastabakıcının yardımı ile geceli 
gündüzlü karısına bakan kocası Armand 
Lattier bankasının işlerini ancak tekrar 
ele alabilecek bir vaziyete ııiriyordu. Ge
celeri artık yatabilecek bir iki ııaatlık 
zaman bulabiliyordu. Haftalarca ıçım 
kemiren ve yeyen mülhit endişe loskaçlı 
dişkı ini gevşetmeğe baıtamııtı.. Genit 
genit nefes aldı ve zihnini topladL O za
man bu endİfe içinde ııöremediği bir ha
kikatın farkına vardı. Hasta olmazdan 
evvel Adrienne genç kadınlığının bütün 
zavahirini taııyordu. Çok güzeldi, çok 
cazipti. Fakat ıimdi gençliğinin bütün 
izleri kaybolmuıtu. Ne güzelliği kalmı§
tı, ne cazibesi ... Zayıflamıı, solmuş, es
ki genç kadının belirsiz bir hayaleti ha
line girmişti. 

Annand Lattier uyuklayan kansına 
bakıyordu. Genç kadının yirmi seneden 
fazladır meydan okuduğu zaman, üç ay 
içinde hastalığın yardımı ile zalimane 
ve müthiş bir intikam almıttL M. Lat
tier zamanın aldığı bu intikam kartısın
da kendisine de intikam almak zamanı 
geiip gelmediğini düşünmeyordu bile .• 
Kansını kaybebnek korlruau ondaki bü
tün intikam heveslerini öldürmüştü. Bi
lakis hu kadının kendisi için ne aziz 
ıey olduğunu daha iyi anlamııtı. Niha
yet ancak bir az dinlenmek zaınımmm 
gelmiş olduğunu düşünebiliyordu. 

Kansının devamlı ikametleri Annand 
Lattier için hayatını zehirleyen bir azap 
ve ıztıraptı. 

Adrienne ikametlerine evlendiklerinin 
dördüncü seneai başlamıştı. Yahut ta 
Armand o demirlerde f.,.kma varmışl!. 

Bu Adrienne ile onu severek evlenmiş
ti ve sevileceğine de emin b!.llunuyor~u. 
ilk felaket haberini öğrenince hem hul
det etti, hem ınuztarip oldu, hem §aştı. 
Kansı neden ihanet ediyo<du? Kendisi 
zengindi, gençti, mpnen ve maddeten 
güzeldi., güzeldi, zekiydi, gayet gen.öş 
ve wüsamahalı l>i,- karakteri var<lı. Hat
ta ilk hiddeti geçtikten •on•a hu ınü•.a
maha daha ağır bastı ve karısının bu 
J.afifliğini bağıılamak cümertliğiı::c r: • · 
terdi Eh, e;enç ve tecrübesiz blr ka<lın
dı. Başça erkeklerin iğfaliı.tına ka-raşı onu 
müdafaa etmek kendisine düşen bir va
zife idi~ Bu hidise üzerine karısrnı alıp 
seyahate ~ıkmıştı. O da hu seyahate hiç 
bir itirazda bulunmamıştı. Bunun fali 
hayır addetti. Demek ki iıs:kını unuta· 
cak ve bu geçiı:i macera d~ niıyana ka
rışacak. 

Hava tepdili 
Sayfiye kiraları, çok dÜşkün di

yorlar. inanmayınız. Tecrübe için 
Boğaziçi köylerinde bir iki yalıya 
töyle bir bakınız. Sizden, bir 
mevsim için istiyecekleri kira, iki 
sene kışlık odun ve kömür para
nızdır. Büyükada ve öteki adala
rın da ucuzluğu hep lafta kalıyor. 

Bu gidişle haziran geçecek, tem
mU2 girecek ve tabii bundan son
ra da yazlığa gitmek külfetini 
kimse göze almıyacak !.. 

Dün, bir kaç arkadaş, aramızda 
sayfiyenin lafını ediyorduk. Birisi 
dedi ki: 

- Biz !!İmdi her gece, bir kaç 
sayfiye dola~ıyoruz ! 

Sorduk: 
- Nasıl? 
- Ev halki, toplandı1< mı, haya-

len seyahate başlıyoruz: Üsküdar, 
Kuzguncuk, Beylerbeyi.. Çengel
köy, Vaniköy, Kandilli, Anadolu
hisarı. Kanlıca, Çubuklu, Paşabah
çe, Beykoz .. Derken karşı yakıtya 
geçiyonız: , 

Bebek, Rumelihisarı, Uluköy, 
lstinye, Yeniköy, Tarabya, Büyiik
dere, Sarıyer .. 

Haydi Adalara haf V'.ıruyoruz: 
Kın.ıh,Heybeli,Büyükada. Nihayet, 
Anadolu kıyı~ına dönüyoruz: Su
adiye, Erenköy Caddebostanı .• 

Hasılı bir gecede gezmedik yer 
bırakmıyoru:... Başkaları bir mev
simde bir defa sayfiyeye çıkar. 
Biz, J:ıer gece bütün ls•anbul sayfi 
yelerini dolaşmı~ oluyoruz. Fena 

mı? 
Çildet çiğneyen bir arkadaş sö

ze k~tı: 
- Ben de sarmısak yiyorum! 
Anlamadık: 
- Sarmısağın sayfiye ile müna

sebeti? 
Güldü: 
- Malum ya, carmısak havayı 

tepdil eder, derler. Ben de hav.a 
tepdil:11den ümidi kestiğim gün
denbni bol bol sa•nnsak yiyorum! 

Bari oturduğum yerden havayı 
tepdil edeyim! •. 

M. SALAHADDiN 

1 

Fakat Adricnne lsvi<re nölleri kena
rında yapılan l,u seyab~tte oturdukları 
muhteşem otelr.e iiı: yeni münaseb .... t da~ 
ha peyda ebni,ti. Armand Lattier bu de
fa kansına fena halde cıkı~tı. Gene ka- ı 
dıru ink5.rlarına rağmen tekrar alıp Pa- j ••••..,. ..... ~ ............................................. ~ .. . 
rise ğetirdi. Pariste yeni münasebetler, . , · 

yeni kavgalar, yeni ;.,korla~... .. .. .. RADYO 1 
Armand karısını boıamarı d .. ıundu, 

bir karar veremedi. iyi kalplı adamdı, 

Adrie:ı:;e'i.bie'di;;Jd~a~~kat ~vlendik~~~~ Bugünkü proğram 
~ . ıı~ . a..:" .. 7.llil~· ıt:r:'"ı f • "'.""-" ~J~7'.t'nnJ&.. --::-.... ---'-- -l 
netlerine rağmen, şefkalıe seviyordu ve 18.- den 18,30 Gramofon 
kansının da kendi~ini ayni hisle sevdiği.. 19,00 ~ 19,45 Alaturka saa (Mahmure Ha· 

ni zanncdiy<\cdu. Kadın parasızdı, hayat 19,45 20 ~ ~m). • (H . 
ta ~·k ntrikal d ba ka pab'I " ,......, .,,..raıox •~un Bey tara-
.... _. a arın an ! Y• ı ece-- fından). 
gı şey de yoktu. 20,30 ,. 21,30 Alaturka .. az (Udi Salahattia. 

Eğer bu kadın rezaletli bir talaİrtan Bey n arkada,lar.). 
1 kal b•li eli? S 21,30 " 22,00 Gramofon. 

sonra ya nız ırısa ne yapa ı r • on· 22,00 " itibaren: Ajana. Sor•• haberleri 
ra Annand da onsuz nasıl Y&fayabiJirdi? saat ayarı. 
Kolay hayata, lük•e ve himaye edilmeğe ANKARA, 1538 m. 
alışmıştı. 12,30 : G~amo!'on; 

Bir k~ daha uyuklayan Ad · 'e l8. : Fılarmon1k orkestra: Aub~r Ouver· 
• • • •• 

1
•• rıcnne ture La parat d..ı diab Ger lıwin Fantaiaie 

baktı, perııan çohresını auzau. Nerde o Oh Kate Chabrier Valse Espan:ı. 
ırüzcllik! Düşündü ki Adrienne bu ~ir- 18,45 ' Gramo!on. 
kinliği ile arlık ihanet cclP-m"'Z:di. Niha- 19,20 : Dana muıikiai. 
yet böylelikle be!9 iki'li dP ~ükUn VP is- 20, "tV Aj .. na haberleri. 

tirahatı kavuıacakJardı. ARŞOVA 1411 m., 
ilk kah 

.. 1 • • el 13,15: Pli.k. 17: rtilıı:. 18: Beethoveoiu eaer-
na et gun ennın ver iği yan l~r~n~en plik konıeri.. • 19: Plak ilo hafit' mu 

şuur i~inde Adrienne sadece tck!'a .. ha- •1k1. 20,35: Edebiyat. 21: Haf.if muaiki konae-
yata dönmüı olmak seadetini duyuyor- ri 22,10: Piyano iltı Liat ve Schuleertin eser· 
du. Nihayet r.1.aha iyileşti. Fakat bu se- lerindeo ve Rua rantazilerinden par~lar. 24,10 

fer ıtıP.h:zun eörünüyordu. Beyhude yere Danı muıikiıi. 
h ak! BUDAPEŞTE, 550 m. 

Üznünü kocasından s am.ağa çalışı- 19,35: Pli.le. 20,35: Şarl Bura Siran ukımı. 
yor, muvaffak olamnyordu. Koca"• bir 21.25: Macar ,arkılan. 
kaç defa niôn mükedder durduğunu sor ViYANA, 518 m. 
du. Adri.enne eskiden na~d ihanetlerinin ZO: Yi7ana mu.ıikiıi. 2045: Haberler 21,25: 
ıkir ediyor idiıe, şimdi de kederini inkir Viyana ıarkıları haftası (Budape1te' kon&er 

ed
• d orke,traıı tarafından Otto Klemperenia ida-
ıyor u... resinde $f'nfoailt). 22t20: Haberler. 22,30: 
Nihayet bir ka!'"ıSının uyud\ığu zanni- Senfonik konıer!n de"Yamı (Beethoven 23,15: 

le gürültüsüzce odaıııma gitti. Hasta Ak,am konıeri. 
balncı kapıyı aralık bırakmıotı. Yavasça MILANO - TORl~!O . FLORANSA - 20,45: Pli.k. 21,30: "(Tanbuı ına7orun kızı) i-
yaklaşarak içeriye haktı. Adrien.ne ba.fı •imli Offenbach.ın opereti. Müteakiben: Danı 
yastıkta, bir aynaya bakıyordu. Evet, ,.,.,;ki•i. 
yüzüne bakıyordu. Bir aralık kadının PRAG, 488 m. 
gözlerinden yaılar geldi. 21,.15: Pl7ano beıtelf'rİ. 21,30: Keman lc.onıe

ri. 22: Muhtelif. 22,20: Haf:f muı:ki konseri. 
Annand içeriye girmek idn hir hare- BUDAPEŞTE, 550 m. 

ket yaptı. Kadın ayak ses:D.i duyunca, 13: Pli.k. 14,15: Plak. 18: Radyo orke-sb·a11 

derhal aynayı yasdığın altına sakladı. l9,20: Radyo orkestraıı. 20: Ders 21: Piyano 
Kocası yatağın yanma gelince ~en gö- ~~~-•eri. 22: Solo flüt konseri. 23: Hafif mu· 

rünmeğe çalıtlı. LA YPZIG, 389 m. 
Adrienne temam.ile İyileşin kalktık· 21: Aıkeri konser. 22: Sözler. 22,35: Fanta7.İ 

tan ıonra bu keder devam etti Vf! hatta ~:~~:..ile kon•er. 23,35: Haberler: ıonra 
fazlalaştı. Kansının üful etmiş güzelli-
ğine ağladığmı gördüğü zaman, içini 
derin bir merhamet kaplamııtı. ihanet
lerinden duyduğu ıztırap kadar ıztırap 
ve acı duyuyordu. Kansının kaybolmut 
güzelliğe boya, makiyaj ve sair usullerle 
eriımeğe çalııtığına da dikkat ediyordu. 
Adrienne güzellik şöyle dunu;., bilakis 
karikatüre dönüyordu. Acaba bu netic&
nin farkında mı idi? 

Kansı gene eskiai ıokağa çıkmağ& 
batlamıttı. Gene izah edemediği gaybu
hetler batlamııtı. Armand gülerek o
muz silkti. Eskiden o kadar kıskanç olan 
bu adam şimdi hiç kıskanmıyordu. 

~iliyordu ki karısının elinden artık 
silihları dütmüıtü. Ona acıyordu. Bu 
sebepten eskisi gibi kıskanıyor görün
mek suretile kansına alıştığı o havayı 
vermek daha iyi değil miydi? Ve öyle 
yaptı. Karısı ııene eıkisi ııibi inkar etti. 
Fakat artık daha canlı görünüyordu. 

Aradan bir kaç hafta geçti. Armand 
bu komedyadan usanmııtı. l..i.kin mer
hameten devam ediyordu. 

Adrienne bir alqam tatlı bir sükunet
le dedi ki: 

- Armand, dedi, beni dinle... Sana 
bir şey itiraf edeceğim. Evet, ben haya
tımda hazan hafiflik yaptığımı kabul e
diı::'?nı_m. Oh, bu o kadar kötü bİ.!- şey 
degıldı, f~kat rana ıztırap veriyordu. 
Sen o kadar iyi, o kadar vefakar adam. 
Art• k kıskan~ olm>\nı istemiyorum. Bun
da.., sonra mümkün olduğu kada:· SC:1- 1 

Yeni nefrlyat 

Basübadelmevt 
Haydar Rifat Bey Tolistoy'un meş

hur eseri Basubadelmevt'i teroi!me et-
mi§tir. Haydar Rifat Beyin mııvaffa
k:yetli bir tercümesi olan bu eseri tav
siye ederiz. 

içki düşmanı gazete 
6 ır.cı sayrsı içki düşman lığı ve 

sağlık bilgisine ait faideli yazılarla çık 
mıştır. Karilerimize tavsiye ederiz. 

Holivut 
l!olivut'un 3 cü sene 24 cü s:ıyısı gil· 

zel "esirnlerle intişar etmiştir. 
-

den az aynlacağnn. Nefsimi daima sana 
vakfedeceğim. 

Heyecanla konu§uyordu. Acaba sami
mi idi? Bunu anlıyamadı. Hatta kan11-
nın ihanet yapar ırjbi görünüp kocasınm 
kıskançlığını tahrik ederek qkını muha
faza için ıenelerce komedya oynadığını 
bile öğrenemedi. Şimdi istirahate ihti
yacı vardı. 

Karısının son OOzleri karşısında Ar
mand da bir bahtiyarlık duydu. Çünkü 
onun rla istirahate ihtiyacı vardı. 

( Sıhhat işleri ) -----
Frengi Üzerinde yeni fikirler 

Bugünkü tıbbın en kuvvetli ışıklan 
en müdekkik göz!fti lı'eniş siyasetile nesli 
ve ırkı tahrip etmekte olan frengi üze
rinde toplanmaktadrr. Muhtelif cilt yara
larından, kalp ve damar hastalıkalnna, 
ak ve kara ciğer iltihaplarına, hümakı 
sadra, dil ve rahim kanserlerine, ve İn· 
sanın en asil cevheri olan dimağını da 
ifsat edip paralisi jenerale varıncaya ka
dar b'r ~ok akıl, hastalıklarına sebep o
lan frengi, nihayet irsiyetle nesle de in- 1 
tikal ede.rek saralı, bunak, ~ahsı ve mille
ti için müfsit ve muzur bir sürü muhte
luşşüur ortaya çıkıyor. 

Artık böyle bir ill~tin tedavisi, tedavi 
üsullerinin islah ve terakki•i yolunda 
gösterilen gayretlere hayret edilir mi? 
Arseno - banzinler bu gayretler netice
sinde bulundu. Dimağ fren~iıini mebde-
inde te~his • ve tedavi etmek imkinmı 
veren b: I kemiği suyunun muayenesinde 
ki kıymet hu gayretlerle anlatıldı. 

Gerçi frengi üzerindeki dÜ§Üncelerin 
h~psi tebellür ve mavyün etmis olmak
tan hr.11iiz ':Ok uzaktır. F_akat m-esela ar· 
senik, bi~müth, civa ve iyodürden müte
şekkil muhtelif bir tedavi buvün artık 
bir bide olmuştur. Nüküslerin, bilhassa 
asabi tagayyürlerin nok.,:\n ve devamsız 
bir teda~idcn neşet ettiğinde herkes 
müttefiktir. Tedavinin mü<ldeti ve şekli 
ne olu!4sa olıun, şifayi havati teamüller· 
le kontrol etmeyi kim•e ihmal etmiyor. 

Ancak, tedavinin tatbck tarzları, kul
lanılan ilaçların miktarı, yapılan şınnga· 
!arın Rdet ve tekerrürü ve nihayet şan
kesi..ı:: frcnv,i mevcut olup olmayacağı hu
ıusunda henüz bir cok tereddütler ve 
dcği~ik fiki•ler m,,.;cuttur. 

Bu fikirler h~n> etibbayı ve hastalan 
hem de frc.n.gi girift içtimai hayattan te
vellüt eden (içtimai hir dert) olduğuna 
göre u ~umi hıfzıssihhayı binnetice u
ır.umun ala.kasını celbedebilecelı: bir 

1 
mevzudur. 

Frengiyi hi~ hatıra getirmiyerck, bat
";" .başka _haıt21.kla•a at~olunan hir çok 
şıkayetlenn arkasında, dıkkatli bir mua 
yene il 1 frene-inin eizlenmiş olduğu kes
retle .,~ hayret!e :-örülmüyor mu? 

FiUu k"!uı fren"."i bazen en dikk'\tli, en 
titi' ki=elerin 1:-ile gözünden kaça~ile
cek df" .. eccde ~athi avftrızla başlıyor. 

(Cüce •an kır) rlenilPn ufak sıynntdar 
ynra ı:-;ı,.. a--'~c1unamıyan mP•cimck kadar 
çıkıntılar, kırmı~ı bi,- lrkeden baıka bir 
: ey olmayan bacit ihtikanlar hazan fren
ginin ilk devresini, ilk alametini teşkil 
ediyor. Hatta bu basit hu minisız zan
olunnn leke ve sıynntılar bile yapmadan 
fte~glnin vücutta yayılabileceğini iddia 
eden?"r bueün çoğalmıştır. 

Eskiden •~nkrRsız ~renıri kabul edil
miyor, hu ilmin iki kuthu olan (Fourni
er) v~ (Rikord) hunu reddediyorlardı. 
Halbuki tecrübe olarak farelere ve tav
şanlara aşılanan frengi mikrobu hiç yara 
çıkarmaksızrn bu hayvanlarda frengi 
hastalığını hüsule getirmiştir. Tedavi 
makr.adı ile "hir İnM.ndan diğerine yapı· 
hn "'mı nakli il!Jleliyeleri ve bazı doktor
ann zara eııenne baran l<ftn.ll ıgneıer 

keza şankrasız frengi tevlit etmiştir. 
Hatta irsi frengi bile ,ankrasız bir 

frengiden baıka bir şeymidir deniliyor 
Tedavi üsullerine gelince ' muhteliİ 

yolalr takip edilmekte, elde mevcut biı
mut civa ve arsenik mürekkebatmdan 
biri veya diğeri evvel, biri veya ikiıi bir .. 
den tatbik olunmaktadır 

Tedaviye neosalvarsa~la batlayarak 
hastalık üzerine süratle hücum edenler 
olduğu gibi, böyle seri bir baskınla has
talığın muannit müdafaa merkezleri teı
kiline vesile olmamak için civa ile baı
layıp araya neosalvarıarun koyanlar ve 
b~~u hi.sm<Ltle takip edenlerde çoktur. 
V ucu da ıthal edilecek olan ilaç mikdar
lan evvelden kat'i olarak teıpit edilemez. 
1: edav~ <lcvrelerini de, bu devrelerde tat .. 
hık ~dilecek deva rnikdannı da tayin ve 
teı~ıt edecek ol"n hastanın uzviyeti, te
davı kaqmnda gösterdiği tahammül 
:ve a~sülam'."dir. Hedef olarak erişilmek 
ıstenılen mıktarı tabii bu akıüllirnellere 
göre tahfif veya tespit olunur. 

Bu muhtelit ve tedit teda..-i bir sene 
kad.ar devam edip, eğer ve seriri muaye-
ne ıle ne de kan ve helkemiği suyu tab 
lilleri?:'le hastalık artık mÜ•bet hiç bir a: 
raz Rostermezse, ondan sonra 2 - 4 sene 
daha hafif bir tedaviye (ekseriya ne
osalvaraansız olarak) devam olunur. 

Şankr zuhurundan itibaren on be§ 
gün geçmeden yani Vaıserman teamü .. 
n mÜ•pet olmadan tedaviye başlan
mışsa bu sonraki tedavi iki sene, eğer 
'lasserman müspet oJduktan sonra 
başlanmışsa bu tedavi dört sene de
vam eder. 

Görülüyor ki tedaviye başlamakta
ki ıüratin fevkalade ehemmiyeti var
dır. Eu ba,Iangıca göre haıta mecmu
an üç veya bet sene tedaviye tabi ola
caktı~. Hatta meıhur (Ravaut) ıankr 
devrınde Vasserman müspet olmadan 
tedaviye başladığı hastalarda bir se
nelik hücum tedaviaini kafi görüyor. 
Başka hiç bir tedavi yapmıyor. (Mil
ian) dört sene tedaviden sonra hasta
yı serbest bırakıyor. 

Fakat müteveffa <Fournieı-) den i, 
tiharen bugün bu mevzuda söz sahibi 
olan bir çokları ( Gougerot, Sicard 
Margarot. - . ) 3 - 5 senelik eaas teda'. 
viyi takip eden 15 - 20 sene zarfında 
da, beher sene için birer aylık iki (em
niyet) serisi lüzumunu müdafaa et
mektedirler. Filhakika esas tedavi bu 
sonraki (emniyet serileri) ile takviye 
edilmediği takdirde hazan gene nüküs 
ler, irsi tezahürler ve hatta ani ölüm
ler görülebilmektedir. Nüküslerin ço
ğu bertaraf edilememekte, irsi teza· 
hüratla dünyaya gelen nesil ise f&§t, 
çolak, sağır, mecnun olarak natamam 
birer eseri hilkat gibi insanlar arasın
da ıaıkm ve garip dolaımaktadırlar. 

Demek beı sene tedaviden sonra 
gene iğne, öyle mi? 

Bir tarafta tedavinin külfet ve zah
meti, diger taraftan haıtalığın kor
kunç hayaleti duruyor. Biz içtihattan 
arzettik, yalnız intihap mesuliyeti kal
dı. 

Bu mülahazalar, frengiye karşı gös
terilen alaka ve teyakkuzun gevşeme-

diğini, bilikis onu her zamandan ziya· 
da gözönünde tubnak lazımgeldiğiııİ 
göatermez mi? 

Bugün elde mevcut olan ilaçları~ 
tiddet ve süratitesiri ortada umuııt1 

bir lakaydi uyandırnıış gibidir. Bit 
çoklarının zihninde ıuna yakın bir I<•" 
naat var: (Adam sen de! fen ileri!•• 
di. Hastahaneler, hekimler her giİI' 
için hazır duruyor. Kurtulmak imki· 
nı her zaman mevcuttur.) 

Evet ilerliyoruz, yükıeliyoruz. Fa· 
kat bir büyüğümüzün dediği gibi kar 
tal na51l yükseldikçe ufuktan dah• 
geni§ görürse, biz de ilerledikçe uı•f 
hullerle dolu ufuklar daha ziyade açl' 
lıyor. 

Dr. Muhip NURETTl!i 

Müe•sif bir irtihal 
Eshak dördüncü kolordu sertabibi 

ve diş tabipleri Adli Hasan ve ı.eııı'İ 
Hasan beylerin pederi mütekait Mir•· 
fay Dr. Hasan Tevfik Bey dün ak§BID ff' 
fat etmİ§tir.. Cenazesi bugün 11 de 
Beyazıtta Emin Bey mahallesi Turaıılı 
sokak 35 numaralı hanesinden kafdı• 
nlarak namazı Beyazıt camiinde kılıır 
dıktan sonra Merkezefendideki ail~ 
kabristanına defnedilecektir. KederO' 
de ailesine beyanı taziyet ederiz. .,, 

İstanbııl dördüru:ü icra memurluğuıt" 
-dan : Temamma yirmi ~ir bin beş yilJ 
lira takdir olunan Beyoğlunda Teş'/İ· 
kiyede Atik Nişantaşı cedit Kağrth111ı 
tra.mvay caddesine nazır ve KH'~ 
sokağl.\1-a garaj methali bulunan setli 
.J<.>mir İ>armaklıklı büyük bahçeli ati~ 
96 ya yeni 14 numaralı alt kati kiirgir 
~ait paşa konağı namiyle maruf .,,;;!· 
kün temamı kırk hisse itibariyle ili 

hissesi açık arttırmaya vazedilmiş ır 
lııp 21-6-933 tarihinde şartnam.esı di· 
vanhaneye talik edilerek 8-7-933 uriııl 
ne müsadif cumartesi günü saat 14 t 

16 ya kadar İstanbııl dördüncü icra d" 
resinde açık arttırma suretiyle sat11 ı· 

caktır. Arttırmaya iştirak için yüıd1 

yedi buçuk teminat akçesi alınır. ?Ail' 
terakim vergi, Belediye, Vakıf icaıeıl 
müşteriye aittir. 932 tarihli icra !<il' 

nununun 119 uncu maddesine tevfika~ 
hak!arı tapo sicilliyle sabit oJmay•~ 
ipotekli alacaklarla diğer aliikadat,. 
nm ve irtifa hakkı sahiplerinin bu bl

1 

!arını ve hususiyle faiz ve masarif' 
dair olan iddialarmı ilan tıarihiooen i· 
!ibaren yirmi gün içinde evrakı mil"' 
biteleri ile bildirmeleri .lbımdır. p.kfl 
halde hakları ~ sicilli ile sabit ol
mayanlar satış bedtlinin ;payJaşmaeı1' 
ilin lıariç kaJıriar. Alakada....un işlı" 
maddci kanuniye ahkamına göre har' 
ket etmeleri ve daha fazla malfima't f 
mak isteyenlerin 931-1062 d 06ya rte 
siyle memuriyetimize müracaatları i· 
lan olunur. (4219) 

lstanbul asliye mahkemesi üçüfll'' 
hukuk dairesinden : 

Arnavut köyün.de Sarraf burnunclıı 1 

No. lu Yalıda mükim Muazzez Hanııt'~ 
Şişi.ide mükim iken Halen i~1 

meçhul bulunan Belediye csbakı milft 
ti~i umumisi kocası Emoet Bey a.lef~· 
ne ikame eylediği tescili akit davasr 
nrn icra kılınan muhakemesi netü:esil 

de : mahkemeden sadır ol.an ve ta.ra.ft. 

arasında aktin suhutuna ve kcy.fiyttİ' 
doğum kütüğüne kayt ve te5cilim ııı' 

teWıir bıılunan 21-3-933 tarih ve 222 JI 
lu ilamm ilanen tebliği tensq, edi1"''. 
olduğundan tebliğ makamına kai!n ,· 
mak üzere mezkür ilamın bir suretiıti 
mahkeme divanhanesine talik oıuııd•' 
ğu miimaileyh Emcet Beye ilanen upll 
olunur. ( 4233) 

İstanbul yedinci icra memurJuğ••" 
dan : 

Bir alacaktan mahcuz ve merhun t'1 
hafiye eşyasile vitrin ve cameJcan1•' 
b:rinci açık artıımada kafi bedel bıı" 
madığından 11 Haziran 933 tarihi•ı: ~ 
~a~if pazar günü saat on buçuktan rl 
ıkıye kadar ikinci açık artırması yaP' 
lacağmdan taliplerin yewn ve saati ~ 
kürda Bcyoğlunda Galata saray is!İı 
lal caddesinde ıpolis merkezi yakı11•" 
da kuı-tuluş ham altında 283 No. !U t 

hafiyeci mağazasında hazır bııluna''' 
memunına müracaatları ilan olunur· 
(4222) 

~------'" l'!illiy~t 
Asrın umdeai "MI L L 1 y ET•• ıif 
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Gelen e•rak •eri ••rilmu:.- Müdıl•1 · 
seçen nüshalar 10 lı:uru1tur.- C.zet• .,, 
matbaaya. ~it itler için müdirıyet• ıı:~: 
racaat edılll". Cu:etemi:ı ilinların 01•• 11 

liyetini kabul ebneır:. _.,/ 

BUGÜNKÜ HAV~ 
Y eıilkö7 aıkeri raıat merke.zinde.ıı 'f; 

rilen maliimata röre bugün baya kı•ıft" 
bulutlu ve rüzcirlı olacaktır. 

6·6·933 tarihinde hava ta2 yiki ~ 
milimetre, en çok 19, en az 14 derece ol' 
rak kaydedilıniıtir. 
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.ı __ K_a_r_ı_ıa_r_•_,_c_a_v_a~p-ı_a,.r.;•;,;m,;;•;;;z:.._I 
Pendikte Doktor /, Lütfi BF .. 

Mektubunuza geç cevap verdi<iim· 
den özür dilerim. Yazılarımızın f~ıla 
lığından sorgularınıza ancak bugi n 
cevap verebildik. 

Makinemizden memnun olduğu· 
nuz bizi sevindirdi. Alet pek has•a• 
olduğu İçin bittabi paraziti de bilhaı· 
s~ ~u mev•imde biraz fazla olur. Ay· 
nı aletle biz ıehrin ortasında oturan· 
lar lstanbulu bile parazitli olarak din 
letı_nekteyiz. Sonbahar ve kış mevaim• 
lennde parazit tamamile kaybolur. 
Paraziti az olan &Jetler zaif makine· 
lerdir ki hafif •ada ile ve geç saatler· 
de 8 10 k ti' A • .. , uvve ı vnıpa ıstasyonu 

guç getirirler. Halbuki kuvvetli ve 
hassas bir aı- · · · b d ...... aynı ıstaıyonların ıeıi ... 
nı u ereceye indirince paraziti o 
kadar azalır ve arzu ed"ld" •. k d .. k k d ı ıgı a ar 
yu .se sa a ve bir kaç hoparlörü sa· 
d~ ıle doldurabilir. Kullandığınız ma· 
kıneye 25 metrelik bir anten lazım· 
dir. Parazitin fazla olmamaaı için an .. 
teni".. istikametine dikkat edilmelidir. 
! ecrube. edilerek hangi tarafa doğru 
imal edılen anten en iyi neticeyi 
verirse o halde kalmalıdır. Tabii şim
diki anteninizi •Öküp te bir kaç isti· 
kamete çevirmeğe lüzum yoktur. Ya· 
~~ .. veya bir. milimetre kalınlığında 
ıki uç antenlık, yani yüz metre kadar 
bakır tel tedarik edip uçlarına birer 
!><>~.elen izolatör takılarak muhtelif 
ııbkametlere doğru üc muvakkat anten 
~?"alı ve her birın;;, eve doğru olan 
gtn_.f uçlan birbirine birer metreden 
yakın olmamak şarti\e radyonun bu· 
lunduğu odaya getirilmelidir. Sonra 
bir parazitlice İstasyon bularak her 
birile ayan bozmadan tecrübe ediliı 
ve en az parazitsiz hangisi getirir ise 
o istikamette daimi anten kullanılır. 
Kullanılacak toprak hattına da dik· 
kat edilmek laznndır. 

Toprak hattının en iyisi en sak.ini 
kurıun su borusundan temin edileni· 
dir. Bunun için kullanılacak bakır 
tel ne kadar kaim olursa o nisbetıe 
emin olur. En inceıi 2 milimetrelik 
bir teldir. Su borusunun bulunduğu 
yer uzakça olursa 3 milimetre kalın· 
bkta tel daha muvafıktır. Çünkü yol· 
da tesirinden kaybeder. 

Bu nevi anten tecrübesile bilhaua 
§ehirde pek farklı neticeler elde edi· 
lir. Karilerimizin tecrübe ebnelerini 
tavsiye ederiz. Tecriibede kullanıla· 
cak tel metresi 40 paralık en ince ha• 
km tel olabilir. 

11•••••ıııın11tııııınıM11MHlllnlllUn1•••••1nıM••• 

... 

Sokak ve ziyaretler için zarif 
bir rop 

ile parlatılmıf tırnakların bir zara 
nyoktur. 

Hülasa güzellettiren lıer teye 
müsaamlıak&.r davranabiliriz, fa• 
kat tabiiliği bozan, çehreyi resaa· 
mm paletine çeviren ıun'iliklere 
müsaademiz yoktur. Y a'ı ileriledi 
ği zaman, bir genç kız daha güzel 
görünmenin yollarını bulabilecek· 
tir •• Fakat on b1ı9 yatında boya bi· 
raz da gülünç oluyor. 
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satmaktadır. 
satmaktadır. 

bütün demiryollarına 
seyrüsefer hatlarına· 

nin bütün hava yollarına ait biletleri satmaktadır. 

da senenin her mevsiminde münferit ve grup 
halinde seyahatler tertip etmektedir. 

Cumhuriyetleri !tt~hadı 4169 
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:ı,ı b~p hanenintmd a iJ? ba~ dükkanı müştemil üç 
~"~ Y ukardaki eı:nlaki.n nısıf hisseaı. . · r bif :ırşanıba günü saat ıs t nıahlUJ. biıaeleri Haziranın 28 inci 
it"'. (·~ry akçelerile berabe: t,azar~kla satılacağından taliple-
rıl.........._: 89) ahlulat kalemine müracaatları. 

;.,J< Gedikpaşa'd J 
Fı" 1 8 andarma 
l.; ıı> Sa tınalma k . d 
~";,> Kumaşı anbard • omısyonun an: 

1;~1111 İerpuş ve tozlu~ veblmt suretile (2500 ila 2750) ta
~e ~--~Pa 1 zarf nıünakaıaaı l era r ~lık elbise imaliyesinin 
•çirı ı" a~ onbeşte Yapılac - d7 ~azıran 933 cumartesi gunü 

eyı g"' k agı:n an t klil · 
l
lt • 0rıne ·· :ere h .. ıa e erın şartname ve nümu 

vı eınınat ı· er gun ve .. ka · i Ün ı m Yeye Yatıra k l muna ıaya gırmek için ilk 
ınuayyen saatind ka .a ınacak makbuzla mezkur gü-

ne~;, e (2;rg~ yonumuza müracaatları. 
3324 

İ•tanbul Garata Çinili Rıhtım Han 
Tel(lraf: İNTOURİST lıt · nl; ıı ' - Telcfo": 42501 

tt 
(~stanbul • Travel Agency) 

lstanbul, Perapalas kartısında 
Türk'ye'dc İNTOURİST eccntuı 

S A D 1 K Z A D E Biraderler 
Vapurları 

vapuru 

Tl:IR KiYE 

Galata rıhtımınd1n hareket. pazar gunU 
İ mire muvasalat, ;pazartesi hareketle 
sah günü İstanbula a vdet ede r. Muht -
rem İ zmir yolwlarından gönıkn tc

vecciJhe bir .:emile olmak üzere seya· 
hat ücretlerinde -te1l t ilit yapılm ı~tır 

Vapurda her tilrlü .istirahat müemrr..en 4 

dir, tlOl'VİS muntazam ve tabldot gaye t 
ehvendir. Z:IRA6T Fazla tafsilat için Sirkeci Meymmct 
Ham altında a<:entalığa müracaat. Te
lefon : 22134. (4249) BANKASI a -

' :\} 
_.,.. Naim Vapur idaresi --ı· 

fzmir Sürat Postas1 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekile tinden: 

Tababet ve Şuabatı san'a tlerinin tarzı icrasına dair 1219 
numaralı kanuna bağlı ve tabiplerin ihtisas vesikaları hak
kında evvelce neşir ve ilan edilen Nizamnameye müzeyyel o
larak bu defa Resmi Gazetenin 30-4-933 tarih ve 2388 sayı 
ile neşir ve ilan edilen 14207 numaralı nizamname hüküm· 
lerine ihtisas vaziyetleri. uygun olan sivil ve asker tabiplerin 
muayyen müddet zarfında isti dalarına merbut vesaik ile Ve
kalete müracaat etmeleri lüzl mu ilan olunur. (2535) 

3403 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

40 Ton Tarbin yağı kapalı zarf : 29 Haziran 933 perşem· 
be günü saat 10 da. 

40 Ton Gaz yağı kapalızarf: 29 Haziran 933 perşem· 
be günü saat 14 te. 

200 Ton Dizel mayi mahruku kRpalı zarf: 1 Temmuz 933 cu· 
martesi günü saat 14 te. 

30 Ton Benzollu benzin kapalı zarf: 1 Temmuz 933 eu· 
marteıi günü ıaat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı azrf uaul!i ile mi~
bayaa edilecek olan yukarda cins ve miktarları yazıh Tarbın 
yağı ve ıairenin şartnamesini görmek istiyenlerin her gÜn ve 
itaya talip olanların da hizalarında yazılı giin ve saatlerde 

KaıımpaşadaDeniz Levazım Satmalma komisyonuna müra
caatları. (2581) 

( 20 saat 1 
Lüks 

ADNAN 
•apuru 

Her p b günler 
nafta erşen,ı ec.ıata 

rıhtımından saat tam 18 de 
hareketle doğru 

iz M İR'e 
ve pazar günleri İımi,'den saat 
14 112 da hareketle lstaobul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata' Gümrük 
karşısında Site Fransez Han No 
12 yazıhanesine müracaat. 

Tel: 4 1041 - (3982J .. --------...r29 2EYR1SEFA1N 
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IZMIR • MERSiN POST ASI 

KONYA 
9 HAZiRAN CUMA 10 DA 
İdare nhhmından kalkar. 3445 

7 Haziran 933 

ÇARŞAMBA 
MUDANYA 

PostHı yapılmıyacaktır. 344f 

Deniz harp mektebi ve _ 
Lisesi kumandanlığından 

1 - Liseye kayt ve kabul l Temmuzda başlar, nihayeti· 
ne kadar devam eder. 

2 - Güverte, makine, hava sınıflarına talebe kabul o-
lunur. 

3 - İstida ile müracaatta 2 inci maddedeki sınıflardan 
hangisine talip bulunulduğu ve Maarif Orta mektepleri şaha
detnamesini haiz olınıyanlaroı imtihanla girınek istedikleri ya 
zılın:alıdır. . . 

4 - lıtidaya ilif tirilmeaı ıcap eden vesikalar : 
A -Tarihi bir aeneyİ tecavüz etm~t aşı kağıdı. · 
B - Fotoğraflı nüfus cüzdanı. 
C - Ailesinin ve kendisinin ıui bal ve ıöhret sahibi bu

lunduklarına ayrı ayrı ve poli ıçc musaddak hüsnühal ilınü· 
naberi. 

O - Mezun bulundukları mektebin fotoğraflı şahadet
nameıi veya teferruatlı tasdikname. 
. E - Kabul şartnamesinde yazıldığı gibi velisinin noter 
lıkçe musaddak taahhüt senedi. 

F - Kabul şartnamesinde yazıldığı gibi velisinin ve 
kendisinin taahhütnamesi. 
. 5 - Mufal!,aal kayt ve kabul §&I'tları Kasonpatada De· 

nız matbaasında beş kuruşa satılmakta~. 
6-Taşradan müracaat edip fevkalade ihtiyaç ve zaru· 

ret dolayısile mektepte ibate ve fa~e edilme'e~i mecburi olan· 
larm 15 Temmuzdan sonra mektepte bulunmaları ve bu va· 
zivette bulunduklarına dair nıuteber vesika getirmeleri lazlım 
dır. 



--Ankarada bir başka alem! 

Nasyonalist Türkiyenin davası .. 
Kostantin - Venizelos mücadelesi - Patrikhanenin 

iddiası - İstanbul hükumetinin meselesi 
Ankara /Şubat/1921 

Türkiyenin Londra konferansı· 
na ittiraki, dünyanın her tarafın· 
da alaka ile takip ediliyor. Niha
yet bu konferansta yalnız Nasyo
nalist Türkiyenin iddiaları, polıti
kası değil, müttefiklerin, bu milli 
hareket kartııındaki vaziyetleri de 
anlaşılacak .. Avrupa gazeteleri, bu 
mevzu etrafında hararetli nefri
yatta bulunuyorlar. Bunların için
de Fransız ve İtalyan gazeteleri 
bize taraftar görünüyorlar. 

Fransız zabitinin elimizdeki 
defterinde bu mevzu hakkında 
dikkate tayan notlar var. Bunları 
kendt defterime geçiriyorum: 

lstanbul /6/Şubat/1921 
"Hariciye Vekili Bekir Sami B., 

Türkiyeyi temsil hakkını yegane 
haiz olan Ankara Büyük Millet 
Meclisi tarafından tayin edilmit 
bir heyetimuralıhasanm Londraya 
gideceğine karar verdiğini, İtalya 
Fransa ve fngilteredeki meslekdat· 

1 larma bildirmittir. 
lstanbul Heyetine iltihak etmi

yerek, kendi batma gitmeğe kal
kan Ankara Heyetimurahhasası, 
konferansa davet edilecek mi? 
Müttefiklerin siyasi mehafilinde 
bu sual merak ile soruluyor. 

Londra konferansı: Bir taraftan 
lstanbul ve Ankara Hükiimetleri
nin gönderdiği iki Türk Heyeti
murahha .., rnı, diğer taraftan A
tina Kostantin Hükumetinin ve 
kurtulmamı• Rumlar namına hare· 
ket eden lstanbul Venizelist Rum 
Patrikliğinin gönderdiği iki Yu
nan Heyetimurahhasasını dinle
mek vaziyetinde kalacaktır. Türk
leri olduğu gibi Yunanlıları da a
ralarında ikiye ayıran rekabet ne 
olursa olsun, bu Yunan ve Türk 
Heye6murahhasalannın gayreti, 
taban tabana zıt iki gayenin tahak
kukuna: Müttefiklerin imzalamıf 
oldukları ve bununla beraber boz
mal(a hazırlanmakta bulundukla
rı Sevr muahedeıinin idameıine 
veya tadiline matuf olacaktrr. 

latanbul /9/Şubat/1921 
fstanbul Rum Patrikliği tara

fından takdim edilen, Türklyenin 

kurtulmamıt Rumları Heyetimu
rahhasasının konferansa "resmen,, 
kabulü talebine, Mösyö Briyan ve 
Loit Corç, ancak "teşekkül etmi' 
devletlerin heyeti murahhasaları 
kabul edilebileceği,, cevabını ver
mişlerdir. 

Fakat hususi heyetimurahhasa
ların dühul hakları olmasa bile, 
bunların tetekkül etmit devletler 
heyetimurahhasalarma iltihakları 
menedilmemittir. Binaenaleyh her 

Kral Kostantin 

ihtimale göre, "tazyik görmü,Ierin 
sesini konferansın duvarları hari
cinden bile itittirmeği,, pek istiyen 
patrikhane beyetimurabbasası, A
tina heyetimurabhasasiyle birle
tecektir. 

Türkiyenin kurtulmamıt Rum
larının akıllı mÜfllVİrİ olan Yuna· 
nistan Ali Komiseri M.Kannelopu· 
lo, kat'iyetle lstanbuldan ayrılmıf· 
tır. Meslekten çekiliyor. Yunan 
diplomatı, siyasi rüçhanlarının 
mütemayil bulunmadığı fili bir va
ziyet karfısmda fakat ancak va· 
tanperverane hislerine inkiyat ede
rek büyük Yunanistanın vahim su
rette tehlikeye dütmüt menafiine 
hizmete devamı kabul etmitti. ,\. 
li Komiserlikteki mevcudiyeti ve 
faaliyetinde sebatı ile, mü~terek 

Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bır ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bır gürültü hissinin husulüne hemen 
hemen · her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. sÜtün ra- · 
hatsızlıklar, heyecanlar .. ~''. Adalin tabletlerinin si· 
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel·cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN REÇETE iLE ALINABfLIR. 
3989 

Hariciye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Vekaletimizce alınacak ütomatik telefon santralı ve da 
hili ter.İsatı yİrmi gÜn müddet le ve kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmıştır. İhalesi 21 Haziran 933 çarşamba gÜnÜ 

2e•1ali saat 16 da icra edilecek tir. Teminatı muvakkatesi 
( 260) liradır. Sartnamesi Ha ric:)'e Vekaletinde Levazım Mü 
dürliiğünden ve İstanbulda Ankara cad~e0iTtde Hazineyi 
Evrak Müdürlüğünden arannıalıdır. (2410)_ 

3336 

Bekir Sami Bey Heyeti Londra 
yolunda ... Londra Heyeti yola çık· 
tıktan sonra, sanki Ankaraya bir 
siikfuıet; geldi. Bu sükunet; Lond
ranın bir emniyet ve selamet do-

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma komlayonundaa: 

Mektebimizin Mayıs 934 gayesine kadar bir senelik ihti 
yacı olan (33000) kilo elaneğin 5-6-933 tarihli münakasası 
na da talip zuhur etmediğinden 13-6-933 tarihine müsadif sa 
lı gÜnÜ saat 14,30 da pazarlık İcra edileceğinden taliplerin 
yevmi mezkôrda komisyona müracaatları ilan olunur. (2592) 

Devlet Demlryolları idaresi ilan arı 

Ham Manyezit nakliyatına tenzi!at 
1 - 6 . 933 tarihinden Ağustos 933 nihayetine · kadar 

Derince veya Mersin istaİıyo olarına mürettep oimak ve ton 
başına alınacak ücret 500 kuruştan az olmamak şarlile her 
hangi bir İstasyondan D.D. / 46 numaralı tarifenin şartları 
dahilinde yapılacak manyezit nakliyatına C baremi üzerin· 
den yüzde 40 tenzilat yapılaca klır. istenilen tafsilat istasyon 
lardan öğrenilebilir . (2471) 3332 

800 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası, 21 
Haziran 1933 çar§aınba günü saat 15,30 da idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin 
de beter liraya satılan ~pıa n1elerde yazılıdır. (2480) 

. 3340 

110000 ton kömürün ha vzai fahmiyeden muhtelif liman 
lara nakli münakasası 24-6-933 tarihinde Ankara'da Devlet 
Demi yolları lşlebne Um um Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. Fazla malômat Haydarpaşa ve Ankara'da lda 
re veznelerinde beşer liraya satılmakta olan §artnamelerde 
Yazılıdır. (2508) 3384 

110000 ton kömürün münakasaıı 24-6-933 tarihinde 
Ankara'da Devlet Demiryolları İtletme Umum Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır. Fazla malUınat Haydarpaşa ve An
kara'da idare veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şart 
namelerde yazılıdır. (2509) 338S 

Ankara - Kayseri hattı üzerinde kılıçlar İstasyonu ci
varında kın. 52.000 de vakı tll§ocağından çıkanlıp teslim 
edilecek 8000 M3 balastın kapalı zarfla münakasası 25-6-
933 pazar giinü saat 15 te Ankara' da İdare merkezinde yapı 
lacaktır. Tafsilat Ankara veznesinde beşer liraya satılan şart 
namelerde yazılıdır. (2510) 3386 

35 Liraya 
BiSiKLET 

60 lira kıymetin.ckki İngiliz markalı 
tenezzüh ve Patrie marka kunı Fran
sı= b;siklefleci tas.fiye dolayıoile za
rarın.ıı olarak 35 liraya toptan ve ıpe
rakende satı.lmasına kıı,rar verilmiş

tir. Mıktan 50 adettir. 
Adres: Gafuta Mahmudiye c:ad-

~.si. No. 17. A. Murat. (3896) 

334S 

Mev•mııkf 
Kürkleri 

Rönar 
vesaire 

mağazamızda 

6 Takaitte 
ve kefalet
ıiz olarak 
Yeriliyor 

Mahmut 
paşa 

Knrkçii han 

BEIK~ 
Tel. 21685 

[ 4157 1 
3434 

---~ 47 derecelik --111 

İstafilina RAKISI 

MemlekatİD en nefis içkisidir. 
Çtınkll fıçılafda dinlendi-

3280 rilmektedir. [3492] 

' 

o 

Dokumacılık 
Malzeme deposu 

Slrkccl'dc Nur Han 21 
b 
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ZAYİ - Selirniye piyade abyı 
tabur 3 cü bölük lwınarulanlıgın 
dığun askeri vesi.kam ile ıı ufus d 
remi kaybettim. Y enilerl çıkarıl31 ıın 
dan hükmü yoktur. 325 doğumlu 1, 
oğlu Al(lş. ( 

ZAYİ - 1927 semsinde 

raat mekt.ebinden almış oLduğuıı' -

İstanbul ikinci iflas 

dan: Müflis Bigalı Halil 

masasına mliraeaatla 32 ıinıei 6traf' • İ • 
doluruın alacaklı Fehim Beyin 1'I:. 

tirdiği 2273 lira 21 kuruştan ıool ti 
nın adiyen 6 ıncı sıraya kabulli' • 

imtiyaz ve faiz tal.ehinin reddi"' t" 

kar ·ı .... ~ idare heyetince ar ven mı, 

bul edilen mıkJar üzerinden srr' & 

ri düzeltilmiş olduğu nan olol'"' y 
----------- ı' 
ZAYİ - Tophane temini lstiıctı' ı"· 
dığmdan aldığun tekaüt maa~/ 
ratını zayi ettim. Yenisi alıoııcJI ;r
zuhurunda hükmü yoktur. Abid ( • 

- -- ~ 
Umumi Neşriyat ve Y~~f 

Müdürü ETEM tzZs:-f. 
Gazetecilik ve Matbaacılık 


