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Lisan kurslarına devam eden 
muallimlere verilen takrirler 
lise ve orta mektepler için ted
ris usulü olarak kabul edildi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Merkezi Avrupa meselesini 
görüşmek üzere Fransız Baş
vekilinin Romayı ziyaret ede
ceği söyleniyor. 

İATI S KURUŞTUR 

tilafın mahiyeti 
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ler görüşülmesini istiyor? c1:,~:c::::u;.t~:;.:~t't,,y!~:.:~- Konferans kendisile pa-
lar, bir tarafa çıkmamıflarclır. 

Altın ölçüsüne bağlı devletler Pariste •1111uııııı•--11111n1 rayı nereye götürüyor? 
bir mukavele imzaladılar Ali iktısat meclisi 

WASHiNGTON, 9 (A. A.) - Hü
kômet dairesinden bildirildiğine aöre 
M. Rooae..-elt'in Londradaki Amerika Bugün Ankara'da top-
heyetine aönderdifi tebliğde ,,eni ta- lan sına başlıyacak 

Konferansın sarsıldığı günlerde 
harp gemisinde bir kabine içtimaı 

ve müzede bir konferans! 
limat yoktur. 

Amerihnın beyanatı 

LONDRA, 9 (A. A.) - M. Hull, 
Amerikanın beyanabnı ne§retmittir. 
Beyanat, bugünkü tartlar İçinde tet
kik edilmesi li.zımgelen meoeleleri 
göatermektedir. Bunlar araamda fiat
lerin seviyesi meaeleai, harici kredi ve 
borçlanma siyaseti, müatahailler ara
•mda anlatmalar ile beynelmilel tica
retin aerbeatçe çah§maama engel olan 
bağlar meaeleleri Yard1r. 

Beyanat, Londra konferanaınm de
vaıru lehinde §Öyle bitmektedir: 

"Mü,terek aaadet temini fıraabnı aa 
dece geçici, tafırtıcı bazı hadiaeler ü
zerine çıkamamak yüzünden kaçır
mak, tarih huzurunda bizi mahkfun 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Para adeta bir oyuncağa döndü! 

Murat, Vehbi Beyler 

lktısat Mecliaiiliıi bugün Anka
rada içtimalarıoa batbyacakhr. 

içtimalara ittirak etmek üzere 
azadan lıtanbul Ticaret Odası 
Katibiumumiıi Vehpi, Kambiyo 
Borsaamdan Refik, Tüccardan 
F ortun Zade Murat ve Ahmet Sa
di Beyler, dün Ankaraya hareket 

etmi,lerdir. 
Meclis bu devresinde it Kanu-• . . 

nu layihası, orman sıyasetı ve te-
diye muvazenesi meselelerini gö

rütecektir. 

LONDRA, (Konferans salonun
dan) - 66 devleti temail eden 168 
murahhas, iki o kadar mütehaaaıs 

ve üç o kadar da aazeteci, hava 
teptilinde bulunan bir adamm ağ
zından çıkacak .;.;zü bekliyor. Roo
aevelt, altın grupu devletleri tara
fından dolar üzerinde iapeküli.aiyon 
yapılmama11 hakkında ileri sürülen 
teklife ne cevap verecek? Şimdiye 
kadar Amerika Cümhurreiaine bu
na benziyen aualler bir kaç defa 
aorulmuıtur. Konferana açıldığı za
man Amerikanın daimi iıtikrara 

taraftar olup olmadığı aualine Roo
aevelt, kat'i bir ret cevabı vermi§ti. 

Daimi istikrar ihtimali bertaraf 
edildikten aonra albn grupu dev
letler doları diger paralara bağlı
yarak kıymetinde muvakkat bir ia
tikrar temin etmek iatediler. Ame
rika Cümurreiai bunu da kabul et
medi. Binaenaleyh ne daimi, ne de 
muvakkat para iıtikran mevzuuba
his değildir. 

Ancak diger taraftan doların kıy-

Londra: A!IMET ŞOKRO 

mosyô Rooaevelt 

altm miyanna bağlı kalan bazı pa

ralarm Taz:İyetini de aarab. Nihayet 

altın grupu .lngiltere ve Streling 

lf ı!0ii•J'.a0i~ ~ii'••·-• at.&u..a.a o "".a'-&1. 

tamamen tesbit ve 
takviye edildi 

Kadrolar 
unsurlarla 

genç 

Şiddetli sıcaklar başlıya
cak deniliyor 

D.. aabah gayet güzel ve berrak 
-lanu~ava ıaat 9 da birdenbire bozmut 
- t 14 te de bardaktan botanırcaaına 
~a a"mur batlamıttır. Yağmur aaat 
bır J0 ~ kadar bütün tiddetilc devam 
16. . ve bu müddet zarfında bazı u
~:·:efek zararlar ve arızalar yapmış 

tırBu ıneyanda bir çok yerlerde dam 

1 n O.mu• tramvay hatlarına 
kıntı a " h t• a kaalanna kum dolmu§, at a 
~e m;.pı hatbnda iki tramvay da yol

op kını• fakat derhal yerine lto-
dan çı " 
nulmuttur· · 13 · 

Dün yağan yağmurun ınıktarı mı 

rmetredir. 
ı Bugün hava berrak, yağmursuz ve 

rüzgarsız olacaktır. ·nı d b 1 • 
Hava hakkında tahmi er _e u u 

.. b 1· adamlar bu yagmurları nan tecru e ı d ... . . 
"ddetli aıckaların takip e ecegmı 

§I d" 1 söylemekte ır er. _ __.,_-

Maarif müsteşarı da geldi 

l ngilizce ve almanca kurslatında muallimlerimiz. • 
-Yazıaı Maarif haberleri sütunlarında -

Demir Taş mahkum 
Tahrandan gelen bir ~abe!e göre 

zü Avrupaya diğer yüzü de Domin· 
ı dogru• ' dörunü• bulunmasından-

yon ara Y Do--
d r Bununla beraber, lngiltere ve 
U:i~ onları d~ altın g~ırupile be_raber 
yürJseler dahi Amerıka~ın t_ak•p ~t
tiği 5iyasetten vazgeçmesıne kınue ·~· 
timal veremez. Çünkü Roo•evelt dog
ru yanlış, bir iktıoadi kurtuluş progra· 

mı çizmittir. Bu programın. ta~bikatı
m müşkülle~tirecek her ~"'.'i' bıF hare
keti takip etmekten çelunır. V~ AvrJ
pa devletlerinin yaptıkları teklıf, Roo-

elt'in nazarında iktısadi kurtulu.t sev .. k'"ll tı 
programının tat~ik_atını mu1 u eı -
recek olan bir tekhftır. 

Ahmet [OKRÜ 

b
. ··ddet evvel tevkıf edılen ve _ 
ır mu S M . . . elen M. Dograma· 

muhakemesi yapılan aray ~- \ .. .. iisabakaların intib?la~ından: (1) Bır~:~a~ Bey. (3. 4) Mür· 
be incisi Demir Taş Haı_ı ~n .bı~ . Dün~u a~~;'; atlarken. (2) /kıncı gelen yuz~aşSeyircilerin heyecanı .. 
bi! liralık bir rü.vet s~çıle ~kı~cı ~;,;a:~r b~inciye ve ikincıye madalya takıyor. <_! y azm ic sayıfada -
defa bet seneye mahkum edılmı&-
tir. 
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Halil Rılat Paşanın. - Halil • K. il Pafalardan sonra sıra Saıt ve am . • _ AbJüllıamitlin "Uğurlu SaJrazamı,,. 

1ilat Ptıfantn mezıyetl. hi k e programın tepdiline 
y: te z arar v 

Hüseyin Hilmi Patanın emen u- hacet görmediğini; 
lahatı hakkındaki. li.yihaamı S~tan "Bilha..., Hittayi Y emaniye'~e eo:ı-
Hamit eski aadrazunlanndae Sait ..., trib çevirmekle ve şekavet pııelerı K - ,·ı' Pa•alara gönderip mütaleala- --• 1 
anı ' f izli.J ebnekte oldukları anıaıı an nnı aldıktan sonra Sadraz~. Ri at h "lın""b vana! ve 

d t '-••ti misyoner, seyya ' ı . u ay Pa~yı huzuruna ave e....._ . ldı 

.,.- nebatat müteh.aısııı ve mera Si sı· Padişah, sabık .'.: ~·=-.::ı:.: fat ve kılıklarile cabeca dolapna.kta 
yekdiğerine zıt ve ma ym _ı_ olan mu·· faitlere meydan bırakılma-

• o •• ·---•- ftA yapdm-anamelenru goa~C%C&t ._. 
münasip olacağm.ı, aormuflu.. 

h dakikada ne Rifat Pata mer um, o - 1 
diyeceğini şaşırmıt. sıkılmıt. tere• 
rniı bunalmış, tutulmut kalmııtı. Bu 

' ··b· · -t.ıealar hakkın· iki zıt Ye mu ayın mu d . d" '? 
da Padişahın fikri ne merkez e ı ı. 

. . b-·L---ye daha Acaba hancısı, za ,_...._._. 
.. _ .. ·· ;;.tü? lkiaini de be-mulayım gorunm_,. · . 

bir - ·· nciı ıuğeıımemiş, muhakkak ~. 
7 retihal mi bulmak, aramak ısbyordu. 

Sadrazam, kendi tahıi miitaleaııru 

hemen söylemekten çekiniyordu. Me
sele nazikti i baltayı tafa Ylll'll\a~, es
mayı üzerine sıçratmak ihtimatı var
dı. 

lıin muvafık ve münaaibi. Padi~hı 
ku!\İculandrnnadan, kiuıseyi kırıp ın
c iı:neden, tam mi.ni..sile suya sabuna 

dokunmadan sıyrılıp çı~~· -~unun 
için de kılı kırk yararak dtlfunup ta
~rnmak lizımdı. 

S d am au··ç bela bira.z nefes al-a raz . =-
mış ve müta1easını ferdaya_ arz_e~e~e
gini söyliyerek müsadeiaeruyeyı ıstır

hama mecbur kalmıttı. Merhum, bah· 
si geçtikçe, bunu yana ya.lala hikiye 
ederd i. 

Halil Rifat Pata merhum, ilim ve 
•, irfan itibarile Sait ve Ki.mil Paf&la~ 

ayarında. değildi. Maamafib kitabetı 
ve malümatı idariyeai İyi idi.. 

Vaktile Tunada, Mitat Paıa mer~a
mun valiliğinde maiyetinde, başmu· 

meyizlikte hulunmuı ve ondan çok 
şeyler öğrenmişti. Sonra kademe ka
deme terfi ederek mektupcaluklarda, 

mutasarnflıklarda, valiliklerde, .. Da_
hiliye Nezaretinde tecrübeler go~Uf 
"-1nnis ve sadrazamlığa kadar yuk-6-y· • 

selmi,ti. 

o-.~• P... f,o ... ı..n zeki idi; .Hünyazdıgı arızaıhuauaıyeae laer ıKı se .. 
lefleri sadrazamlann noktainazarla
rını ... teırih ve münakataya giritmeınek 
suretile zeki ve meharetiai göater 
mitti. 

Sadrazam, arizasmda, vaziyeti fu 
auretle tevil ve iı:ab etmekte idi: 

"Karibai ilhamı saribadım İntihap 
buyrularak akdemee tepdlli kiı..-e i
le Yemen Valilifine sönderileıı Hiise
yin Hilmi Efendiııia hini İzalnında ~e
rilen talimat ve mak_.....,....t dairesin
de bir müddet dalaa çallfata.lı: tatbi
k.atı nlmıdan alıaacak lletİceye cöre 
icabı dü~ünülmek üzere fİtndilik müt. 

ma&1; 

"Kariben tedarik ve izamı muk~r
rer ganbotlar vaaıtasile kaçak~ıgın 

'i ve gümrük vandatının zıya.1n .. 
men - iiaaİt ol 
dan korunması ve imkan m • ... 
duğu derecede abaliimahalliyenın 

hotnudilerine ihtimam olunmau hak
kında canibi e,refi mülükineden 
Hüaeyin Hilmi Pataya başkaca vesa-.. 

•. u··· muvafılo bezzmu yayı mahsusa ı.eınıırı 
ihtiyat olacağı.,, 

Zeminınde idareikelam ile Halil 
Rifat Paşa, fırtınayı atlatmıttı. .. 

iki mazul sadrazamın fikir ve m~
tak.lanndan birini kabul veya te.-vıç, 

balen sadaret makamını İJga~. eden ~t 
için pek hoı olmayacaktı. Bo3'.~e .. ~~ 
vaziyet kartısında Sadrazam kuçuk. do-

---'-b" Kendisi mevkii iktiduda ıken 
'~ . . . il ali memteketin siyaseti Te ıdaresı e .. 
kadar bir meselede başkalarının rey 

.. •-lealarını kabul ve onları tat· ve mu" h · · 
bik mecburiyetinde kalmak aysıyetşı· 

ken bir şeydi. . 
Mazul menküp Sadrazamların fı. 

kir ve mÜtalealann1n lr:abul Te:a ter. 
viçi de hayli manalı dü,ecekti. Saray 
ve Babıilli mahafilinde ardı arası gel· 

. k dedikodular çıkacaktı. Herkes mıyece . 
bunu, kendi dü,ünüıüne !öre tefıtr e
decekti. Abdülhamit, dedikodu çıkma
sından da korkardı. 

S nra, başka bir mahzur daha baş
göst~yordu. Reyi, fikri, mütaleası, 
kabul veya tervic olunan zah":. onları 
tatbik etmek için iktidar mevkii.ne ge-. 

tirilmesi icap ediyordu. 

Hic akılda yokken, durup duı:ur-

k L; de "tebeddülü sadaret., gaile-en .,,r v,_,. p 
si mi rıkacaktı? Sait veya rÜun..u &· 

şalar.bn biri sadarete g~_tirildiii:' tak· 
dinle Meclisi Ha• ta degıfecektı. . 

Sait veya Kamil Paıalar, tab'.". 
.a.::ı -.• .. 'ffl•"V\11 Jc,.ndi adamlarıoı 2e_tır· 
iUl<en oaş •ırrılarına mı uğrayacaktı? 
V el.bam, mütereddit olan Sultan Ha. 
mit, en hurda, en zayıf ihtimalleri bile 
&'ÖZ önünde tutarak vaziyeti ona gö .. 
re tetkik ·e muhakeme ediyordu. 

Halil Rifat Pa!anın ida.•ei maslaha
ta nygun ceTaltından Hünkar. cok mem
nwa olmuştu. Rifat Pata merhum u
ma ıii:ren zarnanr sadaretinde Lidis o .. 
lan pürüzlü meaeleleri hep böyle tatlı
Llıla ..,YUfl:urmuıı, sanıfturmanm dai
ma hir kulpunu kolaynu bulmuıtu. 1 f
te bunun için , s~ltan Hamit, miiprii
nileybi ''l.eoini ufurlu sadrazamım,. 
diye talkip Ye taltif etnı.İfti. 

- Arlıası var -

. Yarın: j 

MILLlYt:·ı" PAZARTESi JO TEMMUZ 1933 

_H_A_R_i~-_-ff_A __ B_ER __ L_E_R_ 
F ransanın siyaseti 
M. Daladier F ransanın 

devletlerle olan 
münasebabnı anlattı 
PARlS, 9 (A.A.) _Havas ajan-

sından bildiriliyor: . . 
M. Daladier, radikal ~ıyalıstler~n 

Vancluse'de verdikleri bir. zıyafe!te bır 
nutuk söylemiş, hükümetın malı cse_r-
. d bahıetmiı bu sayede haainerun 

rın en ' •-·· ··k "kt d düzeldiğini ve Fransız •UÇU ı ı_sa ı-

nm itimadının arttığını ı.a1 Y_de~m:,·ş. ve 
hükUmetin batka bir dev etin •f erı~ 
müdahaley~ hak.kı ~~clığı kanaatin
de olduğunu söyl~tır • 

M Daladier CencYrede Franıanm, 
Mac 

0

Donald ~ müzaker~. esaıı 
!arak kabul ettiiini, sulh ıııne M. 

~oosevelt'in itti:ndôni se:Yinçle kvtı
ladığını IÖylemiıtir. 

Fraıua Sovyet Ruıya tarafın~~ 
ileri sÜ..w.;.Üf olaa mütaam~n ıazrı 
hususunda elde edilen netıcelcr n 
memnundur. Sili.hları hın.kına konfe· 
ranıı için verilen tehir karan Franoıa ta
rafından yapılmamıttır. . .. 

M. Daladier aziz müttefiklerı Ku-
-k ın-f ile Be.lçikanın yardımlarmm çu 1 a .. r 

ne kadar kıymetli olduğunu soy ıye-

rek: . . .. 
"Dörtler misakında, dem.ı4tir, ona.-

yak olan büyük Ye lcomııu devletle 
dostane görüşmelerimize . devam ct-

k . b"yoruz Bu devlet ıle aramız me ıs · 
1 

lcl 
1 le S üren anlapmaınaz ı ar ... pe uzun 

açık kalmıtlt.,. . .. . 
F So--et ademıtecavuz mı-ranaız - ~ -1 • kah 

sakının büyüle bir eksed~etl~k. d U• 

lünü hatırlatan M. Dala .;~r \ 1 <::
lelin biribir1erine ata~ ıt~r e~ go~
dennelerinden ve İktisadı .muza. be~tdi" 
b 1 la dan mf'mnunıyetını ı r aş ama nn ..... 

. . Amerika ile de hükumet mev-mı§tır. d . • 
b taları kuV'l'etlen ırmege ve 

cbut ra ıl ••~amazhklan ortadan kal
azı an ay-·· 

dmnıya çalışıyor. . 
M. Daladier lngiliz ve ~ranıız sı
-ı . . Cenevre ve Pans ve Lon-yası ennın I . . k 

drada dostane münasebet ~rını .. a~
dederek iki devletin ekse':'yel ~u! e-

k b. . et aldıldarmı s.oy enuştır. re ır vauy 
---<>---

Merkezi Avrupa 
Meselesi _ ___._ 

Fransız Başvekilinin _Roma 
yı ziyareti söyl~nıyor 
PARlS 9 A.A. - Matm gazete

. . Rom' a muhabiri M. de Jou-
sınm .,. · ti" 

1,. d··n M Suvitchı ı zıyare vene ın u • . · 
İtalyanın Paris sefiri ~· ,. Pı~natti 
Custoza'nm l'v!· 1,>~l~d~_er ~ıya~~ 
yaklajmıt oldugu neticesinin çıka
rılmakta bulunduğunu ilave etmek 
tedir. 

Matin gazetesi M. Mussolinin 
müdahalesi üzerine Almanyanm 
eski protestolarından vazgeçmiş 
olduğunu ve Düçe'nin buna muka
bil Almanya ile papalık makamı 
arasında akdine çalıfılan kontra
tonun akdini kolaylıqbrmak için 
çalıfmıt bulunduğunu yazıyor. 

İçki yasağı kalkıyor 
Amerika içki hakkındaki 

karan tatbik ediyor 
y AŞINGTON, 9 ~.A_. -. M. Ro

osevelt içki memnuıyetının kald_ı
rılması için halka müracaat etm••-
tir. 
Hatırlardadır ki kongre içki ya

sağının kaldırılmasını kabul et
mitti fakat bu karar tatbik edil
med:n evvel 36 devlet tarafındatı 
tasdik edilmek icap ediyordu. 

Alabama demokrat liderine yaz
dığı bir telgrafta M. Roosevelt 
'öyle diyor: 

"Geçen sene kabul edilen de
mokrat fırka programının e_limiz: 
den geldiği kadar tatbik edılmesı
ni açıkça söylemiftİm." 

Silahsızlanma 

M. Henderson Paris ve 
Romaya gidiyor 

LONDRA 9 A.A. - M_ Hen
derson p~ertesi günü Parise gi-

decek, orada Fransız hükümeti er
kanı ile silahları bırakma konfe 
rans itlerinin bugü~ü vaziyetin 
hakkında görü.ecektir. 

Bu görütmeler neticesi memnu; 
niyet verici olursa, M. H~nd~rson 
un Romaya da gitmek nıyeti var
dır. 

M. Mussolini donanmayı 
teftiş etti 

ROMA, 9 A.A. - M. Mus5?1i~i 
dün donanmayı teftiş etm.ıştır. 
Yanında baş amiral Thaon _d_ı Re: 
ve! ve Bahriye Nazırı M.. Sınannı 
vardı. Ba,vekil "Pola" gemisine 
binmİ!, filonun ortasından geç-
mi.ti•· · . , . 

M. Mussolini oradan Astie yıne 
dönmüs ve Romaya gelmittir. 

Japonların ecnebi ~amuk
lanna boykota11 

BOMBA Y, 9 A.A. - Jal>?n sa
nayicileri tarafından ecnebı pa: 
muklarına kartı yapılan boy.kotaJ 
lıUftir. ·nım 2ıtiaf"~l"i~'H;"'1Hln~;'l: 
tan umum valisine bir istida ile 
müracaat ederek bilhassa Japon 
mensucat ithalatını hedef tutan 
yüksek günırük tarifesinin kaldı
rılmasını istemişlerdir. 

------------
Amerika 
Konferansta .. 

(Başı 1 inci ~ahifede} 
ettirecektir.,, 

D 
Rusyadaki sanayi heyeti .ve sefir 

Hüseyin Ragıp Bey gelıY,_orl°:r 
Kat'ı pro1eler 

MOSKOVA 9 A.A. - Türk sanayi heyeti Türkiyeye dönme~ tüz;l 
' l - H·· . R'""P Bey Je mezanen aynı re · ·· ·· ı uae ın -a· hareket ettcler. Buyuk .e ç ky hlıas heyet azası istasyonda ha 

hareket etti. Gerelr ~çı ue g.ekre ~u ral"kleri mümessilleri taralınJan te 
• "•r ve halel sunayı omıse r ı cıye ve ag. 

yi etlilJiler. .. M h t Af 8 .. aslahatgüzarlık uazilesini yap# Selaret mu•tefarc e me 1 • 

caktır. A.A - 7 temmuz tarihinde Türk sanayi h':>'~ti 
MOSKOV A, 9 : • al edilecek malların mali liatlen ıle 

mensucat labrikasına aı~ ile ı~eall ik hesaplan ihtiva eden kat'i pro let ue cihazlann kıymetıne mu 

ler teuJi eJilm~tir. / • eli.. ederken görülen isten Jolayı t~t 
Reşat Bey bu proj~ ~rİ tes t ""; nJan T ürlr murahhas heyetine k"! 

kür etmİf, Sovyet tef~'!-t a~ı ar~~ ktan bahset.mis ve So11yet projelf 
g~steri!_en le11lra~a.Je _ıstisn~~::~t m akinaları ile t~chiz eJ.ilmi~ ~(arı_ 
gore vucude getırıltnıf ve Y k T ··rkiye irin yüz agartacak bır 

b "L- k Rusya 11e gere u ~ . • R iil 
la n .... nın gere "ki • I b rilraya ait proıelenn Je cu m , 
sese olduğunu beyan ~~ 1 

na .. ~ mmeliyetle hazırlanacağı ümiJjııJ hasınsları taralından surat ve mu e . 

har eylemiftir. .. L h t. 1. e bir ziyalet verilmİf ve bu ziya/el 
....,,_ aLfam TurR eye ı fere ın • • k • l"'·'ı 
uun R • • ~ halıf sanayı omıser '"' ı Türkiye büyük elçi.si ile harccıye ve agcr ve 

mümessilleri /ıazcr balunmuftur. 

T. D. T. Cemiyeti Umumi Merkeı· 
Heyeti dün toplantı : 

. RA 9 A.A. _ T. D. T. Cemiyet~nden;. . . 8' 
ANKA_ 'k h ti bugün reisi maarıl vekilı Dr. Refll Ga~!' /.' Umumı mer e:ı: ely e L kollar.lan ve tl••arıtlan gelen kagıt' . · ı·· · altında top anaraR "' -.. · • yın reıs ıgı b" . . . ı- "L go""rülen kararlan 11ermıstir. .. _ _. · "s her uı ıçın ayıR l · __ L e 

go;oaen geçınnı., . t 14,30 Ja telrrar top anaCUR v 
Umumi merkez hkeyetı. yarın ~~ ~ gelen karsılık/an gö:ı:Jen geçi ket sözlerine klavuı; omısyonun . 

ye Jevam edecektir. 

İkinci müsabakaları da'.' 
Bulgarlar kazandılar 

Son dakikaya kadar tasnifte 
bizim zabitlerimizdi .• 

birin 

.e.ctuu.}ert •K•tıCil Ye son ceRliıl t~r• oıni 

Taksim stadynmunda IKzim süvari za
bitlerimi:ı:le yapldar. Havanın öğleye 
doğru hozması ve devamlı bir yağ"mu
run baıla.masına rağmen, h~lkın atad. 
yomu doldurma~•; hinicililt sporunun 
memlekette ne büyük bir alaka uyan. 
dırdığm,. en kuvvetli bir delil sayıla
bilir. Filhakika, yağan yatmurun bu 
müsabakaları tehir, •'hep olacağı ka
naati bir kı11m spor meraklılarının stad
yoma gelrnemelerini mucip ohnuıtu. 
Böyle olmakla beraber,• bugün •ladı.n 
yalnız üstü kapalı yerleri değil, hat-

v ... ı- &.ômilen camur halinde ir aı11 a•uı ~ tı4 .ı« lkU..t.11.1 "' 

Türk _ Bula-ar zabitleri bu y,.ffe. 
rağmen muvaffakıyetli bir mü;,ı 
yapmıtlardır. Hallan bu kadar 1 
muhalefetine rağmen gösterdiği ' 
ıayaru takdirdir. 

Müsabaka neticesi ıöyle olmof 
Müsabakaya her iki taraftan ıı 

atlı İflİrak elmit, Türk ve Bul&'• .. 
dan 2 fer zabit m-sabaka harici 
mıftır. Türk ekipinden gire ıl. 
aldıklan c.e~ yekıinu 173, Bulr"lir 
kipinden girenlerin aldıldan cw • 

Intellicens servis -nasıl casus yetiştirir 
-1-

Tam çelrirJelıten yetiftiriliYor lar ! - Belrta,i Der11i,i Mi.ter 

1 Herbert. - Babuili tettüıne kale mi ~mümeyyizi, kaybola11er-
m~! ~ 

Matin g&lleteai, misakın imzum 
dan ve yeni Framız aefiri Romada 
vazifesine hatJadıktan sonra M. 
Daladier'in Romayı ziyaret etme
si ihtimalinden bahsetmektedir. 

Gazete bu aeyyahatin merkezi 
Avrupa mesele.üne teallUk eden 
müzakerelere doğrudan doğruya 
giri~ilnresi ile alikadar olacağını 
ilave etmektedir. Yugoslavya ile 
ftalya arasında daha •imdiden 
Sovyetlerle Küçük İtilaf devletle
ri arasında aktedilmiş olan misaka 
benziyen ve Adriyatilı:e ait olan 
bir ademi tecavüz misakı için mü
zakerelere girİfmİ• olduğu ri•ayet 
olunuyor. 

Alhn ölriffüne bağlı Jevletler 
PARIS, 9 (A. A.) - Paralan albn 

ölçüsüne baflı devletlerin mümeuil
leri araamda Pariste dün yaptlan mü
:zakereler neticeaiode teknik bir ınu. 
ka•ele İnızalannu,ıır. 

Müzakereler Fransa, lngiltere, A
h'lerika v.a. Y.a. &raarnda yapdan görii§ 
melerden aonraki beynelmilel para va
ziyeti etrafmda olmuıtur. Billıaasa pa
raları müatakar devletlerin apekülasi
Yonlara k&rfl, albnın serbeatçe müba
delesini temin, beynelmilel itiınadı ye
niden te-aia ve tediy.at rnuTa:z:e:nesini 
devam ettirmek meselesi mevzuuba .. 
lıU olmuftur. 

ta yağmura maruz tarafları bile hınca 
hınç dolmuftu. Y ağınurdan kaçacak 
yer bulamıyanlar, müsabakaları seyret
mek için ıslaıunayi bile kat.ul etmişler
dir. 

Hakem heyeti edô~i cibi süvari mü .. 
fettiti Mirsel P114&nın riyaseti albnda 
teşekkül etmi, bulun11yord11. Hakemler 
için yapılan yer, yafmur dolayısile ter-
lcedilmiı ve hakemler müsabakayi bal-ı 
konun albnda hazırlanan mahfuz bir 
yerden takibe mecbur kalmıtlardL Yal
n1z mania koınia.erlcrile .bonometrör yüz 
batı Fikret, Tİİ7.bafı Ekran Rüıtü ve 
Fuat Rüttü Beyler ıaliada bulunuyor
lardı. 

kıinu 200,5 tur. Bu •ııretle Balı"lr 
kipi 27.S nu-..., dalı.a fazla ceza 
vanı alını§. Taınife dahil olaııl 
dan mükif.ıı alan zabitler sırasile f 
!ardır: 

YÜzbatı Dorr-ciyef Bey, yiil;
2 JI Cevat Bey, yüzbqı Laluıraki ',ı: 

ınüliznn Sıaina Bey, yüz!oatı Semai ' . 
birinei ınülizım Eyüp Bey, l>irinci ~u 
lizmı Cenıt Bey. lu 

Sporcuları davet 

Genç Türkiyeden ispanya 
Cümhuriyetine selam .. 

Dün Darülfünunda bir tezahür yapıldı 
ve 300 kişilik bir çay verildi 

Şehrimizde rni..,fir bulunan lapan- ı 
yol Darülfünunu talebeai dün saat 14 
le darüJfünunu zİ)'aret etmiılerdir. 
Misafirler darülfünunda -İn vekili, 
fakülte reisleri, bocalar •e l:r çok 
talebe tarafından kal"fılaıımıılardır. 
Misafirler eYveli. darülfünunu gezdik 
len ıonra kabul salonunda bir mera
•im yapılmıttır. Meraaime Esnin •ekili 
Dr. Te-rfilc Recep Beyin fnuuızca aöy 
!ediği bir hitabe ile batlaDftUfbr. 

Türtı: içtimai hayatmda yapıla.o tebed
dülatla memleketiniz Avrupai bir tip 
almıtbr. Bu büyük telci.mülü Tiicuda 

Bir tek.ip 
ROMA, 9 A. A- - F ransanın 

Atriyatik denizine ait bir ademi 
tecavüz misakı akti için ftalyaya 
tekliflerde bulunmuş olduğuna 
dair ecnebi menabiinden sızan ha
ber salahiyettar mahafil tarafın
dan tekzip edilmektedir. 

Mukavele metnini alil:adar devlet
lerin müdafaası için müşterek bir $er .. 
maye tesisini kaydediyor. 

Pek tabii olarak bu mukaveleyi tat. 
bik için kullanılacak vasıtalar gi7.li 
tutuluyor. Çünkü maksadı spekülaai
Yonlara mini olmaktır. Bununla bera
ber, fU SÖy)enebi!ir lci bu Vasıtalar •pe
külaaİ)on hücumlarına kartı bir mü .. 
dafaa olmakla beraber. paralan dü~ 
kün devletlere karşı altın esasına bağ. 
lı kalan devletlerin hücum edebilme
lerine müsait bir mahiyette değildir. 

Müsabakalara um saat on altıda 
batlanılı. H .. ıı. binicileri" haı•eketleri. 
ni büyük bi• alaka ile talı:ip ediyor; her 
atlayış aeyircil..- Üzerinde geniş bir he
yecan dalgaıı uyandırıyordu. 

ilk kofuyu yüzbaıı Cent Bey YaP-
lı. Onu takiben bir Bulrar zabiti koş. 
tu ve bu sıra, müuhakaların nihayeti
ne kadar devam ~tti. 

Müsabakaların neticelerini kaydet
mezden evvel, büyük bir sportmenlik-
le iki tarah da alkıılayan balkın bu spo-
ra ka11r o:österdiği rağbet ve derin a
lakayı IÖyJemek icap eder. Bu a\aluı. 
nın biniciJik sporlarının itis-i İçin çok 

er 
Iatanbul ffalkeri Reislifnsden: . 
Ruıyada yapılacaı. maçlara itıf 

etmek üzere Türkiye Halk.,,,lerini ıı,. 
silen gidecek futlıalcii, gÜl"efÇi ve • 1 .• 

letleı-imiz bacün saat 18 de Galata ıtnu 
tunından kalkacak vapurla ha;..ır.ıı, 
edeceklerdir. 

Halkmne ve diier lotaolıul •f 
teşelrkület"ine menıup sporculann J 
daşlannı uiurlamalı: Üzere hazır t 
lunmalan rica olunur. 

Amerika ve altın blok~ 
NEVYORK, 9 A.A. - "NevYq•bk 

Heralt T ribune" gazetesinin yr:~ 
dığına göre, Amerika, alhn br.'. ~ 
ku yapan devletlere kartı sağ~~·· 
bir te,riki mesai hususunda tn/.v"' 
terenin yardımına aüveneııı'*•i 
çünkü, lnriJiz ihracatçıları dol1 • • 

rın düfnıesinden çekinınekted1 , R 

Tevfik Recep Bey, hitabesinde, bu 
ziya.relin iki dost memleket araamda-
ki rabıtayı takviye edeceiini, iki ilim 
muhitini biribirine daha ziyade yalc
laıtırdığını söylelllit. yeni tetelckül e
den genç lapanya Cümhuriyeti Hüku
metine lıtanbul Darülfüounuııun se
lftmJa.rmın ibliim.ı rica tmiJtir. 

Müt-kıban lapanya Darülfünunu 
Edebiyat F akülteai Reiai M. Carıçiyo 
mukabele ederek güzel bir nutuk ıöy 
lemittir. M. Cariçiyo bu nutkunda 
ezcümle demiıtir ki: 

- lstanbulda hayalimizden geç.mi
yen bir hadise ile karıılathk.Burada 
modern bir Türk Darülfünununu ziya
ret etmek bizi çok mütehassi• bıraktı. / 

getiren büyüklerinizi hürmetle selim 
lanın. 

"Biz de •İzleri ispanyaya davet et
mekle feref duyuyoruz. Türk Cümhu
riyetinin bu iadeiziyareti tarihin ana. 
nelerinden beri sürüp gelen dostluk ve 
samimiyeti takviye edecektir.,, 

Bu nutukları fiddetli alkıılar takip 
etmiıtir. 

----o---

Avusturya-Macaristan 
LONDRA, 9 A.A. - Emin bir 

yerden haber alındığına göre 
Londra iktısat konferansında A
vusturya murahhaaı M. Schuller, 
Macar heyeti murahhasasrna Avus 
turya Macaristan gümrük birliği 
teklifi yapmıfhr. Bu teklif derhal 
Budapefteye bildirilmi~tir. 

Sabık petrol kralı 93 
yaşında 

NEVYORK, 9 A.A. - Daima 
dinç ve nikbin, sabık petrol krah 
John Rokfeller, dün bir aile 'bay
ramı yaparak, Poccantico Hills'de 
evinde doğumunun 94 uncu senesi 
ni kutlulamıttır. 

İtalyan tayyareleri 

Bundan aonra misafirler, kendileri 
için baı:rrlanan otomobillere binerek 
köprüye gitmiılerdir. Kö1>rüden huıu
ai tutulan Şirketibayriyenin 53 numa
ralı vapuruna binerek Trabyaya git
miflerdir. Trabyada Tokatlıyanda şe
reflerine verilen 300 kitilik çay zi
yafetinde hazır buluıunuılardır. Ziya
fette ..,mimi haabühaller yapılınıı, gü 
zel saatler geçirilıniıtir. Ziyafetten 
sonra vapurla Boğazda küçüle bir ge
zinti yapılmış ve ayni vapurla köp
rüye dönülmü~tür. 

ispanyalı misafir darülfünunlular 
latanbulda gördükleri hüsniikabulden 
fevkalide mütehaaJis olduk!a.rınr söy
lenlİf)er<lir. 

NEVYORK, 9 A.A. - Hava iyi 
olmakta devam ederse İtalya tay
yare filosu bugün •afakla beraber 
fzlandada Reykjaırk'dan Labra
dorda Cartwrıght'ye ~itmek üzere 
h~valanacaktır_ 

Tebliğ 
PARIS, 9 (A. A.) - Paraları altın 

ölçüsüne baflı devletler miiıneaailleri 
tarafından Fı·anaa Bankaaı merkezin. 
de yapılan bir toplantıdan sonra bir 
tebliğ netredilmittir. Bu teblifde şöy
le denilmektedir.: 

"Noktainazarlann kar§ılaşması ne· 
ticeainde, alhn ölçüaüne bağlı Ye bu
günkü ölçüyü muhafazaya laraftat 
devletlerin beyanabna pratik ve ttı.,, 
bir tesir vermek huauıunda kullanıla
cak vasıtalar Üzerinde lam bir anlaı
ına olmuıtur. Temsil edilen devletlf" 
rin Merkez Bankaları, konuıulan u
siiller dairesinde, kararlattınlan tek
nilc visıtaları derhal tatbik edecekler-
dir.,, 

/ngilterenin vaziyeti 
LONDRA, 9 (A. A.) - Sabahleyin 

M. Bonnet lngiliz diplomatları ile le· 
masa geçti. lngilizler altın ölçüsüne 
bağlı devletlerin iştirakiJe konferans 
işlerine devam arzusunda olduklarını 
bildirdiler. 

M. Bonnet bundan sonra, bir kaç 
aaat istirahat etmek Üzere, Oxford'a 
gitti. 

ümit verici bir alamet olduğu muhak
kaktır. 

Bu aeferki müsabakalarda hayvan 
bir defa koıacalctı. Bqrıa mukabil ma
ni ~dedi dokuzdan on befe çıkanlııut 
ve irtifalar biraz fazlafatmıtlL Bu iti
barla dünkü müsabakalar Bulgarlarla 
yaptığımız temasların en 1nühlrmnini 
teşkil ediyordu. 

Son dakikaya kada• zabitlerimiz bi
rinciliği ve ikinciliği muhafaza ediyor
lardı. Fakat en son kof8.D Bulgar za
biti yüzhatı Doıırramanciyef koıuyu hiç 
hata yapmadan bitirmeğe muvaffak ol
du ve birinciliği kuandL 

Umumi ta_,nif ıudur: 
Birinci Bulgar yüzbatıu Doırrımıan

ciyef, ikinci yüzbatı Cevat, üçüncü 
yüzbatı Lakaralö, dördüncü ıniil.izım 
Saim, beşinci yüzbatr Şen.of, albnc:ı bi
rinci müli.zım Eyüp, yedinci mülizım 
Cevat Beyler. 

Kazananlara mükafatlarını bizzat 
Mürsel Paşa verdi ve müsabakalar bu 
suretle neticelendi. 

-\< "' • 
Sipahi ocağından: 
Türk - Bulrar •Üorari zalıitleri a

rasındaki mani atlama. nıiisabakast hız
lı ve devamlı bir Y•imur altında ya
pılmışbr. 

ler. ıa 
Bu gazete Almanyanın altın lı~ ·· 

ku getirmek ihtimalini de yazı.)'l.•;d 
Buna mukabil Japonyanın Arııeı'.:ii 
kaya yardım etmek ihtimali ~.ı ... 
dır. Japonya Amerikadan çok pi 
muk almaktadır. Ve yen'ın dütıJI' r;, 

ai sayesinde Çin ile Hindistan l"ı~;~ 
yasalarında lngiltere ile çarpıfı;ı •• 
maktadır. -tük 

\t;tta 

•• Hitler papaslan affetti •F•• 
BERLIN, 9 A.A. - Papalık il' 

•tnat 

muahedenin Romada imzalandı~ 
nı haber alır almaz bafvekil Hitli f . 

siyasi cürümlerden tevkif edil_~' : b• 
olan bütün papaslar için af ıl~- L: 

etmi:ı ve siyasi mahiyette olmıys~ Ü 
dini te!kilatın tekrar yapılmasıı>' o i." 

müsaade etmi,tir. 
1 
~"j 

1 J( 
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Musaddak fuhuş • 
ır 

~-Ş-E-H~İ_R_H_A_B_E_R_L __ E_R_I_. -..., ıl FL':d~~~ 
1 
Tür~ gençlerinin ve erkeklerinin 

ıv enmıye karıı gösterdikleri alaka· 
ızlık içtimai bir mesele halini alma· 
ta b~Jadı. 

I!ahiliye Vekaleti metre• hayatı 
ıeçıren, Noter mukavelesile muvak· 

üzercat rabıtalar tesis eden çiftler için bir 
treııl~~rarname neıretti. Buna nazaran 

a ha~o~e gayriresmi izdivaç mabiyetin
LJ ıe ': ınukaveleleri Noterler tasdik et· 
ııan nıyecelı:ler. 

Almanyada hararetli nüfus merak
yapl~lannın çocuksuz ailelerin bayatını 

me§nı fuhu1,, telakki ettikleri bir za• 
yetifll"anda bizde resmi izdivaçtan kaça-

• ile ·ak böyle mukaveleli fuhut yapanla-
• rotı'"!' artması dikkate ıayan bir mesele-
ı P ır, 

Erkekler evlenmekten çekiniyorlar. 
t teşl . Niçin. ldeaJ kadın bulamadıkları 
e kafÇ•n ıni ? ! 
ojeli M~ınl~ketin içtimai vaziyetini §ÖY· 
olcııı ı . ~ır gozden geçirmek bunun sebe-
• · .. ıını anlama~a kafı'd' 
r nıtl' He d ~ ır. 

··~ r şey en evvel bir erkeğin haya-
mt.ı. ına karışan kadının dünkünden da
'J"ııııa ı ı masraflı olmasını kabul etmek la

~ımdır. 

• ·yaft!J Bugii~~n kadını cemiyet hayatın-
ı • r.ıı a D1evkü olan bir kadındır. Böyle bir 

r uıı ıadın ı··k b" 
u • ır otomobil gibidir. 

. En Pahalı boya en pahalı yağ, en 
ıl' marka benzin °ve en lüks yedek e ~>arça1arı ister. 

Otomobil binnefis bir lükstür. Fa· 
cat ODlıln aaıl masrafı accea.soin'lann .. 
ladır. Kadın da a d ynıdır. BugÜnÜn 
•a. mı zarif bir kadındır. Bu kadının 

'.
. dlogaz m. a.rafı du'"nk'" .. p il unun aynıdır. Fa-

• ·ııı•at ':lbıa~, Podra, h 
ag r;:arpbın,_ . amenıa ves ... 1oya, çamaıır, is

........ re gibi accessoirs' 
rı ıtip tükenmek b"I 

k ~ f 1 miyen bir ve .. asra listesidir ki k" 
•.-.k· ye unti bulmak eçw··· anı yoktur. 

Bugünün erkegı"n' 1 resmi izdivaçtan 
ıaçıran oebeplerde b" . 
·ıın. n ırı budur sanı-

-~~ci bir meseley 
ühım oha gerek. e gelince ve daha 

k Bugünün genç kız-
.. n .. er ~kler için pek itianada tayan 
onınmuyorlar. Salın 

e artisti gibi bo
anan, ana ve baba baskısından u 

:ak sinemalara, pla ·ı · · k k J ar~ gıden, genç 
.r e arkadaılarile g t 
cızın hayır) b' ezıp ozan bir 
1 

1 ır ev kadını olacağcn. 

a a: e~~işe ediliyor. 
uırunkü genç kı k k 

da böyle -k la"uzın so a baya
n 1 .. - _hali oluıuna rağ-
en ev enince ciddıleıeceğini ümit 

·tmeanek belki bir hatadır. Fakat 
:'0r '~~~e insana en seri karan verdi· 
~ gonınüıtür. Bu 
O'keklerin bö I itibarla evlenecek 

• k . . Y e hayat geçiren kızla-
ıJ1 •t'Jı ıtınıataızbk göatennelerini 

ııazur llÖnnek ı-
Valı: . lr azınıdır. 

. ıa afes arka amda yetqmeıi 
"" genç kıaın ahlaki için miyar ·ola
maz, ~aka! bu tekil bir sokak haya

d• . ııeçı..,.n kızın nıük 
• ır ev kad 1 emme! ve sadık 

yağı'e mÜ§küıd~ 0 acağuu temin ebnek 

ü;..l
1 

Mesele .. ~ terhiy . 
esı nıeaelesidir. 

--:~---...... D 
Burhan CAHJT 

Köstenceye gitti 
JZ Otomobil yoll•~--

ı<ere lırimiz - ....... ı tefti§ etmek Ü· 
. l,e• .. ~ egelen lıııgiliz Turiıııg klü-

.,ıP.:ol>ille Köı:..,ey"!; Bradley, dün oto-
11 B dl hareket elmi*"-. 

l,,ılir·. ra eye kızı da .~ 
refakat etmekıe

ce:ıJ M 
lgıllray.; ~rdadley, Parise uğrayarak Lon

gı ecekıir. 

oı.J Çekoslovak muallimler 
ile f,_ Çekoslovakyaclan -L-'-'-

""' erkek ve kadın ,,;.....-imize 50 ka-
y jjl. Çekoslo"akyalı m uallim gelmiıtir. 
..ızek B uallimlere M. Fran-

• ~-ı- ~enek İsminde bir zat refakat 
r ···M.<ed~r. 

cİ 'ııu..ı~lerimiz 300o azası olan Brno 
Su Cemi er Cemiyetine mensupturlar. 
ene ec,!,~ 1925 •eneaindenberi her 
er tip -~ .1 

1 memleketlere seyahatler 
~ı Jnektedir 

~"' Yeni sefir. bekleniyor 
• ti Am ·k 
0 ~i hild~ adan lotanbula hareket etti-
~ ı'nüırıii~~.ı~ Yeni Amerikan sefirin.in 
8;.,lıa.tına · . 1 Pertembe gÜnÜ muvasa-

j L- ınt~ ~l~kt~ir~ 
1 

j Oı BB.nkasından alınan cenelclir) 
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Ekonomi 

Fındık! 
Bu sene istihsal vaziyeti 

ne olacak? 
ihracat Ofisinin aldığı ilk haber· 

!er 1933 aenesi dünya fındık mahsu· 
lü geçen seneye nispetle oldukça nok 
san olacağı merkezindedir. Gelen ilk 
malumata göre fındık istihsal eden 
memleketlerde, ispanya, ltalya ve Tür 
kiyede, vaziyet ıu ıekilde tahmin e
dilmektedir. 

İspanyada bu sene fındık mahsulü
nün az olacağı ve geçen sene istihsa
l& bnrn üçte birini gefmiyeceği tahmin 
ediliyor. Geçen seneden kalına bakiye 
!erin ise yeni mahsule kadar elden çı· 
karılacağı ümit ediliyor. 

ltalyada da kezalik bu sene fındık 
mahsulünün geçen seneye nispetle az 
olacağı tahmin ediliyor. Alınan ha
beriere nazaran Sicilyada bu sene 
hndık rekoltesinin mühim nispetle 
noksan olacağı tahmin ediliyor. Ge
çen şene bakiyesinin de yeni mahsu
le kadar sablacağı kat'i addediliyor. 
Roma ve Napoli fındık rekolteleri de 
geçen seneye nispetle az tahmin olu
nuyor. Buralarda geçen seneden kal
ma bakiye yoktur. 

Memleketimizin bu seneki fındık 
mahsulü de ilk haberlere göre orta 
miktarda tahmin ediliyor. Geçen •e· 
neden kalan az bakiye de yeni rekol
teye kadar elden çıkarılacakbr. 

Dünya fındık islihsalabrun bu va· 
ziyeti karşısında bu sene fındıkları· 
mızın iyi fiatle aalılacağı ümit edili
yor. Şimdiden talepler olduğu gibi a'. 
livre satışlar da yapılmışbr. Halbukı 
geçen şene alivre satı§ oJmamıfb. 

Bidayette 40 kunı§olan ve hatla bir 
aralık 35 kuruşa kadar düşen fındık 
fiatleri bugün 65 ile 70 arasnıdadır . 
Buna nazaran fiatlerde yÜzde elli bir 
fark vardır. 

Japonya tütün alacak 
Japonya tütün rejisi, bu ıene mem

leketimizden hayli miktarda tütün a· 
lacaktır. Alınacak tütünlerde aranan 
evsaf, alAkadar tacir ve zürraa bildi .. 
riJmiıtir. 

Yerli pirinçler yükseliyor 
Yerli pirinç fiatlerinde hafif bir te

reffu görülmektedir. 
Ahiren gümrüklere gelen ve taka

sa tabi olduğundan ithaline müsaade 
edilmiyen on vagon kadar pirincin, 
alakadar tacirler tarafından vukubu
lan müteaddit teşebbüsal üzerine bir 
defaya mah us olmak üzere takas 
haricinde imrarma izin verilmiştir. 

Amerikalı mütehassıs 
Ticaret Odası, lsıanbulun bir aene

lik ikbsadi ve ticari vazyeti hakkın· 
da bir rapor hazırlamaktadır. Diger 
vilayetlerce de hazırlanacak olan bu 
raporlar Anıeri~alı j~tısal n:ıütehassı
sı Misler Hine• e venlecektir. 

Amerikalı mülehaaaıs, dün bazı ta· 
cirlerimizle göriişmüıtür. Bugiinlerde 
lıalyaya !Pdecek ve lktısat Vek!li~i
zin avdetinde o da memlekelımıze 
dönecektir. 

Ağustos kontenjanı 
lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğü 

ağustos ayına a,it ls!anbul.a . mahsus 
kontenjan tevzıat lıstelennı tabı ve 
neırettirerek gümrüklere tebliğ ebnİ§ 
tir. 

Kı•• h•b•rl•r 

M. François şehrimi-ı:de 
Filistin, Mısır ve Yunanistanda sulh 

ve •ilablan bırakma fikirleri etrafın· 
da konferanslar veren maruf Fransız 
gazetecilerinden M. François dün ıeh
rimize gelmiştir. 

•
0 Sami Bey döndü. - Uyuıtunı

co maddeler inhisarı müdürü 
Sami Bey, idare kadrolannı Anka
raya götürerek tasdik etıirnıiş ve dün 
§ehrimize avdet ebni,tir .. 

* Y alovaya tenezzüh. - Şehrimiz 
Fransız kolonisine mensup bazı kim .. 
se]er önümüzdeki cuma günü Yalova
nm Çınarcık köyüne bir vapur tenez· 
zühü .tertip etmişlerdir. 

::: Yunan mektep gemisi. - "Aris,, 
ismindeki Yunan talebe gemisi 12 
temmuz çarıamba günü limanımıza 
gelecektir. 

"Aris,. limanımızda dört gün kal· 
dıktan sonra Karadenize geçerek 
Köstence ve Vaırnayı ziyaret edecek
tir. 

Vapurlara kıymet takdiri 
Hususi vapurlara kıymet takdi

rine memur komisyon, dün de Er
zurum ve Saadet vapurlarını mu
ayene etmiştir. 

ll••rlfl• 

Lisan kursları 
Profesörün usulü bütün 
mekteplere kabul edildi 

Erkek Muallim mektebinde lisan 
hocalarına usulütedris öğreten müte
hassıs Dr. Feurcetı'in lisan tedriai hu
susunda bulduğu uslıl Maarif Veka
letince bütün lise ve ortamekteplere 
kabul edilınittir. Bir ay devam ede. 
cek olan kursları miiteakıp bocalar, 
Dr. F eurcett'in usulünü mekteplerde 
tatbik edeceklerdir. 

Bu usule göre orlamekteplerin her 
üç sınıfında da talebeye bir ıenede 
500 kelime öğretilecektir. Li•elerin 
birinci sınıflarında da 500 kelime öğ. 
retilecektir. Bu dört sene çinde tale
be kendiliğinden de ayrıca 500 keli
me öğrenecek, neticede dört aene ni .. 
bayetinde 2500 kelime öğrenmiş ola
caktır. 

Lisenin son iki sınıfında ise talebe 
öğr~ndiği keliineler, ve higat ianesile 
tetkik ve tetebbua baılıyacaktır. 

Yapılan tetkiklerde fazla zekalı bir 
talebenin bir kelimeyi öğrenmesi için 
iki defa tekrar ebnek lazımgelmekte
dir. 

Mutavassıt zekida talebeye ise, ya
ni'muallim bütün sınıfa bir kelime öğ
retebilmek için, o kelimeyi bir sene 
içinde 14 defa tekrarlaması icap ~t
mektedir. 

Muallim mektepleri 
Dünkü Son Posla gazetesi muallim 

mekteplerinin lise haline kalbedile
ceğini yazıyordu. Bu yeni bir haber 
değildir. Bir sene evvel gazetemizde 
intişar ebniştir. 

Muallim mektepleri programların
da tadilat yapılmış ve beş seneden 6 
seneye iblağ edilmiıtir. Bu sebeplen 
dolayı bu sene muallim mekteplerinin 
mezun vermiyeceğini gene evve]ce 
yazmııtık. 

Galatasaray izcileri 
Peştede toplanacak olaıı büyük İz· 

ci jamboree'sine iştirak ebnek üzere 
Galatasaray izcilerinden 30 kişilik bir 
kafile ayın 27 sinde şehrimizden ha
reket edeceklerdir. 

lzcirler avdetle lıalyaya da gide
cekler Viyana, Napoli tariki ile lstan
bula döneceklerdir. 

Peıtede toplanacak Jamboree'ye bü 
tün dünya izcileri İştirak edecek, ta
nışma merasimi yapılacaktır. 

Poliste 

Mahkem•l•rd• 

Şoför Nuri 
Komiser Mucip Beyin 
kurşunu ile mi öldü? 
Kumlıapıda şoför Nuriyi öldünnek· 

ten ıuçl11 Komiser Mucip Beyle bekçi 
Adilm muhakemelerine dün ağırceza
da devam edilmiıtir. 

Jbbar mektubunu kendisinin yazıp 
yazmadığı sorulmak üzere getirilen 
avukat Cemil Refet Bey ihbarnameyi 
kendisi yazmamı§ olduğunu söylemit· 
lir. 

Bundan sonra şahitler dinlenmiştir. 
Şahitlerden bir tanesi Nuriyi lMucip 
Beyin vurduğunu, Nurinin ağzından i
şitıiğin.i bildirmiı, diğerleri de görme
diklerini söylemişlerdir. Muhakeme 
gördüğünü söyliyen şah.idin diğer ta· 
bitlerle muvacehesi için 6 ağustosa bi
rakılmıttır. 

Hıısusi hastahaneler 
Ticaret odasına kaydolmadıkları j. 

çin oda tarafından aleyhlerine dava i
kame. edilen hususi hastanelerin muha
kemesi Sultanahmet sulh mahkemesine 
intikal etmiştir. Bu muhakeme ayın 15 
inde yapılacaktır. 

Rüşvet davası 
Adapazannda Hüseyin isminde bir 

kaçakçıdan rüşvet almaktan suçlu kol· 
cu Raşit ile rü§vet vennekıen suçlu 
Gürcü Hüseyinin muhakemelerine dün 
devam edilmiştir. 

Rüşvet zabıt varakasını yapan ffil. 1 
mi cavuşun şahit sıfatiyle celbine lü
zum' gorülmüş, muiıakeme bunun için 1 
başka güne bırakılmıştır. ı 

Esrar kaçakçıları ı 
E .. ar satmak ve kullanmaktan suç

lu Leon ile 73 yaıında lranlı Hüseyi
nin muhakemeleri dün yapılmış, yaka
lanan esraclann miktannın tahkiki i
çin muhakeme batka güne bırakılmış
tır. 

Limon kralının davası 
Limon kralı Diyamandi efendi ve 

rüfekasının muhakemelerine dün güm
riikteki ihtisas mahkemesinde devam 
edill)liŞ lxlzı makamlardan sorulan bu
susata 'cevap gelmediğinden muhakeme 
çarıaınba gününe bırakıhmşbr. 

Diyamandi Efendinin Adliyedeki 
ihtisas mahkemesinden giimrükıelıi ih
tisas mahkemeoine havale edilen ve 
gümriik ihtisas mahkemesince rüyeti 
red1"'4ilen diğer davasına ait evrak, 
mercii tayini için mahkemei T emyİze 
göndei-ilmiıtir. 

1 rı 1 

Bir yankesici şebekesi 
Tramvayda para , çarpanlar yakayı 

nasıl ele verdiler? 
Evvelki gün Galatada tramvay için

de mühim bir yankesicilik vak'ası ol· 
eroini nereden aldıklan tahkik edili
yor. 

muı ve zab.ta bir ıebeke halinde çalı- Esrar içerlerken 
şan yankesicileri yakalamıştır. Vak'a 
şöyle olmuıtur: Edirnekapıda 2 numaralı evde olu· 

Fransız tebeasınclan M. Corci ev- ran sabıkalı· Şükrü Ahmet Tahoin, 
velki gün Beyoğluna tramvayla çıkar· Yorgi, Muharrem e;rar içerlerken ya-
ken, Şithane yokuşu başında tramva· kalanmıılardır. Uzerlerinde esrar da 
ya üç kisi daha binerek M. Corcinin bulunmuştur. ' 
yanında ı:.ir müddet durduktan sonra Sahte paralar 
üçü de tramvaydan atlamışlardır. 

Bu serada M. Corci bilet almak için Sahte 10 ve 25 ku~uklar tahkika-
cüzdanmı çıkarmak iılemiı ve elini bna devı\m edilmektedir. Darphaneye 
cebine sokunca cüzdan.ile paralann a- göndel'İlen 10 ve 25 kuruılukların sah-
şmlmış olduğunu görünce derhal te old.,klan teshil olunmuştur. 
tramvaydan in..,.ek polise ınüracaat et- Halen sürülmekte olan paraların es-
miştir. M. Corcinin ceplerinden çalı- kiden sürülmüş ,altle yirmi beşlikler-
nan paralar !500 frank. 8000 drahmi den olup olmadığının anla~ılması için 
35 TÜ!'k lirası ve 180 Arnavut evrakı eskiden ele l(eçirilen ıru1kinel..,. darpha-
naktiyesidir. neye gönderilerek bu sahte paralar tet-

Zabıta derhal tahkikata başlamış ve kik edilmiştir, 
yankesicilerin .abık~lı Mariça namile Neticede yeni sahte paraların yeni 
tanınmış Koco ve arkadaşı ıcıene sabı- makinel..,.Je yapıldığı anlaşılmıştır. 

katılardan Kasımpaşalı H .. lil olduk- Ag" abeyisini vurdu 
lan anlaşıllDlştır. Halil ile Koço yaka-
lanmışlardır. Ayvanaarayda oturan Cemil ve Şa-

Bunla~ verdikle<i ifadede M. Cor· ban i•imlerinde iki kardeş evvelki gün 
cin.in paralarım kendileri çalmayıp di- kavga etmişlerdir. Şaban, Cemmn a

ğabeysidir. Bir müddettenberi bu iki 
ğer arkadaşlan gene sabıkalılardan 

kardeş arasında kıskançlık yüzünden 
lhsancn aşcrdığııu ve parayi çalarken devam etmekte olan geçimsizlik evvel-
kendilerinin llı•ana yardım ettiklerini ki gün kavgaya dönmüş ve Şaban, Ce-
söylemiılerdir. Bi!' müddet sonra zabı~ mile bi• kaç tokat vurmuştur. 

ta ihsanın da saklandığı yeri bulmuş Bundan fena halde hiddetlenen Ce-
ve kendisini yakalamı§tır. Mı Corci- mil derhal bi..,bıçak çekerek ağabey-
den aşırdığı paraların bir kısmı üze- sinin üzerine atdmı§ ve bıçağı var kuv .. 

Yllly•lt• 

Eski gümüş paralar 
Mal sandıklan tahsilat mu
kabilinde kabul edecekler 

IMlaliye vekaleti eııki gümüş parala
nn tahsilatta kabulü için tanzim ettiği 
talimatnameyi dün vilayetlere gönder· 
mit ve malmüdürlüklerine tamim edil
miıtir. 

Tamime nazaran eski gümüı para· 
hır devletin alacağına mahsuben ve ta
yin edilecek bir fiyatla alınacaktır. A
lınacak paralar mecidiye, yanm ve çey
rek mecidiye, iki ve bir kuruşluktur. 
Bunlann ayan 0,830, ağcrhklan meci· 
diyenin 24,055, yanın mecidiyenin 
12,027, çeyreğin 6,014, iki kuruıluğun 
2,405, bir kuruşluğun 1,202 gram ola
cakbr. 

Gümüş paralann kabulüne bu hu
sustaki iş'ardan sonra başlanacaktır. 
Paraların silik veya bir kısmı ber han· 
gİ bir surette eksik olmaması 13.zımdır. 
Yazılan okunacak derecede az silik pa
ralar için aynca fiyat tayin edilecek
tir. Kolili gümüş paralar da kabul e
dilecekti• . 

Gümüş paralarla tediye için evrakı 
nakliye mukabilinde verilen makbuzlar
dan ayn bir irsaliye kesilecektir. Bu pa
ralar mal sandıklan tarafından posta 
ile hlanbulda darphane müdürlüğüne 
gönderilecektir. · 

Vaziyetleri mü"ait olmayan ve gü
müş para çok tedavül eden mahaller 
malsandıklanna mahalli ihtiyacı tazyik 
etmemek için gümüş para tahsilatı nis
petinde talep edilecek evrakı naktiye 
hazinece derhal gönderilecektir. 

Maliye vekaleti tamimini şu suret
le bitirmektedir: "Yeni gümüı paralar 
basılırken ibtiyaccmız olan gümüşün 
memleket dahilinden teda'"ikini temin 
ve ayni zamanda bir müddet sonra te
davülü kat'iyen menedilecek eski gü
müş paralann daha ""ksan fiyatlarla 
balknnızm ellerinden çıkanlınasma ma
hal bırakmamak gayeııile hareket edile
cektir.,, 

Eski güınüş paralann kaç kuruş 
mukabilinde alınacağı hakkında ıcra 
vekilleri heyetince bir karar ittihaz o
lunmuştur. Bu karar da alakadarlara 
bugünlerde tebliğ olunacaktır. 

Devlet bankası da gümüş 
satın almıya başladı 

Darphanede gümiif para darbı ha· 
zırlıklarına başlanılmıştır. 

Haddeler ve darp makineleri para 
basmıya hazır bir hale getirilmek Ü· 
zere gözden geçirilmektedir. 

Henüz basdacak paralann tekille
rı taayyün etmediği için çelik damııa· 
lar hakkedilmemiştir. 

Bu ıekil taayyün eder t>;ınez çelik 
damgalar yapılacak ve derhal para 
basılmasına baılanacakbr. 

Devlet Bankası para basılmak üze
re gümüş mübayaasma batlapııştır. 

Orta ziraat mşktepleri 
Orta ziraat melctepleri kanunu vila

yete bildirilıniıtir . 

Türkiye Ziraat enstitüıi).ile bu ens
titüye muaclil olduğu Ziraat vekaletin
ce tudik edilen ecnebi yüksek ziraat 
mektep ve enotitülerltıirı birisinden me
zun olanlarla evvelve Türkiyede yük
sek ziraat mektebinden a.,.et edip te 
«nebi memleketlerde otaj gönnüş ve
ya ihtisas keabetmİ! ve hu staj ve .ihti-
111ılan Ziraat vekaletince kabul edil
miı olanlardan muallimlik mesleğine 
rireceklerin maa§lan on birinci dere .. 
ceden başlar. 

Ecnebi Yükıek ziraat mektebi Ye 

enstitülerinden me:ıun olanların mual
limlik mesleğine girebilmeleri için Zi
raat vekaletince açılacak Kollekyum 
imtihanında muvaffak olmalan §&rtbr. 

idare heyeti 
Yeni idare heyeti azası tamamen şeh

rimize gelmiştir. Kendilerine yeni bir 
oda ayrılmqtır. 

İskenderiye hattı 
Eğe vapuru yarın lakenderiye

ye hareket ebnek Üzere bazırlanmıı
tır. Yapılan tetkikata göre, bu mev
simde daha ziyade Mısırdan yolcu 
gelmekte ve teırinlerd!'n sonra mem
leketimizden Mısıra avdet batlamak
tadır. 

ihracatçılarımızdan bazdan, Ofis 
Müdürlüğüne müracaatla lakenderiye 
haltının idamesinden dolayı lkbsat 
Vekaletine müte§ekkir olduklarını 
söylemi§lerdir. 

rinde bulunmuştur. Bu üç yankesici vetile sırtına saplamıtbr. 

haklarında tahkikat devam ediyor. şaban'm kemikten parçalanarak Sanayi müesseseleri 
Randevu evleri sırtında derin bir yara açılmış ve B• Sanayi Umum Müdürü Recai Bey 

Beyoğlunda Bülbülderesinde Emi- damcağız düşüp bayılmıştır. Vak'a Ankaradan gelmiş ve İstanbul Sanayi 
ne, Sıraservilerde Lutfiye ve Tarlabaşı polise haber verilmiştir. Yacası tebli- Müdürü mühendis Refik Beyle birlik-
civannda Mari isimlerinde üç kadının keli olan Şaban Balat hast.ıııesine nak- te bazı fabrikaları ııezmiıtir. Recai 
gizli randevü evi itlettikleri haber a· }edilmiştir. ve Refik Beyler, fabrika ve imalitba-
Jınmış ve bu e-vlerde ara;ıtınna yaprJ .. 
mışbr. Evlerde bulunan kadınla, mu- Cem.il ağabeyıini vurduktan soma nelerin bir senelik mevaduptidaiyeye 

Yahu! Bu dünya garip bir şekil al
dı. Şu Londra konferansına tamam 
66 devlet iftiri.lı: etti. Bunun için mil
yonlarla para aarfettiler. Mesela Fran 
•anın oraya gönderdifi heyet, mütebaı 
sıalar, ki.tipler filin 200 kiıi kadar 
İmif·. Tabii Amerikanın, İtalyanınki 
de hır o kadar. 

Bu kadar maaraf, hu kadar itina 
hu kadar zabmel ile giriıilen bu iti~ " 
lehinde söyliyen bir tek adam var. o 
da İngiliz Baıvekili Miater Mac Do
nald .. Oşt tarafı ne kadar gazete ne 
kadar ajana, ne kadar muhabir ~ar• 
sa hep konferansın aleyhinde, ver• 
yansın diyorlar .. Ne zaman elime bir 
gazete alsam: 

"Konferans ölmek üzere,, 
"Konferansta ümit kalınadı 

" "Konferans tatil ediliyor,, 
"Konferans son dakikalarını y.a~ı~ 

yor,, 

Gibi kara, menfi ve ümit kıran söz
lerle dolu!. . E canını! Madem ki; 
bu i' bu kadar ümitsiz idi, madem ki 
bu İ§ten hayır gelmiyeceği belli idi, 
yapılan hu masraflara, dökülen emek- . 
lere yazık değil mi?. 

Yeni (Akay) idaresine 
Benim (Akay) münasebetile yaz• 

dığun bir kaç sabrdan fırsat alan bir 
kariim ıu mektubu göndenniı: 

"Evvelki günkü (Miliyet)te yazdı
ğınız (Akay) müdürü beyle telefon 
muhabereniz benim çok zcmandar.~ 
beri süren bir derdimi canlandı;-dr~ 

"On beı senedir Kadıköyünde otur
maktayım. Bilmem başkalarının gö
züne ilişmedi mi?. Fokat bir nokta 
beni pek rahatsız ediyor: 

"Bu da: Kadıköy vapurlarından 
köprüye çıkıpta bilet top/an;lan ka
pılara gelinciye kadar çekilen g:zap 
Bir kere kışcn şemsiye açmak müm
kün değil, zira sırt sırta çıkılıyor, .)'a
.zm da günef adamı ..e.ritiyor.Müdür 
Bey madem ki, [şimdi ha/km istira
hatini temine uğraşacaklarını] söyli· 
yorlar. Ne olur, burasının üstünü de 
beş on tahta saçlo kapatmıya himmet 
etseler •. Başında ben olduğum halde 
hepimizin duasını olmıf olcrlar.,1 

Umanın ki; bu haklı şikayet te ye. 
ni idarenin himmeti önünde erir .. 

"' "' "' Kadıköyünde karilerimizden Tahıı 
Beye: 

(Milliyet) baklandaki güzel sözle• 
rinize teşekkür .. mektubunuzu ehem• 
nıiyetle tetkik edeceğiz .• Hürmetler. 

FELEK 

••••dly•d• 

Yeni Bina Kanunu 
Yakında inşaata müsaade 

edilecek 
Yeni yapı ve yollar kanunu tatbi

katı yakında bitecektir. Ba husus için 
teşekkül eden komisyon bir içtima da; 
ba yapacak ve hazırlıklan ikmal ediı<. 
cektir. Vali ve belediye reisi Muhittin· 
Bey bir kaç güne kadac bu hususa ait 
kararların verileceğini, yakında inşaat 
için müsaade verileceğini &Öylemiştir. -· 

Yeni kanunda her cadde üzerinde
ki binaların kat adedini tayin salahiye
ti' belediyeye bırakılmıttır. 

Sokaklar asgari 9,5 metre geni§Iİ· 
ğinde bulunacaktır. 

Telefon şirketi 
Telefon ıirketinin belediye tarafın· 

~an salın ~lınacağc yazılıyordu. Yapb
g<mız tahkikata göre böyle bir şey mev
zuu bahio değildir. 

BPtiktaıtan Maçkaya çıkan yolun 
iki tarafındaki binaların istimlakine ba,. 
lanmışbr. 

Bu yol geniıletildikten sor.ra tram
vay geçecektir. 

Beşiktaş-Maçka tramvayı 
Hacıoıman bayırı yolunun bir müd

dettenberi katranlı olarak inşa edildi
ğini yazmışbk. Yolun, belediye ı;a " 
jındıın itibaren iki kilometrelik !ucmı 
bitıniıtir. Yol daha evvel ikmal edjle
cekti. Fakat, müteahhidin amızın ve
fab in§aatı on beş gün müddetle ue· 
ciktirmittir. 

Hacıosman yolu 
· Belediye yol bitinceye kadar • şim
clilik • Hacıosman bayırından Tarab
y_aya İnen yolu açmağa karar vermiş
tir. Büyükdereye kadar uzanan asıl 
yol da yirmi güne kadar bitirilecek-
tir. ff 

Belediye bu yolu yeni katranlı usu
lile inıa etmiştir. Eski katranlı yol
hır kıım çaılar. ya:un da yumuıardı. 
Yeni uıul ile bu mahzur kalktığı için 
yolun bozulması ihtimali kalkmıttır. Bu 
usul iyi tecrübe veı-diğinden belediye 
diğer tehir harici yolları da bu usul 
ile yaptıracaktır. 12,06 

704 
67.20 
8.885 

Pra,i 
Viyana 
Mad"it 

15.sı.zs Bir filmin provası· ayeneye sevkedilmişlerdir. E.vler kapa- derhal kaçmışsa da biraz sonra bıçaği- olan hakiki ihtiyaçlarını tetkik ve teı 
4,44,25 arak 1 le birlikte yakalamruıbr. 

5,67 Sıhhiye Vekaleti tarafından çocuk hl sahip eri hakkında kanuni ta- pit ile meıgul olmaktadırlar. Bu me-
..................... , ...................................... ... 

Berlin 1,97 bakım ve doğumu hakkında propa- kibala başlarunışbr. Çaldı Ve yakalandı saiden sonra İktuat Vekaletince ha- .. 
33943 Viya- 421 d · · .. d ·1 f'I . lk" k f d 82,815 p.... 3 70 .,5 gan a ıçın gon en en 1 mm provası 1 a a ar Beyoğlunda Bostan sokağında Olu· zırlanan yerli fabrikaların giimrülı: ve YurtJa,ı 

2 44 8 ' • bugün Sıhhiye Müdürlüğünde yapıl· b k ı N'k F "h k h · 1 · ) · d f · • i elgrat JS,11,25 mııtır. Ali ve Ihsan iıimlerinde iki kişi dün ran sa ı a ı ı o ati te a vecı Hü- muame e reaım enn en mua en ımrar Londrada "Cihan Jktıaat Koıı-
~~·!:i :ı".· k.•k•o'va 81~~~ Nuruosmaniyede cami avlısında bir kö- seyin Efendinin kahvesine giderek çek- edilecek iptidai maddeler listeleri f b ,_ 

~ ekil" .. beli b" . meceden bir gümüş saatle cüzdan çal. kat'iyet kesbedecektir. eransı., u.,rana bir çare keşli-
U K U T (Sab•) K k k 1 şeye ç ıp şup il' vazıyetle o- kal l • k L J k-Ll 
K_a ... , I . aça umaş ar tururlarken polisler gönnüşler ve ikisi- mış ve ya anmıştır. e UgTClflr en, on ra •o ıuc a-

_ıt_ .... _a_, Gümrük muhafaza memurlan tara- ni de yakalaımtlardır. Bu iki kafada- Marmarada bir kaza Hususi hastahaneler rrnda "imparatorluk malı kul-
110 1 ş;ı;n, AT. 25.- fından, diin limana gelen bir Türk va- nn eroin çekerek kendilerini bilmiye- lan!., diye propagandalar yapı· 
720 1 P••••• 18.-- purunda arama yapılmış ve bayii mik- cek derecede oarhoş oldukları görül- BANDIRMA, 8 - Oç gün evvel Is- Hususi baatahaneler müdürlerile lıyor. Çünkü buhranın en İyi ÇQ· 

219 ı z.ı.ı; :u b resi: Yerli malı giymek ve .verli 
116 20 Ley 24= kağıdı ve çakmak taşı bulunarak mü- Uzerleri aranınca Alin.in ceplerinde den Karaca eylilere ait bir motörün dün sabah Etibba Odasında Reis Tev-

25.- 20 Dinar ss.- sadere edilmiştir. ve koynunda bir çok eroin paketleri gece Bozburun açıklarında yandığı fik Salim Paşanın riyasetinde bir iç- malı yemektfr. 
815 1 Cernoveç -.- Bunların vapurun tehıiz memuruna bulunmuştur. ihsanın üzerinde de ko- sahile çıkan eşya ve benzin tenckele- tima yapmı~lardıı-. Bu içtimada hususi Milli lktısat ve Ta.!a 7·ı·uf 

. 

148 l 1 Mark 48.- tarda kaçak ipekli kumaş, iskambil müıtür. tanbuldan benzin yükü ile hareket e- resmi hastahanelerin başdoktorları 

25·- 1 Altın 929 ' ld • d .. h I "I kt b" k b 1 d I I D k' d b h h I k b"k' C . . 84 aıt o ugun an şup e enı me e ve caman ır ama u unmuştur. Eroinler rin en an aşı mı§tır. ört ışi en i a- · asla ane er anununun tat ı ı gö- enııyetı 

__, . jMı;·'~'d;i~y:·~~33i":45....'....!::!!!~!!!:~~~~!!;·~!!!!:!!!!d~·~~~~~!...!!2~~:!..!!!ll~~:.ı:ı;~fil!i!!!tı!i!:...!hı.ıılı1I1Jıı....J...aıı~ıı.y;·fı!!;uııı..11.ı:..ıılı;1ı.&1.ı.a.u..ıneı:.1·1ı.uulii.ı·'--1...ıa·~·~··ü··mi·u·ı.ı.ii .. :ı:..~~~~~~~~~~~!1..i .............. _______ ~~~...ı1-~-120 • b _, .. .. .... tahkikata devam e ı me te ır. ve ama müsa ere edilmistir. Bunl,..,..... ... -- • • • • .ı...ı.::_ 
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---~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:;,.=-=-=-:;;..=-=-::....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~""'!"-~~-~~~~~~~ r Tarih bahisleri ") c,sı f-!~t,:_~--~ HİKAYE Londra mektupları ' 
Isa yaşamamıştır ::= OGUTLER"J 

Veremin üç sebebi vardır Yarışta şans Konferans kendisile pa1 

!sanın yaşadığını iddia ed_en~erin hiç, hiçbir delili yoktur ma~e::":ı:;:::.!;!:.:y~~: ':!"~t;:;!-1 ki;~:t;~nB:!~'r'-y:;:~:r,~~:f::~-:: rayı nereye götürüyor? 
Bundan evvelki yazılarımızda gÖ· 

rüldüğü gibi, Tacite e göre Romayı 

Nôron yakmıt! Fakat bu ittihamdan 
kendisini kurtarmak için Romalıların 
şüphelerini h"ıriıtiyanlar Üzerine çe .. 
virmiş. O halde ıüphelerini böyle ko
laylıkla hlristiyanlar üzerine çevire
bilmek için ne gibi sebepler vardır?. 
Tacile bize bunları söylemediği gibi, 
henüz Romalıların, hiristiyanlarla 
Yahudileri ayıramadığı bir devirde, 
hıristiyanlan nasıl ayırdıklanru da 
bildinniyor. Bundan maada "evvela 
itiraf edenler, bunlann verdikleri ma· 
1\unat Üzerine, yangm çıkardıkların
dan dolayı değil, fakat insanlığa düş
manlıklarmdan Odium humani gene
ris, dolayı, diğer bir çokları da.,ya
kalanmıf. Fakat "neyi itiraf etmit
ler,, ?, Romayı yaktıklarını mı? Bu 
takdirde mevzuubahis olması lizım· 
gelen NCron'un zülmü değil, hiristi· 
yanlann haklı olarak ceza gÖrmÜ§ 
olmalarıdır. Yok!a 0 hiristiyan,, olduk· 
farını mı? Hıristiyan olduklanndan do
layı ceza görmÜ§ olnıaları mı? Hiris
tiyan olduklarından dolayı itkence e
dilmİ§ olmaları üzerinde biran bile 
durmaya imkan yoktur. Çünkü en es
ki hiristiyan an'anesi, NCron'u;n böyle 
zlılümlerinden haberi yoktur. Tacile 
in aıağı yukan muasırları olan sair 
hiç bir müellif ve müverrihte NCronun 
hiristiyanlara itkence ettiğinden de .. 
ğil hatta hiristiyan isminden bahset
miyorlar. Bunların hiç biriainden de
ğilde yalnız "bütün in&a.nlığa kartı 
besledikleri kin,, den dolayı mı mah
kum edilmitler? Böyle ise, hiristiyan
lann beşeriyete karşı besledikleri düt
manhk ve kinin maddi delilleri ne i
mit? lıte Tacite'in bu fıkralanrun 
tezatlar, karanlıklar, yanlıtlıklarla 
dolu olduğu pek açık olarak görül
mektedir. 

Bir kere Tacite'in hıriıtiyanlara İs· 
nat ettiği bu "beteriyete kartı düş
manlık generiı humani odium,, suçu 
bize Pavlosun Selaniklilere mektubu
nun bir fıkra!ını anlatmaktadır: uya .. 
hudiler Allahı ho§nut etmezler, bü
tün beşeriyetin düşmanıdırlar., ( 1 Se
taniklilere, 2, 15). lnciJ an'aneai, ay .. 
nen Tacite'e nakledilmiı olabilir. 

Tacite'in kullandığı hıristiyan ta
birine gelince: Bu devirde (yani ikin
ci asrın baılangıçlarında), hiç bir mü
ellif tarafından bilinmez. Bizzat hi
ristiyanlar kendilerine Nezoreen, Jes
&~en, güzideler, mukaddesler, mü .. 
minler ... gibi isimler verdikleri gibi, 
yabancılar, onlan umumiyetle Yahu .. 
di telaki ederlerdi. Zaten bu devirde 
hıristiyanlarla Yahudileri ayırt ede
cek ibadet ayrılığı da yoktur. 

Tacite, Tibere zamanında Pontius 
Pilatuı'ün idam ettinniı olduğu 'IMe
sih., ten bahsediyor. Bütün Yahudi
ler "Mesihi., bekliyorlar. Kimi geldi, 
kimisi gelecek diye, hlriıtiyanlann 
"Mesih" in Pontius Pilatus tarafın· 
dan öldürüldüğünü nasıl öğrenmiş? 
Çünkü bu Tacit" gibi bir müverrih i
çin affedilmiyecek tarihi bir yanlış
tır. Bu malumatı, ancak, Mesih olduk
larını iddia eden bir çok kimselerin 
hatıralan sil inip, Mesihe iman, la.aya 
iman demek olduğu, bu Mesihin, Ti
bere zamanında Pontiuı Pilatuı tara .. 
fından öldürilldüğünün tarihi bir ha
kikat değil, fakat bir iman akidesi 
olarah: tekarrur ettiği bir devire ait 
bir bilgidir. hanın muhakemesine ait 
makalemizda bu ciheti kafi derecede 
anlatacağımız için burada ayrıca hah 
•etmiye lüzum yoktur. 

Bütün bunl!ll'dan dolayı, Tacitein 
bu fıkralarmm mevsukiyeti, en sa)i. .. 
hiyettar alimleri §Üpheye düıünnüş
tür. Fransız i.limlerinden François 
Hochart bu meseleye talısiı ettiği iki 
büyiik e~erinde. bu fıkraların r:ahteli .. 

- Omer Rıza Beye - bu hastalık müptelalarile yüzyüze • 
ğini gayet kuvvetli ve ciddi delillerle is- gelmek bahusus doktoı1ar için zaru- cek atlar, Üzerlerinde binicileri, et-
pat etmi§tir. Gene bu fıkraları sade ret hükmünde olduğu için ben de bu rafı iple çevrili bir saha dahilinde 
filolojik cihetinden tetkik etmİ§ olan hastalık ve müpteluı hastalarla pek nallarile kumlan e§eyorlar ve sabır-
W. B. Smith, bunları sağlam bulma- çok temasta bulunmu§ ve dertlerile aızlık gösteriyorlardı. Meraklılar bü-
tnı§tır. Her müellifin üılUbunu, bil- sıhhatleri hakkında çok dütünmüş tün anlayıt kabiliyetlerini gözlerine 
hassa bir kaç fıkra için taklit etmek- doktorlardan biriyim. toplıyarak dikkatle atlara bakıyor-
ten kolay bir §ey yoktur. lar, mütalealar yürütüyorlardı. 

Bu hastalığın batlıca üç sebebi ol- Rozer için yanf mevsimi ticaret ve 
Bunlardan maada, Tacite'in el yaz- duğunu kabul ve iddia edenlerin fi- kar zamanı demek gibi bir şeydi. At-

malannm bulunmuı olduğu tartlar da, kirlerine tamamile taraftanm. Bu fardan iyi anlar, yarış günleri haricin-
derin şüpheler uyandıracak mahiyet- sebepleri ehemmiyetlerine nazaran de hemen her sabah yarı§ mahalline 
tedir: Çünkü bu müverrihin Annales zikr ve tadat etmek isterim. gelir, elinde kronometre atların her-
lerinden bize kadar gel.mit vana, Evveli bir veremlinin cideranıaadır birinin nefes kabiliyetini ve süratini 
hepsi Floransada Medico - laurenti- (göğüs kaplamaları) harekati nok- ölçerdi. Sonra da en emin bulduğu 
enne kütüphanesinde mahfuz, Codex san ve kusurludur. Bu hareketler göğ- atlar Üzerine oynar ve ekseriya da ka-
Medicua I, il iımile anılan parçalardır. sü karından ayıran ve hicabıhaciz de- zarurdı. 
Bütün diğer nüshaları bu parçanın nilen yassı ve düz bir et perdesi vaıı· Bugün her zamandan ziyade ka .. 
kopyasıdırlar. Bu iki Codexten 2 Codex tasile yapdır ve nefes alıp vermemiz zanmağa ihtiyacı vardı. Zira yan~ .. 
Medicuı Annelealerin sonunu ve h b dal ·ı 1 B d . lardan sonra sevgiJi Suzanne ı"le b·u-Hiatoires'ların bat tarafını ihtiva et- ep u a e ı e o ur. u et per esı 

açıldıkça (imbisat) • hava göğsümüze lutacaklardı, aksi gibi onunla geçen 
mektedir. Bu parçayı Poggio Brace- girer sıkııtıkça ( tekabbüs) hava göğ- haftadan çizdikleri bugünkü gezinti 
lisni, 1429 yılında bulunmuttur. Hal- sümüzden dıtarı çıkar. Kaburgaları- programının biraz tuzluca oturacak 
huki, Annele• ferin bat tarafı olan • k 1 d b h k t masraflı taraflan vardı. 
Codex Medicus ı, 15ı5 yılında Papa mızın aşagı ısım arı a u are e -

lere ittiri.k eder. Ve -ayni suretle ne.. BahsimÜ§terek kişeıine yaklaştı. Q .. 
onuncu Uon zamanında bulunmuıtur. f 1 k 1 1 f k rası kalabalıktı, hel"kes iti§ip kakışı-Bu iki el yazmasmın bulunduğu devir es a ma ta açı ır ar ve ne es verme ~ 

te kapanır ve inerler, itte bu iti ve.. yor, birbirlerinin ayaklarma bası7or .. 
gerek siyasi h~diseleri, diğer taraf- remliler layikile yapamazlar. Tabiri lardı. Kıoa bir mücadeleden sonra gi-
tan bunların nasıl bulunmuş oldukla- aharla göğsün bu hareketini veremli §enin önüne gelebildi: 
n da şüpheyi muciptir. Zira bir kere arzu edilir tekilde yapmağa mukte- - iki numaralı ata iki gaytan, beş. 
ne Poggio, ne de Codex ı i bulan zat, dir olamaz. Böyle göğüs ve hicabıha- numaralı ata da dört tane plase bi-
bu kıymetli el yazmalarını nasıl bu].. ciz denilen et perdesinin sıkı olması ve Jet ver. 
duklarını açık ve kat'i surette söyle- serbest hareket etmemeğe mütemayil Biletleri alıp cebine yerleştirdi. Tut 
memittir. Diğer taraftan bu el yazma bulunması veremlilerde pek erkenden tuğu atlara emniyeti vardı. O ümitle 
ıı, ayni ve tek bir müverrih kalemin- anlaşılır ve farkına varılır ve müna- ıakin heyecansız yarıfı bekledi. 
den çıktığını iddia edilemiyecek de- sip teneffüs hareketleri talimleri yap- Yanş başladı. Roger'in birinci ge-
recede, yanlıtlar ve açık tarihi yan- tınlarak ıslah ve tashihi çaresine ba- lecek diye tuttuğu atın her zamanki 
lışlıklar, - yukanda fıkralarda ol- kılır. binicisi o gün hasta olmuıtu. Ona da-
duğu gibi - la doludur. Hastalık baılayıp meydana çıkma- ha acemi ve atın huylannı bilmiyen 

Yukanda bahsettiğimiz Fransız a- dan evvel daima sinirletmek hali bat- bir baıka binici vekalet ediyordu. Çı-
limi Hochart, "Tacite'in Histo- 1 kııta atı huylandırdı, at haylı geri 
ires ve Anneleslerine dair yeni arBu hal ve sinirlerimizin bu zafiyet kaldı. Mesafeyi kapatamadı ve kay-
mütalealar,. adlı pek meıhur .,.. hali ekseri hareketsizlik neticesi hu- betti. Diğerine gelince, o da yarıfm 
ıerinde, Tacite'in bugün elimiz.. sule gelir ve münasip şekilde beden sonlarına doğru biçimsiz yediği bir 
de bulunan nüshaaının, Italyaya hareketleri yapmakla önüne geçmek kırbaca isyan ederek ürktü ve sürç-
milittan sonra on dördüncü aaır son- mümkün olabilir. Zafiyet sadece kuv.. tü. Kendini toparlayıncıya kadar, az 
ları ve 15 inci asnn başlarında girmit vetıizliğe deli.Jet edeI. Kuvvet ise arkasından yıldrrım gibi yetiıcn g nu· 
olan Xiphilinus (11 inci asnn son- matlup derecede vücut idmanları yap- maralı at geçti ve birinci geldi. 
farında yazmıt), Bizans müverrihi malda elde edilir. Roger şa§ırmıştı. Kızdı, içinden io· 
Zonaras (12 inci aıır) , Plutar<ıue Kusurlu ve yanlı§ beslenme ve ye- keylere bir alay küfür bastı. Fakat 
(birinci, 2 inci asır), Strabon, Sueton, mek içmelder kanda (toksin) !erin te- yapılacak batka §ey yoktu. Ümidi i
Josephus, Paul Orosius (4 Üncü asır), ıekkülüne sebep olur bu da verem has kinci koşuya bağladı. 
Ammanuı Marcellinus (4 üncü asır), talığırun meyda gelmesi için zemini Birinci, ikinci ve ikinciyi de diğer 
gibi müelliflerden naaıl istifade edil- hazırlar. yarıılar takip elti. Roger hırsından 
mi§ olduğunu gayet açık olarak gös- Çok yemek yemekle beraber yeni- ve hıncından kuduracaktı. Çünkü dötr 
termı'ş•'-. 1 yarıfm dödünde de tesadüfler, arı-

uc len şeylerin cinsleri de fena o urıa 
Bunlardan sonra artık Tacite'in ta- vücutta nezlevi bir hal husule gelme- zalar, umulmaz hatalar yüzünden ne-

rihi lsadan bahsettiği ağza alınabilir sini mucip olur ki verem hastalığı ile tceler tahminler hilafına çıkını§ ve 
mi? sinirleri bozulmuş bir bünyenin bunla- Roger kaybetmitti. Cebinde yirmi 

Tacite'in bu fıkralannı mevsuk ad- rı def' ve tardetmeğe kudreti olamaz. frank ve önünde de bir yarıı kalmı§-
dedebilmemiz için ancak tek bir ihti- Fenni surette yemek içmek usulleri tı. Bu yanşta ta 6 numaralı at mut-
mal hatıra gelebilir: O da Tacite'in Jayikile mütalea olunur ve onlua tev- laka birinci gelecekti. Herkes hiç ya-
bahsettiği "Chriatiani., ferle hlristi- fikan hareket olunuraa bu son sebep n§ kaybetmemi§ olan bu yaman ata 
yanlar değil, fakat Tacite'in yatadı- kolaylıkla bertaraf edilebilir ve bu i- tutuyorlardı. Diğer atlara tutanlar 
ğı devirde Romada kalabalık mümin.- tibarla hastalığın meydana çıkması- yok denecek kadar :.\Z olduğundan, 
feri bulunan Mısınn Osiris yahut Se- na mani olmak cihetile büyük fııydası kazananlara da hiç denecek kadar 
rapis sırlı mezhebi saliklerini kas- olur. az bir para düşecekti. Bir haftadır 
detmi§ olduğu kabul edilir. Zira bu Büyifkada geceleri kaçırdığı uykuları ve o gün-
mezhep aaliklerine Chrestus, yani "i- Dr. ŞÜKRÜ 1 kü randevüsünü dütündü. O da her-
malar,, deniyordu. Tacite'in el yaz- 1 "I kes gibi 6numaralı bilet için iki gay-
masındaki bu "Christiano,, lRr yani RADYO tan bilet aldı. 
Serapis ibadeti ıalikleri, bilahara Şimdi son yarış başlamıştı. Yedi 
"Chriıtianos ., hiri•tiyanlara çevril- at yıldırım gibi fırladılar. Yüz, yüz 
mit olabilir. "Christianoı,, lar, ekse- Bugünkü proğram elli metre sonra yedi attan üç at 
riyetle Romanın aıağı tabakasına İSTANBUL : koftu. Üçü bat başa uçuyor gibi ko-
mensup kimseler, Roma apaşlariydi. şuyorlar, diğerlerile aralarındaki me-

18, : Gramofon. f · · · k J d 
Romalılar hakikaten bunların reza.. 18.30 : Franıu:ıca dcra (Müptedilcre mabıu s) sa eyı gıttı çe açıyor ar ı. 

letlerlnden dolayı nefret ederlerdi. 19, : H:kmet R~:u Hatum. Dönemeçte 6 numaranın jokeyi yo· 
Y d b'I' "f d 19.45 : Su (Zeki B .) . 

D.D(?"ID an ı ıatı a e çapulculuk et- Z0,30 : Safi.ye Hanım, Alcko ve Yorıi efen.. lun ıç tarafını almak istedi. O anda 
miş, bundan dolayı, Neron da onları dUer. akla gelmez bir kaza oldu. At binici-
cezalandınnıf olabilir. (Bütün bu me.. 21,30 ! Gramofon. yi yere diitünnüı, biraz sonra da dur· 
seleler İçin bakınız: "lsa Allah: Hiriı 22, : Ajanı, Borsa haberleri •• saat ayarı. H k h k d d ANKARA, !538 m. mu§tu. er es ayrette ve e er e 
tiyanlığın batlangıçları,, adlı eseri- 12,30 : Gramofon. idi. Diğer iki at bütün kuvvetlerile ya-
mize) heme taraftan bakara.ak ba.. 18, : Orke•tra: Keler Bela ouverture Ro- rı§a devam ediyorlardı. Neticede hiç 
kalım, Tacite'de tarihi Jsaya 'ehadet mantique Leepold Fantaaie Polonia Czibulka kimsenin aklına gelmemi• olan 3 nu-

:r Sirenade ltalienne Sou•a Marcbe l'be Dip- :r 
etmediğini gördük. Şımdi Ömer Riza lnmat maralı at birinci gelmişti. 
Beyin diğer delillerini de öbür yazı- 19, : Alaturka au. Roger bunda da kaybetmişti. Bit-
larımızda gözden geçirebiliriz. 20,15 : Ajana haberleri. k O 

VARŞOVA, 1411 m. in bir haldeydi. stelik şimdi ccbin-
Dorülfünun dinler tarihi 21: iki opera le.maili. (Lefloteur) Ye cv~r- de ıehre dönecek yol parası bile kal .. 

müderris muavini bum Nobi.le) 23.20: Dana musikiai. mamı§tı. Son yarışın biletlerini parça 
1 Ô BUDAPEŞTE, 550 m . k h ( b" d k A. Hi mi MER 20,55: Siıan muaikiai. 22,15: Askeri nıattlar. parça ebne ırıi e ce ın en çı ar-

23,45: Caz. 24,15: Franuzca propaıanda bun- dı. Faka.t bir de ne görsün? Gözleri .. 
feriluaı. , ne inanamıyordu. Dikkatle, iyice bir 

ViYANA, 518 m . daha, bir daha baktı. Evet yanılmı-
20,45: Opera parçaları 21,45: Aktüt-1 netri-
yat. 22: Tagannili Viyana musikisi. ıJ,13: in- yordu. Elindeki biletin üstünde kaza-i' afıa Veka etinden: 
ıilizt'e konferans. 23,25: Siıan muıikuı. nan atın numarası vardı. O ba§ka DU• 

Konferansın sarsıldığı günlerd 
harp gemisinde bir kabine içfim<J 

ve müzede bi~ kon/ erans! 

Para adeta bir oyuncağa döndü! 
(Başı 1 inci sahifede) 

grupunu da imale ederek Cümhurre
isi Roosevelt'e hiç olmazsa ispeküli
siyona mini olmak için müracaatta 
bulundular. Roosevelt tarafından bu
na da ret cevabı verilince; konferan .. 
sın tatili kuvvetle ileri sürüldü. Tatil 
meselesini müzakere etmek için 
dün akşam toplanan Riyaset Di
vanı bu mesele hakkında bir ka-
rar verememiştir. lngiliz ve Fran-
sız mahafilinin söylediğine göre, 
guya Amerika murahhası Mr. 
Hull, tatil karan verilmezden evvel, 
kendisine bir gün mühlet verilmesini 
yalvararak İstemiş.. Amerikalılar, 
Hull'ın yalvardığını inkar ediyorlar. 
Bununla beraber, konferansı tatil et
mek mes'uliyetini Amerikaya tahmil 
etmek istiyen altın grupunun bu ted
birlerine karşı mukabil tedbir almak 
istediklerini bildiriyorlar. Amerikalı
lara göre, paraların kıymetinde istik .. 
rar meselesi konferansın meşgul o)a .. 
cağı ilk iş değildi. Bu mesele ile meş
gul olmakaızm yapılacak çok itler var
dır. Binaenaleyh bu noktada ısrar et
mek konferansı tehlikeye koymak de
mektir. Bundan da Amerika meı'ul 
değildir. 

Riyaset Divanının İçtimaı yarına 
kalmı§hr. Yarın sabah saat onda top
lanacak olan Riyaset Divanı tatil tek
lifi hakkındaki kararı verecektir. Roo
sevelt'ten müspet bir cevap gelmez .. 
1.e, bu kararın konferansın tatili mer
kezinde olacağı muhakkak telakki e
diliyor. Bununla beraber, hiç bir tah
mine inanmamak lizımdır. Mac Do .. 
nald'ın geçen h"fta söylediği gibi, kon 
feransın koridorları fiskos yeridir. Şu 
noktainazar kabul edilmezse inkıta o
lacak, bu noktainazar yürümezse, da .. 
ğılır gibi dedikodular, konferansta bu 
noktainazarlan kabul ettirmek için 
bir tabiyeden ibarettir. Mac Donald 
çok iyi söylemitti. Demişti iri: Konfe
rans müzakeresi bir pisikoloji mesele .. 
sidir. Piaikoloji üzerine teıir yapmak 
maksadile havaya bir takım dediko
dular uçurtulabilir. 

Bununla beraber fU ınuhakkaktır , 
ki bugün Amerika murahhas heyeti 
bütün gün Roosevelt ile muhabe
rede idi. Amerika Cümhurreisi bir 
müddetten beri tatilde bulunuyordu. 
Avdette New - York"tan geçerek bü
yük bir harp gemisi Üzerinde kabine 
içtimaı yaptı. Her halde tarihte bu
günkü vaziyetin emsali görülmemi§ .. 
tir: New - York'ta harp ge"'1isi içinde 
toplanmış bir kabine ve Londrada da 
bir müze içinde toplanmış cihan kon .. 
feransı. Londra içtimaının mukadde
ratı harp gemisi içindeki kabinenin 
vereceği karara bağlı. . . · 

Konferansın mesnisi hükmen de .. 
vam etmekle beraber, bu mesaide fili 
inkıta vardır. Bazı tali komisyonlar 
toplanıyor. Ancak müzakereleri hak .. 
kında tebliğ bile neşredilmemektedir. 

Bazısı konferansı §İmdiden ölmüş 
telakki ediyor. Zarif bir gazeteci, bu 
sabah diyordu ki: 

- Geçenlerde bir fare Üzerinde 
yapılan bir tecrübe görm.üttüm. Fare
nin dimağı öldürüldü. Fakat kalbi 1 
durmamıştı. Bu fare ölü mü, yoksa 
canlı mı idi? işte Londra cihan iktı
sat konferansı da böyle Üzerinde ame- j 
liyat yapılmı§ fareye benziyor. , 

Filhakika eğer yarın müzakerelere ! 
devam kararı verilirse, konferans öJ .. 1 

dükten sonra tekrar dirilmiş olacaktır. 

Müzakereler inkıtaa uğrarsa ne c 
cağı sorulmaktadır. Bir defa Am"1 
daha ziyade kendi hudutları içine 
kilerek kendi dertlerini kendi çar 
rile halletmeğe çalı§acaktır. Dola 
kıymetinde daha büyük bir sukut 

1 bekleniyor. Bu vaziyette acaba nlt 

1 
saplı kalan paralar vaziyetlerini ı 
hafaza edebilecekler mi ? Her hal 
~imdilik b ir tehlike olmadığı söyl• 
yor. Konferans inkıtaa uğrarsa, fr 
sa ve altın grupu devletlerin Pııri 
toplanarak altına kartı olan sarsıl~ 
itimatlarını teyit edecekleri ıöyleı 
yor. 

lngiltere ve Sterling grupu ise 
yapacağını henüz kestirememi~ 
Dominyonlar, Jngilterenin Atnet 
ile beraber yürümesini istiyorlar.~ 
hakika Kanada da dolarını Ame!'I 
dolarmdan pek ziyade ayıramaz. 
ger taraftan lngilterenin Avrupa • 
letlerile beraber yürümesini isti 
İngiliz devlet adamlan da vardır. 

Amerika Reisicümhurunun do 
kıymetinde hiç bir istikrara yanal 
ması, yeni bir iktıaat nazariye!l;İ' 
tatbiki mahiyetinde telakki edili:ıd 
lngiliz iktıaatçdarından Keynes t•1 

fından da kabul edilen para haki<' 
daki bu nazariyeye göre para kıY" 
lerinde istikrar olmamalı ve eıya ~ 
metine göre paraya zaman zaıd 
kıymet verilmeli. 

Keynes bugün büyük lngiliz gaı' 
ferinin birinde Roooevelt'in niıı-1 
para hakkında bu yeni ve radikali 
zariyeyi kabul ettiğini yazıyor. P1 

kate §ayan olan nokta ıudur ki af 
gün lngiliz Baıvekili Mac Donlad, 
tısatçı Keynes ile yalnız olarak öı' 
yemeği yemiştir. Koridorlardaki 6 
dikoduya göre Mac Donald iktısa~. 
run para hakkındaki bu nazariye" 
öğrenmek istemiı ve İngiltere içio 1 

bir enflasiyon siyaseti takip etınelı 
1 

savvurunda imiı. Belki doğru, ~I 
de yanlı§. Fakat her halde ıu mufıi 
kak ki bu kadar dedikodudan .ti 
para bir oyuncak halini aldı. 1o~ 
cebindeki sekiz on liranın, yirmi o; 
doların kıymetinden emin deiil • . 1' 
vaziyette herkes cihan iktıaat ko" 
ransmın üç haftalık mesaiden aoo1 

iktıaat ve maliye alemini büıbütüo 1 
nşhrdığı neticesine varmaktadır. 1 

Ahmet ŞOKftL . 

Jlil[iyci 
.!!:" umdeai " M l L L ı t' E T "~ 

ABONE UCRETLER1 : 

3 ayhfa 
6 

T6rki7e için 
L K. 

" -7 50 

Hariç içi111 
L. K. 
1-
14-

1z 14 -.., 28 - .......... 
-·~~..;.;..~~~~~~----

Gelen eTrak s..-i ••rilmes.- Müdd"' 
seç- nü.ahalar 10 kunıttur.- Gazete 1' 
matbaaya ait itler için 1nüdiri7ete .oii' 
rauat edilir. Cazetemiz i.lin.ların m .. 'ır 
li,.etini kabul elrnea. --BUGUNKU HAVA 

Y •tilköy Rasat Merkeziadea aldığımlf 
m~lU.mata nazaran buaün hava kısın-' 
bulutlu, rü:ı•ir sakın olacakbr. 

9-7-933 tarihinde hava tazyıkr 760 ıo1 

limetre, en çok sıcaklık 22 en aı: aıcalı:' 
ilk 17 derece idi. 

Dün yaian 7•imurun miktarı 13 oı.l' 
limetı-edir. ...ıil 

Irmak - Filyos hattının Filyos Km. (162,200 - 186,000) a
rası (9 uncu kısmı) inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. 

MILANO • TORINO • FLORANSA mara istemiş, memur yanlı§ anlamış, 21: H•berler. - Plak. 22: Arzuya t...bi k..ın4 ona 3 numaralı atın biletini vermişti. ' ı••••••••••••••••n••••••••••••••••', 
ıeı-. 23: Temsil. 23,35: Oda musikisi.. 

l\.1ünakasa 30-7-933 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te 
Nafia Vekaleti Müsteşarlık ma kamında icra edilecektir. 

Münakasaya İştirak edecek taliplerin bu kabil Demir yolu 
İnşaatını muvaffakiyetle İcra etmiş mühendis veya şirket veya
hut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması şartbr. Bu şe
raiti haiz olmıyanların teklifleri nazarı itibare alınmaz. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mukabilinde 
Ankarada Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünde tedarik ede-
bilirler. (3093) 

İnhisarlar idaresinden 
Miktarı Cinsi 

10,000 kilo Iskarta İp parçaları 
3,500 ,, ,, kınnap ,, 

260 ,, ,, ıp ve sicim parçaları 
Yukarda cinai ve miktarları yazılı üç kalem eşyanın ilk mü

r:ayedesinde elde edilen fiatlar haddi layik görülmediğinden 
lcat'i pazarlığı 11-7-933 salı gÜ nü saat 14 te yapılacaktır. Ta
liplerin teminatlarile Cibalideki İnhisarlar Levazım Müdiriye-
tine müracaatları ilan olunur. (3152) 
' 
nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Takassız ve pazarlıkla ve bedelleri Türk parasile ödenmek 
lizere şartnamesi mucibince (7 000) kilo yazlık makine yağı sa 
ın alınacaktır. Talinlerin şartnameyi gördükten sonra pazarh
fra iştirak etmek üzere 17-7-933 pazartesi günü saat 14 1 2 da 
}alatada alım ve satım komisyonuna müracaatları. (2990) 

PRAC, 488 m. Bu .suretle eline Adeta bir servet ge .. 
20,30: lılav t•rkıları. 20,45: Tanbur kon~eri . çiyor demekti. Ziyanlanm ç.ıkarmak-
21,15. Skeç. 22: Operet parçaları. 23.,tS: Al- la kalmaınıf, 0 gün Suzann'a istedi .. 
moı.~• konferans. 

ğinden mükellef bir gezinti tertip ROMA, 441 m. 
21.30: Karıtık netriyat. 23: Hafif tnU!iİkİ ebnek imki.nı hasıl olmuştu. 
BÜKREŞ, 394 m. Roger o gündenberi taliine güve-

13/15: Hafif mu•iki. 18: Radyo orke•traaı. nir, 3 numaraya tapınır ve kendiıine 
t'l,lS: Rad70 orkeatraaı. 20.25: pli.k. 2~: 'ula 
ınu:ı;i)dai. 21,30: Çift pi,.ano ile kon·.Pr. 2ı: yanlış bilet veren gi§e memurunun en 
Daua musikiai... sevgili bir arkadaşıdır. 

1 
1 
Kilo 

Evkaf müdiriyeti ilAaıarı 
-, 

1 
1 

27000 Pastörize edilmiş süt . 

1000 ~ 1 
3000 Kepek 

Guraba hastanesine alınacak yukarda cins ve miktarı yazılı 
üç kalem mekülat ve hayvan yeminin icra edilen münakasala
rında verilen fiatlar haddılayık görülınediğinden Süt ile kepe
ğin temdiden ve unun pazarlıkla münakasaları Temmuzun on 
beşinci cumartesi gÜnÜ saat on beşte İcra edilecektir. 

Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gÜn levazmı idare
sine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. (3171) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Satılık ev 52 No. lı Daskalos Dimitraki sokak Karanfil ma

hallesi Büyükada 2 oda bir hela kuyu ve 6667 metre bahçesi 
vardır. Satış bedeli peşinen alınmak üzere kıymeti 633 lira 55 
kuruş olu9 16-7-933 pazar günü saat 14 te Adalar Malmüdür-
lüğünde aleni müzayede ile l)1'tılacaktır (2900) 

1- Askerf tebligat 1 I ,_. ___ _ 
Beyoğlu Askerlik şubesinde mukay

yet bilumum malUl zabitlerle Askerle
rin resmi senet ve ra,porlariyle birlikte 
31 •emmuz akşamına kadar şubeye mü
rac:ıatları i13n olunur. 

"' "' "' Kadıköy Askerlik şubesinden; 
Şubemizde kayıtlı bilumum malUI 

zabit ve efradın tefsir kararma göre 
vaziyetleri teshit edilmek üzere ilk ve 

son muayene raporlarile resmi senet ve 

sair malfiliyetlerine ait vesikalarile he
men şubeye gelmeleri. 

"' "' "' Üsküdar Askerlik Şubesinden: 

irtihal · 
İzmirin muhterem simalarından Ş· 

vari zade İbrahim Kadri Beyin refi1'1 
ları Ayşe Neyir Hanım duçar old~1 

ları seker ve damar hastalıklarını!' 
şifay-ap oJamıyarak rahmeti rahınaııl 
kavuşmuştur. Cenazesi Sarıyerdeki 
klerinden ihtifalatı Liyika ile ka.ld•~ 
Jarak aile kabristanındaki medfeni elı'" 
disine defini haki gufran kılınmıştı! 
Cenabı hak kederdide ailesine sabır11 

ihsan eyliye. (53' 
~ 

İstanbul Birin<:i İflas Memurluii.~ 
den: Müflis Kerope Diradoryan Efl1 

dinin alacaklarına teklif ettiği ııoP 
kordato 12 temmuz 933 çarşamba f 
nü müzakere edileceğinden yevmi Jil~ 
ku"de saat 14 te dairede bulunma111 

ilan olunur. (53571 

ZAYİ : İzmit Askerlik şubesinÔ' 
almış olduğum askeri vesikamı gayif 
ettim. Yenisini alınacağından hüf<ıl' 

yoktur. 320 tevellütlü Tevfik oğlu !o 
Rıza (5354) 

, 

Derece üzerinden malul zabit ve as
keri memurlarla efradın maHlliyetleri 

191 No. Ju tefsiri kanuniyeye göre ye
niden tesbit edilecektir. Şubede kayit

li malUI zabitan ve memurlar resmi se
net, maa~ cüzdanı, ilk ve son muayene 

raporlarıyla beraber hangi harp malQli 
oldue;ı:nu ve lıarp maluli olma<lığı tc· 
beyyün ettiği taktirde kendisine veri-

"k • ka" ıa ı,_~~Dr. İHSAN SAMI -# len ı ramıye !Parasını te ut maaş rın- ı • 
Tifo ve Paratifo Aşıaı 

Tifo ve Paratifo hastalıkl•rına tutul 
mamak için tesiri çok kat'ı muafiycıl 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarınJ.1 

dan kat'i suretılc gerı verıleceğine daır 
pullu lstidalarıla (Efrat: resmi senet, 
maaş cüzdanı ve raıııorlarıla) 933 tem
muz nihayetine kadar şubeye müracaat

larL 
•••~bulunur. - :sus:') # 

4'.!o6 



Michel Ange 
au büyük adam, bütün san'at 

levirlerinin en meşhur simaların· 
ran biridir. Çünkü ayni zamanda 
ıem heykeltraş, hem de ressam
iır. Ve bütün bunlarla beraber 

ir ve mühendistir. 

Michel Ange 1474 senesi Floran 
civarındaki bir köyde doğmut

ur. Asil bir aileye mensup olan pe
deri, oğlunun tahsiline itina etmİf 
İse de, delikanlı daha on beş ya· 
ında resme olan inhimakile tefer· 
··t ederek meşhur bir ressamın ya

n'.na girmiye muvaffak olmuş ve 
hır kaç ay sonra usta çırag"ına 
"k ' endisine artık öğreteceği bir 
ey kalmadığını" itirafa mecbur ol 
uştu. 

Bu aralık Floransa Valisi "Lo
ran Domedisi., güzel san'atları sev 
d'"' .. 
ıgı ıçın sarayı o zamanın en bü-

yük sanatkarlarına açık bulunu
yordu. Michel Ange bu cemiyete 
girdiği vakit fevkalade iltifata 
mazhar oldu. Hatta bir gün bunlar 
dan biri sanatkara kızarak yüzüne 
o kadar şiddetli bir yumruk indir

ittir ki; zavallı burnu ölünciye 
kadar b • · · · . u yumrugun ızını taşınııa-
tır. · 

Hamisinin vefatından sonra, 
genç ressamın şöhreti yayılmıya 
başladı. Artık 0 heyk it 1 k • e raşı sa-
natını da tahsile koyulmuştu: O za 
mana kadar kimsenin cesaret ede
mediği bir şeyi Michel Ange yapı
yordu. Yani hastahanelerde vefat 
eden fuka d b . .. ra an azısını, gecelerı 
atolyesine t' k . ge ırtere muayene edı-
Yor, hareket ederken bir çok şekil-
ler alan ada! 1 . • .. d . . e erını goz en geçırı-
Yordu. Bu su ti "'dd .. re e, az mu et ıçın-
de tecrübe .. .. b' h k gormuş ır cerra a-
dar te•rih 'l . . d .. - d. 1 ' ı mını e ogren ı. nsan 
vücudun · k . u çızer en ~ayanıhayret 
hır kat'iyet ·· 

goatermeğe muvaffak 
oldu. Artık başkalarının düştüğü 
hatalardan 1• b ' rnese a acakları ga-
yet uzun, kolları gayet kı 

sa yap-

Bir köy bayramı 
birli~IT - Hamidiye köyünde 
rama 

0
{ b~~~amı yapılmıftır. Bay

la . .:zmıt ın birçok maruf sima-
tı ıstırak t · · K"' d b .. , e mıştır. oy e ayram 

munaseb fi 
mit't e 1 e 3 tak kurulmuş, iz. 

en gelenler büyük bir misafir 
Perverlikl . "kb . e ıstı al edilmişler. Me-
rasııne mi 
l . me eket bandosu da it· 
ırak et . 'l • 

1 mı,, mı lı ha valarımız ça-
ınırk b Y 

1 
en ayrak çekme merasımı 

0~Pı mış, köyün en ihtiyar adamı 
rı:ı an Recep Ağa tarafından köy 

b.eYdanına renkzedilen yüksek 
ır dir • b . 

k'l ege ayrak, merasunle çe-
1 nıistir . . 
Bundan sonra milli oyunlar oy

nannıı,, pehlivan güre9leri yapıl-

hmış, bu meyanda 6 sene içinde 
erb' · 'k' b ırı ı •ter doğan 12 çocuk ha-

d ası İsmail pehlivan herkese mey-
an okuınuttur. 

. Halkevi köycülük tubesi lhsa
:•Ye nahiyesi dahilinde 18 köyde 

ayrak çekme merasimi yapmıştır. 

c Hayat çok ucuz 
ER.EDE - Kazamızda diğer 

•enete · be 
1 re nıa tle hayat çok ucuz-
~mıttır. Halis tereyağı 65 · 70 

.rufa Peyoir 30, yoğurt 5, kuzu 
etı 25, sığır eti 15, bütün bir ku
zu lOO, kabak, fasulye kiraz, dut 
~~ğan beter kuruşa satılmaktadır. 

ır karasığır 10 . 15 liraya satıl-

hmaktadır. Buna rağmen şeker pa
al' d' ı ır. Bir okkası 80 kuruşa sa-

hlınaktadır. 

Babasını öldürdü! 
b' ~AZIZ - Bura köylerinden 

11h?de feci bir kaza oldu ve Huh 
~h ıyeıi~in Haftasar köyünden 
d k~et oglu Mehmedin sekiz yaşın 
j 1 oğlu Ahmet bir kaza neticesi 

0 arak babası Mehmedi öldürdü. 

MiLLiYET PJ.~ARTr.~t 10 T'.!.M:'Pl:>?'. 1933 

/ 

Buz nasıl yapılır? 

Bugünün çocuklan dalıa küçükk en kuvvetli olmak isteyorlar 

mak gibi şeylerden kendisini kur- rakılmıyacağını anlayınca lstanbu 
tarmıştı. la gelmeyi düşünmüştü. Nihayet 

gene Papanın yanına dönmiye ka-
30 Y ,..ındayken Papa ikinci 

-r rar vermis ve huzura girince acı 
Jül, bir mezar yapması için kendi-

tahkirlere hedef olmuştur. Bir 
sini Romaya çağırdı. Michel Ange 

1• kaç sene sonra Jül'ün yerine geçen 
hemen Ehram şeklinde bir P an 

b. · rahip, kendisini Sikstin kilisesinin resmederek işe başlamışsa da ıtir 
tavanlarını nakta memur etmişti. 

memiş ve bakıyesinden yalnız Ro-
madaki "Hazreti Musa,, nın hey- Bu tam yirmi ay devam etti, ve bü-

tün bu müddet zarfında ressam arkeli gibi eserler kalmıştır. Mezarın 
yarım kalmasına sebep: Michel kası üstü yatarak çalışmıştır. 
Ange'in, bir kaç defa "Vatikan,, a "Gece,, namı verilen heykeli 

gidip Papa ile görüşmek istediği yaptığı vakit, o zamanın şairlerin
halde kendisine bir yabancı gibi den biri şu mealde bir kıt'a yaz. 

muamele edilerek reddedilmesi ol mış: "Şu uyuyan kadın gecedir. 

muştu. Son ziyaretinde, daha doğ- Bir melek tarafından mermere 

ruau, son defa reddolunuşunda ar- hakkedilmittir. Bu, ziruh bir taş ... 
tik, bu muameleyi gururuna yedi

remiyerek atölyesine dönmüş ve a

bna binerek Floran yohmu tutmuş 

tur. 

Bunun üzerin Papa hiddetlene
rek, derhal arkasından bir adam 
göndermişse de Michel Ange dinle 
miyerek yoluna devam etmit ve 
bundan sonra Floransada rahat bı 

Ne isterseniz, sorunuz; size cevap 

verir.,, Buna, Michel Ange şu meş
hur kıt'asile cevap verdi: "Ben u
yumak, bahusus taş olarak kalmak 
isterim. Şu sefalet ve musibet dev
rinde görmemek, İfİtmemek bir 
sadettir. Rica ederim beni uyan
dırmayınız, ve yavaş konuşunuz!., 

Michel Ange 90 yaşında vefat 

Su sıcak günlerde dondurmacı
lar~, şerbetçilere, büyük lokanta
lara arabıılarlA klıp klıp bu:z taşın
dığını sık sık görürsünüz. 

Eski zamanlarda İnsanlar sun'i 
vasıtalarla huz yapmasını bilmedik 
leri için, yaz sıcaklarında haylı ter 
ler döker dururlardı. 

Romalılar esirlerini karlı dağ
lara gönderirler, oradan kar topla
tırlar, bu suretle serinlenirlerdi. A
nadolunun bir çok şehirlerinde de 
buz fabrikası olm~dığı için, kar 
kuyularından istifade edilir. Kıtın 
karlar bu kuyulara doldurulup ba
sılır, kuyu dolunca üzeri samanla 
örtülür ve yaz gelince, bu karlar 
testere ile kesilip abalara sarılır 
ve esek sırtında şehre indirilir. Fa
kat büyük şehirlerde yaz mevsi
minde sun'i olarak buz imal eden 
fabrikalar yapılmıştır. Bu fabri
kalarda su evvela filitrelerden ge
çirilir. Ondan sonra soğutma dai
resine nakledilir. Bu dairede ka
lın kalın borular görürsünüz. Bo
rular o kadar soğuktur ki Üzerleri 
buz tutmuştur. Bir bakışta buz j. 

malini karışık bir şey zannedersi
niz. Fakat hakikatte esası gayet 
basittir. Fizikte bir kaide vardır, 
bunu hepiniz bilirsiniz. "Her ma
yi gaz haline geçince burudet hasıl 
eder.,, Mesela avucunuza bir dam
la su, eter veya ispirto koyarsanız, 
orada bir serinlik hissedersiniz 
Çünkü elinizin hararetile damla 
tebahhur etmeğe başlar ve serin
lik bundan ileri gelir. 

Buz imalinde ise fabrikalar a
monyruc kullanırlar. Yılankavi bo
ruların içindeki hava bir pistonla 
dısarıva cıkanlır. Pistonun her ha-, , ~ 

etti. ihtiyarlığında gözleri görmez 
olduğundan kendisini teselli için 
müzelerde gezdirirler, o da elleri
ni heykellere sürerek san' at zevki
ni aj,rdı.. Gözlerini ebediyen ka
patkeri son arzusunu soranlara şu 
sözleri söylemittir: "Ben malımı 
aileme, vücudumu toprağa, ruhu
mu Allaha teslim ediyorum . .,, 

----~ 
EML 

9 Eyini için hazırlık 
IZMIR, - 9 EylUI panayırı ko

mitesi Ticaret Odasında toplana
rak y~niden bazı kararlar vermit
tir. Komite, hergün toplanarak 
çalıtmaktadır. Bütün posta mer
kez ve idarehanelerinde kullanıl
mak üzere mektup zarfları üze
rine ( lzmir 9 Eylul panayırını gö
rünüz) ibaresini ihtiva eden dam
galar yaptırılmış ve posta idare
hanelerine tevzi olunmuştur. 

lstanbul ve Bursadan da pana
yıra iştirak edilecektir. Oradaki 
mümessilliklere talimat verilmit
tir. Devlet demiryolları ile Aydın, 
İzmir, Kasaba ve temdidi demir 
yollarında ve Devlet vapurların
da panayıra gelecek eşya ve yol
culara en fazla miktarda tenzilat 
yapılması için teşebbüslerde bu
lunulmuttur. Birçok müesseseler 
panayıra ittirak için komiteye 
müracaat etmiperdir. Bu meyan
da inhisar idaresinin panayıra ge
nit mikyasta ittirak edeceği ve bu
nun için hazırlıklar yapıldığı ha
ber alınmıttır. Panayırda doğru
dan doğruya perakende satıt ta 
yapılacağı için her taraftan bü
yük alaka gösterilmektedir. --
Fındıklara musallat domuzlar 

GlRESON 3 - Köylerden ge
len haberlere bakılırsa, fındık 
bahçeleri civarında dolaşan ya
bani domuz sürüleri mahsulümü
zün en tahripkar bir düşmanı ol
mu~tur. Harbi umumiden sonra 
mahsulabmıza musallat olan hu 
canavarlar, yalnız fındık değil, 1 

fındık dallarını da beraber kemir
mektedir. Bu yüzden mübalağasız 
kırk bin kantardan fazla fmdık 
mahsulü mahvolmaktadır. Fındık 
toplanıp bittikten sonra Mısır 
mahsulü de ayni tehlikeye uğra
maktadır. 

.---= __.-::~~ 
Tekirdağ orta mektep sergisi 

~ - ---------....-' 

933 &eneai Tekirdağ muhtelit ortam ektepten mezun olacak la/ebe mual 
limlerile bir arada 

TEKlRDAC, (Hususi) - Dün 
tehrimiz muhtelit ortamektebin
de bu seneki elişleri sergisi mera
simle açıldı. Meraaiıne pek çok 
kimseler iştirak etmİfti. Mektep 
Müdürü Cemal Bey sergi hakkın
da davetlilere izahat verdi. Ve ser
gi kurdelesi Vali Azmi Bey tara
fından kesilerek sergiyi vücuda ge 
tirenler tebrik edildi. Mektepte üç 
oda. sergi için tahsis edilmİf, bun
lardan iki odası talebe hanımla
rın elişlerine aittir. Burada pek 
zengin ve takdire layik incelikler 
bir bakkal göze çarpıyordu. Oiğer 
oda resim sergisi olup biraz tet-

Adapazarında müsamere 
ADAPAZARI, - Kara. Os

man ilkmektebinde talebe velile
rine mahsus bir müsamere veril
mittir. Müsamerede kasabanın en 
mümtaz zevatı, çocuk velileri ha
zır bulunmu,lardır. Müsamere 
çok muvaffak olmuf, küçükler 
kendilerinden umulmıyan büyük 
bir san'at kabiliyeti göstermişler
dir. 

kik edilirae her üç sınıf talebeleri
nin reaime kartı gösterdikleri ala
kanın derecesini büyültınek liizım
zımgelir: Bilhassa buradaki var
lık resim muallimi kıymetli Tahsin 
Beyin bir himmeti demek doğru o
lur. Hele talebenin iş edinerek çiz
dikleri harita ve grafikler pek ne
fistir. 

Geçen seneye nazaran bu sene 
ortamektebimiz sergiyi çok güzel 
ve zengin bir tekilde tertip etınit
tir. Bu varlık ve muvaffakiyetler
den dolayı talebe ve muallimleri
ni ve mektep müdürünü tebrik e
deriz. 

Konyada konferanslar 
KONYA - Halkevinde hergün 

öğleden evvel ferdi rubiyata ait 
konferanslar verilmektedir. Bu 
konferanslara bütün ilkmektep 
muallimleri ittirak edeceklerdir. 
Bu konferanslar bir kurs halinde 
devam edecektir. 

Kursta Dr. Sami Ihsan, E. Ham
di Beyler konferanslar verecekler
dir. Kura 8 gün devam edecektir. 

va çekişinde borunun içine bir mik 
tar amonyak konur. Amonyak ken 
disini helanın da, yani havasız 
yerde hissedince derhal tebahhur 
eder ve harareti sıfırın üstünde on 
dört derece iken sıfırın altında on 1 

dör~ dereceye düşer. 

Bu şekilde buz nasıl yapılır, di
yeceksiniz. Bu soğuk boru su dolu 
büyük bir havuzun içinden geçer. 
Tabii boru pek soğuk olduğu için 
etrafındaki suyu soğutur. Yalnız 

fU var ki havuzdaki bu suyun don 
maması lazımdır. Buz yapmak İ· 

çin sıfırın altında yedi derece bir 
mayi elde etmek lazımdır. Bilirsi
niz ki su, sıfır derecede donar. 
Sıfırdan aşağı yedi derecede ise 
haydi haydi .. Bu suya klördür dö
kalisyom karıştırırlar. Bu madde 
çok aşağı dereceihararetlerde an
cak donabilir. Artık mesele basit
leşmittir. Şimdi yapılacak iş, bu 
soğuk mayiin içine, sıra sıra tene
keler yerleştirilir, bu tenekelerin 
içinde buz haline getirilecek temiz 
su vardır. Her tenekedeki su an
cak elli sekiz saate donar. Diye
ceksiniz ki, bu kadar uzun zaman 
şehir bekler mi? Beklemez tabii! 
Fakat fabrikaların ayrı buz depo
ları vardır. Burada duvarlar gibi 
birbiri üzerine konmut kalıp kalıp 
buzlar vardır ki, istihlake hazır bir 
vaziyettedirler.Deponun hararet de 
recesi daiına sıfırın altında iki o
larak tespit edilmittir. Bu suretle 
buzlar erimez, bu depoda buzları 
iki üç ay muhafaza etmek kabil-
dir. -

Saray imar ediliyor 
SARAY 2 - Saray, Trakyanın 

küçük fakat şirin kaza merkezle
rinden biridir. Kasaba 800 evlik. 
tir. iki nahiyesi ve otuz köyü var
dır. Ekser halk çifçilik ve kömür
ciilükle meşgüldür. Buradan sene
de 400 bin okka kömür ihraç edi
lir. 

Sarayın hava ve suyu emsalsiz
dir. Kasabanın içindeki sular pek 
iyi değilse de bir çeyrek saat me
safede soğuk su namile anılan 
çe~menin suyu pek me~hurdur. 

Yaz günleri bu çeşme Sarayın 
mesire yerlerinden biridir. 

Sarayın, 31 ağustosta kurulup 
•t gün devam eden balçık panayı
rı pek meşhurdur. Beleddiyenin 
himmetile geçen sene bu panayır 
mahalline 100 den fazla tatftan 
binalar yapılmıftır. 

Bu sene de Belediye fevkalade 
çalıtmaktadır. Caddeler plin üze
rine yeniden yapılmaktadır. Edir
neden gelen şose Çerkesköyüne 
13, 14 kilometre bir mesafeye ka
dar yapılmıfhr. Şosenin bu sene 
tamamlanacağı ümit edilmekte
dir. Bu yol tamam olduktan sonra 
nakliyat kolaylaşacak ve bu su
retle kıt mevsiminde bile otobüs
ler Edirne, Çerkesköy seferlerin 
devam edebilecektir. 

--0-

1 O paraya yumurta! 
ÖDEMiŞ (Hususi) - Ödemitte 

yaşamak masrafi çok ucuzlamıt
tır. Koyun eti 30, sığır 20 kuruta
dır. Yumurtanın tanesi 10 para
dır. Sebze ve meyva çok ucuzdur. 
Fakat hariçten gelen efya fiati pa
halıdır. Hatta tuhafiye, hırdavat, 
manifatura fiatlarınde yüzde 20 • 
30 zam vardır. 

Arazi küçük parçalara ayrılmıt
tır. 300 dönüm toprağı olan yüz 
kitiyi geçmez. 

sss.! 1 ssss. 

Y azuız hikaye 

Malatyalıların dileği 
Malatya - Belediye, Fırka, Ti

caret Odası mensuplarının iştira. 
kile yapılan İçtimada su, lise ve 
hastane meseleleri hakkında te
tebbüsatta bulunmak için Ankara 
ya bir dilek heyeti gönderilmesi" 
ne karar verilmiftİr. Heyete Be
lediye namına Naim, fırka namı
na Vehap, Ticaret Odası namına 
Mümin ve Fırka reisi Osman Bey
ler ittirak edeceklerdir. 

Belediye reisi Ankarada ayrıca 
100 bin liralık bir istikraz aktine 
çalışacaktır. Bu istikraza muvaf
fak olunduğu takdirde bu para 
ile lsmetpaşa caddesinin lağım ve 
su İfİ halledilecektir. Ankarada 
Divrilc - Sıvas hattının Malatya
pm içinden geçmesi için de teşeb
büsatta bulunulacaktır. 

--o-

idama mahkum edildi 
BABAESKi - Çengerli köyün

den Mehmet Ali isminde birisini 
öldüren ayni köyden Murat Kırk
lareli Ağır ceza mahkemesi tara
fından idama mahkWıı edilmittir. 

Feci bir otomobil kazası 
SiLiFKE, (Hususi) - Silifke

ye tabi Gilindirden anay pazarına 
gitmek için yola çıkan bir otomo
bil yolun yarısında çok acıklı bir 
vaziyette devrtlmit ve yolcular
dan ikisi ölmüf, toförle beraber İ· 
kisi de çok ağır surette yaralan
mıştır. Kaza viraj dönerken oto
mobilin freni tutmamasından ileri 
gelmittir. ölenler kan kocadır, a
ğır surette yaralanan yolcu ise 
ME>rsin posta memurlarından bir 
efendinin nişanlısı Ye ölenlerin kı 
zıoır. 

Halk Fırkası binası 
BERGAMA - Burada köylüle

rin yardımı ile bir halk fırkası bi
nası yapılmaktadır. Bina bugün 
yarın bitecektir. Bina gayet güzet 
olmaktadır. 



• 

MiLLiYET PAZARTESi 6 TEMMUZ 1933 

Dünyada neler oluyor? 
1 ~l~~---3~ü_n_c_ü~-K_o_ı_o_r_d_u~i-l_A_n_ıa~rı~~~--ıı' 

J ·ı---. i Manisa Askeri SA. AL. 
KOM. dan: Fırka kıt'aları ih
tiyacı için 28,545 kilo aade 
yağı kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 25 tem
muz 933 aalı günü saat 15 te 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktindan evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Manisa
da Aakeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3153) (3188) 

T emınuz 933 cumartesi gÜ

nü saat l l dedir .İateklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya girmek 
için belli gün ve saatte teklif 
ve 1421 liralık teminatlariyle 
Denizlirle f~skeri Satınalma 
Ko. na müracaatları. (3129) 

-

Eski ispanya kralı on üçüncü Alp honse'un büyük oğlu Prens cles As 
furies Kiibalı matmazel Edelmira Son Pedro ile evlendi. Bidayette 
buna muarız olan babası, düğünd en sonra oğlunu alletti. Prens des 

· Asturies de tahttan ve prenslikten vaz gefli. 

Ray üzerinde saraylar 
Türkiyede tren seyahatleri o ka- I 

dar uzun sürüyor denemez. Bu
nunla beraber yolculann her türlü 
istirahatlerini temin eden yataklı 
ve lokantalı vagonlar var. Şimdi 
de muhtelif hatlara büfeli vagon
lar ilave ediliyor. 

Fakat Amerika tren seyahatleri 
uzundur. Mesela Nev - Y ork'tan 
San Fransiko'ya gitmek için on 
gün ve dört geceyi trende geçir
mek lazımdır. Bu sebepten Ameri
kalılar tren seyahatinin yolcuları 
sıkmaması için ray uzunluğunda 
hakiki seyyar saraylar vücuda ge
tirmitlerdir. 

Lüks vagonundan yolcu istedi-

Rahat baflıa bir vogon daha 

İstanbul İkinci Ticaret Mahkemesin
den: Müddei D.A. Mango ve A. Miko 
şirketi vekili avukat Uizaraki B. tara

fından müdduleyh Galatada Mertebani 

sokağında Kefeli hanında Kefeli zade 

Yusuf B. aleyhine 386 lira 65 kuruşun 

maa faiz ve maurif ve ücreti vekalet 

tahsili hakkında ikame olunan davada 

Müdd»leyhin mezkur adreste bulun

madığı ve elyevrn ikametgahı meçhul 

olduğu anlaşıldığından tahkikat günü 

olan 4-7-933 saat 14 olarak tayin ve 

keyfiyetin ilanen tebliğ edilmiş olma

sına raj:men müdaaleyh mahkemeye i
cabet etmediğinden usulün 401 nci mad 
dtsi mucibince gıyap kararı ittihaz ve 
bu kararın 20 gün müddetle ilanen teb
liğine ve tahkikatın 12-9-933 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 de talikine 
karar verilmiştir. Yukarıda gösterilen 
gün ve saatte borçlunun bizzat veya bir 
vekil göndermediği takdirde hakkında" 
muamelei gıyabiye icra kılınacağı teb
liğ m amına kaim olmak üzere il5n 
olu~nr. (5344) 

Milliyet'ln romanı: 16 

Yazan: ANITALOOS. 

nünasebetler teminine çalışacak yer .. 
:le, Zenci bir hamalın kendisi tive .. 
ıile anladığı tuhaf hikayeleri dinle
nekle zaman geçirmiş. Öyle ki New -
Y ork'a gelinceye kadar baıka hiç 

... Jc tek bir likırdı etmemif. 
Fakat Dorothy kendisinden son 

derece eminmit ve o kıyafetle bir 
ucubeye benzediğinin kat'iyyen far· 
kında değilmiı. 

Sonra da, yanına bir çanta yahut 
ta bir bavul aJacak yerde, eşyaJarıru 
Curley'in hediye ettiği çuna kabu
ğundan yapılmış sepete koymak aklı
na gelmiş. Zaten nerede fena ıey var· 
aa hep Dorotby'nin aklına gelir. 
Merkez istasyonuna çıkınca 45 inci 
caddeye doğru gidip bir otel aramış 
ve ilk tesadüf ettiği otele girmek İs
temia. Fakat otelin kapıcısını. hay· 

Amerikada yolcu trenlerinde 
bir salon 

ği yere telgraf çekebilir, hatta te
lefonla konuşabilir. Eğer mektup 
göndermek istiyorsa bir steno -
daktilo emrine amadedir. Trenler
de berber salonları, banyo daire
leri ve buralarda masajcılar var
dır. Bundan bafka yolcuların eğ
lenceleri de ihmal edilmemittir. 
Rahat koltuğundan radyo konser
leri dinlenir. Eğer gençler dans et
mek istiyorlarsa, dans vagonu 
ve bir dans profesörü orada hazır
dır. Bu terait ;ıltmda seyahat ha
kikaten bir zevk haline girmittir. 
Seyahat son merhalesine varınca, 
yolcular "yahu, ne çabuk geçti?,, 
Diye seyahatin bitmit olmasına 
müteessif olurlar. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaaaıaı 

Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar htan
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
22.398. 

4025 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eezahanesi 
kartısında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. .... 
4026 

Tercüme: Kamran Şeri/ 

van kabuğundan yapılmıı aepete §ÖY· 
le bir göz attıktan sonra derhal yo
lunu kesip: 

- Otel nizaınnıımesi içeri hay
vanla girmeği yasak etmi§tİr .. Dc
mİf. 

Bahane! ... 
Dorothy itiraz etmek iatf'miı: 
- Ayol, bu hayvan bir kere ölü .. 

Sonra ölü olmasaydı, en güçlü kuv
vetli zamanında da gene kimseye bir 
zararı dokunmazdı!. Demiş. 

Kapıcı cevap vermİ§: 
- Bu hayvana amadillo derler .• 

Bu otele ölü olsun, diri olsun, hiç bir 
vakit amadillo sokmıuiun. Otelin ni
:zamlarına kartı gelmek aana mı kal
dı? .. 

Dorothy'nin çene yarııtınnak ka
dar hoıuna giden bir ıey yoktur. 0-

• :,: * 
İaparta Askeri Sa. AI. Kom. 

dan: Eğerdir'deki kit'at ihti
yacı için 129,308 kilo UN ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 3 ağustos 933 
perşembe günü aaat 14 te dir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün v~ müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktından evvel teklif ve 776 
lira teminatlarile Isparta As
keri Sa. AI. Kom. nuna müra
caatları. (3152) (3187) . . . .. 
İaparta Aakeri Sa. AI. Kom. 

dan: Tefenni'deki kıt'at ihti
yacı için 99,123 kilo UN ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 5 Ağustos 933 
cumartesi günü saat 15 te dir. 
İsteklilerin ııartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktından evvel teklif ve 670 
lira teminatlarile İaparta As
keri Sa. AI. Kom. nuna müra-
caatları. (3151) (3186) 

* * • 
İaparta Aakeri Sa. AI. Kom. 

dan: İapartadaki kıt'at ihtiya
cı için 325,420 kilo UN kapa
lı zarfla münakasaya konmuıı
tur. İhalesi 2 Ağustos 933 
çarşamba günü aaat 15 te dir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere hergün ve münaka
saya girmek için o gün ve y~
tından evvel teklif ve 1753 li· 
ra teminatlarile lapartada 
Aakeri Sa. AI. Kom. nuna mü-
racaatları. (3150) (3lsS) 

"'"' "' Çatalca Mat. Mv. kıt'atı ih-
tiyacı için açık münakasa ile 
18,000 kilo kok kömürü alı
nacaktır. İhalesi 1 Ağustos 
933 salı günü aaat 14,30 da 
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek için her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktmdan evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna gel
meleri (239) (3180) 

• * • 
Niğde de ki kıt'at ihtiyacı i 

çin kapalı zarfla münakasaya 
konulan 13000 kilo sade yağı 
ihalesi 20 T emınuz 933 per 
şembe günü saat l O da icra e
dilecektir. Şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn ve müna 
kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve vaktinden evvel temi
nat paralarile birlikte Niğde
deki Satmalma Komisyo~ 
na müracaatları. (3121) · 

(2890) 4090 
* * • 

Denizli Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Denizlide bulunan kıt'alar 
ihtiyacı için 315,712 kilo ku
n .. ot kanalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 15 

nun için kapıcıya çatmağa ba§la
mış. 

- Otele amadillo sokmuyorsun .. 
Amma Timsah derisi bavullara sesi-
ni çıkarmıyorsun ... Bu ne perhiz, bu 
ne lahana tur§usu .. . 

Dorothy o kadar çok söylemi§ ki 
1 kapıcı ne diyeceğini fa§•rnııf. Fakat 

İf uzanınca etraflarına ahali toplan
mağıı ba§ladığı için Dorothy yürü
meğe mecbur olmuf. 

Bitİ§İk otel kibar ya§lı kadmlara 
mahsus bir aile pansiyonu imiş. Do
rothy, otelin divanhanesine girdiği 
zaman bu kadınlardan bir kaçı da 
tesadüfen orada bulunuyorlarrnıı. 
Dorothy garsonu beklerken amadillo 
kabuğundan yapılmış sepetini kol
tuklardan birinin koluna asmıımış. 
O sırada yaıb kadınlardan birinin de 
bu koltuğa oturacağı tutmuı. 

Kadm koltuğun kolunda aulı hay
vanı gönmce derhal bayılmıı. He· 
yecan sükiınet bulduktan sonra otel 
müdürü Dorotby'ye ıüpheli §Üpheli 
baktıktan sonra: •Boş odamız yok!> 
Demiı. 

Bunun üzerine Dorothy taliini J.i.
de 44üncü caddede tecrübe eım,,ğe 
mecbur olmuş. 

(2909} 4093 

Çatalca Mat. Mv. kıt'aları 
ihtiyacı için açık münakasa 
ile 8,000 kilo kuru aoğan alma 
caktır İhalesi l ağustos 933 
aalı günü aaat l l dedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teminatlarile Fındık 
lı'da 3 K. Sa. Al. komisyonu
na gelmeleri. (236) (3177) 

* * 1< 
1 F. kıt'atının Oaküdar ci-

hetinde bulunan kıt'alarınm 
2750 parça bakır kaplarının 
kalaylattırılmaama açık mü
nakasada talip çıkmadığın
dan ihalesi 13 temmuz 933 
perşembe günü aaat 11,30 za 
tehir edilmiştir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktından evvel 
teminatlarile Fındıklıda 3. K • 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelme-
leri (242) (3183) 

.,. "' .,. 
K. O. kıt'aları ihtiyacı için 

pazarlıkla 500 kilo naftalin 
satın alınacaktır. lhaleai 13 
temmuz 933 perııembe günü 
saat 14 tedir. lateklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o 
gün ve vaktinden evvel F m
dıklıda 3 K. O. Sa. Al. komis-
yonuna gelmeleri. (237) 

(3178) 
.,. .,. "' 

Çatalca Mat. Mv. muhabere 
güvercinleri ihtiyacı için açık 
münakasa ile 10 kalem ku§ 
yemi alınacaktır. İhalesi l a
ğuatoa 933 salı günü saat 14 
tedir. İsteklilerin §artnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gÜn 

ve vaktinden evvel teminatla
rile Fındıklıda 3 K. O. Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatlarL 

(238) (3179) 
.,. "' .,. 

Çatalca Mst. Mv. kıt'aları 
hayvanatı ihtiyacı için açık 
münakasa ile 30,000 kilo ku
ru ot alınacaktır. İhalesi l a
ğustos 933 aalı giinü saat 
11,30 dadır. lateklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktmdan evvel temi
natlarile Fındıklı'da 3 K. O. 
Sa. AI. Komisyonuna gelme
leri. (240) (3181) 

Çatalca Mat. Mv. için açık 
münakasa ile 40,000 kilo fırın 
odunu alınacaktır. ihalesi l 
Ağustos 933 aalı günü saat 
15,30 da dır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gÜn ve vaktinden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
Sa. Al. Kom. nuna gelmeleri. 

(241) (3182) 

Bana Öyle geliyor ki §ayet kader 
Dorotby ayarında kızlara kar
ı• daima lütufkar davranınamıı ol
saydı, galiba Dorothy'e kendini kabul 
edecek temiz bir otel bulmak nasip 
olamıyacaktı. 

Dorothy'nin ondan sonra müracaat 
ettiği atel, bütün meşhur aktiriılerin 
sinema yıldızlannm oturdukları Al
gonquir oteli olmuı. Tam o kapıdan 
geçerken me,hur komik Malek'le ar
kada,lan tepdili kıyafet olarak bir 
maskeli balodan dönüyorlarrnı,. Onun 
için Dorothy'yi divanhanede gören o
tel memurlan onu da maskeli balo
dan dönüyor zannetmiıler, bir oda 
göstermiıler. Hatalarmı sonra anla
mııla.r ama İf itten geçmif. • 

Artık Dorothy'yi bir daba odadan 
çıkaram&Dll§lar 

Dorotby yemeğe indiği zaman bü
tün nazarlar ona çevrilmiş. Kendisi: 

- Bunun Üzerine, iyi giyindiği i
çin bir genç kızı göz hapsine alan bu 
insanlara kabalıklarını anlatmak İcap 
etti. Hepsine ıöyle fena feıa,a bir bak
tım ... diyor. 

Sonra, a2ametli bir tavurla, maruf 
aktörler ve muharrirler için ayrılmış 
olan yere gi<iip oturmuş. Orada met-

, 
• Hanımefendi: 

Samimi bıfzıssıbhrnıı için kuvvetli ve müesair bir muz• 

taaffün elzemdir. 

müstabıarını kullanmak auretile muzur mikropları ve fena kokular 

mubatilerin taharrütll olmakıızın defi ve izale edebilir1iniz. Bütlll 
tecrübedide doktorlar, aamimi taharetinizde Lyıol knllanmanıı 
tavsiye ederler. Salgın haatabklar vukuunda ıirayeti defi içiıı pet 
mükemmel bir tedbirdir. Haıaratın itlifında da pek mlleHirdir 
Allmetl farikamııı ve unvam ticaretimizi hamil bulunmıyan ııı& 
maıil müstahzarları reddediniz. 

Fabrikatörleri: Scbuelke & Mayr A. G. Hambouri'. 

Umumi acentası: S Jakoel mahtumu, fstanbu1. (4045) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Anadolu Hisarında Göks uda l 10 lira muhammen kı' 

metli kargir karakolhane enkazı 25-6-933 tarihinden itibı 
ren 20 gün müddetle satışa çı karılımııtır. 

15 Temmuz 933 cumartesi günü saat 13 te ihale edilecel 
tir. Taliplerin Beykoz Maim üdürlüğüne müracaatları. 

(2898) 41;1! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-./ 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Kırklareli memleket Hastanesi için tahminen ( 1200 
lira kıymetinde (126) kalem ecza ve laburatuvar, Röntke!l' 
alatı tıbbiye 26 Temmuz 933 Çar§amba günü aaat on beşti 
ihale edilmek üzere açık münakasaya konmuştur taliplerİl 
ııartnameaini görmek ve müna kasaya iştirak etmek üzel' 
Kırklareli daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

4224 (3099). 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Plan ve şartnamesine tevfikan matbaa kitap aınbarlarırı' 

yaptırdacak tahta raflar ile bazı tamirat kanalı zarf uauli1 
münakasaya konmuştur. İhale 31 temmuz S33 pazartesi giil 
saat 14 de İstanbul Defterdarlığında yapılacaktır. Şartnaı11' 
ler 20 kuruşluk damga pulu mukabilinde Devlet Matbaası rJ 
dürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin Mimar veya Mühendis ~ 
maları ve Ticaret Odaamdan mukayyet olduklarına dair vef 
ka ibraz etmeleri lazımdır. Teklif mektupları ile ican eden 
aaik ihale gün ve saatinden evvel Devlet Matbaası Müdürlüğı 
ne makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. (3174} 

1 l.taabal Belecllye•i Hanları J 
Sarıyer Belediye Şubeai Müdüriyetinden: Rumeli Hisarı İ 

kele karıııaındaki meydan mahallinin müzayedesi 20-7-933 pi 
§embe gününe kadar uzatıJmıştır taliplerin saat 14,5 te dair 
encümenine müracaatları. (3189). 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünd en: 
3fı İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükiimlerine göre tescil edilmis olan ı 

nebi şirketlerinden (Fiat) Anonim Şirketi lıı; kere müracaatla Türkiyedeki vekil 
n bulunan Mösyö Giuzeppe Barbieriye ve Sebastiano Ferrero'ya verilmiş olafl l 

tün vekaletnameleri feshettiğini ve şirket in Türkiye vekilliğine 'irket namına ) 
pacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve iil 
cü şahıs sıfatlarile hazrr bulunmak üzere Mösyö Giuz.,ppe Ciano'yı tayin ettiğ 

bildimriş ve lizımgelen vesikaları vermiş tir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygıi 
görülmüş olmakla ilan olunur. ( 5356) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~, 

_.,,.Naim Vapur idaresi --•:•11111111!!1111---------Deniz Yolları işletmesi 
lzmlr Sürat Postası ACENT ALARI : 

ADNAN Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 
vapuru Sirkeci Mühürcl~r zade han 

Her Perşembe günü Telefon: z2140 

saat tam 18de doğrulZMfR'e 
hareket eder. Tafıilit için Gala 
ta Gümrük karşısında Site Fran-

i ..... ıez Han No.12 Tel: 4 1041 
(5335] 4184 

İstanbul ikinci İcra Memurluğun

dan: Paraya çevrilmesi mukarrer ya

tak odası salon takımı 13-7-933 perşem

be giinü saat 17 den itibaren birinci a

çık arttırma suretile Beyoğlunda Tu

nel Sarı Lı'itfi caddesinde 394 - 396 

ınobilyacı mağazasında satılacağından 

taliplerin mahallinde memuruna müra

caatları ilan olunur. (5348) 

bur metir Dotel Gcorge kendisini gör
müı ve al renkli tuvaleti adamın ü
zerinde öyle müthiı bir tesir yapmıı ki 
o p.şkmlıkla ona bir masa gösterrni.ı. 

Dorothy bir mayonezli istakoz, bir 
piliç aalataaı, kanıılı: meyva ısmarla· 
mıı ve bu suretle kibar kadmlar sıra
sına girdiğini hiaaetmit• 

Bunun üzerine, ideti vechile gar· 
sonla derhal canciğer ahbap olmuf. 
Garaona ilk sözü re...Üye girmek için 
Nev - York'a geldiğini söylemek ol
muf. Gorson meıeleyi hemen George'a 
aÇllllf· Lokantaya devam eden mep.
hir bu haberi alınca bir curcunadır 
baılamıf. Dorothy bütün Algonquir · 
lokantallna maskara olmuı. 

itin asıl zevkini yuvarlak maıa Ji.
ranı mqhur edipler ve münekkitl~r 
çıkanyorlarmıf. Çünkü bu ediplen.n 
en ediplerinden biri doatlanndan bır 
genç kızı revüye yerleıtirmeie çalı
!IYonnuı. Bu kızın DOl'othy'den 
çok ba,ka hünerleri de varmıı 1 Bu 
zat bu vesile ile, elinde bir tavsiye 
mektubu olduğu halde bile Mister 
Ziezfield'in yanına yaklaıabilmenin ne 
güç bir it olduğunu bitlecrübe öğren· 
miııniş. 

Bu genç kız "vempir,, denilen teh· 

1 

ISKENDERlYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 11171933 salı güııa 
saat 11 de Galata rıhtımına•~ 
İzmir - Pire· lıkenderiyeye kal 
kar. (3159) 4301 

, 

KARADENiZ POSTASI 

Cumhuriyet 
Vapuru 12 I 7 I 933 çarıam~~ 
gllnü saat 18 de Galata rıht · 
mından kalkar. (3160) 
.............. _.1 .. -
likeli kadın tipinde güzel bir JI• 
konteoi taslağı İmif. Siyah saçlı, ,ı 
yah gözlü, halinde korkunçluk < 
bolıevik aleyhdarlığı gibi hir şey ,ı 
zilen ve eski tanda sarkık küpele" 
kal'§ı bir meyli mahawu olan bir ~f 
dınmıı. 

Dorotby diyor ki: 
- lnaan bu kıdım beğenmemeı~ 

edemezdi. Çünkü elini yüzünü yı~1 

madığı halde temiz pak görünme~ 
kolayını buluınuıtu. O kadar ki Jıl 
gittiği yerde nazandikkati celp el 
yor, herkes biribirine 1 "Kim b~ 
Kim bu?, diye soruyordu.. 

1 Asıl ıa~anıdikkat ciheti bu 1iaJ1 

herhangi bir ma•zua dair saatle~ 
söz aöyliyebilirmit. Fakat en müb 
marifeti erkeklerle atka dair ko~ı 
bilmesi imiı. Kendisi bu hususta ' ' 
ıil şapka,, romanındaki genç kJJ:J• 
kadar çenesi düıükmüı. 1 

Trajediye kaçan tarafı fazla ol~, 
iu için revüye girmesi pek te caiz ' 
ğilmit. §İvesi bozuk olduğu için dt~1 
oynamasına da imki.n yokmuı. F•eı' 
niyeti lngilizceyi hakiki bir Afil 
kalı gibi konusmağı öğrendikten ~ 

il 



mozıt 

okolıf 
Büt~ 
maıııJ 

in pel 
uirdir 
D aıt 

5) 

' leceı 

41;.ıl _ _.,, 

be§tı 

pi eril 
üzef 

99) 

' en· 
arııı1 

sula 
i gii1 
naJ!? 
sı M 

dis c 
ve 

en~ 

rlü!lı 
174) 

lan 
ve ki' 
laf! t 
na l 
e üÇ 

ttii· 
uyt' 

Si 

362 

Si 

MILı..tYET PAZA ... ı::sı 1u ıt:MMU.Z 1!1.sl 7 

I
• "' ı --- -- BAHÇE SALı•u -N- EC_A_T_ı• den alırıı~. Re~et~leriniz FOSF-OTl•N- N-E--C-ATI• Çok kıymetli bir- beb~k sııduıdır. Bant.tola aç arınlZIKAPIDA bb~ıry~11kti'kbairmedt'._iekkhaat,1 ırclıa·dndıri beılenen yavrular tombul ve lnJYYetll, 

• neı'~li olur, sıhhatli büyür. (5342] 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 -Aç.ık muallimlilder ıu nlardır. 
Kuleli Liıeıinde : Tabii lliınler, Fizik, Kimya, Riyazi-

ye, Franıızça, Alman, Felıefe. · 
Maltepe Liıeıiude: Tabii İlimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

aızca, 

Bursa Liıesinde : Fizik, Kinıya, Franıızca. 
2 - Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim alı 

n11.ı~t1J". 
3 - Konya ve Erzincan Aıkeri Orta mekteplerinde muh

telif ders züınrelerine de muallim alınacaktır. 
4 - Bu muallimliklere ; İstekli olanlar, aıağıda yazılı 

veı;i~ları bir istidaya İli§tİrecekler ve hangi mekte~in hangi 
ders muallimliğine iıtekli olduklarını da yazacaklarllır. 

A -Tasdikli sıhhat raporu, 
B - Taıdikli hüınühal kağıdı, 
C - Reımi bir makam<'a ve evvelce Muallim olanlar i

çin Maarif İdarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fit veya kııaca 
hal tercümesi, 
. D -- Şahadetname, Ehliyetname, tasdikname ve ıair ve 

:ııkafarının tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 
E - Noterden taıdikli taahhüt senedi, bu senede şunlar 

~:ızılacaktır, " Tayin edileceğiın ... mektebinin ... muallimli 
gınden her hangi ders senesi içinde çekilmemeği, şayet tatil za 
manında cekilecek olursam cekilmeden en az iki ay önce bildi ... . .. ' ~ 
rec.:eguni, böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını taz· 
mınat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin O· 

lıınduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
b:'şlamazıam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt ede-
rım. '' 

.. E-Bu vesikalar 10 Temmuz 933 tarihine kadar Milli 
Y1udafaaVekaletinde Aıkeri liseler Müfettişliğine gönderilmiş 
ola<' aktır. 

A 5 - İsteklilerden aranılacak şartlar şunlardır : 
D ·1f .. Muallimliğini iıtediği. dersi okutmağa, menşei veya 
h ~ru ı:unda imtihanla ehliy~tnameyi ve kanuni vaaıfları 
t aızl 0 . ak ve Yahut Maarif V ektlletinin aynı derecedeki mck 
ep erınde müseccel muallim bulunmak. 

20 
B - Haftada 15 "Zaruret görıildüğü takdirde " en çok 

'\aat ders almağı taahhüt etraek, 
. 6-Tayin edilecek mualliınleı·e ayda 84: 126 lira ücret 

verılecektri. . 

1-;-- İstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan Aıkeri li 
seve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
mekteb~n tabip ve dişçiye ihtiyacı var~r.. . .. . . 

. Taliplerin aylık ücretleri 80 : 90 dışçıleru1 ucretlerı ıse 
7 O ltradn-. 
d' 8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
t •şc~iiini iıtediklerini isti.dalarına yazacaklar ve kısaca hal 
,:;cM~ele~le. ~~r~r 4 maddede razılı zamanda Askeri Lise 

ufettişlıgıne gondereceklerthr. (3097) (2719) 
4066 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim alınıyor 
~ - Açık Muallimlikler ~unlardır. . . • 

f"..:ı. ursa ve lıtanbuldaki Liselerde Riyazıye, Kımya, 
ı ... lft.. 

1 l 2- Yukardaki Derılerden başka evvelki ilanda yazı· 
tr 0 an muallimliklerle Dokto r ve Dişçi münhalleri kapanmış 
rr. 

l - Açık olan bu mualli nıliklere istekli olanlar aşağıda 
fazılı Vesika lan istidalarma ilistiricekler ve hangi mektebin 
,,_ngi ders muallimliğine İstekli (°,lduklarını da yazacaklardll". 

A - - Tas tikli Sıhhat Raporu : 
B - Tastikli Hüanühal kah:.ıcir. 

· . C - Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlar 
~ın Maarif İdarelerince taıtikli veya Fotoğraflı fiş veya 

saca hal tercümesi. 
D gı'bi . - Sehadetname T aı tikname, Ehliyetname, 

Ve3ıkalar1n tastikli ve Fotoğraflı suretleri. 
E - Noterden taıtikli Taahhüd senedi : bu senede 

ŞUnla.T. Yaz1lacıı.kttr. "Tayin edileceğim ... Mekte~in · · -· · 
~uallırnliginden her hangi ders ~enesi icin ~e çekilmemeg"· 
ı~Yet ~atil zamanında çekilecek olurr.am çekilmede~ en .~z' 
. 'ay önce bildireceğimi böyle yaiJmazsam alacagun ucr~ 

bn "ki b d f -' öd - · · h d 1 aylığını tazminat olar ak ir e ana · eyecegımı un 
anba~~a tayin olunduğwn halde k~nunun. ~öste~diği .~a

trıan u:ınde vazifeme başlamazsam yıne aynı tazmınatı öde 
Yeeeğinü teahhüt ederim." . 

F - Bu vesikalar 10 Temınuz !l33 çe kadar Askeri Lt· 
•eler ın"f • ı· -· ·· d •t • I kt tı ettış ıgıne gon erı mıı: o aca ır. 

4 -- tsteklilerden aranılar sartlar şunlardır: 
A - Muallimliğini ish•diği clersi okutmağa menşei ve 

va. Darülfünunda imtihanla ehliyetnameyi Vf' kanuni va 
sıftarı haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin ayni dere· 
cedeki mekteulerine müseccel muallimi bulunmak. 

B - · Haftada 15 : 20 saat ders alrnaırı teahhüt etmek. 
C - Tayin e..Jilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira Ü<:· 

!;t verilecektir. (3146) ' (3103) 4218 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti MaballHi Sokai• Cinai Hiısesl Emllk Hiıseye ııöre mu• 
No. No. bammen kıymeti 
464 Dh•anyolu Atlkali paıa Sofcu hu Kljir oda orta kat Tamamı 14 300 T. L· 
465 .. .. .. .. .. .. .. 13 300 .. 
466 Topkapı Beyaııt ağa Meyhane Ahtap bane ve dnkkin .. 1211,14 ısoo .. 
467 Kandilli Kaadilli Yenikuyu Ahşap müceddet hane ye babça 6/40 5 120 .. 
471 Trabya Trabya Ayaıma me•kii Bağ dönüm 5 Tamaını 27 . 200 .. 
472 .. .. .. .. .. 114 77 50 

" 473 .. .. .. " .. 40/42 61 120 .. 
474 Arnavutk6y Arnavutköy Yeniyol Aht•P hane 112 11 600 .. 
476 He beliada Yalı Yalı Kagir gazino 112 18 4000 .. 
480 F•ner Tabtaminare [Tahta minare Ye Fener kapı) (Ahtap iki hane) 118 81/84 500 .. 
485 Eeyoilu Hacı Miaıi Kumbaracı yokuşu Kagir hane 1,2 85 1000 .. 
487 Bakırköy Zeytinlik Yakut .. Tamamı 76 600 .. 
489 Büyükada Karanfil Kalfa Arsa arşını ( 597) .. 7 mlikerı:er 597 

" 490 Gılata Hacı aman Çeıme meydanı Ana artın• ( 44) 9116 17 75~ .. 
492 Fener Apti subaşı Fener Araa elyevm çl ri fabrikası içi 2/3 284 4535 .. 
494 Heybeliada Yalı Livadya ve küçük B. Abıap iki hane 115 2/1/3 800 .. 

Yliıde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nııkteo veya gayrlaıübıdil bonosile ödenmek üzere yukarda ev.safı yazılı gayri men ku"le· 
ria açık artırma mliddetleri uzatılmııtır. Kat'! ibıJeleri 13 7 933 perşembe gilnii u.at on bettedir. Şartname Bankamıı kıpı!ıoı aıılmı 1t r. 
Senei bıliyc ' 'ergisile belediye resimleri müıteriye aittir. (3126] 

aarif Vekaletinden: 

Ankarada Yenişehirde yaptırılacak Maarif Vekaleti bi 
nası .29-6-933 tarihinden itibaren 19-7-933 tarihine kadar 21 
~n müddetle ve kaµalı zarf "sulile münakasaya konulmuş
tur. 

Münakasa laakal 500,000 liralık İş yaptıklarına dair eh 
liyet vesikası ve iktidarı fenni malisini ishal eden talipler işti 
rak edebilecektir. Binanın proje ve şartnameleri 40 lira mu
kabilinde her gün öğleden sonra Maarif V ekileti İnşaat 
Dairesinden tedarik edilebilir. Münakasa 19-7-933 tarihine 
müsadif carsamba giinü saat IS te Maarif Vekaletinde ic
ra edilec~ği~den taliuler mezkur saatte müzayede, münakasa 
ve ihalat kanununa göre tanzim edecekleri teklif mektupları
nı İnşaat komisyonu riyasetine tevdi edeceklerdir. (2965) 

4131 

1 Devlet DemiryoUarı idaresi ilan arı 

Derince limanında bir sene zarfında yapılacak tahmil 
ve tahliye işlerinin kapalı zarf ?a münakasası 27 -7-933 per
şembe günü saat lS te Anka :rada Umum Müdürlük bina 
smda yapılacaktır. Tafs;!at Ankara ve Haydarpaşa vezne 
]erinde beşer liraya satılan şar tn melerde yazılıdır. (3125) 

4249 

Eskişehir atelyesinde vucu getirilecek oksijen i.· .i\sal 
tesisatmm kapalı zarfla münakasası 21 Ağustos 933 pa:: v
lesi günü saat lS te Ankarada idare merkezinde yapılacak
tır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar lira-
ya sat;lan ~artnamelerde ya<'-ılıdır. (3113) 4228 

1Askeri Lise ve Ortamek
teplere Talebe Alınıyor 
1- 1933 - 1934 derı senesi için lstanbulda bulunan Ku

leli ve Maltepe Liselerile Burs 'ada bulunan Bursa Askeri Li
seıine Konya ve Erzincanda bulunan Askeri Orta mektepleri
ne talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10 ve 11 "l, 2, 3" Üncü. Orta mekteplerde 
6,7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 -· Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

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

alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsabaka im 

tihanını da kazandıktan takdirde Askeri mühendis ve Fen me
muru yetiıtirmek üzere Almanya ya gönderilecekler ve müaaba 
kayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine giderek za
bit cıkacaklardır • 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: ADAPAZARI 
• 
Istanbul şubesi: Yeni postane 

karşısında Tel: 22042 
Sermayesi: 1,200,000 
İhtiyat akçesi;180,000 

ŞUBELERİ 
Bandırma - Barbn - Biga Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa - Düzce - Eskişehir ~ Gemlik - Gerede -
Geyve - Hendek - İznıit - - Kararnursal - Kütahya 

Mudürnu M. Kemal Pa şa - Safranbolu - Tekirdağ -
Yenişehir. 

Müsait 'eraitle mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır ve 
ikraz muame lôtı yapar. 

Mevduat faizleri müdiriyetle götüfülerek tubit edilir. 
Komisyon ve Ticaret kı:smı her nevi f'mtiai Ticariye satısına 

delal et eder. , 
Sigorta yapar Telefon: 23623. 403S 

Harp malôlleri ile şehit yetimle. 
rine dağıblacak ikramiye 
paraları hakkında ilin 

M. M. Vekaletinden: 
1- 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malüUerileşehil 

yetimlerine verilecek ikramiye paraaından şehit yetimlerine ait 
olan kısmının 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 38997 
şehit yetinılerine dağıttırılması na başlanmıştır. 

2 Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 
alamıyan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline veri· 
len nisbette ikramiye verilecek tir. 

3 -Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tarafın 
dan icau eden mahallere gönderilecektir. 

4 - 22 HazİMn 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 
bulunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacal. 
tevziat ta verilecektir. 

5 - Malullere ait ikramiye paralan tefsir kararına göre 
Harp malulleri tesbit e</~dikten sonra iki ay zarfmda verile-' 
cek ve keyfiyet ayrıca gazeteler ile ilin olunacaktır. (3130) 

(2910) 4094 

Ist. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, techizab vekitaplan hükilınete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. Merkez Kumandanlığına 1 Merkez Kumandanlığma 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü- merbut krt'at ve müessesatm bağlı kıt'at ve müesaesat hay 
sabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci mad- ihtiyacı için yedi bin kilo taze / ·.-anatmın ihtiyacı için 160 ton 
dede olduğu gibi askeri mühendis VI' Fen memuru yetiştiril- kabak ile beş bin kilo ayişe arpa 20-7·933 perşembe gü
mek üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler kadın fasulyası 10 temmuz ' nü ı.aat 16 da kapalı zarfla mü 
Harbiye nıektebine giderler. 933 pazartesi günü saat 15,30 nakasaya konulmuştur. İstek 

8 -- Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk dan 16,30 a kadar pazarlıkla lilerin şartnamesini gönnek 
ları yerlerde 1temmuz933 tarihinde başlar ve ağustosun birin satın alınacaktır. İsteklilerin için her gÜn ve münakasaya i~ 
de biter. Bununla beraber kadroda m\inhaller kalırsa ders se- mezkur günde Merkez Satın , tirak edeceklerin belli saatin 
nesinin devamı müddetince sivil lise ·.re orta mekteplerden na· Alma Komisyonunda hazır den evvel teklif mektuplarmı 
kil suretile talebe alınmağa devam olunur bulunmaları. (58) (3176) _l'>lerkez kumandanlığı satın· 

9 - - Mekteplerin bulundu<nı ye,.lcr haricinde askeri ljse ve 1 alına komisyonuna vermefori. 
b.. ~. 1- :f. 

Gümüşhane vilayetinden1 

orta mekteplere kaydedilmek istiye;ıler 1 Haziran 933 tarİ· (42) (?953) 1 101 

hinden 'f emmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmelidir] er· 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 

Merkez Kumandanlığına 
b:ığlı kıtaat ve müessesat ih 
ti,•1cı için yirmi ton şeker 
'.:;0-7 -933 perşembe günü saat 
l S ~c kapalı zarfla münaka 

<f>a;•a konulmuştur. İsteklilı>· 

Merkez Kumandanlığına 
bağh kıt'at ve müessesatin 
ihtiyacı için Yirmi Altı Bin 
kilo yufkaya kaoalı zarfda ve 
rilen fial pahalı görüldüğün 
den 10-7-933 pazartesi günü 
saat on dörtte pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığa gi
rişeceklerin belli vaktinde mer 
kez satın alma komisyonun· 
da hazır bulunmaları (56) 

Bayburtta 33651 lira bedeli keşifli bir ilk Mektep yapıla 
calcttr. Ancak 33 bütcesinde 20 bin lira tahsisatı olduğundan 
b~r ınucibi kesif 216S2 liralık birinci kısım işi 1-7-933 tari 
hınden itib"\r~n ?.O gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü 
n~kasaya vazolunmuştur. ihalesi 20-7-933 perşembe gü 
n_u saat 16 da daimi encii.mence icra kılınacağından taliple
rın kanunun tarifi dairesinde zarflarını ihale saatından 
~VVel encümen riyasetine vermelerinin. ve ~~ha fazla malu-
. at almak isteyenlerin enci.im en Kalemıne muracaatları. 

f3068} 4201 

kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şube
lerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmeli
dirler. (2232) 4053 

Şirketi. Hayriyeden: 
Şiri:eti Hayriye v~purlarmm kah ve ocakları müdrtcti hitam bulduğundan 

talip olanlarr!l nihay.ct Temmuznn onbi rinci Salı ı!Ü 1ıü saat ikiye kadar hevcti 
tcfti~iyl! riya')ctin~ Jntlracaat eylemc~cri. (53'.?5) 4307 

rin şartnamesini görmek için 
her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin belli saatindf'n 
ev" el teklif mektuplarını M€'r 
kez Kumandanlığı satınalma 
komisyonuna vermeleri. 
( 40) <Z951) 410ı l (3167) 4295 



Hıncahınç dolu bir Ankara treni Ankaralıları lstanbula getiriyor
• 

Ankara-Istanbul yolculuğu pahalı! 
Sayfiye ve dinlenme ihtiyacını tatmin için Ankara civa
rındaki yayla ve ormanlara bir şeyler yapılamaz mı? 

Ankara - Yalova - İstanbul yolu 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Anado- ı 
lu tehir ve kasabalarının hemen hep
si her yaz mevıimi muhakkak sayfi
yel .. re çıkar. Bu sıhhi bir lüzum, iyi 
bir i.det, bir zarurettir. 

Vak tile bu tehirlerin kurulutlann
daki hatalar bu külfetleri istilzam et
tinnektedir. Daracık aokaklar içinde, 
üst üste, küçücük pencereli evlerde 
oturanlar yaz gelince iyi ve bol hava 
almak, bütün kıt höcrelerde bunalan 
ciğerlerini düzeltmek için kimi kasa
ba ve tehirleri civanndaki bağlarına, 
kimi de yaylalara göçerler ve hiç ol
mazsa üç dört aylarını oralarda bol 
güneı, bol bava, bol iyi sular içinde 
geçirirler. 
Ankaramı~ın havası aağlam ve iyi

dir, tehir bol ve muntazam aemt bah
çelerile doludur, içecek iyi ıu bulun
maktadtt. Buna rağmen iklimi yayla 
iklimi olduğundan kııı gibi yazı da 
1erttir. 

Bütün kıt ve bahar mevsimlerinde 
durmadan, an gibi çalışan halk, bir 
az da bu sert g'Üneften kurtulmak, 
hiç olmazsa bir ay olaun yumu~k bir 
iklimde, aaude bir zaman geçirmek is
ter. Şüphe yok ki bu bir baktır. Hem 
öyle zaruri bir baktır ki hükumet bi
le memurlan için senede bir ay izin 
kabul etmeyi lüzumlu görmüttür. 

lstanbul yolcularının efyası naklediliyor .• 

Ankarada oturanlardan paraıı o
lanlar bu bir ayı latanbulda aeçirir
ler. iktidarına göre kimi her ıene, ki
mi de iki Üç senede bir çoluk çocuk 
toplamp latanbulda kalmıt eski evle
rine, yahut akraba ve doıtlarma. bir 
kısmı da otellere, pansiyonlara gider .. 

ler. 

Hele tU günler lstanbula gidenle
rin çoğaldığı giinlerdir. Bazııı hava 
almak, bazısı, lıtanbulda kalan yakın 
~krabalarmı cörmek, bazııı da deniz 
oanyoau yapmak ;c;in lstanbula git
mek Üzere akşamlan trene binenler 
bugünlerde en mühim bir yekun, bir 

kalabalık te,kil eder. 

"'"'"" Fakat ne olursa olsun bu kalabalı-
ğın dörtte üç buçuğunu hava almıya, 
istirahat etmiye gidenler te§kil eder. 

Biz bu gidenlere bir teY demiyoruz, 
paralan var gidebiliyorlar, bunların 
bolca iıtirahat ve zevk etmelerini te
menni ederiz. Ancak, parası yetiımi
yenleri dütünüyoruz ve bun]ar için de 
bir imkan bulunmasım istiyoruz. 

lstanbul için tren ücretleri halk ta
rafından pahalı görülüyor. Vikıiı 
Demiryollar idaresi de diger hatları 
besliyen en mühim varidatı bu batbn 
verdiğini nazarıitibara alarak idare
nin daha fazla açık vermemesi için bu 
hatta tenzilat yapmıya, bütün gayre
tine rağmen, imkin görememittir. Fa .. 
kat ne yapalım ki hakikat, hakikat
tir ve filhakika lstanbula tren ücreti 
pahalıdır. Bir kaç çocuklu bir ailenin 
§Öyle lstanbula bir gidiş geliti yıkrm-

dır. Binaenaleyh böyle bir ailenin, or
tabal1i ise, en evvel yol parası gözünü 
korkutur. 

Diyeceksiniz ki Y alovaya otobü!: 
)er bir kitiyi bet liraya, oradan da 
vapur yirmi bet kuru§& lstanbula 
nakleder. Fak at ya yol zahmetine ne 
diyelim? Kaç babayiğit bu büyiik 
külfete katlanabilir? .• 

Onun için fazla para ıarfedemiye .. 
cek kimselerin lstanbul ve Buraa gibi 
uzak yerlere aitmeıi tatlı bir hayal
dir. Yapılacak it bunlar için pratik 
bir çare bulmaktır. 

Bu gidenler behemehal lstanbul ve 
Bursayı görmek için gitmiyorlar. Ek
serisi iyi bava almak için bu masrafı 
ihtiyar ediyorlar. 

Bizce en ameli çare ıudur: Anka
ranın civarında fevkalade güzel, bat
ta faydalı banyoları bulunan orman
lar, güzel yaylalar vardır. Buralarda 
sermayedarlar birleterek az masraflı 

Jrma rla rna 
/iofl'' 

, 

Yerli Mallar Pazarı 
latan bul: Bahçekapı 

(5308) 

En •aıilam 
Hereke ve Fe•baae 
Kumaılarıadan 

Jıta bir makastar, iyi 
·a lzeme ile iki prova 

:ıarak dikecektir. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satına ma Komisyonı~D.danı 

Jandarma kıt' atı ve mües sesatı ihtiyacı için takasa tabi 
olmak şartile (Beş yiiz) kilo Klor maiyet dö Kinin kompi 
rimesi kapalı zarf münakasası ile satın alınacak ve münaka- • 
sası 20 Temmuz 933 perşembe günü saat on beşte yapılacak 
tır. isteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve münakasa 
ya girmek icin mezkur günün muayyen saatine kadar ilk 
teminat makbuzları ve teklif namelerile komisyonumuza 
müracaatları. (2904) 4129 

1
- Askeri fabrika

lar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikala
rında biçilmiş (44100) kilo 
kuru ot açık arttırma ile satı 
lacaktır. Otları gönnek isti
yenler her gÜn arttL'"l11aya gİr 
mek için 13 Temmuz 933 per 
şembe günü saat 14 te fabrika 
ya gelsinler. (297) (2897) 

<!'ılJ2 
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Ankara - İstanbul 
Telefonu 
Günde ne kadar konu

şuluyor? 
ANKARA, 9 (Milliyet) - Anka

rada telefon aboneleri her gün biraz 
1 

daha fazlalatmaktadır. Geçen sene / 
ilave edilen binlik santral da dolmak 
Üzeredir. Bugün açık telefon abone 
numarası hemen dört yüz küsur ka
dar bir şey kalmııtır. hmarlanan otuz 
bin metrelik kablolar sonbaharda 
teslim edileceğinden bunların tesellü 
münde bu açıklar da dolmut olacak- ı 
tır. Gelecek sene ıantrala bir binlik 
daha ilave edilmesi muhtemeldir. 

932 temmuzunun birinden 933 tem
muzunun birine kadar Ankara ile la
tanbul arasında 128,400, Bursa ile 
316, Yalova ile 34, Alpullu ile 5, Eti
mesutla 836; 932 senesi teırinianni•i
nin birinden 933 senesi bir temmuzu
na kadar Avrupa ile 1810, Eskitehir
le 1461 mükaleme olmuttur. 

Gün geçtikçe merkez, lstanbul ve 
Avrupa telefon mükilemeleri ehem
miyetli bir tekilde artmaktadır. 

Ankara mükiılematı günde on yedi 
ili on sekiz bin arasında ehemmiyetli 
bir yekun arzetmektedir. 

Ankarada yeni bir 
mecmua 

ANKARA, 7 temmuz - Türk 
matbuatı pek yakında kıymetli bir 
san'at mecmuaıı kazanacakbr. An
karada Nahit Sırn, Yaıar Nabi ve 
Sabri Esat Beylerin tetebbüsile "Var
lık,, isminde bir san'at ve fikir mec
muası • çıkarılmaya batlanıyor. 15 
temmuzda çıkacak olan ilk sayısın
da bir çok tanınmı§ muharrirlerimi
zin makale ve hikayelerini ve he
men bütün genç kıymetlerin ıiirle

rini bir arada toplıyacak olan bu 
mecmua san'at alemimizde vücudu 
hi .. edilen bir botluğu dolduracağın
dan bu tetebbüsü memnuniyetle ha
ber veriyonız. 

ve fakat kullanıılı yerler yaptırmalı
dırlar. Bunlann rağbet görmemesine 
imkan yoktur. Halk bunlara beheme
hal akın edecektir. 

Bundan ba,ka daha kolay ve daha 
ucuz bir çare de budur: Her aile, 
dostlan ile toplatıp kamplar yapma
lıdır. En medeni memleketlerde bile 
bu bir usuldür. Çadtt ceddimizin ma
lıdır ve bugün hiç bir erkek gösterile
mez ki harpte bulunmamı, ve çadır
da yatmamıı olsun. 

Hem bu bir zevk, bir yeniliktir. Blr 
çok mektepler bunu bugün tatbik et
mektedir. 

Bu iktısat devrinde bu en fazla rai
bet görmesi li.zımgelen bir usuldür. 

Hüliısa: Bu kadar didinme ve yo
rulmalar arasında senede bir ay ol
sun istirahat ve bol bava mühim bir 
ihtiyaçtır, ihmal edilmeğe aelmE'z bir 
zarurettir .. 

S. R. 

Yüzme yarışları 
Neticesi 

Kimler birincilikleri 
kazandılar? 

Ankara mıntakası tarafından 
Karadeniz yüzme havuzunda ter
tip edilen yarıtlar cuma günü ya
pılmıt ve çok güzel olmuttur. 

100 metre hız yarışında Altın
ordudan Faik Bey birinci, Güreş 
kulübünden Raif B. ikinciliği al
mıtlardır. 

400 metre dayanma yarıtında 
Gençler Birliğinden Necmi B. bi
rinci ve Kemal Bey ikinci gelmiş
lerdir. 

Arka üstü yüz metre hız yarı
şında Fikret Bey birinci gelmiştir. 

Bunlardan başka bayrak yarış
ı arı yapılmışbr. 

.. J 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cacil Vakıf Han f•tanbul 

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

TUrkiye fı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur. İdare mecll•l ve mlldilrler 
heyeti ve memurları kimilen Tiirklerdea miirekkep yegane Tilrk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenin her tarahnda (200) Ü geçea acentalarlDID bep•I Türktilır. Tilr
kiyenin en mühim mile•se•elerinln vebankalarınıa •igortala1'ıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarıru en iyi şeraitle yapar. Haaar vukuunda .zararları sllr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Ka~~;.d~;b~~~!:: l~o 
kant. -ı Eıra~:nda 33 numaraya 

T ASINMIŞTIR. - <5os5) 

4042 

.. - Dr. IHSAN SAM 1-.. 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her eczanede ve ecza depo-

larında bulunur.<• (5088) • .-
3521 

Umumi Neşriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Afatbaacılık T. A. S. 

B~Y~K TlYllBE PillN~~~~ 
15. el tertibin 3. cü keıldesi 

Temmuzdadır 11 
Bu keşidede Bü.yfik ikramiy 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık 

btlyük lkramiyeleır ve 4037 

50.000 liralık bir mükif at vardır. 

•• 


