
ihraç mallarımızın sürümü-.. 
nu çoğaltmak için bunların 

ltalya hükümeti Tevfik Rüş 
tü Beye ziyafet verdi. Ha
riciye Vekili temaslarına tip ve ııkletlerinin tayini 

düşünülüyor. 
Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

devam etmektedir. 1' 
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di rkiye 
--er'ansa 
uk 
eti ra.,.. ile y·· iri • 

ilet d • ur Je araımdaki mü-
0! ı.ı..., ~~ . Ye dürüst olmaktan 
tı- lia b aba ıleri gidip te aamimi 
al· dertıa~'~kYtnca; Fransız gazete-
ii doıtfuk 1 millet arasmdaki ana
U feltiliırı· tan bahsederler. Harici-

111 Ce ız Tevfik Rüıtü Bey Pa
ne liııde Çerken, Franaanm reuni me
kı· lfaı, çok samimi bir kabul gör
in· lli r.ı:.:;erildi&ine göre İktisat 

İ ret .. ut Celal Bey de Fransa 
! lııdad "'ıınesebetlerimizi tanzim 
u· ırıu:.-k londra İkbaat konferan

ide F •releri Türkiyeyi daha 
İ· ı F ra~anaaya yaklaıbrmıfbr. Tilr

Je- lcı:rırı l<lıun dostluğuna çok bü
r ı IOn et Ve ehemmiyet verfr. Ve 

a •aaındalı:; '---elmil 1 . a:a11 . , b .,....~ .u e vazı-
le- t •tı are alınacak oluna hu · 
et &ıı .. an daba tabii bir l"Y olamaz. 
· l ıııın Avru · · h"ki 111· "'•1el pa ııyaııetine a m 

lıı •de • •~lh muahedelerile te
ıbedeJn ~llzıyetin idameai ile bu 
ılır. F •rın tadili etrafındaki cere· 
İatiy:a~ muahedelerin idame

•dü-. 8'1 ZllnJrenin lideri vaziye• 
haı;c· u. •aaalı noktada Türkiye-

hıt llraı~~ıYaaeti ile Franaamn siya· 
e tur T·· a taaruz edecek bir cihet 

' aıb.,;•ltiye Lozanda müsavi §"• 

. ._la dalı; a l>ıİizakere ederek Fran· 
~ l'İp J olduğu halde kendiaile 
I~ ~n bütiln devletlerle aulh 

llı•de'. • Milli Türk devleti, bu 
'4nıaYı k~but etmİ§ ve bunu hiç 
.. k iı~ T Urk Cümhuriyeti değiı· 
l.teı;n """mittir, Diğer ıulh mua· 
ı c1,/ ~~lince; bunların idameai 
!lıld.:''li_ıı.lıneai hiç bir zaman bizi 
ıaııı,1tı alakadar eden bir meaele 
~.ı,.1;· 8inaenaleyh beynelmilel 

••ıı. - hakim olan bu meaeı~ 
ltdiğ; •z • °!'ilrk aiyaaetleri taaruz 
••ki "~ rore, iki memleket ara-
1 '"· .llı.unaaebetlerin daha samimi 

''Ya · da bi !> Yoktu ftl'memesi için orta r 
r. 

L Unurıı 
!ilin a beraber, Fransız ıazete· 

'İi Y•ni batl1Jan bu samimiyeti 
' ı •ttirm k · · il · ·· dük' ı "-n . e ıçm en aur e· 
•lla evı. dostluk" hakkında da bir 

ed·t;'•İitmekten kendimizi me· 
Pa 1 

• Gerçi Fransa ile OUDAD· 
ll;ehat~rluğu araaındakl dostluk 

ı .• . •h, beynelmilel doatluklarm 
"'••d' b 1 •r. Fakat ilk doatluğun na· 
•dıtı malılmdur: Fransız Hü-

..... ';,, ı·aı.ıı,i olan Mukaddeı Roma 
rı '• l'Una kar,ı Ounanlı Padip.· 

"d •dnnnu temin ebnek istediii 
ııun 11 

L'nra Osmanlı imparator· 
~ ao"' •tat devri baıladı. Ve 
it,;.,,."..'" da Franaız. Türk dost· 

lııı, UataJ.iJ devlet araımda bir 
i ıle olırıaktan çıktı da tedricen 
1 tel,J~~luni arasında bir milna· 
~~. ~aldı. Franaızlar 19 un· 
•le nı ~ci n11fından sonra Türki-

te al-~ "• İltbsadi noktadan o de· 
ttııı.ı,,11 d~r oldular ki Oamanh 
lıaı;,.,e •rı Franııanm müstemleke· 
•aıı.,. ı.~~Yordu. Bu mali alaka ile 
"• •d·ı· tıır sahasındaki ali.ka da 

· ~ ~e Oamanlı imparatorluğu 
:::ıııu. 9anaarun hakimiyeti tamam 

alııııd u büim.iyet Ali Pqa 
U)ord " •n aon hadcline varmıt bu

=~i"de~ Ve eğer Frıuısanm 1870 
., 1 O matlübiyeti olmasaydı, 

l lı;, llnanlı lmparatorluiu ol· 
. leı,,1."'•y,,a gibi Framanm müs
ç >ıı~1ı~1'.."~line inkılap edecekti. 

1 k .,,- •ga etmiyoruz; Fransız • 
11dad """•ehetlerinin tarihi mey· >.,- tr. 

lo.~beu · · · b 'hi F tt : •q l·· _erımızın u tan ran· 
ti ~ddio. IJ•kıyede milmtaz bir vazi· 
l ttır, ı. etınelerine sebep teıkil et
.:: lıir l' lanbutda nhbma ayak ha· 
it ' •11ı...:•noız, herkesin kendi liaa-

• &.dığııu görünce; canı aılo· 

.!ı~ 't·· . 
L.......; ı.r•ı. · Fransız münasebetleri 

~..., 1 r ltlfhaya cirecekae her ıey-
llıtt... '°'İin 'da.~evi münasebatın tekli 

~..,. o.11ı"C1flnit olduiunu Fran
!lb~~t da.~ıan lazunclar. Şoven 

I" dder •&iliz. Siyasi ve iktisadi 
'• '"•fa;,. atma Yeni ka.....-U§ ve iz. 
ı •11a,_ e Çok d"" k"" b" ·ıı ti' "' - l,iij .. Uf un ır mı e z. 
lfİ. lliı,ı..· tlirünün aleyhinde deği
•;~ old~~ hunun çok kuvvetli ta· 
le' l' alıe.ıllıbu kabul ve teslim ede

oldufiıı ~~ten evvelki devirler
~ ltiiıı~bı, Garbi Avrupada ye· 

O.ili d }' Fransa kültürü olduğu-

' 

,llo.ea ;rıli:ı. Franaız kültürün
llllii """ l)CU old •z §eyler vana, Fransız 

llııı 11 oldu ~iu. için değil, iyi ve bize 
l;11,o.ııhda,,ıru ıçin alacağız. Fakat 
~~l ın ' Anglosaluon ve lskan
"ilJ ~. ç,,ı._ etlıleketlerinden de alaca
"liı..~. ile r:••r var~ır. _Yani Tür~ 
it if~tler anaız mılleti arasındakı 
"ıııaı.. •dil.' «a~ dostluk» tabiri· ""k •-• ..,,~ tel.ilden çok baık• türlü 
~l O.ı-,,"•ti ta rrb. Tilrkiye - Fransa 
t uııdu._ akkuk ebnek üzere 
•a,. -gq hu 

leL . 1•• ta 2amanda ve bilha11a 
~L Zetele..:- · • .. 

ııoı, ~den lı.ı. • '."'n ananevı muna· 
1. . lo.lo.rı •ettikleri bir sırada bu 
tıy tebll>'ii . 

0ru~ k" z ettırmek istedik. 
tijllala,, tan~u':·Ünaııebetleriınizin yeni 
ı..,. ıı11. ç·· •nde do;n... yoldan yu··. 
~Ur\i ' Unku ~· -
.. 11url<odir k" ancak doğru yolda 

hıı.t "•rd· •. ' her iki tarafın da 
lı olur, 'i• anlatılan dostluk de-

Ahnıet ŞOKRO 

• yen e A 

sıyası oma 
M. Mussolini kredi işinin 1 

halledileceğini temin etti 
Tevfik Rüştü Bey Romada siyasi 

mülakatlarına devam ediyor 
İtalya hükumeti Hariciye vekilimiz şerefine 

resmi bir ziyafet verdi 

İtalyan, Fransız batvekille rile Rus hariciye nazırı 

ROMA, 13. (Husuai muhabiri- Şimdiki müzakerelerin aaıl mer
mizden) - Tevfik RüftÜ B. in kezi aıkletini Türkiye - ltalya ve 
M. Muaaolini ile bir buçuk saat de Türkiye . Sovyet münasebetleri 
vam eden dünkü mülakatına J. teşkil etmektedir. Ruaya ile başla
talyan gazeteleri sütunlar tahsü nan ademi tecavüz müzakereleri 
etmekte ve bu mülllkata hususi normal bir fek.ilde ilerlemekte-
bir ehemmiyet vermektedirler. (Devam• 5 inci sahifede) 

Maarif vekili geliyor 
Her fakülteden bir kaç ders kal

dırıldı, bir kaç ders kondu 
Reşit Galip Bey İstanbulda bir hafta kalacak 

'ANKARA, 13 (Telelonla) - 1 
Maaril vekili doktar Refit Galip 
Bey bu akfam lstanbula hareket 
etti. Kendiai halen lstanbula lao
liyette bulunan üniversite ıslahat 
komiayonuna riyaaet edecek ve o
rada bir halta kalacaktır. 

~ ~ ~ 

Maarif Vekili Dr. Retit Galip 
B. bu sabah tehrimize gelecek
tir. Retit Galip B. İstanbulda Da
rülfünun ıslahat itile metgul ola
cağından burada bir müddet ka
lacaktır. Vekil B. Darülfünunun 
yeni kadrosunu beraber getir
mektedir. Kadro üzerinde son rö
tüşları bizzat Retit Galip B. yap
mı,tır. Yeni kadro Darülfünunun 
ilga tarihi olan 31 temmuzda ilan 
edilecektir.Haber aldığımıza göre, 
Darülfünunda mukavele ile istih
dam edilen bazı profesörler var
dn. Bunların ekserisi ecnebidir. 
Bu zevatın mukavele müddetleri 
henüz bitmediğinden yeni kadro-

(Devamı 5 iaci sahifede) Retit Galip Bey 

DU:ı M:t1.YTil nıüdü.rliiğiı,.<''e ectıebı mektepleri miidürleri orta tedriaat 
umum müdürü Fuat Beyin rei•liii alımda toplandılar. llk mektep mü
•ettiıleri de Cümhariyet bayramı ha zırlıhlan için gvrüıtüler. 
Yazıları iç •ahifemiz.de 

z o or 

lfte Hindistan imparatorluğunun kınuluf tarihini göaterir levha ve sağı aolu marul ba,vekillerin 
lıeykellerile dolu lngiliz Parlôm entosunun methali . .• 

• 
Parlamento lngiltereden de geçh· 

fakat nereye doğru gidiliyor?. 
Parlamento siyasi bir dekor 
meb'us parlamentonun bütün 

şeklini aldı ve.. nazır, 
aktörleri bunu anladı .. 

Amerika Reisicumhurunun diktatörlüğü- Avam kamarasında 48 sual ve bir mü
zakere celsesinin intibalan - Parlamanter demokrasi, İngiltere ve yeni dünya? 

LONDRA - .19uncu aıırda millet
lerin aiyasi tekamülden aııladıkları 
lngiltereye benzemekten ibaretti. 
Zannediliyordu ki lngilterenin 
kuvvet, azamet ve milmetinin 
sırrı, aiyaıi ıiatemindedir. Bina-. 
enıııleyh fngilterenin siyasi siste
mi;:.; taklit ebnek 19 uncu aaırda 
her millet için hedef olmuıtu. Hal
buki lngiliz devletinin sistemi İngi
liz milletinin ihtiyaçlarından doğ
muş, tedrici teki.mille tabi olarak 
teamül teklinde inkitaf etmitti. Bu
nu taklit ebnek İatiyen milletlerin 
bir çoğu •ukutuhayale uğradılar. 

Çünkü aiyaıi siatemler kalıp §eklin
de milletlere uydurulamaz. Her 
millet kendine uygun §eldi kendi 
tarihinde, kendi an'anesinde, kendi 
milli seciyeainde aramalıdır. 

Esasen lngllterede bütün mana· 

Sahte yüzlükler 
Kimler tarafından ve na

sıl basıldığı anlaşıldı 
Emniyeti umumiye Müdürü 

Tevfik Hadi Bey dün Ankara. 
dan tehrimize gelmittir. Tevfik 
Hadi Bey dün İstanbul Emniyet 
müdürü Fehmi Beyi ziyaret et
mittir· 
Aldığmnz malfunata göre, po

lis sahte paralar itile çok sıkı bir 
tekilde mefgul olmaktadır. 

Sahte 100 liralıkların hariçte 
yapılarak memleketimize sokuldu 
ğu anlqılm19hr. 

Bunlarm nasıl ve kimler tara-

Hadi ve Fehmi Beyler 

fından yapıldığına ait kati izler 
meydana çıkarılmıthr. 

Sabıkalı lip 

Evvelce bir sabıkalının esaslı o
larak bir fiti yoktu. Şimdi her sa
bıkalının bir fişi mevcuttur. Zabı
ta bu suretle sabıkalıları takip et
mektedir. 

Gazi Hz. 
JSTANBUL, 13. A. A. 

Risicümhur Hazretleri bugün 
ıaat 18 de motörle Maltepeye 
doğru bir gezinti yapmıflardır. 

Londra: AHMET ŞOKRO 

lngiliz Parlômentosa ııun müzakere aalonu 

sile demokrasiye dayanan parla
manter idare ancak 19 uncu asrın 1 

ikinci yarımından sonra inlcitaf ede 

(Devamı 2 inci sahifede~' 

''Aris,, deniz talebesi 
Dün deniz lisesini gezdiler, akşam Yu

nan sefiri şereflerine suare verdi 
Yunanlı dostlarımız "Aris" mek 

tep ıemisi kumandan ve zabitleri 
dün sabah tehirde gezintiler yap
mıtlar, camileri ve müzeleri ziya 
ret etmitlerdir. Misafirlerimiz 
saat 15 te Heybeliadaya giderek 
deniz lisesini ziyaret etınitlerdir. 
Mektep müdürlüğü tarafından 
tereflerine bir çay ziyafeti veril
mittir. Bu münasebetle mektep 
talebesi ile Yunan zabit namzetle 
ri tanıtmıalardır. Misafirler mek
tebin her ·tarafını gezmitler ve 

gördükleri intizamdan dolayı, 
mektep idaresini takdir etmitler
dir. 

Dün alqam saat 22 de Yunan se 
firi M. Sakellaropuloı tarafından 
misafirler terefine Y eniköydeki i
kametgahında bir suare verilmit
tir. Suarede Vali Muhittin B. le 
Kolordu kumandanı Şükrü Naili 
Pt. Yunan jeneral konsolosu M. 
Kapsalis ile bir çok zevat hazır 

bulunmuttur. 

Hükiımetimizden izin almadan 
yabancı tabiiyet/ere geçenler 

Dahiliye vekaletinin tebliği 

'ANKARA, 13 (A.A.) - Dahiliye vekaletinden: 
Maddi alakalan bulunan bazı vatandtıfların kompı memleketler

deki iflerini kolaylaştırmak üzere hiikrimetimizden izin almadan 
yabancı tabiiyet/ere geçtik.le;i görülmektedi~: Vata?~aflık. k~nanu
na göre hükiimetimizden azın almadan tabuyetlerını Jeği,tırenler 
tabiiyetimi:ulen çıkarılacaklardır. .. 

Buna yer vermek iatemiyenler maddi alaka dolayısile tabııyet de
ğiftirmek mecburiyetinde kaldıklarında hiilrUmetimizden izin alma
lıdırlar. 
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v·apu.rcular anlaşam~y~r ı HAR] el HABERLER 
Bazı vapurcular nizamnamenin madde Amerika ve silahlar Balbo filosu DAl(i 

madde müzakeresini isteyorlar 
Silahsızlanmayı Amerika

lılar nasıl anlıyor : 1 usu si vapurcularm tetkil ettikJe 
ri ~irkei nizamnamesi müessisler 
tarafından imzalanmıstı. Buna rağ 
men vapurcular araaında anl•
mamazlıılc:lar devam etmektedir.· 

Hazırlan&D nizamnamenin u
zun uzadıya madde madde tetkik ' 
ve müzakeresi istenmektedir. Ni
zamnamede, tirketin beher aksi
yonu 500 ve müeaais senedatı 
5000 lira olarak tesbit edilmittir. 
Öyle vapurcular vardu lı:i, bunlar 
küçük bir vapurda 5000 liradan 
az hisse sahibidirler. Bunlar, ka
nunun, mevcut bütün armatörle
rin tesis edilecek sirkette müeaais 
<:>lacakları hükmün'ün kendilerine 
verdiği müessiılik haklı:mı, mües
sis senedatmı 5000 lira olarak ka
bul ederek kaybetmek istemedik
lerini söylemektedirler. 

Kanunda, müesaisler aralarında 
uyu~amadıkları takdirde, hükfune 
tin şirkete ait bütün vazifeleri re
sen yapacağına dair bir hüküm 
vardır. Vapurculardan ekserisi,bu
na mahal bırakmamak için •irke
tin bir an evvel faaliyete geçme
~ini temine çalışmakta, bunun i· 
çin hatta simdilik rakabet hisle
rinden de tecerrüde gayret et
mektedirler. Bunun neticesi olarak 
. irket idare meclisince Yelkenci-
2ade Lütfi B. den maada, Saddı:
zacle Rusen Bey de murahhas aza 

aeçilmitlerdir. idare ıaec:liıi riya• 
setine seçilen Patabahçeli Cemal 
B. ortada nazım vazifesini gör
mrteclir. Fa.kat bu sefer de idare 
aecliıinden Naim B. bu karan 
imzalaınamı•br· Bu anl.,amamaz 
lddarm izalesine çalıtılmakta· 

VAŞiNGTON, 13. A. A. - Or
dularm milli hudutlar içinde kal
maıı teklifinin Avrupada surun
cemede kaldığını gören M. Roos
velt evvel emirde silahlan bırak
ma itinin halledilmesi lizım ırel-

• ıf diğine karar vermittir. dır. 
V cııpurlann muayenesi 

Hususi vap
0

urlara kıymet t'd:
diri için tetekkül eden koaıisyon, 
dün de Sakarya ve Kmanııç va
purlarını muayene etmiftir. Ko
miıyon, fimdiye kadar Erırurum, 
Va~, Feyyaz, Cihat, Firuzan, 
Baron, Adnan, Kemal, Mudanya
zaferi, lzmit, Uğur, Cide, Seli.met 
ve Saadet vapurlarmm muayene
lerini bitirmittir. 

Bugün Güzelbandırma, yarın 
Nilüfer, Sadıkzade, pazar günü 1-
nönü, Yenidünya, salı günü Sam
sun, ayın 23 ünde Bursa, Anadolu, 
26 sında Dumlupınar, 29 unda A
dana vapurları muayene edile
ceklı!rdir. 

Tayyar, Seyyar, Millet, Bülent, 
Gerze ve Aıya vapurları sahiple
ri, vapurlarının ne günleri muaye
neye hazır bulunacağını komisyo
na henüz bildirmemitlerdir. ·Ko
misyon, önümüzdeki hafta icinde 
muayene edilen vapurlara k~et 
takdiri için müzakerata b~hya
caktır. 

M. Rooavelt, eylUlde, bqlıca si
yaai tafııiyetlerin Milletler Cemi
yeti toplanbaı için Cenevreye ıel 

dikleri zaman bu t.u.rruzi ailihlarnı 
kaldınlması leyhindeki propagan 
dasına tekrar batlamağa hazırla
nıyor. 

M. Norman Davis Avrupaya 
eylülde, veyahut silahlar bırakma 
İfi için huzuru lazım geldiği tak
dirde daha evvel dönecektir. 

Eylulde yaprlacak olan görüş
meler silahlan bırakma konferan 
sının tetrinievvel toplantısına bir 
mukaddeme tetkil edecektir. Çün 
kü bu görüşmeler, İngiliz planı
nın birinci kıraatinde çıkan ihti
laflan ortadan kaldırmağa çahta
cakbr. İngiliz plam büyük kalıb 
redeki sahra toplarının, yüksek 
tonlu tank ve bombardıman tay
yarelerinin· kaldırılmaıını ve ana
vatan ordularının üçte bir niabe-
tinde azaltılmasını istemektedir . 

Parlamento İngiltereden de geçti, 
fakat nereyedoğru gidiliyor? 

Bu planın muvaffak olmasına 
mani olacak bqlıca sebeplerden 
birincisi, Fransanın emniyet me
selesinde israrı olacaktır. 

Fransa, kuvvetli ve iyi techiz 
edilmif ordusunun sayesinde em
niyeti temin ettiğini aöyleyor. 

ikinci sebep . de, Japonyanın 
bombardıman tayyareleri imha e
dildiği takdirde, tayyare gemileri 
nin de imha edilmesi hususunda
ki talebidir. 

tBa;ı 1 inci sahifede) • j 
'ilmıitİr. Fransız büyük ihtililinden 
"'Yvel, lnrilterede•sjyasi kuvvet Avam 
Kamarasının degil, Lortlar Kamara· 
ının elinde idi. Ve Napolyon muha· 

;:·ebelerinden sonra Fransada tees,süs 
d~n Restorasion idareai bile lngilte· 

.. n idaresinden daha demokratik 
: . ı .• Fransız ihtiti.linin saptığı ifra.t 
hf;i1'zleri korkuttuğundan lngiltere
dc 3-ı.yasi teki.müt 1789 senesinden son 
r yarım asra yakın bir zaman te
vakkuf etti. 

lngiltetede parli.marter demokra
siye doğru ehemmiyetli adım 1832 
hlabat layihaudır ki bu, Avam Ka
nı.araaının Lortla.r Kam.arası Üzerine 
hikımiyetini tesis etti. Ondan aonra 
da intihabat konununda yapılan ısla
hat ile İngilterede parlimanler idare 
•nki1af etti. 

Ancak 19 uncu aatrda Avam Kama
r ~1 Lortlar Kamarasını mağlüp ettiii 
ı-~i>i, ,imdi de İcra kuvveti Avam Ka· 
m.11·.a31 üzer.ine h&kimiyetini teaia et
mektedir. Binaenaleyh b..rpten aon
r1t tedricen partamentoaun sali.hiy•ti 
az3lmakta ve ıcra kuvvetinin aali.hi
y~h artmaktadır. Bu, icra kuvvetile 
Avam. Kamaraıı ara11nda bir müca
dele neticesi olmaıruttrr. Harp 
sooraıı siyaai ve iktıaadi zaruretler
den doimuttur. Anrloaaluon memle
ketlerinin ıiya.ıi ananelerinde &'ünün 
, htiyaçlanna uyan bir eli.atikiyet var .. 
dır. Cümburreiai RooaeveltPjn anıızın 
diktatör olmaaı buıünün ihtiyaçlarına 
uyu~tan ileri ı;elmiyor mu? 

lorılterede bütün ı..r,.,,et ve aali.
hiyetin menJei hali parlim-to ol
makla beraber, bu, nazariyattan iba
rettir. Filiyatla icra kuvveti her ırün 
salahiyetini teni etmektedir. Ve ln
tilterede parl&me:nto aiateminin yeni 
bir iatihal.,.ine doiru )'Ül'Ünmelı:te ol
du~ı iddia edilebilir. Bu iatihale ne 
olaCillı:? Bunu lnı;ilizler de bilmi
yorlar. Ve procramla yürünmeyip 
ihtiyaçlara uyularak cidildiii için ne 
olacaiını ancak hi.diaatnı ink~afı 
göaterecektir. 

Bunu ~jldiğim içindir ki ı;eçon fÜn 
lngiliz Parlamentosuna rirerken, Lon
draam müzelerinden ı.;,r loanı;i birine 
giriyor ıibi bir hia albnda idim. Fil
ha~ika parli.nıento bİnaaMIJft IArıtı 
insana bir müzenin methali hiaaini de 
nlWlektedir. Gotik bir kiliaenin met
haline benziyen tattan bir koridordan 
geçiliyor. Bu koridoru:a iki tarafında 
maruf batırelı:illerin h07kelleri vardır. 
Duvarlarda da büyük yailı boya tab
lolar lnı;iliz lmparatorlufunun teka
mül tarihini ta.vir ediyor. 1,te Hin
diştan lmparatorluiunwı kurulut ta, 
rihioi göoteren bir leYha: 1614 aene
sincle loıriliz Kralı birinci Jaınea'in Se
firi Sir ThomM Roe Mocol lınpara
ton1 tarafından kabul ediliyor. Bu, 
fncilizlorin Hindistanda yerleşmeleri· 
nin batlanııcıdır. işte Yenidilnyayı na
aıl ellerine ıeçirdilı:leriııi ı;österen di
ger bir levlaa: 1584: sene.inde Kra
lıça Elizabetb Amerika1a gitmek Üze
re yola çıkan Sir Walter Raleirh'i 
f9'Yİ ediyor. 

Bu heykeUet' ve tablolar arasına"" 
geçtikten aonra minl!.r• merdiveni gİ· 
bi dar ve tatlan yapılırut bir merdi
venden tırmandun.. Ve nihayet mü.z~
ker~ salonunun "yabancı cazetecilere 
ml\hsuı mahald ir., yazıl1 Öri locasına 
yerle,tim. Müzl\kere saloDu kuyu 
gıbi derin, karanık bir yerdir. Reis 
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taht gibi bir koltuğun üzerinde otur· 
muş, kabine azaları ıağında. Onların 
arkaıında hükônıete müzahir olan 
meb'ualar b iribirinin omuzlarında o
turur gibi amfiteatt· şeklinde aıra!ara 
yerle,mitler. Sol t4rafta muhalefet 
fırkası. İngiliz Parl&mentosu bana 
Sandal Bedestenindeki halı müzaye
de salonuna benzer gibi geldi. ikide 
bir .. ey,. uney• diye bainpn a.zala.4 
nn bazdan yar1 yaslanmıı, bazıları 
ayaklarını reise doğru dik.mit, mec
lııte vekar denilen teY yok. 

Ben gitmezden evvel müzakere 

F ransanın itirazı yok etmek i
çin, M. Roosvelt, Amerikanın ana 
navj siyasetini ilk defa olarak bo
zıırak, M. Davis vasıtasiyle, bir 
harp tehlikesi olduğu takdirde 
.Amerikanın diğer devletlere mü
racaat etmeğe hazır bulunduğu
nu bildirmİftir. 

Bu beyanabn reınıi tefsirine 
göre, M. Roosvelt Amerikanın a
nanevi hakkı olan denizlerin ser
bt stisinden vazgeçmek mukabilin 
d<> silahları bırakmayı istemekte
dir. 

Alman yada 

ba.ılamıf. Hademeden birinin elime 
tutuşturduğu ruznameden anladım ki 
meb'uslar o fÜn hükümetıen 48 aual 
.aoruyorlannı~ Reia birer birer sual
leri soruyor. Alikadar nizır da iami 
okununca ayağa kalkıp deraini oku
yan mektep çocuğu &'İbi yerinden 
fırlayıp elindeki kağıdı çabuk çabuk , 
okuyarak yerine oturuyor. Suallerin ba- j 
zıla.rı ,unlardır: · 

1 - lskoçyada 1919 ve 1924 kanun ı isyan mı? 
larile yapılan belediye evlerinin kira· • 
lannın çok fazla olduğundan lıkoçyll • ---- • • • 
Nazırı haberdar mıdır ? i Vıyana gazetelenn1n verdı 

2 - Serbeat lrli.nda Cümhuriyeti- u • h b k . l 
nin ordu miktarının ne kadar olduiu- gı a er te zıp o unuyor 
"'\Dominyonlar Ni.ı:ın bildirebilir BERLİN, 13 (A.A.) _ Milli
nu.; .,. 1 1 

k yetperver sosyaliot hücum kıt'ala-
-> - .. ranıız ve ta yan ununun ço . .., •. .. 

ucuza satılarak dominyon unlarile re- rında ıayao çıktıgı ve butiin Al-
kabet ettiiinin hükıimet farkında mı- manyada tethit hareketlerine hat
drr? lamldığına dair Viyana gazete-

Londra lktıaat konferansından, Hin- !erinde çıkan haberler resmen tek-
diatandaki nziyetıen, Ruıyt. ile in- 2 • 1 maktad 
sil terenin müna.ebetinden v"lhPt ıp 0 un ır · 
alda, havsalaya ı;elebilecek her flllle
selecfen hiijı;ümet aorru7a çekilınitti. 
Falı.at hüliümetin bu aorculan pek 
ciddi teli.lı:ki ettiii anlatılmıyordu. 
Nazırlar birer birer yanlı auaDeri 1Öy-
1iyorlar ve ıuali soran meb'ua ta ya 
kanaat setiriyor, yahut ta aualiai ta
mik ediyordu. Nazır oıkıtmca; 

- Cevap vermek için mühlet i.ıe
rim, diyerek i,in içinden aıyr•lıp çıkı
yordu. Anladım ki naı:ırlann ce~ap
lan, ali.kadar nezaretin memurlan 
tarafından yazılmzı la ellerine weril
mit- . . Ekseriya Dazır verdilli c,..,, 
bm bile farkında delil. Sualı •<>e• 
Dd\ da malümatı dorin o!..adıiı ıa· 
rih olduiuna söre, ........ bilmiyo~, 
cevap veren bilmiyor. Aaıl balen ve 
cevalııc bazırlıyan, nuarotia miitehas
aıa ve daimi memurudur lr.i o da mey
daocla yok. lhtı .. a aaruula parli.mon
to aiyaai bir dekor §eldini aldı. Ve ln
giliz Avam KamaraNnda coçirdiğim 
bir k11ç aaat bana f" kanaati. vermiı
tir ki, ni.zır, m.eb'ua, parlimentonun 
bütün aktörleri bu.nu anlamqlardır. 
Parlamento lngiltereden de ~ti. A
Bıa nereye doiru gidiliyor? BuraN 
henüz meçhül. •.. 

Ahmet ŞOKRO 

M. Bonnet döndü 
İktısat konfera.ısında 

mesai yavaşladı 
PARlS, 13.(A.A.) - Londra

dan ayrılmadan evvel M. Bonnet, 
"Paris Soir., gazetesinin hususi 
muhabirine 'u beyanatta bulun· 
muştur: 

"Verdiğim rapor üzerine ve 
tahrir komitesinin ittifakla tasvi
bi ile alınan büro karannı bili
yorsunuz. 

4 devlet misakı 15 tem
muzda İmzalana-cak 

LONDRA, 13 A.A. - lteuter Ajan
snua edindi~ malumata göre dö.-t deY
let misakı 15 temmuzda. ~da ·imza 
e.ı;ıeedttir. 

Bütün dünya nafia işleri 
LONDRA, 13 A. A .•. • Beynelmilel 

moıai bürosun.un reia •~kili Dr. Oers .. 
ted biitiin dlinya nafia iflerinia totviki 
ve taazimi içİa millet)e.. cemiyetinin ve 
hülıı.ü.-tleria cleli.letile beynelmilel bir 
lı:.-i1<J'OD teakilini ku,,.,eıle taYaİye et-
-: .. · ""'"T'"'· 

M. Roosevelt'in oğlu 
PAR.IS, 13 A.A. - Havaa Ajaa11n

dan: Amenı.. Ciiınbu• reiainia oflu lS 
yqııulalô M. Franltlia ~olt, Pari
oe ırelmi,tir. F ranaada birkac sa kıJ.
cak v" rezecelılir. 

İki vapur çarpışb 
WAŞINGTON, 13 A.A. - H..ı..arc' 

a giden «City ol Baltimore• y.lca vapu
ru, bir petrol «em.İti ile çarpıfmqtır. 

Yolcu •apuru lıatme.p ba,laıııı4, fa
kat yotiten remönı:örler tarafından kur
tarılarak getirilmiı, k.-ia çekilıniıtir. 

Yolcular va)>Urdan çıkarılmııtır. 70 ki
tiden ibaret olan layfe -purda kalm!i· 
tn·. Petrol f"etniıine bir Z«t'ln" olmamış
tır. Giipe ründü:ı ,.. iyi bir havada o
lan 1.u c.,.pı,ınanın aebebi anlatıbnamıt
tır. 

~ülmesi hiç kimse:ı::i mü.kül mev
kide bırakmıyacak olan borçlan
ma ve gümü• meselesi vardır.,. 

Tayyareler .Amerikan 
sularına indiler 

NEVYORK, 13 (A.A.) - Mac
kay telıa istasyonunun aldığı bir 
telgrafa göre, Balbp filosu, - Gre
envich - saatile 13/ 45 te 52 dere
ce 2 dakika cenubt arz ve 46 de
rece 5 dakika garbi tul dairesin
de uçarken ıörülmüttür. 

Bu suretle tayyareler tehlikeli 
kısmın büyük bir kısmını geçmit
lerdir. Bulundukları bokta Groen
land'a 250 mil ve Cartvright'in 
500 mil şimalinde idi. 

Yolda geçen müfkülat 
ROMA, 13 (A.A.) - Stefani 

ajansı ltalyan tayyarelerinin lz
landadan Librodora seyahatleri 
hakkında bir rapor neşretmekte· 
dir. 

Balbo, M. Mussolini'ye verdiği 
raporda, rüzgarın aksi istikamet
te esmesinden Reykjavick'den kal
karken rastlanan güçlüklerden 
bahsediyor. 

Uçufun ilk iki saatlerin<le tay
yareler etraflarını görememitler 
ve hemen hemen deniz üzerinde 
gitmeğe mecbur olmıJ4lardır. 

Üçüncü saat ile beşinci saat 
arasında siR o kadar fazla olmut
tur ki, nerede ise tayyarelerin ka-

, natlannı görebilmeleri imkam bi
le kalmamı,tır. Sonra 800 metre 
yüksekliğe çıkılmı• ve vaziyel bi
raz tabiile,mittir. Akıi istikamet
te esen rüzgar, uçuşu güçleştir
miştir. Ve ancak saatte 200 kilo
metre sür'atle uı;abilmi,lerdir. 

M. Balbo, tayyarecilerin vazi
felerini iyi yaptıklarını söyleye
rek raporunu bitirmiştir. 

Fransızlar da 
PARIS, 13 (A.A.) - Havas 

ajansından: 
Hava nezareti bir tebliğ net· 

ret.niş ve Potez sisteminde 25 tay
yarenin bir sefer yapacaklarım 
bildirmiştir. 

Tayyareler hpanyayi iki mer
halede geçecekler, Afrikanm ce
nubunda ve garbında tesis edilmi.f 
bazı askeri ha va yollarını tet
kik cd,.rek, ~onra sivil tayyareler 
tarafından kullanılacak olan bu 
yolların ne dereceye kadar yapı
lıp bitirilmi' olduğunu görecek
lerdir. 

Tayyare gurupuna ceneral Vuil
lemin kumanda edecektir. 

LONDRA, t:ı A.A. - Jeoeral Balbo'
nun idare ettiği den.iz tayyareleri filoau 
saat 14,20 d., (ln~liz ayan) Shediac ia· 
tikarnetind., havalanmıftır. 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü 
tes'idi için kararname 

Başvekaletin teb 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Ciimhuriyetimizin onuncu yıl 
nümü ifini tanzim için bir kararname ne1redilmiştir. Kararnalfl 
göre dün reia Ve azalannı bildirdijim bir yüksek komisyorı te 
edilmi,tir. 
Bu komİa)IOnıı velrciletlerle milli cemiyetler ve mües•eaelcrJen 

mi veya muvaltlıat yarduncı aza ile ltonıiayo11 bürosu için Dahil 
Maarif, Milli Müdafaa vekaletle rinden memur alınacaktır. 

Vekaletler ile vilayetlerde ayni malııat için komite ve heyetler 
kil olanarak velıôlet komisyonla nnı kanunu mahsusunda y<l 
vazileleri yapacak mahiyette ola rak vekiller teskil edecek ve • 
yetlerdeki lıomisy,;nlar da yüksek komi.yon tar~fından tcsbit ve 
hallerine tebliğ edilecektir. 

ANKARA, 13. A. A. - Basve kôletlen: . 
1.- B~vekalete bağlı ol~ak ü:zre C. H. Fırkası umumi katibi 

tahya Mebu•u Recep Beylendinin reisliği altıncla Erzurum Me 
Nali Atuf Beyle milli müdafaa, da hiliye ve maarif vekillikleri lfl 
'!ııtrlarından toplu yük.ek bir komi syon te.,kil edilecektir. Bu k 
yon vekaletlerle milli cemiyet ve müeıısuelerden daimi veya nııl 
kat yardımcı aza ve komuyonun b ürosu için yukarıda ismi geçe~ 
kiUiklerclen memur alınacaktır. 

2.- Vekıiletlerle vilayetlerd e ayni nıaluat içiıt komite ve h 
ler tCfkil olunarak velııilet heyetle rini lıa11unda ;ycıızılı vazifeleri 
cak mahiyette olarak vekiller t.,.ki. l .. .der ı•e v'il&yetlercleki hornİJ 
/ar da 1 inci maddede yazılı yük•e k komİ•yon tarafından tespit vt 
lii olunur. 

3.- 10 unc;u Cümhuriyet bay ranıı yüluelı lıomuyonu vekiilt 
deki heyetlerle vilayetlerdeki kom itele,. ve kut/ulamaya İftirak eJ 
cemiyet ve müesseselerle muhabere ederek bu ~i tııınzim eder. 

Ziraat .vekili Pınarbaşıga gitti 
ANKARA, 13 (A.A.) -Ziraat Vekili Muhlu Bey bugün Kay 

trenile Pınarbaşıya gitmiftir. Ve kil Bey yarın Uzanyaylô hay 
sergi.ini açacak ve o mıntalta at ulahı hakkında baytar umum 
dürlüğünce alınmlf olan tc:rtibat ve tedbirleri teftif ve cumarteıi 
nü akfamı avdet edecektir. 

Beyazıt ve Ordu valilikleri 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Mülga Hakkari vcııliliiinclen 

ta kalan Rilat Beyin Bayezit ve Sili/heden açıkta kalan Adil 8 
yin Ordu valiliğine tayinleri ıili tadike ilrtiran etmiftir. 

Sumerbank merkez teşkilatı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bu sabah fehrimiz.e gelen Sıı 

Bank umum müdürü Nurullah E sat Bey akfam latanbula avdet 
ti. Burada bina İ.flerilt: meşgul of clu. Nurullah Esat Bey eylüle 
dar lstanbulda kalacak ve eylül de merkez teskilô.tı Ankarada I 
liyete baflayacakhr. 

Cenupta 94 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 13. A. A. - Tem muzun iki.nci haftcurncla cenup . 

cludunıuzda çarp.,malı ve çarp1fm cuız 58 kaçakçı vakcuındcıı yeaİJ' 
lü olmalı üzre 94 lıcııçakçı ve yecliai ölü 75 i diri lraçakçı hayvanı~ 
tüfek, 1300 küsur kilo gümrük kaçağı ve 8900 kilo inhisar kaf" 
3800 defter sigara lrliğıdı, 5(J(J kutu kibrit tutulmUftur. 

M. Gücü bisikletçileri Antalyada 
ANTALYA, 13. A. A. - Ma hafızgücii biaikletçileri saat 8, 

geldiler, samimi tezahüratla harf dandılar. Belediye sporculara bı1 

Rudolf Mosso hali acizde yafet verecektir. 

BERLIN, 1:ı 1ı...1ı... - volff Aian••n- Aydın kasapları grev yaptılar 
dan: Berliner Taa:eblatt ,.., Bet"Jiner .J 
Volks Zeituna: ıoıazetelerini c;duıran Ru- IZMIR, 13 (Milliyet) - Aydın kasaptan clört lrtUap düklranll" 
dolfmoue matbaa.ı e:-ki sahiı>lerinin ma- hapaltlmaaından mütee .. ir olaralı greu yapmıflarJır. Belediye ücrtl 
li idaredeki L--eriluizlic,· yu .. z\iıtderı tedİ· """ "'' le adam tutarak et kestirmiş, halkın ihtiyacını temin etmi1fir. 

yahnı tatil etm ... "'~ konkortado yapd- ••••••••••••••••••••••••••••••". muını istemelı: mecburiyetinde kalmq- · , 

~·u matbaanın crlı:ardoğı ~el•r yine Suriye komiseri Amerikada tahSI 
intlıar edecektir. 

1937 Paris sergisi 
P ARiS, il AA - Pa..;.. J}elediye 

meclili 1937 de Paris'te ao;olacalı: bey
nelınild -siıııin t..ıiı.atı halı:lnadalı:i 
projeyi t:tiizalı:ere etmelıaizia kabul et· 
mittir. 

Bu liyilıadıa ıer(İnin Parie ,.,ı..;.nin 
göbeiinde Seine nehri layılınnda ve 
Trocaılero sanıyı ile taı; ... ....., hizuın
da acılac:alrtır. 

iktisat konferansında 
LONDRA, 13 A.A.. - Cihan iktaat 

konferan11 iktısat kotniıynou ifsİiliği a
zaltıp ı.afifletehilocelı: tedhirter n na
fia inaaatı mesele$ini müzakereye bqla
mııbr. 1Müzaılı:6eye eM• tubılfln proje. 
ler f...,.au telılifi iJ,. Amen1can pli.nr
dır. Franstt proje&inde bu it ic;iıı tali 
bir komisyon teskili teklif eclilıni41ir. 

Cenubi Amerikada kış 
BUENOS AIRES. 13 A.A. - Bütün 

Arjantinde ıidcletli aofuk dalgası esmek 
tedir. Saatiyaııo wili.yetincle hararet de· 
recui nfına altmda .C ve S...luia Vili.
ylllİnd& de alfınn altında 7 bydeolilmi~ 
tir. 

Fransız sefiri gidecek mi? 
PARIS, 13 A.A. - Hava• ajansı btl

diriyor: Roma sefiri M. de Jouvenel'in 
yerine kimin celeceiini mevzuu bahıe· 
den Petit P...Uien ırazetesi ataiıdaki tU 
üç ioimleri ziluetnıektedir: 

Ayan azasmdan M. ~ne Bernard. 
Ankara aefın M. de Cbambrun •e Var
ıova sefiri M. Laroche. 

Rhin Tuna ile birleşiyor 
MONICH. 13 A.A. - Bavyera hüku

meti,Rhin nehrinin Tuna ile birleıtirecek 
kanali.u.ıyon iıle.rlnin ikinci lcıımına bat 
lamak fikridedir. Bu nehir yolu buı;ün 

Werıburır'a kadar açdmıı bulunmakta
dır. Şimdi Werhurg'dan Recenıburır'a 

kadar işlere <levam olunacakltr. 

Fas valiliğine tayini 
tahakkuk ediyor 

PARIS, 13 (A.A.) - Nazır
lar mecliıi Fnuısanm Suriye &li 
komiıeri M. Ponsot'yu ayan aza· 
lığına seçilen M. Lucien - Saint'in 
yerine Fas fevkalade komiaerliği
ne tayin etmittir. 

Suriye ali komiaorliğine T okio 
da.ki Fransız elçiıi M. De Mortel 
tayin olunımıftur. 

PAR1S, 13 (A.A.) Siyasi 
mahafilde aöylencliğine ıöre, Su
riye fevkalade komiseri M. P on
aot, M. Lucien Saint'in yerine Fas 
UlllUM valiliiilıe tayin edilecek 
ve mumaileyhin :reriae ııle Cezayir 
valiliji umum ki.tibi M. Peyron
ton gelecektir; BaPnkü ka bine 
içtimaında bu huauata bir karar 
verilmesi çok muhtemeldir. 

Alman riyaseti cumhur 
sarayı 

BERLIN, il A.A. - Volff Ajanıln
dan: Bundan ı.ir sene enel bqlanmıı 
olan reiıkümhur sarqının tamiratı bit
mqtİr. Bu auretle tiadiye kadar ba,ve
kilet sarayında otura• Hindenburc, ta. 
til vaktini geçirmekte olcluiu Pruayada
ki Neudeck'ten dönünce sarayına yerle
iebilecektir. 

Tamirata ne;r.aret etmİ.f olan miınar 
V 011, dön sabah sarayı bütlln teferı-üatı 
ile gazetecilere ırezdinnittir. 

Binanın 1737 aenesinden kalmıt olan 
dam dıamı kamilen deiittirilmiıtir. fl•t 
icat daha konforlu b~ ,eı.ilde tadil ejil
mi,tir. Kabul salonları e•ki ,ekillerioi 
muhafaza etmi,tir. 

Maarif vekaleti bu se~' 
10 talebe gönderecel' 
ANKARA, 13. A. A. - M 

Yeki.Jeti halk terbiyesi ve• 
mektepleri sahalar~d. çalı .. ~ 
olanlan yetittirmek mak,
tabıil görmek üzre bu sene > 
rikaya on kadar m-llim ıöıııJI 
cektir. . 

Bu muallimler fU Y&Sıflart lı' 
olım ilk tedrisat müfettit!J 
mUl\llimleri araıından mü...,.. 
ıle seçilecektir : 

l - Dört veya bet senelilı: 
kek muallim mektobi mezuıı" 
mak, ti 

2 - Yuı 20 den az ve 35 
f a7.la olma~ak, -

3 - Hizmet müddeti esn-'1 .ı 
müıbtt ve semereli faaliyetleı· 
tomayüz etmit bulunmak, 

4 - Halkçılık ve köycülii~/ 
!erinde çalıtmaia bilhassa be ı 
li, istidatlı ve mefküreci ruhi' 
mak, .k 

5 - Sıhhi hali düzgün ol~; 
Bu ~rtlan haiz olan muıv ~ 

ler ,.e müfettitlerin nihayt(ı/ 
hafi;- zarfında resimli birer. 1 

f 
rile mensup oldukları Maarıf 
reshıe müracaatları lazımdır· 

Sanyi heyeti ankar~J' 
ANKARA, 13 (A.A.) - R~ t 

telkikatta bulunan sanayi heyeti"''' 
g\in Ankaraya dönmüıtür. 

M ünd ericatımızın çokluğu 
dolayısile bugün tarihi telrilra
mızı ve Yayla kızı romanını 
koyamadık. Arzı itizar ederiz. 

Bu karar daha çok muvafık 
olarak görünüyor. Zira mali nok
tai nazardan konferansın müza
kere etmesi lazım gelen mevzula
rı gösteriyor. Bu meyanda ı:örü-

LONDRA, 13 (A.A.) - Ame
rikan murahhas heyeti yeni bir 
karar sureti teklif etmittir. Bu ka
rar suretinde çah,ma saatlerinin 
mümkün olduğu kadar azaltılma
sı ve ifÇİ- gündeliklerinin istihsal 
kabiliyetinin artması nispetinde 
çoğaltılması esasına göre bir öl
çü kaı-arla,tırılması iltizam edil
mittir • 

f sveçte orman yangınları 
Zeppelin döndü 

FRIEDRICHSHAFEN. 13 A.A. -
Zeppelin balonu cenup Amerikasından 
dün gece dönmüş ve saat 20/ 20 de y~
re inmi4tir. Balon şimdiye kadar 600 bm 

Mahmut Esat Be)' ~ 
IZMIR, 13. (Milliyet) - S'y ~ 

Adliye Vekili Mahmut Esat JJ· ı 
gün sehrimize geldi, istas)'0 

dostları tarafından karşılandı· -==-··- - --·-- =-.ıs'I 

STOCKHOLM, 13 A A. - lsveçin 
bemen her tarafında büyük orman yan
rınlan olduğu haber veriliyor. Tahmi· 
nen ~ bin hektar OC"a.tan yannnttır. kilometrelik mesafe katetıniıtir. f 



lkılınayan iki saltanat 
nı Gerçi •tirafı .. k"ld"" . 

'l', ıer i l" _mu§ u ur, gerçı acı-
r hak~- e ~dır. Fakat en nihayet e· ••attır: 

tr aıır · · 
..... kraa b. ıçıne •ıiabilecek inkılap· 

b. Ylkbk ır Zatnanda yaptık, saltana 
l"<fik t' '!'eınleketin çehresini değiı 

[ J at ik·rıhe baıka bir aeyir verdik. 
1 

t!"lle tak~ ıneaele var ki, onu ciddi
"' ;•e lı..ıı ~p v~ bir türlü kökten kestir 
tel li e eınıyoruz: 

s..h"allar -ve dilenciler meoeleai ••• 
J~hi •e •~at Yıkıldı. Fakat yıkılan ta· 

ili li· 
1 

"Ya.ai aaltanattır. Yani ba•ı . •rrtı· ,. 
~; l&ra ıa~ınhJlinli, ayafı kalo§ fo ""' r bir alay kahveciba§ılarla, 

r •hU lıtı '' ~la,. baremağalarile ve 11-

"•• 1 ır1eaı bir •ürü «ırerdunei hüma
.~ıtod,, ~ il dolu olan aaltanat .•• Lakin 

ıe ,ıİlıi ve ıi aal!-nııt var ki, yıkılan bu ta
'""'"" ("" aaltanata rağmen sokakla
• ve ar~ll•rını aallıyarak, sırtmcla kü
lot011Yo lı~ olduğu halde fennanferma 
•ar, ıi!/' dılediği ıribi baç tarhedi-

'bi Ji.,,:et ve iotitaf tanımıyor: 
ebi l>iğe Uar aaltanab ••. 
•ılırtık p rı de piyade kaldınınlarında 

oo<"İıi kö •çavralar içinde dolaııyor. Ki 
ak .. ).. tıı.klidi yapıyor, kimiai ça-

rı .llıılarl une çıkarak, kimiai topal a
c~ ''• iıle~ ve kimisi de deli aaçmala-

eı..., lıada caddelerden kenar mahal-
/ı ıij .. r ıaraak, sakar bir nevi sal-

l> I l°liYorlıı.r: 
•
1 •nciler 1 . 81ri . .sa tanab •.• 

· ...,,an~cılerin tarifeleri ceplerinde, 
t ~iç lıir arı ellerinde, usul ve kaide 

-. Ş fey tanımıyorlar: 
tııO'Ye a ~ kadar kuru§ vereceksin ..• 
e- Va 11 1Yorlar. 

4 B.ı:~~·ı sıkışıktır, ha dediğin yer-
• dcıiıı, d~Ye palisi yok ki şikayet e-

ı 'lll. N ·rt Ya.nasın, meram anlata .. 
k!y0 .~Çar def'i beli. kabilinden ke· 

,) dii; atıyorsun, lahavle diyerek iı· 
lki:~rayı ödiyorsun .. 

l'd•n cı kııını zaman zaman aokak
~. lak toplıı.tılarak sağlamlarmın ite 
· t"ildild:t!armm Darülacezeye aevke

. 1' aı. rı 11''.'Zeteleı·de yazılıyor. 
tı ıı.,, ":l hıkmeıihüda, ciıiınleri gay 
D11 ~. rı, •eyyal bir maddeden maa· 

_J lı; l>a.'.::~hlük bulunduğu için olacak 
f"da &'Ö d acezeye varmadan yan yol· 
s1•ı •• : en nihan ve bir an için nabe-

....... Yorlıı.r; tekrar ıebrin kaldırım 
V, ~•kınak Üzere. •• 

hıi d.
1 
•lbakika bir kaç gün sonra 

bu,, E: 1 enciyi ayni yerde görüyorsu
d,...._ ~et ayni yerde, hatta ayni kal.. .., Uıt" 

l•tiıı; . ~".de .. , O kadar pervaaız ki 

11
to..,,, ' •zıı~ı bile değiıtirmeğe lüzum a,.. •llııttır .... O kadar laubali, o ka 

; il <eıur .•• 
duiıı U~Jci meslek erbabı, laubali ol· 
lıııi, adar itiraf edelim ki verdiği. 

l kli)e:"'ırterde biz de asabiyet ve cid
'4t &oıteremiyoruz. •d hıı.ta burada ve hastalık bu ..... 

.. -.........;_ Salıilıattin ENiS 

., Tetkik gezintisi 
h· ........ . 

il •r dalı. ~vı kuılar tubeıi buırfuı §"· 
lo' 

1 
•ııi Ya •lındeki ikinci tetkik gezinti
er ve ~•cıı.kbr. Gezintiye muallim

. ııı~••le~•be iıtirak edecektir. Bugiin 
f e tetkikat yapılacakbr. 

ltı,, --0--

~ 
d c.,"'h . llr llalı' Uriyet Halk Fırkaaı Alem-

',; te,;0tit,1l'eainin tertip ettiği vapur 
İ t 1dil0c 1k~U&\in yapılacak, Beykoza 

• 2 • tır. 
••tıer; ~ te-u~da Himayeielfal ro
l c,llı.•vzı edılecektir. 

j ,'calt t ''et, rozet mukabilinde yapı· 
~~'t'ltt; e:rı-ü.atın atılmasına mahsuı 
~,.. •ııde , . l" . f . 
~ lıııı ~emıyetin a ameti an-

ı 
11 

• S; Unan 250 kutu yapbrmı§br. 

1
1

11 ;.,,~~bal küçük sıhhiye memurları· 
:· il~ 1 nlan ay sonunda biteeek

••ıı~ ~ne mektepten 35 efendi 
-.. •caktır. 

~ ÇANAKKALE 
... ~lilTLERINI ZiYARET 

C. 1. O A G U S T O S 

~·~ ... ~ ..... ".1~ ~; 1 s ·:.M 1 
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" it ı lıt;ı.._ ! il m 

1933'~ d;~ 
ş 1. r h;ı; 97 75 

bllıt~ .a ,..,~ 9S~- Erpai 
"1"' ) il Elektrik tf I(~ ••.ı.':. ~,., 2,30 T • ..,. .. ,. 

~· .,, -• 53.25 Tlaol 
S.).ı;"'~ı,. 54.25 JW.bm• 
8 ..... "•lıt !,711 Anadolu 1 
.... '~t 7.- " ili 1 

._...,.. 11.71 ..... 11 ku-
l 7,75 ponauz 

~ 8•.ı,. ESHAM 
' •• N .... J.t "-~ T elefo• 

~ .. .t'"'ili11 • 9,45 Bomonti 

1-.d ı''••lı 8,&0 Terkoa 
1\t'l'lıı"' il lttc 102 Çimento 
,.'il .,.,,. .,. ~S 10 İttihat day 
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44.-
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ı:s.-
21,10 
27.50 
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~ ç ıs.- Sark ,.. -
l.:~• ı;: K F 1 A T L A R 1 

1,90 
Z.80 
2,15 
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'ı.,(0'~ 705.S 

t P,.i 
J Viyana 

Madrit 1: .. ii,~ .. Q 67 
.\r •~ı &..so.2s Be .. lin 
ın I"' 3.~ 7 f.H 
"'~ltı ' Vi1ana 
,af -..,e 82,sıs Peıte 
1-..,,. 2.4J.So Belırrat 

' 1•td., 67,)45 
tıl l 16S Bükret 
N U •O Mo.ko .. 
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ICaın., -170 

720 
149 
219 
116 2, __ 

815 
<s.
&4.-
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1 Şllia, AT. 
1 Peıteta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

\ Cerno•~ 
l Al•ın 

1 f\.1•cldi1e 
n .... L:"ot 

ıli,!lt,25 
4,44,25 

5.64 
1.97.37 

42-1 
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35,11.25 
80.0& 
1089 

ıı: .... 
25.-
18.-
4$1.-
24~ 
24.
SS.-

938 
:13.-
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Ekono1nl 

İhraç mallarımız 
Tipleri ve sıkletleri tesbit 

edilecek 
ihraç mallarmuzdan bir çoğunun am· 

balajı maksada biç te elveriıli değildir. 
Bilhaua ağırlıkları itibarile pek muhte
lif bulunmaktadır. lktısat Vekaleti hu
nun zararlarını ve mü .. acaatlan nazan 
dikkate alarak acilen tatbik edilebilecek 
bazı buıusat teabit etmiıtir. 

ihraç etyasırun tiplerinin teabiti yanı 
batında malların muayyen siklette kap
lar içinde bulunması ve üzerine de ya
zılması muameleyi fevkalade kolaylaştı· 
lacağı ıribi. Türk mahsullerinin aürümü
nün büyümesine yardım edecektjr. Da
ha ziyade ihraç mallanndan meseli. üzü
mün 10 veya 12,S kiloluk yahut 20 • 25 
kiloluk aandıklanı konulması, umumi 
ve ıabit bir aiırbğın pamuk, tiftik ve 
yün gibi mallara dahi tatbiki faydalı gö
rülmektedir. 

Doğrudan doğruya ham olarak ihraç 
olunan veya iılenmiş bulunan mahsul
lerin ambalajı üzerine hu cihetin ehem
miyetle itareti bu meyanda bulunmakta
dır. 

Yeşil etiketli paketler 
Bir kiloya kadar yeşil etiketli paketle

rin ithali meselesinde gümriik ve posta 
idareleri arasında bir ihtilaf cıkımı, me
sele A\tkaraya intikal ııı.derek, gümrük 
başmüdürlüğünün noktal nazan muva
fık görülmüştür. Yeşil etiketli paketler 
kontenjan harici e§yayi sayan (A) liate
•İ haricindeki eşyayı ihtiva ettiği tak
dirde de ithaline mÜ~Rade edilirken son 
kararnamelerden biri, bu müsaadeyi (A) 
listesine clahil "§yaya hasretmiıtir, Pos
ta idaresi, yeşil etiketli paketlerin bila
kaydü şıı.rt serbesıce im"""1 lazım gele
ceğini iddia etmiştir. Po!ta idaresinin 
bu noktai nazarı varit !'Örülmediği bü
kômeti merkeziyeden tebliğ edilmiıtir. 
Gümrük idaresi (A) listesi haricindeki 
etyayi ihtiva etmiyen yetil etiketli pa· 
ketleri iade etmektedir. 

Kolilere gelince, bunların ihtiva ettik
leri eıyarun imrarı için bunlardan evvel
den hükumetten alınmı• müsaadei mah-
ınısa aranmaktadır. . 

Pamuk ve yağmur 
Mersin ve Adana minıaluumda yağ

murlıı.rdan pamuk mah•ulünün müteea
air olduğu anlaıılmıttır. 

TUrk - Yunan ofisi 
Türk • Yunan Ticaret itilafnamesinin 

müddeti 3 hucuk ay kalmııbr. 1 tiliif mu
cibince ıehri,,;;zde teskil edilecek Türk
Yunan ofi•i lalimalnaıneai lktısat Ve
Jralelinden gelımıtir. Muhtelit ofis der
desti letkildir. 

Yeni arpa 
Bir kaç gündenberi piyasaya yeni ar

pa mahıulü ııelmeğe batlamıttır. 

Bizde kimya sanayii 
Sümer • Bank, kimya sanayünin mem

leketimizde tesisi ve inkitafı İçin telki
katıa bulunacaktır. Banka; memleketi
mizde suni gübre fabrikaları leıiıi için 
de tetkikat yaptıracaktır. 

Berlin odasının bir anketi 
Almanyada Türk Ticaret Odası çok 

faydalı bir tetebbüste bulunmuştur. Oda 
ithalatçı mevkiinde bulunan yüzlerce Al
man finnaıı arasında bir anket açmıf ve 
bu firmaların Türk ihraç etyası, ticari 
kıymet ve vaziyetleri hakkında fikirleri
ni sormuştur. Bu anket neticeıinde 86 
müessesenin Türkiye ile daimi 14 fir
manın zaman zaman ticari münasebette 
bulunduğu ve mal ithal ettiği tesbit e
dilmittir. Ayrıca 34 firma Türkiye ile 
yeniden münasebete eirişmek için Oda
ya müracaatta bulunmuılardır. 

Dllnya maden cevheri fiatları 
Tiirkiyc madencil~r birliğinden : 

7-7-1933 flatt 
Bakır (elekt.) 42. ila 43 İngJ. lirası 

Bakır 38.11/16 illi 38.3/4 ,, ,, 
Kalay 221.1;2 ila 221.3/4 ,, .. 
Kurşun 13.13/16 ila . . .. .. 
Çinko 18,1/ 2 ,, • • ,, ,. 
Krom (Türkiye malı 48%) 

72 illi 7 4 .. şilini 
Krom (Türkiye malı 52%) 

85 ili . . • ,, u 

(Beher derece içirt 2 şilin fazla) 
Antimuan (50 dereceli beher 

derecesi) 3/· i!A 3/3 " ,, 
Antimuan (60 dcre<:eli beher 

derec.e6i) 3/ 6 iü 4/· ,. ., 
Magnezi (300 tonluk parti-

ler) 40/ - rnı . • " .. 
Kömür (fob Cardiff): 

Gros admiraute 19.6/ ., •• 
Gros ordinaire 18.3/18.6,. ., 

Kömür (navlunu): 
Cardiff - Ceneva 5/10 1/2 ,. ,. 
Cardiff • İsken<kriyc 6/10 ., ., 

Rami Bey memnun 
Belediye avukab Rami Bey, Karagö

zün yll§amadığı hakkındaki iddiayı kö
künden baltalayacak mühim bir eser ele 
ıreçinnittir. 

Eser, rivayete ıröre Franaızçadır. Ve 
lstanbulda bir nüshası arandığı halde 
bulul\llmadığından Pariıe ısmarlanmıı· 
br. 

Rami Beyden bu eaer hakkında malu
mat iıtedik. Belediyenin meşhur avuka
b gülerek bize ıunlan .Oyledi: 

c- Kitabın iamini timdiden ıize İf§ıı. 
edemem. Gelain, tercümeai yapılsın. On
dan sonra öğrenirainiz. Y alruz ıu kada
rını ıöyleyim ki bu kitap, eaaslı bir e
tüt eseridir ve içinde Kara'.,özün tercü .. 
mei hali vardır. 

Ben bu itde, Karagözün Bursa kütü
ğündeki kaydım bulup çıkartıncaya ka
dar uğraşacağım. Neticede muanzlıı.rımı 
nasıl suıturaca*ımı e'Öreccksiniz !" 

fll! L llYE 
. -
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Ecnebi mektepler 
--.---

Müdürler vekaletten iki 
şey isteyorlar 

Şehrimizdeki ecnebi mektep müdürle
ri dün sabah maarif müdürlüğünde Ol'· 

ta tedrisat umumi müdü'"Ü Fuat Beyin 
riyasetinde bir içtima yapmışlardır. Fu
at B. hu tonlantı hakkında bir muharri
rimize demiştir ki: 

- V ekilet hususi mektepler irin bir 
taJimatname yapıyor. Bunun için ecne
bi mektep müdürlerinin de hu hususta 
fikirlerini, dileklerini öğrenmeği fayda
lı bulduk Konu~ulan meseleler tesbit e
dilmiştir. Vekaletçe tetkik olunacaktır." 

Öğrendiğimize göre ecnebi mektep 
müdürleri bilhassa iki nokta üzerin ~e 
Vek81elin müsaadesini rica etmişlerdir. 
Bunlardan biri ecnebi liselere muadili
yet verilerek mezunların tıpkı resmi li
seler mezunlan !"İbi Darülfünuna kabul 
olunması. 

ikincisi de bütün talebe i-:in--okunmaıı 
mecburi tutulan Türk dili ile tıı.rib ve 
coğrafya tedrisabnın yalnız Türk, Türk 
tebaası ve o mektebin milliyetinden ol
ımyan ecnebi talebe icin mecburi ol
ması. 

Yani, meseli. bir Fransız mektebinde 
tarih coğrafya ted•İsabnın Fransız tale
beden ba•ka bütün talebe tarafından 

mecburi okunması. Fakat ht~ mektepte 
Türk dili tarih coğrafya okumıyacak o· 
lan mektebin mensup olduğu devletin 
milliyetindeki talebenin t~rih coğrafya 

derslerini kendi ~illerile okumakla bera
ber MI.arif V ekaietinin te•hit edeceği 

esaslar dahilinde okumalan. 

Ecnebi mekteplerin bu dilekleri Maa
rif Vekiielince tetkik olunacaktır. 

Fakülte imtihanları 
Darülfünun fakültelerinde imtihanlar 

bitmiştir. 

Cumhuriyet bayramında talebe 
latanhul ilk tedrisat müfettişleri dün 

Maarif müdüriyetinde bir içtima yapmıf· 
!ardır. Bu içtimaa tehrimizde bulunan 
ilk tedrisat umumi müdürü Reşat Şem
ıettin B . de ittirak etmiıtir. Yapılan top 
lanbda 29 te,rinievvel Cümburiyet bay
ramının onuncu yıldönümü için mektep
lerde yapılacak tezahürat ve meraıim 
programı lesbite ba§lanmıttır. 

Hukuk talebe rozetleri 
Hukuk fakültesi talebe cemiyetinin 

Avrupadan ıiparit ettiği yeni rozetlerin 
bir kısmı gelmiıtir. Rozetlerin üatünde: 
1. H. F. harfleri, bir terazi ve bir kitap 
resmi vardır. 

Elişleri sergisi 
Bütün ilkmektepler elitleri sergilerin

den mürekkep Halkevinde acılacak u
mumi serginin kü§Bdı hazırlıklar hibne
diği için bir iki gün tehir edilmiştir. 

Seyfi Paşanın teftişleri 
Evvelki gün şehrimize gelen Güm

rük Muhafaza U. kumandam Seyfi 
Pata, dün latanbul muhafaza BaşmÜ· 
dürlüğünde me~gul olmut ve muha
faza teıkili.tım teflq ebnittir. Seyfi 
Paşa, yarın bir teftit aeyahatine 
çıkacaktır. 

İktisat mütehassısı gitti 
lktıoat müteba11111 iMI. Hinsa dün sa

bah Llöyd Trieatino kumpanyasının 
Stella d'ltalia vapuru ile ltalyaya git
mİ§tİr. 

Mahkemelerde 

Vlllyatte 

Galatasaray 
Yeni idare hey' eti 

evrakı aldı 
Galatnaray lisesine ait hususi ko

misyon tarafıııdan yapılan tahkikat 
bitmiştir. Bu evrak yeni idare heye
tine verilmiftir. idare heyeti tetki
kat yaparak kararını verecektir. 

Etıbba odası kongresi 
Etıbba odası kongresi 16 temmuz 

pazar günü halkevinde yapılacak
tır. 

Tavuk kolerası 
Baytar müdürlüğü tavuk 

sı, tifüa, difteri hastalıkları 
bir mücadeleye başlamıştır. 

Pollate 

Alacak 
Meselesinden 

kolera
ile sıkı 

Edirnekapıda bir yanşma-
• 

yı öldürdüler 
Evvelki ak§&ın Edirnekapıda bir 

cinayet olmuş, Yana.ki isminde bir 
bahçıvan Necip isminde bir yanaş
mayi öldürmütlür. 

Cinayet bir alacak meselesinden 
çıkml§lı'f. JYanaki, Necibi uzun müd
det yanaşma olarak yanında çalıt· 
tırmıf, fakat parasını vermemittir. 

Evvelki gün Necip Y anaki ile 
Edirnekapı bahçelerinde oturmut ve 
konutmuşlar, aonra beraberce yola 
çıkmışlıı.rdır. 

Fakat bir müddet sonra Ermeni 
mezarlığı civarında Selimin bıçakla 
yaralanarak öldürülmüş olduğu hal· 
de ceaedi bulunmuıtur. "' 

Yapılan tetkikat neticesinde ce· 
sedin yanında bir gözlük bulunmut 
ve bu gözlüğün sahibi aranınca da 
Y anaki meydana çıkımı, yani gözlü
iün Yanakinin olduğu anlatılmıtbr. 

Y anaki cinayeti inkar etmekle 
fakat delail Y anakinin aleyhinde bu
lunmaktadır. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

Mektepli çocukta eroin 
Gümrük muhafaza memurlan, 

dün Kuledibinde Fahri Bey aparb· 
manındaki firalık odalarda arama 
yapmıtlardır. Bu arama neticesinde 
orada bulunan Raif isminde bir mek
tepli çocukta lıir miktar eroin ve eı· 
rar bulunmuı, çocuk zabıtaya ve
rilmittir.: ·-

30 gram eroin 
Galatada Arif Bey hanında otu

ran Raufun odaımda yapılan arat· 
tırmada 30 gram eroin bulunmut· 
tur. 

Hırsız 
Sabıkalılardan Haaan, Oıküdarda 

Çekmece köyünde Sabri efendinin 
evinden 18 parça kıymetli eıya çal
mıt ve yakalanmııtır. 

Hasan cürmünü itiraf ebniıtir. 
Bunun diğer bir tebeke ile ali.kaaı 
olup, olmadığı anlatılmaktadır. 

Tutuşan pencere 
Karaköy palaıta kibrit tirketine 

ait dairenin pencerelerinin yandıiı 
görülmiİ§IÜr. Atq aöndürillmiiftür. 

Alet. muakkip, Nacip Beyin dai
reıinden atılan sigaradan çıkınıtbr. 

Eroinler tahlil edileck 
Maznunlar ehli vukufa itiraz ettiler 

ve değiştirilmesini istediler 
Eroin kaçakçılığı yapmaktan suç· ı BürhaneÜin Ali Bey o nell'İY•b• 

lu Bernard Jülee Blümental ile sabık m hakaret mıı.biyetinde olmadıtmı 
seyrüsefer mübendiai Kadri Bey ve aöyleınit, bel'aet iıtemi§lir. 
diğer rüfekasının muhakemelerine Muhakeme karıı.r tefhimi için 18 
dün ağır cezada devam edilmittir. temmuza bıralolmıtlır. 

Dünkü celaede yakalıı.nan madde- K U • t d 
lerin ve makinelerin muayenesini om nıs pr~pagan ası 
yapan ehli vukufun raporu okurunu§, Bir mıı.yıata beyanname dağıtarak 
maznunlar ve müdafaa vekilleri komilniıtlik propagandaaı yapmak-
ehli vukufa itiraz ebnitler: "Bu a- tan suçlu Ya.-r, Kazım, izzet, Sadi, 
dam kimyağer değil, ırözlükçüdür. Ali, Kadri ve Münire Hanımların 
Baıka bir ehli vukuf tayin ediniz,. muhakemeleri dün ırizli olarak alır 
demitlerdir. cezada yapılmıfbr. 

Müteakiben tahitıei- dinlenmit. Kadriye H. Hikmdt B. 
bunlıı.r maznunların kaçakçılılıla Kadriye Hanımı istintak esnasm-
meluf olduklannı aöylemiılerdir. Bu· da tahkir etmekten suçlu sabık müı-
nun üzerine müdafaa vekiUeri M. tantik Hikmet Beyin muhakemesine 
Singler ismini ıı.lan Süat Beyle bu dün devam edilmittir. 
itte tavassutla bulunan Aleko efen- Dünkü muhakemede Kadriye Ha-
dinin ıahit aıfaıile celbinde ıarar et- nımm hemıireai ye yengeai ıahit 11• 

mitler ve müvekkilerinin tahliyesini fatile dinlenmifler, hakaretin vaki 
istemlılerdir. olduğunu aöylemiılerdir. Muhakeme 

Neticede eroin denilen maddele- batka §&bitler celbi için baıka ırüne 
rin Tıbbı Adlide muayeneai, makine- bırakılmıştır. 
lerln ehli vukuf tarafından bir daha E k 1 hk d ırörülmeai i9in muhakeme batka ırü- srar eş er ma eme e 
ne bırıı.kılmıt. müdafaa vekiUerinin Zabıta Valde hanrnda 71 numa-
tıı.hliye talebi reddedilmiıtir. raı odada bir eararhane keıfetmiı· 

Ne~riyat davaları tir. Burada Mahmut oğlu Mehmet, 
T Muıa oilu Behbül, Ahmet, Samet, 

Şehir Meclisi azalannı tahkir e- Kerim, Settar, Mehmet Nakil, Talip 
der mahiyetle bir yazı neıretıiği için kabaklarla earar çekerlerken cürmü 
aleyhine dava ikame edilen Y arm methul halinde yakalanırutlardır. 
gazeteai mes'ul müdilrü Bürhıı.netıin Hepsi de dün ihtiaıı.s müddeiumumill· 
Ali Beyiıı muhakemeıine dün devam iine gönderilmiıler ve mahkemeye 
edilmittir. sevkolunmutlardır. 

B•ladly•d• 

Yeni yapılar 
Önümüzdeki hafta sonun

da ruhsatiye verilecek 
Yeni yapı ve yoUar kanununun tatbi

kabna ait Belediyece hazırlanan talimat
name ikmal eclilmiıtir. Önümüzdeki haf. 
ta sonunda yeni İn!-Uta müsaade edile-
cektir. E•ki ebniye kanunu zamanındıı 
İn§aal ruhaatiyelerini kaymakamlık he
yeti fenniyeleri veriyorlardı. Bundan aon 
ra merkez heyeti fenniyesi verecektir. 

Hasta memurlar 
Hasla olan Belediye memurları hariç· 

teki serbest etibbadan rapor getirmekte
dirler. Dandan sonra behemehal Beledi· 
ye doktorlarından rapor getirmeleri, ak· 
si takdirde takibat yapılacağı ıubelere 
tamim edilmistir. Hasta Belediye memur 
!arına rapOI' veren serbest ebbba hakkın
da d• tokil,at yapılacaktır. 

Zeynep Kamil hastahanesi 
Oaküdardaki Zeynep Kimil hastaba· 

nesinin bütün tesisab ve noksanları ik
mal edilmit. doktor kadrosu tamamlan
mııtır. Haatane önümüzdeki ay başın· 
da merasimle acılacaktır. Hastahane tim 
dilik 40 yataklı- olacaktır. 

Buz sarfiyatı 
Bu sene her sene

kinden daha az 
Sıcaklar bu sene pek geç ba§ladığı İ· 

çin haziran ayı temmuzun ilk baftaam~ 
daki buz sarfiyatı geçen ve evvelki se
nelerin ayni aylanna niapeden yüzde 
elli noksandır. Diğer seneler yazın 11-· 

cak ı>ünlerinde vasati 60 • 70 ton sarfi
yat yapılmakta idi. 

Maamafih aıcağın çok tiddetli olduğu 
bazı günlerde 100 • 105 ton buz sarfe
dildiği de görülmüttü. 

Buz sabtuun bu dü~üğü yalnız 
havaların kararsız gitmesinden ileri gel. 
mit bir ıey değildir. 

Son bir iki aene zarfında elektrikle İt· 
liyen soğuk hava makinelerinin kulla
nılmağa ba§lanmaaı da buz ıabılarına e
hemmiyetli surette tesir ebniştir. 

Kendi kendine buz yapan bu makine
ler taammihn etmezden evvel büyük don 
durmacı dükkİlnları bu mevsimde mil
bim miktarda buz sarfederlerdi. 

Makineler, soğutma İ§İni bizzat temin 
ettikleri için buza ihtiyaç bissebnemek
tedirler. 

Büyük dondurmacılar içinde evvelce 
günde 600 okka buz sarf edenler var
ken bugün hiç biri buz almamaktadır. 

Son seneler içinde lstanbula giren buz 
makinelerinin 200 den fazla olduğu söy
lenmektedir. 

Bu glditle buz sarfiyabnm daha bir 
nıilı:lar azalmaaına intizar edilmektedir. 

Buz umumi bayiliği hiçbir aene aarfi
yabn bu kadar azalmamış olduğunu ileri 
sürmekte •e zarıı.r ettiğini iddia etmek
tedir. Belediye, umumi bayiliğin müra
caatı üzerine vaziyeti tetkik ebnektedir. 

Yollar fenadır 
Otomobilli seyyahlann 

söylediği hep bu .. 
Ailesi ile birlikte otomobille seyahat 

etmekte olan lntraımgeant ırazetesi 

spor muharriri M. Elvinıı:er bir kaç ırün 
evvel tehrimize &elmİftİr. M. Elvinger 
Fransa'dan lıalya'ya ıreçmiı, Venedik, 
Tiryeate, Oalımaçya, Yuıroalavya. Bul
priıtan larildle Edirneye gelmiıtir. O. 
radan fena yollan btlıip ~ mütkü· 
l&.tla Lülehuı'aaz ve Muratlıya kadar 
ırelmit ve bundan llOlll"ll yolu oloınolıil 
ile ırec;ememiıtir. M. Elvinırer seyahati
ni 'bize fU auretle anlabyor: 

_ Muratlıya ıreldiiimiz zaman yol, 
otomobil ve biz hep au içinde idik, yağ
murlar yolu seçilmez bir bale koymut
tu. Bu sebeple bir polis amirinin tavsi
yesi üzerine Tekirclaiına gittik, orıı.dan 
vapurla lataııbul'a ıreidik. Yolda çekti
ğimiz zahmeti Türk köylüıünün bize 
göaterdiği misafirperverlik unutturdu. 
Türk köylü'ü düa,.....a en iyi köylüsü
dür. Muratlıda lıir k.ölü bizi evinde mi
safir etti. iki kadın bize annemizden faz. 
la ikram eltiler; yağmur yağıyordu, bi
zi mahfuz bir yerde yatırmak için evin 
iki çocuğunu tarasada yağmur altında 
yatırdılar. 

Biz Fransa'da bu rahab, bu misafir
perverliği bulamazclik. Şimdi ıize naza· 
rıma çarpan bir noktayı izah edeyim: 
latanbul dünrF.n en güzel şehri ise de, 
bu ıehri Avrupa'ya bıı.ğlıyan kara yolu 
tehrin giizelliği nisbetinde fenadir. Son
ra Avrupa'da I.tanbul hakkında pek az 
malumat var... Seyahate çıkmazdan ev· 
vel uğrıyacağimiz !ehirlerin Turing 
Klüplerine müracaatla o !•birler hak
kında malumat istedik. aradığmuz ma
lumat ıt:eldi. Fakat lıtanbul Turing Klü
bü bize yalnız: «Yol fenadir, fakat bu
raya gelecek olursaniz teshil.at görecek
siniz» tarzında çok m.uhtasar malumat 
verdi. Bu malümat bir otomobil seyya
hı icin ki.fi değilclir. Fransızlar, Türki
ye'yi pek az tanıyorlar; halbuki, burada 
berkeı franaızca konuşuyor bu sebeple 
biz Fransızlar için Türkiye, en şayanı 
dikkat bir yer olmalıdır. Bu intibalarımı 
Fraıısa'ya dönÜ!Ünde gazetelerde yaza-
caiim. 

Gelecek sene Fransa'dan buraya kül
liyetli miktarda otomobilli seyyah gele
cektir. 

Daha bir hafta kadar burada kalaca
ğim; buradan ya Marsilya'ya yahut, 
Köstenct• tarikile ır•ne otomol>ille Pariı' 
e döneceğim.'' 

ELE 
Sokak isimleri 

<Akşam) refikimizin yeni (Akıam
cı) sı bir iki eün evvel belediyenin Iü. 
zumlu lüzumsuz değiştirdiği sokak ;. 
ıimlerinden bahsediyor ve hanların ne 
ıribi bir ihtiyaç üzerine değiştirildiğini 
aoruyordu, 

Herkes ıribi benim de sinirime do
kunan bu sokak isimJe .. i bah~i açılınca 
ben mutlaka aöze karıaırım. Neden 
karıımm?. Cünkü doğma büyüme bir 
lıtanbullu Rilenin çocuğuyum: Efen
dim. Yeni konulan sokak isimleri ara-
11:ııda mesela (Taşlı çıkış çıkmazı) gi· 
bileri var ki; (Kakofoni) icin en güzel 
hir nümune. .•. 

Ben bunu da nazarı dikkate almı
yornm. lstanbulun binlerce sokağına 
isim bulmak istenince in~nm aklına 
ve ağzına neler gelmez ki?. Eğer gÜ· 

nün birinde bir sokakta <Sinameki) 
ismini görürseniz ıqmamalısınız ... 

Yalnız henim eözüme batan şudur: 

Sokakların ismini değiştirdik. Hak
kımız yokken değiştirdik. Cünkü bun
ların içinde o sokakları -kendi arsa. 
sında açbnnış. adamlann iıimle"'İ de 
vardL .• Ne ise! Değiıtirdik. 1 .akin bu
na kimsenin aldırdığı yok! .. Aldırması· 
na da İmki.n yok.. Adresleri yeni şekil
de yazarsanız mektup kayboluyor .. Bi
risine bir yer sağlık verseniz bulamı· 
yor. Cünkü o sokağın eski iımini bilen· 
ler yenisini bilmiyorlar... Onun için 
halk eski isimleri kullanıyor. Yeni i
simler de bazı aokaldarm basında ma· 
tallah lavbası gibi duruyOI'. işte binler· 
ce lira masraf edilerek ve parası halk
tan alınarak yapılan numarataj işinde 
sokak iıimleri.nin hali!. 

İzdivaç - Atk 
Sinema artistleri bize izdivar hak

kında ne kadar dikkate §ayan bir mü
talea saha., veriyorlar .. 

Dikkat ediniz: O ırüzel, tirin, huri 
gibi kızlar,o levent gibi erkek güzelleri} 
zenginlik. ask ve musiki içinde evle
niyorlar .•. Lakin aradan kah bir, ki.h 
iki sene geçmeden bu ırüzel çiftlerin 
ayrıldıklannı görüyoruz.., Size burada 
isim saymaya lüzum görmüyorum.. C.. 
zetelerin , gazetemizin sinema haber
lerini okuyanlıı.r bilirler ... (Şarlo) dan 
(Duğlas Fayirbaıılu) a kadar hirçcılı 

artiıt saadet ümitleri içinde evlendi. 
ler. Lakin orada bir cehennem hayab 
sürdükleri için karılarmdan aynldı

lıı.r ... Bu nedendir? .. Onu tetkik etmek 
İstemiyorum. Yalnız ıröıtermek istiyo
rum ki; evlilikte saadet ırüzelljk, zen. 
ginlik ve halli. a§k ile temin olunamı
yor. Allah cümlemizi llİnema arliıtleri 
gibi izdivaçlardan korusun. 

FELEK 

Yeni demiryollar 
Ereğli - Çatalağzı trenleri 

elektrikle işleyecek 
ANKARA, 13. A. A. - Nafia 

Vekili Hilmi Bey muhtelif demir-
yolları ile liman- ., 
!arın yaptırılma- _,.._,._ 

sı etrafında ce- ' 
reyan etmekte o
lan müzakereler 
hakkında Anado 
lu Ajansının bir 
muharririne fU 
malumatı vermit 
!erdir : 

- Alman in
şaat guruplariyle 
Filyoı • Ereğli ve 
Antalya • Afyon 
hatlariyle Ereğ- Nafia Vekili 
li, Mersin liman- Hilmi Bey 
!arı ve fribot te- • 
sisatı üzerinde görütmekteyiz.Ge
rek mali gerek fenni esasları üze
rinde umumi mahiyette Alman
larla aramızda mütabakat vardır. 
Fakat müzakere henüz bi.ri biri
ne bağlanmış olmaktan uzaktır. 
Bu. mevzulara bu son günlerde 
diğer firmalar da alaka göstenne
ğe batlamıtlardır. Biz onların 
müracaatini de kabul ve tetkik et
mekteyiz. Eğer bu hatların ve bu 
limanların her hangi bir müesse
seye ihalesi mukadderae,bunun hü 
kiimete en müsait terait teklif et
mit olana ihale edileceği tabii
dir. Fakat vaziyet henüz böyle 
bir mukayeseye de girmiş değil
dir." 

Muharririmizin Filyos • Ereğli 
hattının elektrikle yapılmaaı hak
kında bir karar verilip verilmedi
ğine dair olan süaline de Vekil 
Bey demittir ki : 

- Filyos • Ereğli hattının E
reğli • Çatalağzı kısmını elektrikle 
yapmanın bir zarureti fenniye ol· 
duğu anlaşıldı. Çünkü havzanın 
inkişaf edecek nakliyatını muay. 
yen bir miktardan sonra buharlı 
lokomotifler temin edemiyor. Cer 
kabiliyetleri kifayetsizlik arzedi
yor." 

Fransızların milli bayramı 
Bu!ÜR Fransızların milli bayramı 

olduğundan •aat 11 de Fran<ız sefaret• 
hane~ind~ hir resmi kabul ya;>ıJacn 1;lır. 
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1 Askeri bahisleri 1 

Bulgaristanın askerlik gücü 
Balkan savatından evvelki za

manlarda doğu Avrupasımn ve 
Balkanların "Küçük Alman or
dusu,, adını latıyan bitişik kom
şu Bulgar ordusundan bahsetmek 
tatsız kaçmaz düşüncesindeyim. 

O zamanlar Bulgar ordusu 
yeni kurulmuf, talim ve terbiyesi 
mükemmel, manevracı, iklim ve 
hava güçlüklerine, yorgunluklara 
ve mahrumluklara katlanır, ye
ni yüksek bir maneviyat ruhu ile 
beslenmiş bir ordu olarak tanın
mıştı. Bulgar milleti de Balkan
ların en döğüşken milleti saydır
dı. Hakikatte de bu ordu, güdüm
ce değilse de. döğüşçe olan kud
retini Balkan savaşında gösterdi; 
fakat fazla şımarıklık ve lümzuz 
oburluk, müttefik Sırp - Yunan 
kuvvetlerinden güçlü bir darbe 
yiyerek Bulgaristarun kolay ka
zançlarının çoğunun tekrar elden 
gitmesine sebep olmuttu. 

itiraf etmelidir, ki bu çetin Bul
gar ordusu, büyük cihan savatın· 
da, kendisinden beklenen daya
nıklığı gösteremedi. Savaşın son
larına doğru, Makedonyadaki 
Fransız ordusunun saldırım dar
besi önünde çabucak tesanüdünü 
gevşetti ve koyun sürüsü gibi da
ğıldı. Bu yüzden en kötü müta
reke sartları kabul etti ve Bulgar 
yurdU: çabucak müttefiklerin kon
trolu altına giriverdi. 

O zamanki müttefikimiz Bul
rasitana zorla imzalattırılan No
yi muahedesi, ona ancak 20,000 
kişilik bir ordu ile 10,000 kişilik 
bir hudut gücü bırakıyordu. Fa
kat paraca sıkıntı içinde bocala
yan Bulgaristan, muahedenin mü
saade ettiği sayıyı da bu saf altı
na alamamıttır. Halbuki 1924 · 25 
yılında Bulgaristanın her tarafın
da patlayan komünist ayaklan
malarını bu kadarcık askerle bas
tırmak mümkün olamağıdı anla
tılınca Paristeki büyük elçiler 
konferansı, lüzum halinde daha 
10,000 kişiyi posatlamak hakkını 
Bulgarlara vermeğe mecbur kal
dı. Kezalik geniş Bulgaristan hu
dutlarını 10,000 kişi ile korumak 
mümkün olamadığı görülünce hu
dut köylerinde milis tarzında bir 
koruma teşkilatı kurmasına ve 
bunlar için başlıca hudut köyle
rinde mahdut miktarda silah ve 
cephane depo eylemesine müsaa
de edildi. 

Bulgaristan, barışıklık zama
nında bir kaç fırka teşkilatı sak
lamak için d,. iddialarda bulun
muş ise d"' bilhassa Yugoslavya
nrn engel olması ile buna da izin 
verilmemişti. Bu yüzden, bugün 
Bulgaristanda en büyük kumanda 
birliği alaydır. Fırkası ve kolordu 
su yoktur. Harp akademisi açmak, 
askerlik uçkuculuğu, uçku savma 
topçuluğu tank posatları, zehirli 
gaz yapmak, zırhlı arabalar, alev 
atm:J. makineleri kullanmak, po-

Şikago sergisini ziyaret 
Beynelmilel Şikago sergisini ziya

ret etmek üz.,..e elli dört günlük bir 
programla hareket edecek olan Türk 
Romen muhtelit seyahat gurupunun 
seyahat bnılan'?ıcı 18 temmuz olarak 
lıtanbuldan başlayacaktır. Türk sey
yahlar Köstencede istikl,al olunacaklar
dır. 

Tertip heyeti Türkler için fazla o
larak on kitilik yer ayırmıı ve iıtirak 

müddetini on be! temmuz akıamına ka· 
dar temdit etmi,tir. Beyoğlunda Yas· 
rabit seyllhat sirketine Bükreften g&o 
len malU,mata !!Öre, umumi arzu Üze
rine seyahat programının Avrupa kı~ 
mında küçük bi< deiiıildik yapılmqtır. 

Seyyahlar Belçika tarik.ini bınka
rak Paris üzerinden HaVl"e gidecekler 
ve oradan vapura bineceklerdir. Bu ve
sile ile seyyahlar Paris ıehrini de gÖr· 
müş olacaklardD', 

l __ is_v_e _lş_çi_I 
Milli)'flt bu aiituntla it .,. İfSİ;.,;,. 
yenlere taııauut etli;yor, lı oa İfSİ 
iıtiyenler bir melrtapla lı büro
muza miircu:aat etmelidirler. 

it isteyenler 
Askeri Sanatler Mektebinden mezun 

tesviyeciyim. Fabrikalarda çalııtığıma 
dair bon servislerim vardır. Taşraya da 
giderim, 9artlarim ehvendir. İ! Bürosu: 
Kantarcılar. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahanesi 
karşısında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 
İllS;ll:llD 

4026 

sath deniz gemileri yapmak ta 
kendisine yasak edilmiştir. 

Ordu buyruk ve kumandaca sa 
vaş nazırlığına bağlı olup bunun 
buyruğunda alay (mıntaka) ku
mandanları ve sınıf ve posat mü
fettişlikleri vardır. Ordunun bu
günkü tetkilatı şöyledir: 

Piyade: 24 piyade taburundan 
mürekkep olup bunlar muhtelif 
garnizonlarda 8 alay te9kil eder
ler. Birinci alay (Sofya) da, ikin
ci alay (Filibe) de, üçüncü alay 
(lslimiye) de, dördüncü alay 
(Varna) da, beşinci alay (Rus
çuk) ta, altıncı alay (Veraçe) de, 
yedinci alay (Dobniça) da, seki
zinci alay (Eski Zağre) de. 

Taburlar ortalama 500 • 650 
nefer vardır. Fakat kıt mevcutla
rı azalır, yaz mevcutları çoğalır. 

Bundan maada üç süvari alayı 
ile bir de hassa süvari alayı var o
lup bunların mevcutları da 450 • 
720 kılıçtır. Her alayda bir ağır 
makineli tüfek vardır. 

Topçu: 8 müstakil topçu tabu
ru, 3 berkitilmiş oron, 2 berkitil
miş kıyı orondan ibarettir. 8 
topçu taburundan yalnız betinin 
topları vardır. Geri kalan üçü her 
kitilmit oronlarmdır. Bu bet 
topçu taburunda 60 sahra ve dağ 
topu ve 5 berkitilmit oronda ise 
10,5 santimetrelik 145 top vardır. 
Berkitilmis oronlar, Sof ya, Vi
din, Şumn~dur. Berkitilmiş kıyı 
oronları ise (Varna) ile (Burgaz) 
dır. Bulgar toplarının hepsi Bal
kan ve büyük savaştan kalma es
ki ve değerini yetirmit toplardır. 

Fen kosunları: 3 kazmacı ve 
2 kamyon ' taburundan ibarettir. 

Ayrıca 16 yaya jandarma bölü 
ğü, 7 atlı jandarma bölüğü vardır. 
Hudut koşunları da 8 taburdan İ· 
barettir. 

Bugünkü Bulgar ordusu sıkı 
bir disiplin altındadır. Zabit ile 
nefer arasında karşılıklı inan ve 
sevgi vardır. Münasebetleri de
mokratiktir. Zabitlerin ve neferle 
rin elbiseleri ve askerlik durutları 
mükemmeldir. Elbise kumaşları 
yerli ve dayanıklıdır. Koşunlarda 
posatlara iyi bakılır, yağlı ve te
miz tutulur. Kışın, kışla meydan
larında talim yapılır, ilkbaharda 
çadıra çıkılarak arazi tatbikatları 
ve sonbaharda ise büyükçe koşun 
larla tatbikatlar yapılır. Halk ile 
ordu arasında iyi bir münasebet 
ve sevgi vardır. (Sofya) daki sa
vaş mektebinden her yıl 100 zabit 
çıkar, orduya dağılır. Ordu asla 
siyasetle meşğul olmaz. Ordunun 
şıarı: "HerteY vatan içindir" den 
ibarettir. i 

Görülüyor ki, komşu Bulgar or 
dusu şimdilik küçük ve çetin bir 
çekirdektir. Fakat teşkilat ve tes
lihat için serbestlik elde ederler· 
se çok kısa zamanda eskisi gibi 
kuvvetlice bir orduyu bu çekirdek 
ten yetiştirmek mümkündür. 

Cinoğlu 

Nikah 
Konya meb'usu Tahsin Beyin ke

rimesi Halide Hanımla Erkanı Har
biyei Bahriye reisi sabıkı Srtkı Be
yin mahtumu tayyare yüzbaııların
dan ve tayyare mektebi muallimle
rinden Şerafettin Beyin Büyükdere 
belediye dairesinde dün nikahlan 
icra edilmiıtir. Vali ve belediye rei· 
si Muhittin Bey de ıahit olarak bu
lunmuılardır. Nik&h Büyükdere kay
makamı Hüdai Bey tarafından akte· 
dilıniıtir. Tarafeyne ıaadet dileriz. 

Yeni ne,rlyat 

Varlık 
Ankarada on beı ıründo bir çık

mak Üzere hazırlanan "Varlık,, İ· 
aimli aan'at ve fikir mecmuaımm ilk 
ıayısı çıkınııtır. 

Memleketimizin aan'at ve edebi
yat aahaıında ehemmiyetli bir boş· 
luğu dolduran bu ırüzel mecmuanın 
elimize geçen ilk sayısı büyük bir in
tizam ve dikkatle tertip edilerek çok 
temiz baadmı§tır. 

Bu sayıda Yaıar Nabi Beyin genç
lik ve inkar isimli bir etüdü , Abdül
hak Şinasi Beyin Ahmet Haıime dair 
hatrraları, Kazım Naci, lbrabim 
Necmi, Ahmet Hamdi Beylerin ma
kalelerile Kemalettin Kimi, Sabri 
Esat, Cevdet Kudret, Ahmet Kutsi, 
Feridun Fazıl, Vasfi Mahir, Behçet 
Kemal, Ahmet Münip ve diğer kıy· 
metli gençlerin türleri vardır. 

Yahudi casuslar 
Umumi harpte Sina cephesinde 

Yahudi casuslar adlı kitap (Anadolu 
Türk Kitaphaneai) tarafından neıre
dilmiıtir. 

Milli mecmua 
M illi mecmuanın ı42 - ı43 numa

raları bir arada neıredilmiıtir. 

LSI H Hf:~. :--: ,, .....,. '" 
:=OGUTLE~ 

Sinir rahatsızlığı, sinir
lilik muamması 

Bir çok kimseler buırün sinir rahat
sızlığından müztarip yaşarlar. insan
ları rahatsız eden ve fakat Üzerlerinde 
tahripki.r tesir bırakmayan, vücutlarını 
ifna emiyen rahatsızlıklardan en tid· 
detlisi ve layikile tedavisi hemen en 
müşkül olanı sinir rahatsızlığıdır. Ha
kikat ıudur ki asrımıza ınahsuı her ıe
kildeki ıehir hayatı bizi her gün da
ha ziyade sinirleıtiren hallerde tecelli 
etmekte devam ediyor. 

Sinir siıtem ve merkezimiz hiç bir 
zaman yalnız batına hali sükün ve is
tirahatte kalamıyor. Daima bir takım 
tahrik ve tahriılere maruz bulunuyor. 
Bu tahrik ve tenbihler tarafından mü
temadiyen bombardıman altmda bulu· 
nuyor. 

Bu tahrik sademeleri gözlerimiz, lcu
laklanmız vasıtaoile beynimize ( di
mağ) a intikal ediyor ve orada tesir ha
sıl ediyorlar. 

Haberimiz olmadan ve İstemiyerek 
bunlar mütemadiyen tP•i" v" faaliyet
tedirler. Öyle hir faaliyet ve tesir ki on
ları kartılamak ve ahzü kftl,ul etmek 
için bizde henüz tamam.ile hiC} bir hazır
lık yok. 

Bu halde o tesirlere kar~ı bir müda
faa ve aksüliımel hali hu•ule ıı:elmit o· 
luyor ki i ş te sinir namile beynelavam 
tabir edilen b,.J budur. Bunun da ••kil
leri ziyadeıile muhtelif ve mütenevvi 
olur. Şahsa göre ve herkesin iş ve meş .. 
guliyetine göre tü<IÜ ı:;•)ü şekillerde 
görünüyor. 

Meseli. bunlardan birisi işinin başı .. 
na veya yazı masasıria oturunca bir 
türlü isini hemen tasarlayıp yapamadı
ğından ve yapacağı şeyi bulmak için 
hayli müddet düşünüp kPndini zorla
mak lazım ~eldiğinden, k•leıni elinde 
tutabilmek irin eoi kuvvet sarfetmek 
İcap ettiğind~n, elleri titrediğinden, ka
leme alacağı ve yazmak istediği şeyleri 
pek eüçlükle yazabildiğinden bahis ve 
hikaye eder. 

Diğer biri de it ve vazifesine baılar 
başlamaz hemen yorgunluk duyduğu
nu, başı ağrımağa başladığını, İfasına 
mecbur ve müteahhit olduğu İ~ ve va .. 
zifeyi l>itirme4"n bırakıp kaçmağa mec· 
bur ve muztar kaldığını hir üçüncü
sü de hütün vücudunda tahammül e
dilmez bir >ıkıntı ve gerginlik hissetti
ğini ve bunlara dayanamaz derecede ol
duğundan tiki.yet eder. 

Başka bir tl\kımları da uykusuzluk
tan vücutlarında daim ve sa'1it ağrılar
dan şikayette bulımurlu. işte bütün 
bunlar ~ini .. Jerinden muztari_ptirler .. Ve 
sinir dediğimiz hallere rahatsızlıklara 
müsaptır1ar. Doktor bunlA'*ın vücutla
rında muayyen uzvi bir teR"ayyür bula
maz ve azalannın hi~ birinde aşikar 
bir hastalık l"Öremez bununla beraber 
bu biçarelerin tedavi ve muavenete 
muhtaç olduklarında hiç JÜphe yok
tur. 

Bunlann bir çoklan hemen tam muh
taç oldukları an ve zamanda fikren 
ve "edenen istirahatleri temin edildiği 
takdirde pek çok istifade edecekleri mu
hakkak gibidir, 

Teki hizmet veya vazifeaen uzak
laıtınlmak l>elki bunla'ln hallerini fe
nalaıtmr rahatsızlıklarını ziyadeleşti
rir. Bu ı:ibiler için a•ıl lazım olan ih
tiyaç hasıl olduğu an~e kı•a bir müd
det için bunlann einirlerini tam bir is
tirahat görmelidir. 

işte bütün İ! mahallerinde lüzumu 
halinde bunlA'°ln İstirahatİnP. mahsus 
karanlık ve eürültüsüz odalar bulun
masını gönül a!"zu eder. 

Buralarda '3ir hekimin neza~et ve i
daresi alt1ndn muhtar: olanla"ın az bir 
zaman istİ~ahatleri nP -ili olu~. 

Büyükada: D•. ŞÜKRÜ 

3 üncü kolordu 
ilanı rı 

İzmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka kıt'atı için açık mü 
nakasa suretile 18,200 kilo pi 
rinç satın alınacaktır. İhalesi 
22 Temmuz 933 salı giinü 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya iştirak edeceklerin tayın 
edilen günde lzmitte Fırka 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3145) (3083) 

4199 ' 

• * * 
K. O. ve l. F. kıt'alara ih

tiyacı için 86,500 kilo taze 
fasulya 86,500 kilo patlıcan 
11, 150 kilo bamya ve 55,000 
kilo domates kapalı zarfta tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlığa konmuştur. 
lhalesi 17 Temmuz 933 pazar 
tesi günü saat 14 tedir.lstekü 

lerin şartnameyi görmek üzre 
her gün ve pazarlığa girmek i 
çin o gün ve vaktmdan evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(243) (3184) 4368 

Çatalca Mst. Mv. Krt'aları 
ihtiyacı için pazarlıkla 2,000 
kilo sade yağı satın alınacak
tır .İhalesi 15 Temmuz 933 
cwnartesi giinü saat 11 de ya
pılacaktır. İsteklilerin şartrıa 
meyi görmek üzere her gün 

Baron Mahmut 
Yüzü yanık Ömer otuz altı saatten 

beri kursağına bir şey koymamı§ tı. Ne
reye bat vurıa, yüz bulmıyor, kovulu
yordu. Cılız, zayif bir şeydi. Üste açlı
ğın da takatsizliği çökünce, kendisini 
bir düıüncedir aJ.:lı. Tam o sırada Ba
ron Mahmuda rastlamaz mt? Mahmut 
on yerinden yamalı, rengi yeşile dOnmü~ 
bir bonjuru ıittin senedir üzerinden çı .. 
karmadığı için ona ahbapları bat"on de
mitlerdi. 

Baron !Mahmut 1>onju<una uyğun is
karpin bulamadığı için yalınayak ge2.me 
ği tercih edenlerdendi. 

Orruzundan aıağı ıa?"kan torbada, 
sayiyı- 'erde otu"nn zen!!'inlerin yiyecek
leri sevlerden vardı. Yahu~ o, bunları 
zenginlerden üı: dö-rt: !'Ün sonra yerdi. 
Fark o kadar .. 

A~ık bir mutfak kapısı l'Ördü mü, 
yanaşır, uzaktan bakar. bir şey söyle
mez. A"t::ı dı:\ çöp tenckesin~ dökülecek 
artıkları orı:\ verirdi. 

Hülaoa Baron Mahmut açıktan ıı-ecin 
menin yolunu bulmu~tu. Ontı ıayfiyele
rin a :-:darı, civa .. daki baheevanla .. , hep· 
ıi tanırlardr. 

U2aktan eördüler ıni . r,ağırırlar~ 
- Baron, gel buraya! 
Baroq hemen ko,ar, ak~~m ıofrasm

dan a rt•k kalmı~ n~ VP .. sa, kendiaine ve
rirler, o <'.l\ n1innetl " hensini torbasına 
doldurur, bir ağar: altında t:Öpl-r nit"di. 

Br·nu yanık Ömer. B2=on Mahınu
du ~örünce sevindi. fitel<i de yalnızlık
tan o· k ılmı~ olacak ki, T>U tesadüften 
memnun oldu· 

- Buralarda ne işjn var, Ömer? 
- So!"ltfa Ba~on:- a':lıktan imanım gev 

riyor -
- Öyle ise ~el ıu ağacın altına gi

delim. Bizim torbada nPvalııo va ... 

Affacın altına otuT"dula!'. Baron tor
bavı actı. Omcrin e;özleri büyüdü. Aman 
Allahım, bu to•h•nın i~inde nele• yok· 
tu: Tavuk sövü1leri, ~ürük bir ka~ do
mates, patates haılaman, tuz, peynir, ar 
tık t~ ol•a ko'-ili rkil ekmekler .. 

Başbafa verip sofranın başına geçti
ler. 

Ömer habi•e atıshrırken, Ba"'on va
vaı sesle bir ••• tevdi e<ler gibi dedi ki: 

- Şurada Hilmi Beylerin köşkleri 
var. Onlar dün Bursaya aittiler. Bir haf 
ta o"~da kalacakl•r. 

Burnu yaruk Ömer hu havadi<e pek 
alakalandı. B~•on Mahmut bu sayfiye a· 
leminde olu, hitenleri santimi santimi
ne bilenlerdendi, Bumu yanık Ömer: 

- Eh, zenginlik hu! Dedi. Canlan 
nereye isterse oraya giaerler. 

Fakat o ande de kararrnı kafasına 
koymuıtu. Madem ki kö•k bom bo•. De 

mek orasını bir ziyaret ederse, kimse ra 
hatsız olmıyacak. 

Baron Mahmut ilave etti: 
- Amma, aşağıda bekçi yatıyor. 
Burnu yanık Ömerin bu havadise bi-

raz canı sıkılır eibi oldu. Fakat karann
dan dönmemiıti. Ceketini acarak, belin
de taşıdığı hançerin sapını gösterdi: 

- Boynu bundan da •ert değil ya! 
Aclıktan imam revrenen Burnu ya· 

nık kararını bozacak heT manii yıkmak 
için ihtiyat tedbirlerini de unutmuıtu: 

_ Ulan Baron sen sus ol, ben sana 
pay çıkarırun. • 

Burnu yanık eece saat bire doğru 
köşkün önüne ıı-eldi, Köşkün bahçeleri
nin parmaklrklannın <ııanki hırsızların 
tmnanmalanna kolaylkı ol•un diye, elle 
tutunacak, ayakla baoılacak yerleri çok
tur. Bumu yanık Ömer bu kolaylıktan 
istifade etti. Bir hamlede kendisini bah· 
çede buldu. Yavaşça kapıya doğru yürü 
dü. Baktı ki kapı yanın ayalık . Evvela 
şaşırdı. Eh, olur a.. Bekçi kapıyı unut
muş olabilir. Bek~inin yattığı o~aya doğ 
ru ayak uçlanna basa basa ileriledi. A, 
a, a ... Bu kapı da açık.. Eh, olur a .. Bu 
sıcak havada da kapı kapalı yatılmaz 
ya .. 

Burnu yanık Ömer, elinde yalın bı
çak hu odaya uidi. Ayaklan ılık bir 
mayia tema~ eder ~ibi oldu. Demir kar
yolaya yaklaştı. Biri•İnin orıula yattı~ı 
hafif ay ışınğında b~lli oluyordu. Elinde 
hançeri nefH almJ11~n hirhiri arkasına 
rastgele yatan vi~c:::ud" sapladı, adamca
ğızı i.cleta kalbura cevirdi. Vücudün ha .. 
reketsiz bir h•lde .durduğunu görünce, 
bir kibrit çaktı. Bir de ne "örsün? De
min hançerlediği vücudün kafası yerin
de yok. Yere baktı. Kafa kan içinde yer 
de duruyor. 

Bumu yanık Ömer: 
- Vay canına! Dedi, bizden evvel 

gelenler olmuş? .• 
Sonra yukanya çıktı, çekmeceleri, do 

lap)an, her tarafı kanstırdı. Epeyce i,e 
varar şeyler de l,ulmadı değil.. Çünkü 
kendisinden evvel !'(elen, böyle vaziyet
lerd" her zaman olduğu ~ibi, ne var. ne 
yok hepsini alıp götürememiıti. 

Ertesi eiin Ba•on Mahmudu buldu: 
- Sana da bir •ey getireceğim, de

m.ittim, i~te ~etirdim, dedi ve Barona 
üç PÜmÜş kaşık verdi. 

Burnu yanık Ömerden evvel kötke 
~ren, bek<iyi öldüren, yükte hafif, pa· 
hada ağır ne varsa hepıini alıp götüren 
Baron Mahmuttu. F aliat poliıler hırsız 
ve kalil diye Burnu yankı Ömeri ya
kaladılar. 

Sayfiyeler civannda Ba•on Mahmu
dun bövle bi• cinayeti yapabileceğine 
kimse ihtimal vermiyordu. 

- 55 KURUŞA KiLOSU KUŞT0Y0 -
,.._l l st•nlıulda Çakmakçılarda kuştüyü fabrikasınds kuştüyü yas tık 75 kuruştur. Şi l te ,-

10 !ıra . Yorgan 12 liradır. Solnn Yn,tıkları, kı•., i i vii knnaşı ucuzdur. 

3410 (3958) ~ 

Istanbul Gümrüğü 
Başmüdürlüğünden: 

İstanbul İthalat Gümrüğü anbarlarile Sarayburnu an
bar1arında mevcut oturma terazilerden bozuk olan on iki 
adet terazi ile 53 adet dirhem pazarlıkla tamir ettirilecektir . 
Taliplerin 18-7-933 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 

14 .te Komisyona müracaatları. (3272) 
- - -----------------------------
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Plan ve keşif nameleri dairesinde Balar Köyünde, Sala 
cıkta, Çinili Rıhtım hanı taraçasında ve Bakırköy Çimento 
fabrikası arkasına konacak ilanların asılması pazarlığına iş 
tirak edecek isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 18-
7-933 salı giinü saat 14 te Galata'da Alım, Satım Komfayo 
nuna müracaatları. (3276) 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye haatahklan 

mütehasaısı 

CumadQ maada herırün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar l stan

bulda Divanyolunda 11& ı>uınaralı hu

susi dairesinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 

22.398. 

4025 

ve pazarlığa girmek için o gün 
ve yazılan saatte Fındıkhda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na gelnıe
leri. (244) (3222) 4372 .. "' 

Manisa Askeri SA. AL. 
KOM. dan: Fırka kıt'aları ih
tiyacı için 28,545 kilo sade 
yağı kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 25 tem
muz 933 salı 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 A&keri Sa. Al. Kom. nuna 

Darünefaka Müdürlüğünden: 
Mektebin bir senelik ihtiyacı o· 

lan 700 çeki odun, 6000 kilo Man

gal Kömürü. 90 Ton kırıble taş kö 

mürü 50 ton KQk kömürü münaka 

sa ile . alınacağından tartnameleri
ni görmek üzere her gün ve müna

kasaya ittirak etmek üzere 15 

Temmuz Cumartesi günü saat 14 

te Nuru Oamaniyede Cemiyeti ted 

riıiye merkezinde müracaatları 
(3230) 4386 

müracaatları. (3153) (3188) 
4323 

• • • 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Çorlu Kıt'atı ihtiyacı için 

12,000 kilo koyun etine açık 
münakasa.da teklif edilen fi. 
yat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 17 temmuz 933 pazar 
tesi günü saat 15 e tehir edil
miştir. İsteklilerin şartname 
yi görmek üzere her gun ve 
münakasaya girmek ıçın o 
gÜn ve vaktinden evvel Çorlu 
da Askeri SA. AL. KOM. nu 
na müracaatları. (3163) \ 
(3288) 

RADYO 
Bugünkü proğra 
İSTANBUL: 

18, : Gram o fon . 
19, Saz (HanJan Hanu:ı. ve Fayd 

20, : Osma n Pt:~' v:ıhnl 

20,30 : Hanımlar heye ti, Ülkü, Eliz 
nım1ar. 
21,30 : Gramofon. 

22, : Ajans haberleri, saat ayart 

ANKARA, !538 m . 

12,30 : Gra.mo!on. 
18, : Piyano konseri ( Ferhunde 
nım tarafından) 
18,45 : Franaı:zc:a clerı. 
19,20 : Gramo!'on. 
20,15 : .A.ian• J:.aberleri. 

VARŞOVA, 1441 m. 

19,35: Plak. ~l: Franıtzların 14 E1I 
mı münaıebetile ıenliklere ittir&k. 
musikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,45: Keman konseri. 21~: Tiyal 
yodan) , 23,35: Orkestra lr;onseri. 

ViYANA, 518m. 

20,25: Opera parçaları. 22,05: Pr 
lıconferan.sı 23: Pli.k konseri. 

MILANO - TORINO - FLORAN 
2 1: H aberelr. - Pli.k. 2 1,35: Teın 
rıtık orkestra musilıri s i . 

PRAG, 488 m . m. 

21 : Karıtık neşriyat . 21 ,35: Fransıı: 
ait bir temsil. 23: Son haberler 23.2 
ne4riyat. 

ROMA, -!41 m. 
22,50: Ka.rıı ık konser. 

BÜKREŞ, 393 m. 
13: Haberler. - Pl&ll. 13,45: Hafif 
20.25: Plak 21: Franaızca ne1riys 
Fransız. eserlerinden konser. 22: f 
ıerlerinden T aaanni 

l lst. Mr. Kumandan\ 
~ ahna!ma kom. ilanl 

Harbiye ve merbutu 
tepler hayvanatı için dö 
otuz iki bin kilo ot 30-7 
pazar günü saat on d · 
kırk geçe kapalı zarfla 
alınacaktır. İsteklilerin 
nameyi görmek için he 
ve münakasaya girişece 
belli vaktından evvel 
mektuplarını komisyona 
meleri, (55) (315 

* • • 

Merkez Kumandanlı 
merbut kıt'at ve müesse 
tiyacı için dört bin kilo 
tes ile beş bin kilo kuru 
15-7 -933 cumartesi 
saat 14,30 dan 15 şe 
pazarlıkla satın almac 
Pazarlığa girişecekleri 
li vaktinde merkez sat 
ma komisyonuna 
rı. (68) 

... "'. 
Merkez 

bağlı kıt'at ve müessesat 
yacı için alınacak yedi b" 
lo tereyağının pazarlı" 
verilen fiatlar pahalı gö 
ğünden 17 -7 -933 pazar 
saat 14,30 dan 15 şe k 
pazarlıkla satın almaca 
teklilerin belli saatinde 
kez K. satın alma komi 
nuna müracaatları. (70) 
(3281) 

"'* * 
Merkez Kumandanlı 

merbut kıt'at ve müesses 
tiyacı için kapalı zarfla ırı 
kasaya konulan yirmi üç 
lem sebzeden pahalı görül 
alınacak kırk bir bin kilo 
tates otuz dört bin kilo 
soğan beş yüz kilo sarm 
otuz iki bin kilo patlıcan 
kilo taze bamya on bin 
ıspanak 16-7-933 pazar 
saat 15 ten 16 ya kadar 
zarlıkla satın alınacaktır. 
teklilerin belli saatinde 
kez satın alına komisyon 
müracaatları. (69) (3 
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il 

ı aınon Novarro 
Cevap veriyor 
rıt~:lt\an Novarro'nun kendisine ao

ı•"''lllınsuallere verdiği cevapların bir 
tıınıar: netretınfıtik. Bir kıunı da 

:. ~llkluğunuz mes'ut geçti mi? 
tiııı ve ek, · Remıirelerim, kardeıle
da çoı. ben tatlı bir annenin etrafın· 

ı ~ . .._ ç,!-tlı g!ll'ler geçirdik. . •• 
l' llız 0Yıuı uldugunuzda en ~ok aevdıgı

.._ '<" ne idi? 
--s· uz111ek .. 

f. .__ E~"'~Ya .~asıl intisap edilebilir? 
l>ıalt çıl ela_ boyle b.ir arzuya kapıl· 
•aııı eı,!ınhgını göstermeli. Sonra de· 

.__ Ş"brı. için de daha çılgm olmalı. .__ ıt° et hoıunuza gidiyor mu? 
lıatı "e al'.'r· Ben her şeyden evvel aıh 

~ riııı. •ıle111e muhabebti tercih ede-

.__ Art· 
le ıığr d lltliğinizde hiç inkiaanhaya

._ a tnız nıı 7 
I>~ •aııı.:lbet. te. • Dünyada inkisara uğ-
' ...... , k1111 d k' -- s· var ır ı .. 

ltıe~n •neına artisti olmaktan cidden 
"" 111 ? ...._ E.. Usunuz . 

•nıaryger bu meslek insana o kadar 
a Verın d " . -. A. . e~y ı, evet. . 

ti •ı11i int"!lık ıle şohret arasında hangı
• ı ap d d" . ' ,,t . -. ilci . , e. e_r ınız . 
bırini . 3~ c..e ıyı şey .. Fakat mutlaka 
tilı •d111~1hup etmek lazımsa atkı ter· 

•ru0 -- 8 . 
"•• ıl fileli Hur'd i mülhit koşuları 

.._ 8 ll:le nldınız? 

!Unuz. a""n İç i n teknisiyenl~rle k~nu· 
llhirb 

1
r,'.' sadece temsil ettım. Fılm 

8.:t ~"'I ~ ._ S .. Yapmaaım. 

.._1112 af ve temiz bir kızla karşılaş-
1n-,rı:1:;un böyle olduğunu nasıl ta-
liği;;; t.<Iİİınkün mü ? Bir kalbin temiz· 
ı~lttı •~lanıak için, onun sahibi ile 
d,. l(.'."Udd~ı düıüp kalkmak lazım· 
'•~•lla 1b"e hakkında yüzüne ve tavır-

.__ s· akarak hüküm verilemez. 
f lı;ı;,.ı:~erna artisti olmak iıtiyen ka· 

el t4nü, . .' 2 genç kızlar hakkında ne dü
aur.ı.ü;z? ..... l> .. J .._ t.1 elı~er arasında azgın deliler. 

.._ li Usıki hakkında fikriniz? 

) 
.._ E: •Yatm şiiri .. 

~! ..... vn çok sevdiğiniz parça? 
'"P · .._ N·e~di'nin Requiern'i. 

.._ Rıç ın bıyıklarJnızı kesiyorsunuz? 
~•kat ;ı ;cap ederse bıyık bırakırım. 

.._ 1(. ıl111 bitince hemen keserim. ı 

.._ O aç Yaşındasınız? 

.._ .tuz dört. 
ı.ı:l;? Çıı-k in olsaydınız, ne yapardı-

tj d;- Kendimi tamamen musikiye ve· 
ııı. . 

.._ En ~ ı. diğ". • 'k· 1 · 1 .._ fıı· ... o sev ı nız muaı ı a et~. . 

1 
'""•·~ 1Yar:.o. . Çünkü bana en nok-
8onta 

0
torunen piyanodur. Ondan 

.. ::- s;~· b · · · h. k · t 1 
.... , gQ 

1 
enım ıçın ır şar ı ıı e· 

..._ 8~ ~-1" nıisiniz? 
~d•dil\iutun bu arzuyu gösterenlerin 
!•ı.ı d ., ;re:.. • insan hayatının kısaJı-

.._ ;'i"nunüz. 

.._ li "Yat hakkında fikriniz? 
.._ 1(. •Yat, güzel tey .. 

j}ı ..._ Ç ~ıurlarınız nelerdir? 
...., 0 " sabırsızım. 

~ r.· Mussolini kredi 
, Şıni halledecek 

ılir. R nı.şı ı inci sahifede) 
?.,ıJıe,~m.~, iktisat konferansı mü· 

f llı.~hi er.ınin gevşediği şu sırada 
0ı"'1cı( 11Vasi mülakatlara sahne 
lıe<tıı ~dır. Halen bir Fransız kap 
~. ı.;;.,? istirahat etmekte olan 
ili •ö 4

1n.off'un ela buraya gelece-
ıl R/ nıyor. 

11öre ''i, rnahalilcle söylendiğine 
~iiiı~ lJ · M ussolini ile T evlik 
"~cıtı · arasında vuku bulan mü
llıi'cılı a ltalyan bafveküi dörtler 
•oıırq j"1n parafe eclilmesinclen 
~lı 1 t~lYanın hükUnıetimize temi 
/'" f..o eyıt edilmiştir. Bundan bQf· 
,QrlQ beıirada imza edilen itilal
f• lıreıf~aber 1 tal yanın bize açaca 
;ı~ 1 rneselesi ele mevzuu
~IQJ/cır rıı".!lrır. Bazı ulak telek ih
-~P..:fi l>iiziinden geri kalan bu 
tı htı4'i;e•elesinin ele halleclilece
te"1i"4/11d~ Hariciye Vekilimize 

r eı;ı· IJerilmiftİr. 
~~tlcırı~k Rüftii B. burada müla
,!, il. 11a ~~am etmektedir. Ve
~ıeJı il arıcıye müateşan M. Su-
~~ftii: r ıie ~zun u:zac/ıya görÜf· 
t' ıı11q11 ' e?fık Rüştü B. Bulgar ve 
''· •elırlerini ele kabul etmiş· 
lıaı 

il Ya hu"r. ~ . T f'k R·· .. S · f~ef· RUmetı ev ı Uftu 
k efarethıne bir ziyafet vermiştir. 

<11>111 anernizde ele bir resmi 
•eıİri :apılrnıfhr. Bugün Soı>yet 
"1iı:e 8 a;ttlınclan Hariciye Vekili
leıı Ve e.1ar~thanec/e bir öğle ziya-

/;' rı trıısti rQ,. . r. 
~iıı de ~ız bQfvekili M. Dalaclier' 
elıleni akında Romaya gelmesi 

. !~.~~'~solini'nin ziyafeti 
lııı· ,.:vıA., 13 A A 
f· ı, ı İirl . · · · - M. Musso 
ık İl.ii~t·~ı~e Hariciye Vekili Tev-
~~ ıiy~ ~yfendi ~erefine bir ak 

llrkj,,A b':_h vermittir. Ziyafette 
&ef h uy"k 1 ı .. 6.ret ? e çisi Vasıf Beyle 
rıııl.;;ı erk<tnı ve ltal . 1· 
1 "llıAt'ı yan rıca ı 
il ' Ve d" 1 l\ıtııısla 1 ıp omatları hazır bu

. re ır. 

( Sinema haberleri 

* Gustav Froelich ile Jannilla No
votna'nın çevirdikleri "Bofaziçi gece• 
leri., filmi ikmal edilmittir. 

* Alman kadın artistlerinden Lil 
Dagover bir otomobil kazasında ağır 
surette yaralanmııtır. 

* Almanyada bir Franaız firmaaı 
hesabına franaızca olarak (Atk şar· 
kıaı) ismile bir film çevrilecektir. 

• Neu • Babelsbery atüdyolannda 
çekilecek olan (Ahlaksız bir genç 
kız) ismindeki filmin franaızca tab'ı· 
nm artistleri Annabella ile Jean Mu· 
rat olacaktır. 

• UFA atüdyosunda çekilecek olan 
(Ben ve kız kardeıim) iunindeki fil. 
min franaızcasının bat rollerini Albert 
P~jean, Arrnand Bernard ve Marie 
Beli deruhte edecektir. 

* Gustav Froelich ely_e_vm-"'P=-a-ri'"s-te-
dir ve bir film çevirmektedir • 

• Raquel Miller'in Banelonda bir 
film çevireceği söyleniyor. 

* Lll Dagover bir otomobil kaza11 
geçirmit ve ağır ıurette yaralanmııtır. 

* Viktor Hogo'nun ''Dokaan üç" iı 
mindeki romanından bir fihn çevrilecek 
tir. 

* Al Roah Budapeşteye gelmiıtir. 
* Musaolini "Sezarm ölümü,, iıimli 

bir senaryo hazırlıyor. 
* Halihazırda Japonyada on iki 

büyük stüdyo vardır. Bunlar her se· 
ne yedi yüz elli film çıkarıyorlar. 

* lsviçrede ıoförlerin dikkatsizlik· 
)erinin feci neticelerini gösteren Vf' 

buhrana galebe çalmak için iktıa11.di 
iştirakim.eıaiyi mevzu olarak alan iki 
meraklı film gösteriliyor. 

* Rusyada ilk film 1896 da göate
rilmiıtir. llk Rua sinema salonu da 
1903 te açılmıştır. 

'
1Bir gecenin romanı,, ismindeki fil

mi Berlinde fU artistler çeviriyor: 
Liane Haid, Gustav Dissel, Ery Boss, 
Paul Otto, Paul Kemp, Fritz Odemar, 

Şarla evlendi, İfte yeni karuıı 
Panlette Godard 

Maarif vekili 
Bugün geliyor 

(Başı ı inci sahifede) 

da tabiatile yerlerini muhafaza 

edeceklerdir. Darülfünun divanı· 

nın ilgası ile teşekkül eden bef ki
şilik idare heyeti azasının kimler 
olduğu da yeni kadro tebliğ edil
dikten sonra anlatılacaktır. Bi
rıaenaleyh yeni idare heyeti ay 
ba,mdan sonra içtimalarına bat· 
layacaktır. Öğrendiğimize göre 
her fakültede kaldırılan birkaç 
ders ve ona mukabil yeniden ko
nan gene birkaç ders vardır. Tıp 
fakültesinde Darülfünun emin 
vekili Tevfik Recep Beyin okuttu· 
ğu ensaç dersi kaldırılmaktadır. 

İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müflis Yusü Kalfa efendi~ ait vıe yün 

ve düğme, cakct, çorap, toka, ve.sair 

mallarla ayaklı motörli ajor makinesi 

açık arttırma surctilc satılacaktır. İs· 

tcyenlerin 18 temmuz 933 aalı günü 

saat 9 da Beyoğlunda İstiklil.l caddesin 

de Aznavor pasajında 5 No. Jı mağaza 

ya müracaatları ilan olunur. ( 5504) 

İstınbul ikinci icra memuduğundan' 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
verilen 7 adet Romanya inekkrin 16· 

7-933 pazar günü saat 9 dan itibaren 

Feriköyünde Rum kilisesi arkasında 99 

ve 101 numaralı mandrasmda birinci 

açık arttırma sureti ile satılacağından 

taliplerin mahallinde memurine müra-

caatları ilan olunur. (5489) 

ZAYİ - 5079 n.u.maralı şoför amatör 
vesikamı zayi ettim. Yeni.sini çıkara· 

cağımdan eskisinin hükmü olmadığı ;. 
liln olunur. Şişli Halaskar Gazi cadde 
si No 362, 323 tevellütlü Karabet oğlu 
Yetvart (5480\ 

Amerikanın en sarışın ııine ma yıldızı !oan Harlow 

Joaef Eincheiner, Max Veyaner. s inema isabet ediyor. 
* Berlinde bir Nazi filmi yapıhnıt, * Marthe Musaini ve Edmond Ro-

ilk temsilde Hitler de hazır bulunmuı ze ayda 600.000 franklık tevziata 
tur. dahildirler . 

* Franz Leahr'ın "Çareviç,, opereti Rene Bazin'in 110len toprak,, i 1 ... 

filme alınacaktır. m.indeki eseri Firmin Gem.ier tarafın-
* UFA, "Maymunların atkı,, ve ! dan fjlme alınacaktır. 

«Otlar nasıl hareket ederler> isminde 
Claude FarrCre'in "Yeni adam.iki film çeviriyor . 

lar,, ismindeki romanının da filme a-
* "Alice güzellikler diyarında,, fil· lmma ıu mevzubahiatir. 

minin kahramanı eamer mi olıun, sa-
rıtın mı? Amerikada Paramount Şir- * Viyanada bir sinema haftası ter • 
keti halk arasında bir yoklama yap- tip edilmiştir. Hafta sonunda sinema 
maktadır. artistleri bir kongre aktetmiılerdir. 

Ayrıca bir sinema ıergiai de açılmış .. 
• İngiliz Gaumont Şirketi stüdyola- tır. 

rında Prens de Galle ıerefine danslı * Avu'.turya sansörü "Ey Almanya .. 
bir suvare vermiştir. uya11,!.. filmini menetmiıtir • 

* ikinci Leopold'tan birinci Al-
bert'e kadar Belçika hanedanının bir * '«Grandütes Aleksandra., Viya· 
filmi yapılmı~tır. nada altnancat franıızca, ingilizce o

larak çevrilecektir. Meıhur muganni· * Mısırlı mugannilerden Mehmet ye Jertiza baırolü alacakbr . 
Abdülvahap "Beyaz çiçek., isminde 
bir filmçevirmiştir. Bu filmi çeviren * Batavyada Amerikalı haydut film 
bütün artistler Mmrlıdırlar. leri çok makbule geçiyor. 

* Son bir istatistiğe göre lıviçrede .... Macar danslarının Bulgar sinema 
her on bin nüfus için bir sinema var· ve sahnelerinde gösterilmesi badema 
dır. menedilmiştir . 

~ Yugoslavyada üç yüz otuz sekiz Richard Barthelmess ve karıaı 
sinema vardır. Her dört bin kiıiye bir Panamada bir kaç gün kalmışlardır • 

Yalnız siyaıi muahedelerde gizli 
maddeler olınaz ya ... Sinema artiıtlerinin 
mukavelelerinde böyle ııizmi maddeler 
var. Meaeli: 

Bette Davieı V arner müeııeseıi ile 
yapbğı son mukavelede üç seneden ev· 
ve! koca11ndan ayrılmamağı taahhüt et 
miıtir. Fakat ilave etmeli ki, Bette Da· 
vies de koca11na bayılır. 

Busten Keaton katiyen gülınemeği 
taahhüt etmiıtir. 

Lily Damita ise Sam Goldvyn şİr· 
keti ile mukavele yaparken, Franıız ıi· 
ve&İnİ terkedeceğine söz vermi,tir. 

Loretta Y oung iki ecnebi lisanı öğ· 
renecektir. Tercihan Fransızça ve lı
panyolca .. 

Lupe Velez ile Gary Cooper'in ayn· 
lışlarının da ırizli mukavele ahkamın· 
dan olduğunu temin edenler var. 

Yalnız bu kadar mı? 
W allace Beery sebepli sebepaiz, ca· 

nı ne zaman isterse, ıtudyodan çıkabile 
cektir. 

Bokı meraklm kadın artiatlerinden 
olan Vivienne Segal boks maçlarını 
seyrederken heyecanına hakim olmağı 
ve katiyyen bağırmamağı taahhüt et
mi,tir . 

İstatistik 
Sinemanm çocuklar Üzerinde mÜ· 

him tesirler bıraktığına şüphe yok. 
Amerikada yirmi psikologdan mürek
kep bir kom.iayon, bu tesirlerin dere
cesini anlamak için dört senedenberi 
tetkkatta bulunuyor. Komisyon aıağı 
yukarı sekiz yüz bin çocuğun ifadesi
ni almıştır. Bu geni§ tetkikten çıkan 
netice, sinemanın çocuklar üzerjnde 
muzir bir tesir bıraktığıdır. 

Yüzde nispetler de §Öyle imiı: 
Atk filmleri: %29,6 
Cinayet filınleri: %27,4 
Cinsi cazibe: % 15 
Bütün fenalıklar bu rakamlardan 

mı 11:eli;vor? 

lstanbulda feuirdiği filmi bitir· 
miı olan Gustav Frölich 

Marlene Dietrich komedi Fran
se:ı;e böyle girmiş 

Marlene Dietrich Komedi 
Fransezde 

Son günlerde (Komedi Fransez) 
tiyatroau çok §ayanıdikkat bir gece 
geçinniıtir. Hepimizin, hatta dünya· 
run tarudığı Cecil Sorel Komedi Fran· 
sezle aJi.kaamı kestiği için onun ıere
fine bir veda müsameresi veri1miıti. 
Alınan malıimata göre bu müsamere 
§İmdiye kadar Komedi Fransez'de ffÖ• 
rülmem.İf bir kalabalık ve yapılmamıı 
hasılat temin etmiıtir. Herkesin tanı
dığı bu yatlı artist aon derece alkış· 
lanmıf ve büyÜk bir zafer temin et .. 
miştir. cecil Sorel badema (Müzik
hol) artiati gibi çalışacağmı söylemek· 
tedir. Dünyanın en tık kadınlarından 
olan bu artist altmıı yaşındadır. itte 
bu müsamereye maruf sinema art~.f ~ 
Marlene Dietrich te gelıniıtir. Halk 
Marlene'in sahneye çıkacağını tahmin 
etmekte idi. Lakin artistin bağlı oldu• 
ğu Paramount Şirketi buna razı ol
mamı§ ve artist sadece ön localard~"l 
birinde kendini halka gÖatermiıtir. 
Halk çok defa aahnedeki tematayı 
bırakıp güzel Alman artiatile meıgul 
olmuttur. Görülüyor ki aiyasi kana
atler ve mücadeleler ne olursa olsun 
milletler ıan'at 8.leminde biribirini 
sevmekte berdevamdır. Bu da sulh i· 
çin ümitverici bir müıahededir. 

eev 
İlk dikiş 
Makinesi 

__ _--........_ ... 

17 Nisan 1831 de Fransız muh
terii BartheMmy Thimonier resim

de görülen mütemadi iplikli zin· 
cir teklinde dikitli bir dikit maki
nesinin imtiyazını almıftr. 

Evvela seksen makine bir hazır 
elbise mağazasına yerlettirildi. 
Fakat terakkiye dütman olan aıne· 
le makineleri kırdılar. 

Yorulmaz Thimonnier ihtiramı 
tekamül ettirdi ve 1848 de, o de
vire göre fevkalade olan dakika· 
da 300 dikit yeri süratle i,liyen 
bir ikinci modelin imtiyazım aldı. 

Masal 

En mes'ut adam 
Zengin bir Arap öldükten son· 

ra garip bir vasiyetname bırak· 
mıttı. Bütün servetini dünyanın 
en mes'ut adamına terkediyordu. 
Bu adamı bulmak için de dostla
rından Abbas isminde bir taciri 
memur ebnitti. 

Nihayet zengin Arap öldü. Ce
nazeıi büyük merasimle gömüldü. 
Artık Abbas için bu vasiyeti yeri· 
ne getirmek sırası gelmitti. Fakat 
bu dünyanın en me1'ut adamını 
naaıl bulacaktr? 

Dü,ündü, dütündü ve nihayet 
fU karan verdi: Bütün dünyadaki 
memleketlere haberler gönderip 
kendini mes'ut addeden insanları 
çağırmak ve içlerinden en meı'u· 
dunu seçmek •• 

Ve dütündüğü gibi de yaptr •• 
Daha ertesi günden itibaren 

her renkte, her çetitte muazzam 
bir insan akını Abbasm evinin ö
nünde toplanmağa başladılar. Ve 
bütün bu gelen insanlar gendile
rini dünyanın en mes'ut insanı ad
dediyorlardı. 

Abbas bu binlerce insan kala
balığım her gün biraz daha artan 
bir endite ile kartılıyordu. Çünkü 
vaziyet gittikçe tehlikeli bir şekil 
alıyor ,bütün bu mes'ut insanlar a
rasında kavgalar münakaşalar, 
vurutmalar günden güne çoğalı
yordu .. 

Nihayet İntihap günü geldi. Ab
bas kasabanın ileri gelenlerinden 
büyük bir heyetle beraber namzet
leri teker teker sorguya çekmiye 
başladı .• Sorgu sual tam bir ay sür
dü .. Bu bir ay zarfında memleket
te büyük bir kıtlık ta baş göster
mişti .. Kasabanın nesi var nesi yok 

İlk buharlı makine 

Cugnot isminde bir Fransız mü· 
hendiai 17 inci asırda ilk defa o
larak nakliye vasıtalarında buhar 
kullanmayı dütündü. Mareclıal 
de Saxe ve 15 inci Louia'nin na
zırı Duc de Choiseul'in himayesin· 
de 1 769 senesinde idi yollara 
mahsus bir buharlı araba iııta et
miştir. Resmini yukarda gördüğü
nüz bu araba top nakline mahsus 

bu on binlerce kiti tarafından sÜ· 

mürülmüştü. Nihayet bir ay sonra 
intihabın neticesi halka ilan edil
di. İntihap edilen adam, sarı renk
li, çekik yüzlü örülmüş kuyruk gi
bi saçile bir çinli idi. Ve hakem 
heyeti hazineyi almağa en layık 
bunu bulmuşlardı. 

Diğerleri küfrederek gene gel
dikleri gibi dağıldılar .. 

Abbas mahzende duran ufak bir 
demir çekmeceyi getirtti.. Hazine 
bunun içinde idi. Anahtarı Çinli
ye teslim edildi. 

Çinli sakin ve telaşsız ilerledi .. 
Anahtarla çekmeceyi açtı. Fakat 

üç büyük tekerlekli bir yük araba
sından ibaretti. Ve önünde büyük 
bir buhar kazam vardı. 

Tecrübeler maalesef memnuni
yeti mucip olmadı .. Bir defa çok 
yavaş gidiyordu .. Sonra uzun me· 
safe katedemiyordu. Binaenaleyh 
terkedildi. Ve ancak bir asır son
radır ki bu araba ıslah edildi ve 
ilk otomobil meydana geldi. 

hayret! .. Çekmecede sadece çakıl 
taşları vardı. Tatları boşalttılar •• 
En altından yazılı bir kağıt çıktı: 

"Yalancı, şayet sen dünyanın en 

mes'ut adamı olsaydın, benim al
tınlarıma ihtiyacın olur mu idi! .. ., 
Doğru değil mi çocuklar? .• 

Çocuk mantığı 
- Baba, elektrik lambası insa· 

nı ısırır mı?. 

- H iç cansız şey insanı ısmr mı -· og.um .. 
lsırm~z tl .:ı P.eden a...~c.ı=.ın 

kö:1c l:inh a:" .nu:!;..!iİ kafo~ten o
n::-. da t:ıkmışlar .. 
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Tımarhanelik 
Peygamber 

SIV AS, (Miliyet) - Zarada 
kendisini Peygamber, Erzincanda 
Bekir Efendiyi de Allah tayin ve 
ilin ettiği iddiaaile maznunen tev· 
kif edilen Cavit Efendi hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Müslümanlık aleyhinde ve deli 
saçması mahiyetinde olan yeni din 
için Cavit Efendinin koyduğu e
saslar arasında ,unlar varmıf: 

1 - Servetini Peygambere ter: 
ketmek. 

2 - Yersiz, yurtsuz, kimsesiz 
olmak. 

3 - Halle üzerinden nafiz ol
mak yolunu tutmak. 

Cavit Efendi bu düsturlan ile 
servetlerini erittiği kendisine · ya
kın iki tacirden batka kimseyi kan 
dıramamış ve nihayet Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinin eline dütmüt 
tür. 

Sökede fenni mezbaha 
SOK.E (Milliyet) - Şehir meclisinin 

nisan ~timaında kasabamıza fenni bir 
m.ezbahamn inşe.sına karar vermiı ve 
tahsisabm W. bütçeye -.azetmiş olduğu
nu bildirmi•tim. 8-7-933 tarihinde daimi 
encümen b;.zu'°llnda kapalı zarf usulu 
ile yapılan münakasa neticesinde 4450 
liraya ihale edilmi~tir. Kasabanın şima

linde ve Ü~ kilometre mesafesinde bulu
nan Şarlak mevkiinde mezbahanın yapıl 
ması münasip görülmüş ve Belediye reİ· 
si Eyyüp Beyin daveti üzerine tehir 
meclisi azalan mahalli mezkiireye gide
rek mezbaha yerini tayin ve tesbit el· 
ınişlerdir. Temel bafriyabna baılanmış· 
ta. 

Çankırı sporcuları Kırıkkalede 
ÇANK.IRI, (Milliyet) - Geçen 

sene Kırıkkale sporcuları memle
ketimize davet edilınitti. iki kom
fU memleket sporcuları bu vesile 
ile tanı,mak ve aralarında voley
bol ve futbol müsabakaları yap-
mıslardı. 1 

Bu sene de Kırıkkale gençleri, 
Çanları sporcularını Kınkkale'ye 
davet et .i,Ierdir. Sporcularımız 

d · · i 1 • ul ederek hazırlanmağa 
baflamı,:ardır. 12 temmuzda Kı

rıkkaleye gidilerek bir kaç müsa
baka yapıldıktan sonra 22 tem
muzda dönülecektir. 

Çıplak resim çıkartan deli 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Anka

rada tüccar Mehmet Bey diye ta
nınan genç bir meczüp üç hafta
danberi ~ebrimizdedir. Mehmet 
Bey, güzellik kraliçelerinden biri-

• le evlenmek sevdasına dütmüttür. 

2 

Halk, ikide bir petine takılarak: 

- Mehmet Bey, gel seni filan
ı:a kraliçe ile evlendirelim! diye 
alay ederler. 

Mehmet Bey, geçen gün burada 
çırılçıplak bir fotoğrafıiıı çektir
miş, sıhhati yerinde bir adam ol
duğunu güya bununla isbata kal
kıfDU!fSa da polia, bu çıplak fotoğ
raflan toplabnıftır. 

Acısu köprüsü 
DENİZLi, 13. A. A. - Acısu ü

zerindeki Mercan köprüsünün 36 
metre açıklığında demir olarak 
yeniden yapılması için bir müna
kua açılmıtbr. 

ı 
1 

-

----= 
Mardi~de spor canJanıyor 

Mardin Gençler• 

MARDiN, (Milliyet) 
Geçen sene birincilik müsaba· 

kalarında Diyarbekir mmtakası
nm şampiyonluğunu kazanan (Ay. 
spor) takımının en kuvvetli rakibi 
bulunan (Yıldız) klübüle bir maç 
yapmak arzusunda bulunan Mar
din gençleri, bu kardetlerini 6-7· 
933 tarıhınde Mardine davet et
mişlerdi. Büyük bir memnuniyetle 
bu davete icabet eden (Yıldız)lı. 
lar ayni günde geldiler ve cuma. 
günü de maçlarını yapblar. ilk a
kına Mardinliler başladı. 17 inci 
saniyede ilk sayılarını kaydettiler. 
Bu sayı kartısmda Yıldızlılar bi· 
raz bocaladılar. Maamafih çok 
geçmeden kendilerini toplıyarak 
mukabil taarruzlara bafladılar. 
Müsavi kuvvet arzeden bu iki ta· 
kım da canla batla oynadılar. Ne
ticede Mardin gençleri sıfıra kartı 
üç sayı ile galip geldiler.Oyun çok 
samimi oldu. Maçta Vali Bey, mm 
taka reisi ve bir çok zabitan ve 
memurin bulundular. Cumartesi 
günü de YıldızWar memleketleri-

Birliği takımı 

ne döndüler. Gerek azimette ve ge 
rekse avdette birlik idare heyeti 
tarafından kar,ılandılar ve teşyi 
olundular. Bu kardetce temastan 
(Yıldız) Warm da çok memnun 
olduklarını itittim. 

Burada spor çok kıymetli eller
le idare edilmektedir. Bilhassa on 
senedenberidir memlekette sporu 
tamim ve tetvika çalıtan ve bugün 
de gençliğin başında bulunan ya
tımektebi müdürü Nureddin Siyret 
Beyin bu sahadaki faaliyeti cid
den mucibi şükrandır. Gerek vila
yetin ciddi müzalıeretile ve gerek
se mumaileyhin devamlı meaaiaile 
geçen sene mmtakanın üçüncülü
ğünü kazanan Mardinin; bu sene 
daha iyi bir derece alacağı kuvvet
le ümit edilmektedir. Batta kıy. 
metli reisleri Nureddin Siyret Bey 
olduğu halde Mardin gençlerini, 
Diyarbekirli kardeşleri karşısında 
elde ettikleri bu yüksek muvaffa
kiyetlerinden dolayı hararetle teb
rik ederiz. 

Avdın orta mektebi bu sene mezunları 

AYDIN (Milliyet) - Aydın Or 
ta mektebi 6 sene evvel bir sını{
lık ikmal mektebi olarak açılınıt 
ve 928-929 ders yılında te,kilab 
bitirilerek üç smıf açılmışbr. Mek 
lep açıldığı yıldan bugüne kadar 
724 talebe yazılmıt ve bunlardan 
95 talebe mezun olmuttur. Baka
lori imtihanlarında ikmal kalup 
bilihara imtihanlarını vererek 
diploma alanlar bu yekiine dahil 
değildir. 

Mektepten ~ıkan talebelerden 
60 dan fazlası lise, Askeri lise ve 
Muallim mekteplerinde tahsilleri· 

' 

ne devam etmektedirler. Aydın 

orta mektep mezunlarından Mual • 
!im mektebini bitirip Aydın mek· 
teplerinde hocalık yapan gençler 
vardır. 

Sökede maç. 
AYDIN CMilliyet) - Germencik geru; 

)er gücü futlool takmu eu- günü Söke
ye gidenık, Söke apor klübi ile bir miİ· 
sabaka yapmıılardır. Mü5alıaka çok 18· 

mimi bir bava içinde geçeıı ve ııfır.ı Si• 

frr berabere kalınmışbr. 

~filiiyet'ln romanı: 18 ' ' · raı:ak... Arbn öndu soıııoa e-h'eke ' 
yüzlerine bakmağt cakıllarmdan bile 
geçirmedikleri kızlar bangerler naza 
rmda birer dünya güzeli cilur ••• 

Yazan: ANITALOOS. 

, , ri zamanını Algonquin otelinin di
vanhanesinde geçiriyor, asansörcü i
le de dostluğunu gittikçe ilerletiyor
mu§. 

Otelde, asansöre her giren veya 
çıkan kimse kendisine: 

- Eeee ... Miss Sbaw._ Ziegfield 
revüde ne zaman çalıpnağa baıbyor 
aunuz? Diye aonıyormu!f. 

Nihayet bu sualler Dorotby'nin 
canına tak <lemiı. Onun için Mister 
Ziegfield'le doğrudan doğruya gÖ· 
rüımek Üzere Yeni Amsterdam Ti· 
yatroaundaki yazıhanesine gitmeğe 
karar vermif. 

Yazıhaneye gider gitmez bittabi 
hademe ile ahbap olm111. 

- Benim için bir randevü alamaz 
mısın? Diye sormuş. 

Garson: 
- Lıitfen biraz bekleyin •.. Demiş. 
Mister Ziegfielcl'in yazıhanesine 

girmiş. Biraz sonra Dorothy kapının 
haf ifçe ara lık edildiğini görmüş. Gar 
son dışarı uznnrp :-

Tercüme: Kamran Şerif 

- Buyurun 1 Demi§. 
Dorotby böylelikle Mister Ziegfi

eld'in huzuruna çıkmağa muvaffak 
olmuı. 

Artık iı bundan sonra mucize gj. 
bi bir teYdir. Mister Ziegfield Dorot
hy'yi iyice aydınlığa tutanı§. pürosu• 
nu içerek uzun uzadıya seyretmiı. 
sonra Jean Buck'a bir puala yazarak 
Dorothy'nin revüye almmaımu em· 
retmiı. Dorotby'ye de: 

- Önümiizdeki Pazartesiden iti· 
baren provaya ba§larsm .•• Demiı. 

Fakat iıin iç yüzünü arasanız bu 
mesele öyle mucize, falan değildir. 
Mister Ziegfield bu hareketiyle de
baamı bir kere daha isbat etmiı de
mektir. Çünkü bu zat bir genç kızın 
iyi ve fena taraflarını derhal takdir 
eder. 

Dorothy diyor ki: 
- Revüdeki kızları New. Y ork 

bangerlerinin gözlerine- sokmuf ol· 
san gene bakmazlar. illaki Mister 
Ziegfieltl bunları bulup ortaya çıka. 

Filhakika bangerler kendi halle
rine bırakılacak olurlarıı.a daima Y•· 
nılırlar, nerede yapmacıklı, .sosyeteye 
düıkün kız varsa gidip onu bnlurlar. 
içlerinde şuna akıl erdirecek kadar 
psikolojiden anlar kim~ yoktur ki 
o bangerler İçin hakiki ideal, on altı 
yqmda iken iıık olduklan tirin köy 
gÜzelidir. 

Fakat Miater Ziegfield psikoloji· 
yi bitirmiı bir adam olduğu için o bil 
hassa bu eins güzelleri seçer. Mister 
Ziegfield'in bu gibi kı~lan ortaya çı· 
karmak için yaptığı yegiuıe teY onla· 
ra tapkalanndaki otu çıkartbrmak, 
bir de çam8.§ırlarım değiıtirbnekten 
ibarettir. 

Tuvaletlerine gelince, Dorotby di-
yor ki: ' 

- Mister Ziegfield revü lazlarmm 
tu ... aletlerini Fransadaki Pari&ten :zi -
yade Amerikanın Kentucky bükWııe
ti dahilinde Paristen getirbnemeleri· 
ni tercih eder! .• 

Filhalrika emperime bezin banger 
Üzerinde krepdöşenden fazla müea• 
ıir olacağım o herkesten iyi takdir e· 
der. 

Bunun isbabnı isterseniz revüde 
oymyan bir dansöz koluna bakınız. 
T>pkı küçük bir §ehirde gezmeğe çık 

• 

Sığır ihracı 

Aydından haftada 350-400 
sığır çıkıyor . 

AYDIN <Milliyet) - Vilayetimizde 
hayvan cinsinin İ•lillu için çok çalıp!. 
makta ve iyi neticeler elde edilmektedir. 
Mevcut yedi halis kan ayğır ve dört 
merkep~en evvelki sene ahnan ve bugün 
iki yaşına giren 85 tayın içinde çok iyi 
ye.titenler ve 1,46 boyda olanlar vardır. 

Bu sene doğan tayların % 50 si ba. 
balarına benzemektedir. Bu yüzden kıs· 
rak sahipleri arasında cim hayvan ye
tiştirmek merakı artnu1: ve bu sene mer· 
kezde, Söke ve Nazilli İstasyonlarına 
356 kısrak getirilmiştir. 
Aydın incir müstahsilleri kooperatifi. 

nin Macaristandan getirdiği kısraklar. 
dan 65 tanesi Vilayetimİ2e sablmııtır. 

Viliyetimiz ilclimile çok iyi imtizaı; .,. 
den ve köylere dağıtılan Mantofon cinsi 
buğalar, sığır cinsini isliha çok hizmet 
ediyor. Bu buğalarla çifti.,.- yerli inek 
lerden doğma öküzlerden 250 - :ıoo ki
loluklara tesadüf olunmaktadır. Bir kaç 
sene içinde Vilayetimizde dörtte Üç kan 
Montofon sığırları elde edilecektir. 

Ay<lından lzmire Yunanistana ihraç 
edilmek üzere haftada 350 • 400 sığır 
gitmektedir. Bunda Montofon cinsi hay· 
vanlanrun yetiştirilmesinin büyük tesir. 
)eri görülmektedir. 

Vilayetimiz baytar dai:ı;.t:ığır basta
bklarma karşı çok mütey · dir. Müte
madi takip ve mücadele neticesi hastalı· 
ğm önü alırumştır. Bu sene yalnız Ger. 
mencikte dalak hastalığı görülmüştür. 
Buna rağmen münten meralarda yaiı· 
lan sığırların hepsine aşı yapılmı§br. 

5 kişiyi yaraladı 
SULTANHiSAR, (Milliyet) - SuJ. 

tanlıisarına bağlı Eıkibisar köyünden 
IMlehmet ismirule bir genç ötedenberi 
hasım olduğu komıusu Mebmede evvel. 
ki gün tarla aralannda rastlamış ve çif
tesini kaldırarak ate~ etmiştir. Çıkan 
saçmalardan Mehmet ağır surette ve 
nk'a yerindeki ağaç üzerinde oynamak. 
ta olan dört çocuk ta hafif surette yara
lanıruılardır. Yaralılar ~ydm memleket 
hastahanesine götürüldü. Vak'arun faili 
olan Mehmet yakalanarak Adilyeye tes
lim edilmittir. 

Aydın çiftçileri 
AYDIN (Milliyet) - Aydının da buğ 

day mmtakası içine aLnması için çiftçi· 
ler tarafından tqebbiis yapılmıştır. z;. 
raat Bankasına çok borçlu olan Aydın 
müstahsillerinin bu dileklerinin vekile!· 
çe kabul olunacağı ümit ediliyor. 

Yanlış ihbar 
AYDIN, (Milliyet) - Bu hafta için· 

de Dalamada ölen Süleyman kan11 Fat. 
mamn, kocası tarıofmdan döğülenolı: ölfi. 
müne sebebiyet Terildiii, l&wdaşı Ane 
tarahnılan ihı.. edilmis Te ceset m......r. 
dan çıkanlarak otopsi yapılmışsa da, 
Fatmanm zatürreeden öldüğü anla§1lmış 
lır. Muhbir hakkında takibata girişilmiş. 
tir. ' 

Aydın piyasası 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında baş. 

bat tohumu üzerine baratttli muamele 
oluyor. Geçen "hafta 7,5 - 8 kuruşa alı· 
nan tohumlar buııün 9 • 9,5 kuruşa aran 
maktadır. Afyona 4,5 • 5 liraya alıçı var· 
ıa 'da çiftçiler bu fiata vermiyorlar ve 
piyasanın açılmasını bekliyorlar. 
Buğday 3, ~ 2 l<uruşa satdıyor. 

Arpa 2 kuruşa dahili ihtiyaç için sabl
maktadır. Son yağmurlardan, arpalar 18· 

rardığmdan ihracat -için arpa alınma. 
maktadır. 

Aydan yolları 
AYDIN (Milliyet) - V.iliyetimizde 

yol faaliyeti ..,am etmektedir. Kuyu. 
cak • Karacasu yolundaki harap köprü
lerin tamiri ve bazılarının yeniden Qı,. 
.,..ıan kararlaştınlmıt ve proje ve ~· 
nameleri nam. dairesince yapılarak Vilr". 
yet daimi enciimenine ... erilmi,tir. ' 

Köprüler bu gijnlerde arttırmaya ko
nulacaktır. 

;mı§ l>lt- Yajar mektebi kafiletin~ ı.eh 
.zer ....... 

Onun için Miıter Ziegfield'e tav
siye mektubu göndermek ta,n;_aıİıiyle 
beyhudedir. Çiinkü senede kendisine 
böyle, yirmi bin mektup gelir. Dorot· 
hy diyor k.i: 

- Bu yirmi bin mektubun ayni 
cam Ü.Zerine üst üste fotoğrafım alıp 
bu camı kağıda bassanız, çıkaczık re
sim hattiı bulanık bile olmaz •.. Çünkü 
hemen bütün nıektupJar §U meelde 
yazılmqtır: 

"'Azizim Miater Ziegfield ... 
~Size bu mektubumla Mi .. filanı 

takdim ediyonım. Kendisine mukay
yet olmak iıtiyonım. Çünkü .bu kızca 
ğız çok büyük emeller besliyor. Ay· 
n.i zamanda da ailesine yardım el· 
mek mecburiyetinde .... 't 

Dorothy diyor ki : 
- Mi&ter Ziegfield'e böyle bir 

mektup geldi mi, bil ki mevzuu bahis 
genç kız yazıhaneye bir Rolls • Royce 
otomobili ile geliyor ... Esasen bu su· 
retle gelen kız, o zamana kadar belli 
batlı terzilerin himmetiyle kendini 
kafi qerecede tanıtmı§. hatta §ahsiye 
tini kaybetmiş bir kızdır. 

Dorothy•ni.o iddiasına göre Miater 
Ziegfield'in revüaünde qynıyan en iyi 
kızlar. kendinin yaptığı gibi · 42 inci 
sokaktaki yazıhaneye tıpı§ tıpı§ ken· 

Muhafız gücü bisikletçileri Aydınd~ 
,.....-,~~~~~~~~~~_,,.,,,,...."R'll ... ~--:~_,-../' 

Bmkletciler Fırka 

AYDIN, (Milliyet) - Muhafız 1 
Gücü bisikletlileri dün Torbalıdan 
kallcarak öğleden evvel Aydın hu
duduna girdiler ve PınarbBfı kö
yünde, C.H.F. nahiye heyeti tara
fından öğle yemeği verildi. Yolla
rı üzerinde bulunan Gerınenecik 
ve Karpmar nahiyesinde çok sı
cak ve sevgile kartılanarak ayran 
ikram edildi. Aydm belediye, spor 
mıntaka ve balkeYi spor şubesi re· 
isile bisikletli sporcular misafirle
ri Karapınardan ve Fırka, halkevi 
heyetlerile sporcular askeri muzi
ka ile tehrin dıtmda karşıladılar. 
Misafirler fırkaya getirilerek ay
ran ve kahve ikram edildi. Akşam 
,ereflerine C.H.Fırkası tarafından 
ortamekteple bir ziyafet verildi. 
Ziyafette Vali vekili, kumandan, 
belediye reisi fırka ve halkevi he
yetleri. spor teşekkülleri mümessil-

Çapçe yüzünden .. 
HAFiK, (Milliyet) - Hafik'in 

celalli nahiyesinde bir kavga hadi
sesi olmut ve üç ki,i yaralanmı'9 
tır. Tafsilatını bildiriyorum. 

Nahiyede öğleye doğru herkes 
tarladan dönüşte evlerinde ve a
ğaç altlarında istirahatte iken Mü
min ve Şükrünün öküzleri lbrahi
min çayırına gİnnif. Bunu gören 
lbrahim .. Hiddetlenmiş ve eline 
giçirdiği büyük bir bıçakla: 

- Ben malıını kimseye yedire
mem ! 

Diye Mehmedin ve Şükrünün 
kapısı önüne gelmiş rastladığı 
Mehmedin küçük kardetini hırpa
lamağa başlamıt bu feryadı duyan 
Mümin ve Şükrü iki kard~ kapı
nın önüne çıkmıtlar. 

- Ne .. var lbrahim ağa. Diye 
sormağa vakit kalınadan lbrahim 
bıçakla önüne gelene vurmağa bat 
lamış veneticede Mümin ve Şükrü 
ağır olarak kafalanndan, kolların
dan yara almıtlardır. 

Haşhaş tohumu aranıyor 
AYDIN (Milliyet) - Haşhaş tohu

IDll çok arımmağa ba§lamıştır. Dün 12,5 
kuruıa kadar salq olmuıtur. 
Şehrimizde her cins meyveler bollaıı

DB§ -.e karpuz da çıkmıştır. Ozüml ... de 
de ben düpnüştiir. 

Bu sene Aydının IDflfbur Yayla kira.z
larım hmir çekmediğinden 12,5 • 15 ku· 
ruı arasmda satılmaktadır. Armut S - 10 
kurut araunda satılmaktadır. 

binasına gelirken 

!eri bulundular. Yemeğin soıı: 
doğru fırka reis vekili Neset 
bir nutıık söyledi, buna kafile ~ 
si mülazım Refet Bey cevap .,,eı 
ve üç senedir devam edi)eıı_1 ' 
turlardan güdülen maksadı aJP 

tı. 

Geceyi ortamektepte geçif 
misafirler sabahleyin ayni te;,I 
rat ve candan sevgi ile uğurlıılf' 
lar. 

KöSK - Muhafız Gücü bi1 

letlile;i bugün saat 11 de nabil 
mize geldiler. Kendilerini bir ~ 
rek mesafeden nahiye mücl~ 
fırka reisi ve azaları köy heyell 
kadm erkek köy halkı kartı1' 
Misafirler fırka salonunda öğle 
meği verildi. Ve bir saat kaclal 
tirahatten sonra aynı sevgi ve 1 

mimiyetle uğurlandılar. 

Dört denk tutun 
KASABA (~illiyet) - Bugün J(• 

hada Sabri Efendi hanesinde dört ~r 
eski yaprak tütün ve bir havan •• · 
bıçak derdest eclilmittir. 

Sabri Efendi -.e biraderi Niyazi ~ 
sas mahkemesine sevk edilmek fı1' 
tevkif edilmiılerdir. 

Kuyuda bir ceset . 
AYDIN (Milliyet) - Ayduun ~ 

mer mahallesinde oturan Hacı çalı" 
Hatice kadın bahçesindeki kuyusu~ 
mizletmek için üç amele tubnuf, ~ 
lerden biri kuyuya inince fena bir 
duymuı ve bir çuval görmüı, adı:a~ 
rına haber vererek çuvalı çıkanJıll 
Üzerinden bir iple sanlı olan cuvalıl' 
çinden el ve ayaklan bağlanm"ış bit f 
kek cesedi çıkmışbr. Vak'a C. M. d 

1 miliğine haber verilmi~ ve yapılaP 1, 
kikatta üç ay kadar evvel cesedin Jııl: 
ya abldığı anlaııhnıştır. Cesedin bÜ~ 
ti ve vak'anın failleri araşbrılmak111 

• Sürek avı 
KARAPINAR, (Aydın) - Diiıı .. ~ 

biye müdürü Seyfi Beyle 40 avcı ·~ 
avına çıkmışlar ve bir ~ok yaban d•" 
zu öldürmüşlerdir. 

Muhtelis orman memuru 
V ,,. . . uamel ....,/ uayetimlz orman m it m.,,. ı 
H~ Efendi 15 gün evvel teğayY"~~ 
mııtır. Mıntaka orman müdürü Z~ 
Bey tarafından Hasip Efendinin .,, 
melitma bakmak üzere mühendi• :., 
mi Te fen memuru Halil Beyler "tfı 
edilmİflerdir. Tetkik heyeti Hasip 11' 
dinin iıe başladığı 341 •enesindeıı u 
muamelabnı tetkik etmisler ve mal''.:"i 
lar üzerinde tahrifat yapılmak •"':ı 
1500 lira kadar ihtilasda buluncluSiı" 
tesbit ebnişelrdir. Müdür Zühdü 
elyevm Aydında olup tahkikatı jcısrt 
mektedir. ~ 

·----
oluna, kabul edilmesi ihtimali , ~ 
bütün azalırmq. Zira "Tehlikelı 

1 dm" tipinde olanlardan biç bir b'1 
gelmiyec:eğini Mister Ziegffeld ~ 
kesten daha İyi bftirmil. Revü jj' 
ranları içinde "tehlikeli kadın" ~r 
ne biç tesadüf edilmeyitinin şe 

di ayaklarile gelenlerdir. 
Dorothy mukavelesini imza ettik· 

ten sonra Algonqull:ı oteline dönmüt
Orada m"§hur kontesi keşfedip orta
ya atan Mister Hood'a tesadüf etmif. 
Mister Hood bermutat Dorotby'nln 
yanma "okularak: 

- Eeeee... Mi sa Sba w ••• Ziegfield 
Reviisünde ne zaman provaya batlı· 
yorsunuz? Diye sormu§. 

Dorothy: 
- Gelecek Pazarte•İ ! Diye cevap 

verince adamcağız kulaklanna ina-
namamı§. 

Bunun üzerine, Dorotby Mister 
Ziegfield'in Miıter Buck'a hitaben 
yazdığı puslayı göstermeğe mecbur 
olmu,. Adamcağız az kalsın dÜ§ÜP 
ölüyormllf. Bu haber o anda o-
telin divanhanesinde yayıbvermiı. 
Herkesin hayretten ağızı açık 
kalım§• Fakat ölüm tehlikesini kon
tes geçİrm.İ§. Çünkü kendisi tam ah· 
mış gün ilıt üste Mister Ziegfield'in 
gidip çantasında on tavsiye mektubu 
ile )aatlerce beklediği halde ona ha· 
demeden batka.sile görü§mek nasip 
olnıamı§. 

Dorotby iıin eaaamı sonradan keş· 
fetmiı: !'>'eğer Mister Ziegfield'e böy 
le mütefekkir geçinen takımdan bir 
kız gidecek olursa onu evveli kapı 
aralığından tetkika başlarmıı. 

Şayet müracaat eden genç kız Ü•· 
lelik bir de "tehlikeli kadın" tipinde 

de budnr. il 
Hatta nefis bir esmer güzeli ." · 

meıbur Dolores bile "'vampir" 11~ 
den ziyade ,,madoul" tipine kaÇ• el 

Onun için Rus kon lesinin ne f, ı 
H ne de fitret ve istidadı hiç bit f, 
yaramıyormuf. Mister Ziegfiel~J 
çeıit kadmlann edipler naz• lı' 
pek 19akbul olmamakla beraber f 
gerlerin hiç hoıuna gitmediğiJJİ ~ 
iyi bilirmiş. Çünkü aşk gibi ,.ı t 
bir mevzua <lair söz söyliyebile'j,;I 
kadınla rahatça oturup konuŞ:,ı;ı 
cek hiç bir banger tasavvur ;' 
mez. Sonra aıka dair konferaJI• 1tı' 
ren genç kızlar bilhaua, erkel<~ 
onlardan kaçınmak için baş vuı" ,,.ıf 
ları çarelerle kesbi şöhret etıı"' 
dir. i' 

Mister Ziegfield'in haklı old~ C' 
nu gene hadisat isbat etmiş. Zir'" ~ı 
rothy bütün kusurlarına rağmeıı i 
Y ork'ta kendisine parlak bir "'eı:;i 
yapını§; halbuki Rus kontesi,~ 
Tujatrosu Macaristanda fakir l 
rın bayatını gösterir bir köylü df r 

" (DevaJJ11 



Güzel Orman Ciftliği ve Parkı 
lo Kiiçük Çarnlıcanın eteklttinde Mann:-raya naz..- tabiatin ~Az ".e nadİI' yarattığı bu firİn çiftlikte ve ~yyen. ":' 

t ~ılarında Cuma ve Paza• mükemmel mc:e saz Ye eaz Kadtkoy ıakelesınden gece yanıma kadar muntazam otobüs serv111 

.. •"""lliıİ"iiciijd'jjj· ım~i·şti~· ,.;.· ;ıı<aİld~ık~o-· v.:H;::al~k~F~ır~ka11 tarafından 20 temmuz perı-me gecesi Güzel Orman salonlarmda ve balıcesinde 
kır balosu ve eilencelori tertip edilmİftİr. (5488) -llliıııııiııiıiıiıiıiiiıiiiiııiiııiiıiiiiıiiiiiiiiiİilll 

---:------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
M Cinai Mewkil Sokatı Namaram 

a.a bahçe diikkia yeri Y aloYa Cumhuriyet cadda8i Bili lokanta k•l'fl•• 
Yukarda yaıulı dllkkla ·kiraya verdecetladea talip olanltlrıa ~ 7,i pey akçalerile mibıayede ~al 

olaıı 15 temmuz 933 cumartesi ılnli aaat on beıe kadar baaka1111za mDracaatları. [3009j 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lürk Tayyare Cemiyetinden: 
Türk ·Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası Münakasa ilanı 
. l'ürk Tayyare Cemiyeti Merkez Binasının İnşası 28 Ha· 

1! • ?ıran 933 tarihinden itibaren yirmi gÜn müddetle münakasa
YU_k<,>nulmuştur. Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden 
d 1 lu-a Ücretle almabilir. Şart name ve planlar ancak en az 
if <>ksan bin lira kıymetinde bir binayı taahhütlerini bihakkın 
l a ederek yapmış olduğuna dair vesika gösterenlere veri
;.ektir .Münakasa 18 Temmuz 933 salı günü saat on beşte 
.urk Tayyare Cemiyetinin Ankarada Hacı Bayram mahalle 
ıındeki Merkez binasında yapılacaktır .(3012) · 

--- 4125 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
40 

ton gaz yağı : Pazarhkla m ünakasası : l 5 Temmuz 1933 
200 c~artesi ~ü saat 14 te .. 

ton Dızel Mayn Mahruku: Pazarlıkla munakasası: 15 
30 l'enunuz 1933 cumutesi gÜnÜ saat 15 t~. 

ton Benzollu Benzin : Pazarlıkla münakasası: 15 Tem· 
ınuz 1933 cumartesi gÜ :ıii saat 16 da. 

)' Dz. kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olup kapalı zarfla 
)' 'll>llan rnünakasalarmda talip zuhur etmediğinden Kom.is 
., ~İrnuzca pazarlıkla münakasaya konulmasına karar 
.;r1ı e~ YUkanda cins ve miktarı y~ malzemenin fllrlna
la e erırıi görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip olacak 

0, r'J ~a münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mak 
1( !.I.? 8;tı.le birlikte Kasnnpaşa dı.t Deniz Levazurt Satmalma 

~ ~lsyonuna müracaatlan. (3219) 4406 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

.,. 1 - Haseki Hastanesin de yeniden yapılacak Klinik pa 
ı 'Yo~unun İnşası yedi gÜn m üddetle ve pazarlık suretile iha 
e ~•imek Üzere münakasaya konulmustur. 
tali 2 ----'- Haseki Hastanesin de yapıla~ak Paviyon inşaata 
:Vr ~ müteahhitlerin asgari Seksen Bin Liralık tek bir bina 

lı\ı'affakiyetle ikmal ve teslim etmiş olmaları şarttır. 
ele . 3 - Talipler Maarif Ve kale tinin güzel San' atlar Aka 
}~Iıs~nde bulunan remıi mi amri bürosuna müracaatle ehli 
bu erıni gösterir evraklarını tetkik ettirecekler ve mezkür 
ke t~an ihaleye iştirik edebileceklerine dair alacakları tez
edre ıle Darülfünun Mübay aat Komisyonuna müracaat 
l>t e~ek 20 lira mukabilinde ! artname; lahika, mukavele ve 

0
Jelerin auretlerini alacaklardır. 

ll tı. 4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedeliıP yüzde 7 ,5 
le 1.~hetinde teminah muvak kate mektuplan1e birlikte iha
ruf~~ü olan 22 Temmuz 933 cumartesi günü aaat 15 te Da 

·tllıun Mübayaat Komisyonunda hazır bulunacaklardır. 
........___ (3277) 

~------------------------------Devlet DemlryoUa.,ı idare.l ilia!arı 1 

y llt İdaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan (37) kalem 
!>il kk Ve Yorgan çarşafı, Makaralı tefadulipalanga , Koru 
c,kr:ntör, Vagon camı, tarihli madeni damga, rondela. 
'~İr. ece kulpu, galvenize gaz borusu, Pirinç çivi, lama de
"~t 1' :'•rsitya kiremidi, Kontrplake; Kimyahane alet ve ede
r~ ;!b. lektrikli toz emme ma kineai, ldrofil pamuk, ve sai-
1\r! 

1 -~ ınuhtelif cins malzemeniıı pazarlığı 19-7-933 tarihi
liı:ıı ttı_uaadif çarşamba günü mağazada icra kılınacağından ta 
1:ı.ıt erın Yevim mezk6.rda saat 9 dan 11 e kadar isbati vii 
'l\iifederek tahriren fiat vermeıc ... :, bu baptaki malzemenin 
ri)lllr~~t listesi mağaza dahilinde uılnuş olup nüınune geti 
tıi»ı b•ı l'Cap eden malzeme için pazarlık günü nümuneleri
t::eih ii!•ber getirilmesi nümunesiz tekliflerin kabul edilnıeye 
--_ an olunur. (3296) 

c-Evkaf mildlrlyetl ııaaıa.• 1 
Kilo 

12500 Dağlıç Eti 
C · · 12500 Karaman Ett 

d:t ci u~aha hastanesine 1933·seneııi iÇin lüzwnu olan yukan 
l_<'i\ .::.~ı Ve miktarı yazıh koy un etinin kapalı zarf ile icra edi 

b~ lllde ll.tıTkasasmda verilen fiyat haddilayıkmda görülmedi 
~~te t!n eınmuzun On dokuzuncu çarşamba günü saat on 
ta.iti :t:rlıkla ihalesi icra edilecektir. Talip olanların şe
lıti d: ld mak iizere her gün Levazım idaresine ve ihale gü 
~are Encümenine müraı·aatlan. (3268) 

A~ay işletmesi Müdiriyetinden: 
dalı. i!:ı:ın~uz 933 cuma gününden itibaren het cuma Ana
~adolu hl.e~ınden Yalova ve Adalar ve bu iskelelerden A
• ~ı tip ecG~ l~tndeki iskelelere ı;irlebilmek üzere ilave seferler 

trıış ve buna ait tarife iskelelere talik olunmuştur. 
(3293 

Beyahateml C:•kacaQınıaT ••• 

UM•I•l lalenıini alınız 

~••n• T L 1 ı:n 
Temln•tlı • • ., ...V 

llllin Şar~ umumi ôopoıillrl il. 4o TOLEDO Ş 
tılı11bl , SDll•ın Hıt .. •1.1 H .... lfı ff• ••· il O 

r •l.ron : ı:oeıo tın 

DOKTOR 
HORHORUNI 

Her ırün akpı:ııa kadar haatalannı 

Eminönü V .ıide kıraathanesi J'aDm· 
dairi muayenehanesinde tedaYİ eder. 

Tel. 2,4131 (4917). 
4049 

Haydarpaşa Askeri Baytar ve 
Tatbikat Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - 933 senesi Aakeri Baytarı yetiştirilmek üzere tale· 
be kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kabul olunacak talebe Türkiye Cümhuriyeti tabaa 
sı olacak. 

3 - At'.elemrazdan salim olacaktır. 
4 - Sinni on altıdan dun yirmi ikiden yukarı olnuyacak 

tn-. 
5 - Tam devreli liseyi İkmal edenler imtihansız, ik

mal etmemisler musabaka imtihanı ile kabul edilecektir. Mü
sabaka imtihanı Hikmet, Kimya (Üzvi ve gayri üzvi) Hayva 
nal, Nebadat, mükemmel hesap, cebri adi, hendesei müııat
taha ve müceseme, Türk tarihi ve coğrafya lisanı ecnebi 
(Fransızca, Ahnanca, İngilizce) derslerinde yapılacaktır. 

6 - Talebe mektep idaresine ibraz edeceği vesaik mek 
tep Müdiriyetine hitaben yarılı bir İstida nüfus tezlcereııi, atı 
şehadetnamesi, neş'et ettiği mektep şahadetnamesi veya tas 
diknamesi mahalle Hey'eti ihtiyarİyesi tarafından memhur 
polisçe tasdik edilmiş esbabı ceraimden olmadığına ve hüanü 
ahlak eshabmdan olduğuna dair hüsnühal şahadetnamesi. 

~yrıca tafsilat İatiyenler Haydarpap Askeri Baytar 
Tatbıkat Mektebinden şifahi veya tahriri izahat alabilirler. 

(3095) 428& 

• • 
Istanbul Dördüncü icra 

l\1emurluğundan: 
Emniyet sandığına birinci derecede ipotekli olup lemamı 

1174 lira kıymeti muhammin eli Üsküdarda Tavaıi Hasan a
ğa mııhaJlesinde atik Bakkal cedit Balicavus sokağında eski 
31 yeni 17 numaralı bir bap hanenin ta~am; açık arttırmaya 
1~onmuş olup şartnamesinin 13-7-933 tarihinden itibaren 
dairemizde herkes tarafmdan görülebileceği gibi 16-8-933 
tarihine müsadif çarşamba günii ııaat 14 ten 16 ya kadar dai
-remizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırrna bedeli rrou
hammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdir
de en ııon arttıranın taahhüdü haki kalmak üzere 31-8-933 
tarihine müsadif perşembe günu yine saat 14 ten 16 ya kadar 
dairenıizde yapdacak olan arttırmasında gayrmıenkul mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulduğu taktirde en son art
tırana ihale edilecektir. Bulınadığı takdirde ihaleden sarfı na 
zar -edileceğinden taliplerin muh~ımmen kıymeti.o yüzde yedi 
bu~uğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın te
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim 
vergiler ile vakıf icrası ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumları müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanu 
nunım (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan 
bu gayrımenkul üzerinde ipotekil alacaklılar ile diğer a
Iakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihin 1 

den itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı mü~bitelerile bil 
rlirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sab;t olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle a
lakadaranın işbu maddenin n1eı:kür fıkrasına göre hare
ket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 932-

c C) 
~ _.._ (~294 

4031 

OSMANLI BANKASI 
31Kanunuevvel1932 ta ,;hindeki mali v=iyet 

MEVCUDAT VE MATLOBAT 

Hisac &ene ti.erinin tesviyesi talep edil memiş o.lan kısmı 

KaMda ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve .röporlar 
Talıııil olıına<:ak senetler 
Cüzdanda mev<0ut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
KabW oarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

DUYUNAT 

lsrerli'1 Ş .. J 

5.000.0•ll -- -
3.929.hl7 !'5 ! 
1.533.79·) 19 J 
5.60 1.523 - i 
2. 109.609 5 JJ 
4.291..D-1 IO ~ 

1.81 7.858 ! O 1 
1.0 17.166 9 ~ 

637.554 6 " 
23.659 ~ 1 

25.%1 3M 4 1 

hterlın Ş. P. 
Sermaye 10.0JIJ .OOO - -
Nizamnund dahili mu.cibinee ifraz edilen ihtiyat akçesi 1.250.o}OO - -
Mevkii tedavülck bulunan banknotlar 38J.3ô7 2 ~ 
Görüldüğünde. ödeneoelı:: senet!« ve vadeli senetler 2öS.fi6 5 2 6 
Alacaklı heoabt cariler 11.047. l ul 7 > 
Vadeli bonolar ve h;eaabı u.riler 1.718.65? 3 5 
Kabuller 1.017.166 9 2 
Müteferrik 279.340 3 :l 

2S.961.864 4 1 

Kuyuda muvafık ı>lduğu tasdik olunur 
Müdür Umuınl Müdür '.1ıfoıvl~ t 

E. HODLER A. H. RE ID 

Ecnebi memleketlere giden 'üccar ve seyya "'ı ia :,ı 

Banka Kommerçiyale İtalyan-:ı 
Sermayesi 7CJO,OOO,OOO (İhtiyat akçe•!: 580,000,000 Lr..r~t). 

Travelten (Seyyahiıa sekleri) tala,.. 

Liret, franlc, İnfiliz lir•ll ~~· .doları frank olarak satıl ın İ.. I! 
çekler uy .. inde nereye git.eniz paranızı kemali emniyetle h pı v .' 
her zamaa iater.ııenit: dtlnyanın her \arafrnda, şehirde otd:er <! 

•apurla,.da, trenlerde htı çekleri en kilçnk tediyat içiu nak:t nı. · 
kaauııda kolayhkla iatimal edebiliniııi%. Travellen çekleri ha .i _; 
ıablbinden bafka kimaeaia kullanamayacağı Hr ~kil-de t~rt . p . ~ 
ibtas edilmiftir. 4'H2 

Türkiye. Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası.Müfettit namzetliği için 14 Ağustos 933 
pazartesi giinü sabahı saat do ku:ıda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir İmtihan açılacaktır. İmtihan netice· 
:;inde muvaffakiyet ihraz edenleı-den (6) Müfettiş namzedi 

almac:aktır • · 
Müsabakaya ittirak edecekleı-in " Mülkiye " veya 

" Yüksek İktisat ve Ticaret ,. mektebinden ve .yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lazımdır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. imtihan programına ve ı;a 
ir sartla.rı havi matbualar : Ankara, İstanbul, ve İzmir Zi
--- -'~ l3ankalarından tedarik edilebilir. 

falipler hu rnatbuada yaı.ıh vesikaları bir mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdi.ırlüğii 
ne nihayet 10-8-933 giinii akşamına kadar göndermek vey.'\ 
bizzat vermek suretile müracaat ._.tıniş bulunmahd-ırlaı·. 

(3211) 
Umumi Nesrivot ı•e Yazı lşleı·i Müdürü ETEM lZZET 

r:""-~ı,,.,..;J;/, 11tP Mnthrı~Mltb T _ A. _ _ ç~ 

4332 -= 



Askeri izin nizamnamesi 
Yeni nizamname Resmi gazetede 

neşredilerek mer'iyete girdi 
ANKARA, 11 (Milliyet) - A... 

keri izin kanununnn yedinci madde-
• ıine göre Milli Müdafaa Vekilliiince 
hazırlanan askeri izin niaamnameai 

' Devlet Şüraaı ve icra Vekilleri be
. yetinden geçerek Reanıi gazetede 
neşredilmif ve mer'iyete gİrmİftİr. 

Nizamnamenin esaslan ıunlar. 
dır: 

Madde ı - Sene izininin veril
mesinden hizmetin aektedar olma-

• maaı için bir aıra cetveli yapılır. i
zinli adedi ayni zamanda mevcudun 
dörtte birini geçmez. Bu nispetin tat
biki mümkün olmıyan birlik ve müea-

, aesclerde münasip bir sıra tanzimi 
&mirlerin takdirine bırakılmııtır. 

t Madde 2 - Teftiş talimatı muci
bince her talim aafha.sma göre kıt'a· 
yi yetiştirip teftiş vermeğe ve teflit 
yapmağa mecbur olanlara teftit eı
naaında ve manevralara İ§tirak eden 
birlik ve müesseaelere manevra ~ 
nasında izin verilmez. Memleket da
hilindeki izinliler lüzum görüldüğü 
Lalde geri çağmlır. 

Madde 3 - Hazarda Büyük Er
kanı Harbiye Realiğınin lüzum ve 
aebep göstermesi Üzerine Milli Mü .. 
dafaa Vekaleti muayyen zaman ve 
mıntakalarda izin itasını tehir ede-

1 bileceği gibi izinlileri de geri çağı
rabilir. 

Madde 4 - Memleket dahiline 
izinler, toptan veya bir kaç defada 
kullanılabilir. Yıllık izin haklom bir 
kaç defada kullanan!arm yalnız bi
rinci defaamda gidit ve geli, :aaman
ları hariç tutulup diğer ~efalarda 
sayılır. 

Madde 5 - Lıinlin;~ yol mildde
tini, gidiş ve geliıin eı "ı.. yoldan 
yapılması esaaına ve istifade edile
cek mutat nakil vautaaına göre iain 
veren amir tayin eder. Veıik&J'a mib
tenit gecikmeler aleluıul nazan dik
i.ate alınır 

Mad ie 6 - Bir mahalle bılnli ıl· 
den, mezuniyeti eanaunda batka bir 
mahalle gİhnek istene dldeceii ye
ri mafevkına haber vermefe mec
burdur. 

Madde 7 - Memleket dahiline 
İzin aldığı halde ıonradan bunun bir 
kısmını ecnebi memleketlerde geçir
mek iatiyenlerin aynca izin almalan 
lizıındır. 

Madde 8 - izin vermeye aalabi
yetli amirlerin hangi rütbedeki za
bit veya muadili ukeri memurlara 
ve gedikli küçük zabitlere ne kadar 
müddetle izin verebilecekleri aıağı
daki cetvelde göıterilmittir: 

[Yüzbatı Cd. küçük zabitlere ~. 
binba§ı Cd. küçük zabitlere 7, Z. V. 
•e mülizimlere 3, kaymakam ve müı 
takil tabur k. binbaıı Cd. küçük za-

bitlere ıs, Z. V. ve Mlz. !ere 7, yüz. 
baıılara 3, miralay, Cd. küçük zabit
lere 30, Z. V. ve Mlz. !ere 30, yüzba
ıılara ıs, binbatılara 15, kaymakam
lara 7, liva kumandanı miralaylara 
ve mirlivalar gedikli küçük zabitlere 
45, Z. V. ve Mlz. !ere 45, yüzbatıla
ra 30, binbatılara 30, kaymakamla
ra ı5, miralaylara 7, Fırka kumanda
nı mirlivalar Cd. küçük zabitlere, 
Z. V. ve Mlz. lere, yüzbatılara, bin
batılara, kaymakamlara 45, miralay
lara 18, liva k. miralaylara ve mirli .. 
valara 7, ferikler miralaylara kadar 
45, liva kumandanı miralaylara ve 
ınirlivalara ıs, birinci ferikler liva 
kumandanı miralaylara ve mirlivala
ra kadar 45 (dahil) 45, B. E. Rs. ve 
M. M. V. fırka ~mandanlanna ve 
daha büyük rütpelerde bulunan vekil
lerine kadar 45 er gün izin verebile
ceklerdir.]. 

Madde 9 - lıbu nizamnamede 
izin vermefe salahiyetli gösterilen 
her mafevk madununa ihtiyaç halin
de 24 saat iz.in verebilir. 

Madde ıo - Fırka Knmandan
larile daha yukan makam ve rütbe 
sahiplerinin izinleri Büyük Erkanı 
Harbiye Reisinin muvafakatile Mil
li Müdafaa Vekili tarafından veri
lir. 

Madde 11 - Memleket birici j. 
ziıılerle bir buçuk ayı mütecaviz İzin
ler M. M. V. nce verilir. 

Madde ı2 - Kıtalann gayri mü
eaaeseler ve teıekküllerin amirleri 
rütbelerine göre yukandaki cetvelde 
yazılı izin vermek salahiyetini kul
lanırlar. 

Madde ı3 - Askeri memurlar 
yalnız kendi ımıflanndan olan mai
yetlerine muadil oldnklan rütbelere 
gllre isin Yentbllirler. 

Madde 14 - Daire reisleri mai
yetlerindeki aallbiyeili amirlerin ma
dunlarma Yerecekleri izinleri •azi
fenin Mkteye uframamaaı noktai 
nazarından milrakabe ve tanzim e
derler. 

Madde ti - Vekiller asiller gibi 
izin .ermek aalllılyetini bahıdlrler. 

Madde 16 - Menaup olduğu kı
ta, daire Yeya miieıaesenin bulundu
ğu mevki barlolnde olaıılann izin 
müracaatlan ancak merbut bıılun
duklan mertebeler silsilesine riayetle 
yapılır. 

Madde ı 7 - Kadro dolayısile 
açıkta bulunanlar, bulundukları mev
ki kumandaıılan vaaıtaaile ve itbu 
nizamnamenin bükümleri dairesin
de izin alabilirler. Muhakeme altında 
bulunanlara mahkemenin müsaadesi 
olmadıkça izin veril~mez. 

Madde ı8 -Verilen ·izinler mer
tebeler ailaıleıine riayetle kolordulara 

.. 

/ 

ı 

(1)- Evin tavanı ve duvan (2) - Tavandan bir parça (3-4) Evin 
sahibi Nazil Bey ve evi 

Eski bir Türk evi, Türk mimarlığının 
bir Örneği olarak müzeye alınacak 
ANKARA, 12 (Milliyet) - ı rilince binek tatı, albndaki hay

Maarif Vekili Doktor Retit Galip van yemlikleri ve kahve ocağı ta
Bey Vekalet müzeler müdürü Ha- mamiyle eski halinde bulunduğu 
mit Zübeyr Bey de refakatinde gibi, tavanları da eıki nakıtlan 
bulunduğu halde, Hamamönünde ve süsleri ile Türk mimarlığının 
eıki Türk uaulile inta ve iyi mu- bir örneğidir. Halen sağlam olan 
hafaza edilmit olan eski bir Anka bu tavanların müzeye alınması dü 
ra e~ni ziyaret ebni,tir. Bu ev tfuıülmektedir. 
Nazıf Bey namında hır zabn ma-
lıdır. Ankarada böyle on bet kadar 

Evin büyük kapısı, kapıdan gi- ev daha vardır. 

A•'tkARA, U <Milliyet) - Anka
ranın umumi bahçelerinde bilhassa öğ
le yemeğinden sonra tatlı tatlı uyuyan
lar mühim bir yekUn t.,.kit eder. Hele 
buıılardan bazılanıun o kadar s"1'best 
ve perva11z uyuyuflan vardır ki, insan 

onları görünce odalarındaki döıekle

rindeymiı gibi rahat editlerine hayret 
eder. 

Resmimiz bunlardan bir tanesini gös
termektedir. 

bildirilir . Gerek kadrolar ve gerek
se Kolordu harici kalan müstakil mü
eıaeaeler ve tc§ekküllerin ilmirleri 
her üç ayda bir, bir cetvel ile, izin a
lanları Milli Müdafaa Vekaletine bil
dirirler ve bunlar Erkanı harp zabit· 
)erinin izinlerinden BüyÜk Erkinı 
Harbiyeye de ayni zamanda mali'ı
mat verılir. 

Madde ı9 - 216ı numaralı ka
nunun yedinci maddesi mucibince 
tanzim edilmiı ve ŞU..ayi Devletçe 
görülmüı olan iıbu nizamname ne§
ri tarihinden muteberdir. 

M~dde 20 - lfbu nizamnamenin 
hükümlerini icraya Milli Müdafaa 
ve Dahiliye VekiU.;ri memurdur. 
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Tütünden Tavuk yemi! 
Yerli tavukların cinslerini tespit etme 

için tecrübelere başlandı 
ANKARA, 12 (Milliyet) - Mem- f r----~-,,,,-----..... ,,....·c 

Ieket tavuklanmız1, fazla alakadar 
olmıyanlanmız yerli cins diye ayrı 
bir cins olarak telakki ederler. Hal
buki bunların bir çok cinslerin ka
nımasından meydana sel.mit ve cin .. 
si kaybolmuı bir melez olduğu tes
bit edilmiıtir. 

Tavukçuluk enstitüsü bu kabil 
iddialara bir fili cevap olmak üzere 
tecrübelere baılamııtır. · 

Yerli tavuklar içinde az çok cin· 
ıi muayyen olan Denizlidir. Enstitü 
tecrübesini biri alelitlak· yerli diğeri 
de Denizli olmak Üzere ikiye ayır
mııhr. 

Denizli tavuk ve borozlarmdan 
bu it için getirilenler kan muayene
sinden geçirilmittir. Bu muayenede 
sağlam bulunanlar damızlık olarak 
intihap edilmitlerdir. Bunlann yu
murtalarından civ civ çıkanlacak ve 
bu suretle tecrübeye baılanacaktır. < 

Bu civcivlerin gerek yumurtadan -
çıkma kabiliyetleri, gerek büyümele- ' ' 
ri çok bati olmuıtur. Bunlardan en T aııukt;uluk enstitüsünde damı$• 

lık kümesleri iyi ~rait gösterenler damızlık ola
cak ve bunlardan civciv yetiştirile
rek cinsin evsafı esasları elde edil
meie çalııılacaktır .. 

Yerli melez cinse gelince; en ev
vel memleketin muhtelif yerlerinden 
yumurta getirtilerek bunlardan civ
ciY çıkartmak eaa11 düıünülmiifae de, 
müeaaese, gelecek yumurta miktan· 
na göre fa:ıla civciv almak imkinı 
olamayacağını diifünerek iki bin yu
murta idhar etmittir. 

Bu yerli yumurtalardan ancak 
yüz elli civci• elde edilmiı olup bu
nun da sebebi gelen yumurtalann 
ulu orta toplanmaaı, İTİ bir amballj 
ile gelmemesi, tanliğinin tam ve 
kat'i olarak teıbit edilememesidir. 

Bunlardan çıkan civcivlerin de 
gerek çıkma, gerek büyüme kabili
yetleri çok geridir. Bunlardan da 
önümüzdeki sene damızlık yetiıtiril· 
mesine baılanacaktır. 

Bu suretle ancak önümüzdeki ,.,. 
ne yetiıecek bu damızbkların neti
celeri tecrübeler hakkında ilk fikir
leri verebilecektir. Maabaza kat'i 
büküm ancak dört, bet aene sonra 
veı·ilebilec:ektir. 

Tütünden tavuk yemi 
ANKARA, 12 (Milliyet) - Ame· 

rikada Pansilvanya darülfünunun·:l.ı 
fazla yetiıtirilen tütünlerden yeşil
ken tavuk yemi olarak istifade e<lil
me•i tecrübelerine batlanmıf, yeın· 
terine yetil tütün yaprakları kanıhrı
lan civcivl"1'de inki!af kabiliyetinin zi
yade olduğu ve büyük hayvanlara da se
mirme kabiliyeti verdiği teabit edilmit· 

tir. Şimdi bunun yumurta hasılatı 
faydalı olup olmadığı tecrübe olu 
tadır. 

Tav~uluk enatitümüz önümiizılt 
ki sene bu nsulün tecrübelerine ha 
yacaktır. Müessese arazisine yemlik 
miktar tütün ekilmesi düıünülmelılf 
dir. 

Hililiahmer haftası 
ANKARA, 12 (Milliyet) - JIİ' 

llliabmer Ankara merkezi HiJili' 
abmer hafta11 için hazırlıklara b-f 
)atnıftır. Bu hafta, yaz güıılerilll1 
c•nın:hğmı gidermek için bir baı4° 
ket yapacaktır. 

Bu hafta zarfında bütün büy;i> 
meydanlarda cemiyetin ana fikir~ 
rini &"ÖSteren, büyüklerin cemiyet 
çin aöyledlkleri11i göz önüne koY-' 
lavbalarla beraber iane kutuları •" 
lacalc; balkın, bu hafta zarfında 
tulara para atmaaı ihtiyari olacaJı' 
tır. 

Yenibabçede ayın ı7, ı8 ve t! 
uncu akıamlan yeni ve değerli aall' 
atkar heyetlerince musiki müsamer' 
leri verilecektir. Ayın yinninci pef' 
şembe ak§8JDı, balkevinde temsil fil" 
besinin her hafta muvaffakıyet!~ 
tertip ettiği danslı çay gecesi, HiliD 
abıner menfaatine tahsis edilece~· 
tir. 23 temmuz pazar alışamı Y e11r 
bahçede milli oyunlar ve ıehir 10' 
kantaaında dans müsabakaları yapr 
lacaktır. Bu son günün program•"' 
umulmaz bir çok yenilikler de ila"" 
olunacaktır. 
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İzmir Maarif Müdiirlüğünden: ~ 
İzmirde Gündoğdu mevkiinde yaptırılmakta olan Gazi il 

mektebi ikmali İnşaatı 3/ 7 / 933 tarihinden 23-7-933 taribi!j' 
kadar olmak üzere yirmi gÜn müddetle, kapalı zarf usul~ ı ~ 
münakasaya konulmuştur. (34 710) lira (33) kuruş bedeli 1'~ 
şifli olan bu işi yapmak istiyenlerin daha fazla izahat alıııje' 
üzere her gÜn İzmir İstanbul ve Ankara Maarif Müdürlü"ı11 
rine müracaatları ve fenni ehliyet v.es!kasile teminat mak~ ~ 
veya mektuplarım ve teklifnamelennı 23-7-933 pazar güı'e'' 
saat 12 ye kadar İzmir Vilayeti Daimi Encümenine tevdi 1' 
meleri ilin olunur. (3027) 41 


