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Universite kadrosu son 
defa gözden geçirilecek 

Maarif vekili dün geldi, ıslahat komis
yonunun içtimalarına riyaset edecek 

Vekil Beyin şehrimizde bir hafta kalması muhtemel 
Maarif Vekili Dr. Reıit Calip Bey 

dün Mbah Ankaraclan fdırimize ııeldi. 
Vekil Beyi kartdamak için Haydar· 

Pllf'l ııannda büyük bir kalabalık toplan 
ımfb. Reiıicümhur Hazretleri namına 
yaverleri Naılt Bey, Moskova büyük el
çhniz Hüıeyin ffaıııp Bey. Mbık müıte
flll' Salih Zeki Bey, Darülfünun fakülte 
relıleri ve müderriıler, Orta tedrisat u
mum müdürü Fuat Bey, Liman tlrketi 
umum müdüril Hamdi Bey. IMlıarif mil
fettiıi umumlleri, Uıe müdürleri ve di
ğer zevat bulunuyordu. 

Biraz rötarla selen trendeıı inen Re
tit Galip Bey laırşdamağa ııelenlerin ay 
n ayn ellerini sıkarak biraz haebühalde 
bulundu ve Darülfünun 11lahat heyetin
de bulunanlara lıuı ıüaller sorduktan 
sonra, buııün yapdacak içtimaa iştirak 
edeceğini söyledi, Hilıeyin Ragıp Beyle 
bhlikte bir otomobile binerek Kadıkll
yündeki evlerine ıılttiler. 

Maarif VekiU Retit Galip Bey dlin 
kendiıini karıdamala ııiden mubarrlri
mlze aarda kısaca demlttlr ld: 

_ "lıtanhulcla bir hafta kadar kıı
lacağnn. Bu müddet zarfmcla malum me 

1 selelerle meşpl olacainn." 
Reıiı Calip Bey ıehrimhıde hilhaaaa 

Darülfünun 11liha11 ve yeni DarülfillllfJl 
kadrosunun aonlaamile nıetiul olacak· 
tır. Vekil Bey son rötutunu t.lzzat yep
bitı kadroyu beraberinde ıetirmiıtlr. 
Bu meyanda Dariilfünun lvhı a;etirtllo
cek yeni ecnebi profesC!rler kat'i olarak 
ıehrimlzde kararla9bnlacaktır. 

Vekil Beyin ıehrlmizde bulunduju 
ıınilddet zarfında liıe ve orta mektepler
de yapılma11 mukarrer 11lahat, kitap it
leri, buıuıi mekteplerin vaziyetleri 1'e 

--~ 

Maarll vekili dün kendisini kar
fılayanlar maaında 

ı. 

hazırlanacak talimatname ile ele m"§iul 
olacaktır. 

B~f!nkü istrma 
B ·· n bir ibtinWle (;lleden 

evvel~~ 11lllııat komiteai daha 
bazı .enim iftirakiyle bir içtima yapa
caktır. Velr:ll Beyin riJaıet edecefi bu 
içtimada Pr. Malcbe de hazır bulunacak 
tır. 

Vekil B81fn ıslahat itile yakından a
Wradılr olabilmeleri için l>ariilfiinunda 
bir daire ayn}rniftır. 

Para istikrarında daimi 
tedbir de alınamıyor 

İktısat komisyonu Sovyetlerin ademi 
tecavüz projesini müzakereye başladı 

LONDRA 14 CA.A.) - Beynehuilel 
para eaa11nın ye~den. teıiıi _lçln. almma-
11 laznn a;elen silrekli tedbirlen .....,.m
makta olan tili komisyonun yapbğı u
mumi toplantıda M Pıtbnan söz alarak 
demittir ki: 

.,Devamlı ve değiı~ bir para eaa-
11 ölçüıü bulundunnak ıçın merkez ban
kalanrun ne tarzda elbirllği ile çalııma
lan lazım a;eldiği meseleıi baklanda ya
pılacak her hanıri bir müzakere buıiln
kü ıerait içinde bütün bütüne vakitsiz 
bir ıey olur." 

M. Pittman'm aldığı bu vaziyet f&f
kmlık ve ümitaizlik uyandınmtbr. Çiln 
kü, temin edildiğine ıöre bu vaziyet ve 

Konferansa ikhsadi ademi teca
vüz projesini veren M. Liwinof 

beyanat para meaeleıi hal.kında ileride 
yapılacak her türlü müzakereleri imkan 
sız bir bale aetirmiıtir. 

Müsbet iflere mani çok 
LONDRA, 14 (A.A.) - Huıusi mu 

habirimlz bikliriyor: Konferans altm ve 
Monnaie Diriııe taraftadan arasında 

lakki ebnek habr ve hayale a;ele
mez. Bu hareket olsa olsa Türkiyenin 
olduğu kadar haricin de menfaa
tine uya;un bir hareket telakki olu
nabilir, 

Müderria 
Nizamettin ALI 

hazan açık buan ~ l'erde ubamda 
cereyan eden ıiddetli bir möcadele de<
vam etmektedir. Eaaa paraya taallu~ 
eden meaailin nıznameden çıkanhnuı 
hakkındaki Pnınıız teklifi reddolunmut 
olmakla beraber M. B- ayni netice 
yi bqlaı yollardan temin için miltema• 
diyen meaai aarfediyor. Büronun ıon 
verdiği devam kararında hanıri u.dde
lerin müzakere zemini teıkil edebll~ 
ği huıusu-n .-lıtellf komlıyonlarca 
tetkik olunarak büroya bir rapor veril
mesi lüzumuna da l§81'et edilmekte idi. 
Mali komiıyonda evvdi buna, biWuıra 
yalnız ai1miiJ h 1 1 mda hed.eain 
mutabık oldulunu, diğer mesailde mu
rabbaı heyeti.inin lbtiW ballnde bu
lunduklamu ileri silrerek ruznamede bu 
lunan altı maddeden hangilerinin konu
şulacağı baklanda ancak büronun bir 
karar verebllecefi fikrini müdafaa etti
lel"le de elnsiyet kendilerine iltihak et
medi. E vvelco altın bul okuna dahil bii
yük bir memleketle ltalya küçük itill
fm bu husu.ta Franaadan aynldıldan 
ve bu meaalin müzakereeine taraftar ol
duklan anlqılılı. 

KonferlU)I divanının 11 tarihli içti
maında İıe Fnınaanm teklifi üzerie borç 
!anma ve ııümilı para meselelerinin mü 
zakereoi tili bir komİıyona bmıkıldı. 

Franıız mebafili bu neticeyi kendi 
noktai nazarlarının bir zaferei olarak 
alkıılamakta ve hali hazırda ılddetli ib
tilM!ara mevzu olacak meselelerin ber
taraf edidiği kanaatile sevinmektedir
ler. Maamafib mücadelenin konferans 
odevam ettiği müddet kuvvetini muhafa
za edeceği ve müıbet İf çıkmasma kuv
vetli bir mani teıkil eyliyeceği muhak
kak aibidir. 

Sovyet projesi 
MOSKOVA, 14 (A.A.) -Tasa

janaı bildiriyor: Londra konferann 
iktıMt komisyonunda Sovyetlerin ik
baadi ademi tecavüz misakı proje
lerine ait müzakereler aç.tmııtır. Söz 
alan M. Mejalouk, tecavüzi mahiyet
teki bütün tedbirlerin ikbsadi sulhü 
ihlal eden her türlü hareketlerin ik
tısadi tec:ıvüzlerin bütün memleket
leri müteeuir ebnekte olduğunu be
yan ebniş ve demiştir ki: 

- Hiç bir memleket hariçten ani 
surette vukua gelmesi muhtemel bu
lunan ve 8mili harici veya dahili ai· 
yaset olan taarruzlara karşı bir gii
na teminata sahip olmadıkça dünya
da ·ne istikrar hasıl olabilir, ne de 

(Devamı 2 inci sahHe<Je} 
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HWIUüllilUllilil ıttllWllWllWll 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri dün bir yere 

çıkmamıflar ve sarayda meşgul 
olmu~lardır. 

1H UltmlHIUllllUlllllRU 
Hariciye vekili 
Romadan ayrıldı 
Tevfik Rüştü B. Brindizi 

1 yolu ile dönüyor 
ROMA, 14 (A.A.) - Türkiye 

Hariciye vekili Tevfik Riittü B. dün 
gece saat 23.20 de Brendiziye müte
veccihen hareket ebniıtir. Kendisi
ni istasyonda Hariciye müst~rı M. 
Suvich, Türkiye büyük elçisi Vasıf 
Bey, hariciye kalemi mahsus müdil
ril, büyük elçilerden M. Aloisi, sefa
retlerin mümssilleri, hariciye nezare• 
ti ve Türkiye sefareti erki.nı teıyi 
etmiılerdir. 

Dörtler bugün 
İmzalıyorlar 
Fakat Lehistan ameli bir 

fayda görmüyor 
PARIS, 14 (A.A.) - Nazırlar 

meclisinin toplantıaı bittikten son
ra elde edilen malOmata göre 

Misakın ~•asını h<Dırlayan 
M. Mıısaollni 

dört devlet maakınm 18 temmuz
da Romada iınzalanmuı muftte
meldir. 

VARŞOVA, 14 (A.A.) - ,Ya
n resmi Clazeta Polska gazeteel, 
yarın imzalanacak Dörtler miaa· 
kında yürütttifti. mütalealar aıra
aında diyor ki: 

"Avrupaya ait itlere dört dev
letin yardım ve himayesi altında 
yeni bir düzen vermeğe imkin 
yoktur. Bu imkanaızlığm sebebi 
Avrupaya ilitiiti olan batlıca me
selelerin hepsinde allkadar olan 
ve kendi hayaU menfaatlerine •Y· 
kırı dütecek kararların kendiİe
rine zorla kabul ettirilmesine mü
saade etmeyecek derecede kuv
vete malik bulunan iki belli baflı 
amilin yani Sovyetler birliği ile 
Lehistanın bu misaka dahil bu
lunmamalarıdır. 

ROMA, 14 (A.A.) - Dört devlet 
miaakmın yarın imza edileceği resmi 
surette bildirilmittir. 

Yunan denizcileri 
Dün "Aris,, gemisinde 

bir suvare verildi 
Limanımızda bulunmakta olan Yu

nan mektep a;emisi zabitan ve efra· 
dı dün ıehirde gezintiler yapmışlar, 
cami ve müzeleri ziyaret etm.iıler
dir. Dün akıam saat 22 de "Aria" 
kumandanı firkateyn kaptanı Pinot
a.ia tarafından gemide bir suvare ve· 
rilmiıtir. 

Balbo filosu havalandı 
SHEDIAC, 14 <A.A.) - Ceneral Bal
bo'nun idaresi altındaki ltalyan deniz 
tayyarelerinin hepsi saat 8151 de • Şark 
saati - bavalanmıılardır. 

nnııunuıııımuuıttmlllflll 
F enerbahçenin eşya piyangosu
nun dün çekilen bütün numara

ları 2 İnci sahilemizcledir. 
muı1ıımıı1ıınUJ11llllllHHlllUUIHl!tl 
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1if<onferans hala ruzname 

tayin eder mahiyettedir 
Bir ay geçti, encümenler ancak bazı me
seleleri pamuk ipliğine bağlıyabildiler 
Alhn miyanna sadık kalmak, bir Avrupa ittihadı

nın başlangıcı olabilecek mi? 

LONDRA - Hansi meseleleri 
müzakere edeceğiz, hangi meıe· 
leleri müzakere etmiyeceğiz mü· 
nakaıaları arasında Londra Cihan 
iktuat konferan11 beşinci hafta
lık mesaiıine baıladı. Londra kon· 
feranaınm ruznamesi konferans 
toplanmaadan çok evvel ikbaadi ko· 
miıyon tarafından hazırlandığma 

göre, tam bir aylık müzakereden 
sonra hedefe varmak için ileri 
doğru ıidit değil, bir gerileme 
var demektir. Çünkü konferans 
bir ay evvel açıldığı zaman ne ne

ticeye vanlacağı malUın olmamakla 
beraber, her halde ne görüşülece
ği biliniyordu. 

Konferansın ileriye doğru gi
di1ln0deki bu rici hareketin sebe
bi mal~ olduğu Üzere albn mi
yarma bağlı kalan memleketlerin is
tedilderi ııibi, Amerikanın para iı
tikrannR yana§mamasıdır. Ameri
ka bu mesele etrafındaki noktai 
nazarını kat'i bir ifade ile anlat· 
tıklan sonra Fransa ve albn klü
bü devletlerinin takıp ettikleri ta
biye Londra Cihan ikbsat konfe
ranıınm çalıpna aahaaını müm
kün olduğu kadar daraltmak ga-

Londra: AHMET ŞÜKRÜ 

nferansı bütün dünyaya baijlıyan 
ııe ıimdi faaliyeti geıışiyen telefon 

santralı 

yeıine tevcih edilmittir. Fransa 
ve Avrupa devletleri konferan11 
daralbnak istiyorlar. lna;iltere, A
merika ve Avrupa dıımdalri mem
leketler genitlebnek taraftandır· 

tar. 
(Deııamı 5 İnci sayı/ada) 

Galatasaray-F enerbahçe 
atletizm maçı 

Galatasaray 52 56 
puvan 

puvana karşı 
kazandı alarak 

Tek adım Türkiye rekoru kırıldı 

Fenerbahçe atletizm maçın dan muhtelif enstantaneler 

Dün F enerbabçe stadında, Galata sa
rayla Fenerbah~e atletleri ilk defa ol· 
mak üzere karşılatlllar. 

Bu maç bundan iki hafta evvel te· 
karrür etmit ve 7 Temmuzda yapılma
sı için mutabık kalımıtı.. ~cak g~en 
bafta Bulaar süvari zabıtlenle zabıtle
rimizin atlı muMbakalan olma11 dolaY_I• 
sile 14 Teımnuzda yapılmak üzere tehır 
edilmiıti. 

Hafta içinde atletlerin Ruıyaya a;it
meai mevzuubahiı olup ta, Samih, 1Me~
met Ali, Haydar, v~ Küçük Besim, ıı
diverince a;ayet tabıi olarak Galatasa
raylıların vaziyeti mütkillleıti. Ancak 

maç tekarrür ebniı ilan edilmiı ve bir 
kere de tehir edilmit olduğundan tekrar 
tehir edilmesine imkan yoktur. Çama· 
çar maç yaplıacaktı. .. .. .. . 

Ayni a;ünde Fener bahçe ldubiinun pı 
yangosu ketide edileceğinden daha er
ken aatlerde her iki ıeyin de meraklıla
n stada gelmeie başlamıtlardı. 

Tun saat <2) ·de pİyana;onun keıide
ıine baolandı. 

Her-çekilen numara büyük bir me
rakla bekleniyordu. 

Saat 3.30 da bando muzikarun çaldı· 
ğı resmia;eçit havasile ber iki tetd<kü• 

(Devamı 5 iıtci sahifede) 
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F enerhahçe piyangosu 
Büyük hediyelerden ikisi dün çıktı. 
Keşideye bugün devam edilecek 

F enerbahçe ldübü asri bir stat 
vücuda getinnelr için bir ~ pi
yangosu tertip etmi~ti. Dün bu pi
yangonun Ferıerlıabçe stadında 
k~idesine ba"3mlı Dü.a çıkan bü
yiik hediyeler funlardu : 31917 
numara;ra otomobil iabet etmİf

tir. 70425 Mısıra seyahat, 76767 
~urlanta yüzük, 83162 salon takı-

F enerbahçenin qya piyangoaı 
dün çelrilir'-' 

mı, 88677 erkek kostümü, 526.15 
kadın kostümü, 8288 numaraya 
66 parçalık yemek tabak takımı 
çıkmıftır. Muhtelif hediyder ka
zanan diğer llUDl&ralar 9unlar
dır: 

37!2 5850 10188 65727 1187 S69 
86896 86374 25653 46941 39327 44072 
44072 48964 81143 72460 68730 27468 
89727 39185 35892 95574 89031 69319 

7197 85374 66662 65179 58174 98699 
1209 26573 9240 91438 52037 90096 
2493 18945 18811 90752 82562 35651 

53814 54084 99856 36058 11516 1446 
48608 94098 44145 7Z29!1 65515 53991 
50461 33537 79044 29690 2:1357 34888 
165().1 9421 61773 7756 47S31 35154 
8012~ 97584 45371 12477 17157 50440 
51301 72886 29724 70297 51279 

4D439 66428 63785 !l5Z34 43281 
6665 26741 26742 30949 87300 

71401 56085 91524 88414 30858 
13920 63204 7SJ08 80fJll3 87485 
76260 70246 14295 49814 47653 
60943 1990 32054 98438 54258 
l 707 J 38076 75959 33644 76601 
49171 807 56 19660 79700 83446 
35001 88620 86435 28235 42614 
17177 98347 12315 14925 553?2 
78940 16037 78121 4388 72644 
43961 71S5 !61Z6 t9Ô65 2JS29 

16429 55520 28375 57627 43589 
69456 4SS07 54091 61741 22294 
84239 66618 19693 SG315 65063 

53450 51569 3476() 64030 67740 
84147 31381 81005 U42 91871 

51875 17666 754811 S04 6"65 
77029 594&3 47.ı70 1584 10t44 
311122 291149 31'1119 42'U6 2"'6 
601 n 73251 '2438 '11180 65544 
67508 90673 7JU9 7468'1 2J60201 
7Z483 6244 '70SSS ll02l7 97485 
116085 S9.f24 34744 Z134GI 66485 
1 ~550 99239 67155 J9SM: 6444l 
51424 14135 1229 46311 59612 
~s1:ı1 14635 s1oıo. '2.lo 60804 
4ın12 47243 tSSIO' 238116- msa 
24426 78475 661611 57560 19335 
~45Z4 81649 42364 Z10S1> 52977 

-'998 7 48liO" 1.» ZZS3l 61912 
78811 22JOS 3SZllZ 3SZiZ mıo 
7~764 90780 1436Z 17940 27116 
i.S05i 78319 10787 86707 54764 
7275Z- 81912 20638 5515 !1573 
32802 13 211123 86111 8711 
7764& S8117 6194 14931 5729 
62545 24263 48524 687~ 2M08 
61978. 38085 30795 Zl87S. 49831 
53269 356.ll 73937 36414 8~ 
96441 21126 77044 10194 74032 

1 
3371 

4lll2ll 
66911 
8288 

20219 
6'1832 
!19537 
43665 
"7401 

s 
21720 
30243 
17498 

975 
39037 
64!65 
75851 
64702 
18354 
36216 
"4349 
42861 
94584 
43112 
58819 
4513 

70558 
16494 
9845 

14615 
59160 
53774 
39668 
82084 
55901 
9~ 
81531 
24257 
73781 
81359 
6449 

64269 
41258 
45578 
85597 

3426 
4731 

39628 
18489 
50469 
88677 
50819 
78857 
66159 
94616 
21775 
44765 
40892 
32841 
26123 
42116 
99633 
38300 
15676 
21625 
60514 

5018 
38459 
10664 
81850 
56047 

557 
70267 
37577 

7555 
57249 
8Z005 
5'1663 
60024 
S4J8 

99189 
50065 
r;ı~ 

6'1742 

7809 
257911 
11960 
31036 
18304 
647~ 
'3034 
15476 
'6522' 
174811 
1WTl 
lSS75 
73039 
•UJJ 
34118 
36'>70 
~171 

70778 
10646 
S'J686 

28177 
64264 
45959 
28626 

3502 
78161 
69231 
98900 
3588 

20914 
21621 
17684 
64171 
63902 
63367 
78842 
84028 
S503 

32277 
41253 
58240 
52811 
39143 
61892 
10714 
9321 

35290 
28056 
28878 
15388 
32012 
90668 
36335 
97364 
14429 
18688 
31144 
49037 
35661 
37532 
50297 
82864 
44659 
85885 
70539 
84012 
71458 
6042 

64006 
46271 
81531 
29785 
59125 
38512 
49665 
47153 
76276 
80954 
7056 

77475 
39542 
65528 
94514 
35549 
343S7 
62000 
25804 
76154 
21785 
42893 
63215 
13334 
39398 
25053 
59116 
23955 
74133 
4356 

68443 
56190 

4344 
190ti7 
75771 
52852 
14914 
50031 
S2113 
252112 
89029 

4762 
Z2590 
l2M 

279'l6 
33303 
87878 
2453 

26806 
115077 
n4S3 
64851 

39 
.59453 
S36n 

9579 

37296 90589 
57596 74201 
86189 87540 
74449 43981 
46185 68433 
111383 29560 
39889 77747 
30117 87905 
13262 110367 
14825 60254 
76213 52210 
54318 16119 
22320 18516 

63 84645 
67314 8691 
3145'! 47454 
65414 72111 
79705 65937 
40154 68107 
44349 582<1-0 
67053 80214 
31924 6919 
91630 92490 
32559 37782 
12149 SOS92 
28070 75332 
45550 6668 
39708 87099 
54514 8311 
99230 32091 
15843 74905 
55595 83698 
40027 80117 
12275 
45599 
89293 
81995 
34763 
70736 
62801 
60871 
67024 
48186 
55837 
29369 
76383 
99467 
45962 
52404 
31042 

900 

86634 
49354 
17841 
98067 
52905 
85413 
85565 
74915 
82293 
36920 
30927 
72362 
29838 
87031 

1192 

65502 
61942 
97748 
33892 
72762 
76305 
37342 
74922 
39306 
63242 
65485 
39478 
82067 
3038 

18244 
31894 
29146 
27848 
55173 
39544 
42918 
82169 
79129 
63962 
63491 
95241 
83193 
12679 
92457 
41141 
24194 
76688 
21092 

39539 53248 
41817 433 
7398 

58241 
86900 
42392 
31917 
56393 
36380 
85771 
90987 
70628 
32937 
6566 

50299 
12147 
26803 
311172 
85207 
12195 
55997 
30529 
4814 

7()425 
77335 
2Sl81 
63434 
55251 
9438 

25334 
34785 
77439 
33958 
3701 

15476 
28426 
9"6260 
24688 

98264 
22163 
5005 

53361 
60504 
14977 
8116 
4225 

90705 
57076 
21538 
'7621 
63942 
54642 
94769 
119156 
99428 
8860!> 
34769 
94601 
48U 

92872 
24664 
76767 
64980-
33719 
51410 
97324 
6879S 
22505 
29262 
5083 

46513 
68824 
26846 
37095 

52403 
60869 
89842 
21472 
49273 
30309 
11366 
14127 
63534 
88645 
30210 
68723 
57970 
38665 
70587 
981&4 
311105 
7997 

36119 
670» 
70528 
19661 
67392 
18762 
39697 
15592 
62462 
11770 
95731 
71938 
91804 
7014 
890 

87578 
78737 
55462 
87903 
50810 
60705 
IZ818 
52635 
33031 
77726 
18730 
4124 

42782 
59786 
19338 
50902 
96857 
78123 
8513 

96525 
38815 
85728 
69521 
55478 
98399 
62563 
81900 
6038 

19005 
98562 
7ll45 
95570 
34444 
71053 
44160 
75166 
18509 
51991 
96642 
71008 
68894 
70223 
54784 
11583 
62742 
28254 
75233 
83162 
21565 
7410 

32074 
20167 
64731 
34769 

4181 
71639 
4$122 
11226-
6126 

35522 
1219'7 
74681 
66707 

6562 
211858 
14928 
542116 

167 
11806 
1447 

Para istikrannda daimi tedbir de 
ahnamıyor .. 

(&!• 1 inci s.hifeole} 
itimat teesaüa edebilir. Bixiım teklil
ler•mizin ır•Yeoıi. looı ır* drrale -. 
hayet vermek ._ iktı...ıi ~
lerde iıtikrar i.milteriai. bnetı
dirmektir. 

Teklif olunan miaak., en :ziyade 
mazharı ma..·de millet eauma Ye

ya huıuıi borifer es.asma miiateıoit 
ic i i ti laflar İmliftflll hiç bir TIOÇ· 

titr tahdit etmemektedr. 
M. Majalouk, Sovyet tekliflerinin 

kabulü cihanın ticari menfaatlerine• 
uygun düıeceğini söylemiştir. Lehis
tan, Türkiye, irfanda BNJ"ahhulan 
Sovyet projesine müzaheret ebniJ
erd'r. Miizak.,..elerin lritammdan 
oonr.t M. Majalouk yeniden aöz ala· 
rak Sovyet heyetinin fikirlerini ıu 
suretle hiiliu<i. etnı slir: 

1 - Dünyaaıa timdiki elim iktı
ıacli wa:ziyetiıai bir naikdar ot..wı ,._ 
lah etmek için istihsalatt tedLye ka
biiyeti nisbetiıule arbYJ'IUJı:; •e dün
yada ihtiyat stokla~ın sarfını temİll 
etmek zaruridir. 

2 - Her hangi bir meleketin di
ğer bir memlekete yapmakta oldu
ğu !hı-acatın fazla1a~t'!!"ılması, ayni 
zamanda. kendisine ıhrı;;at yapıl~n 

-..ı'leı:kJ etwia ikır-.ii ....Wydinia 
bu oetleııdir:ilmeaile Ye tediye. kalti
liJ.Miıoia artbnhaamyle aôiteraf'ılt ol
- li.zıa plir. 

3 - Az faizli lcrecliler mali kal
'-- ..U.mda miillina bir rol oy
-yacaJdardır. 

~t lr.eyeti, •akaddema Sov
yet ilırac.atıaJ tem.in e<iecek bazı fe
rait cbhiliıade, no~ emtia itlıali.
b plinmda derpiı edı'leıt mikdar ha
ricinde bir milyar dolarlık siparitte 
bulunmaya ha:ztr olduiunu hildir
mitfir. Bu sipariılerin ,emau, Ruaya• 
llID milli iı.:tı.adiya- illkiıafmı 
Te lrilbaau. ihracatı _,,_ Ye bi-
aetice açılmıı olan kredilerin iılen
meaine medar o!nnıı olaa iktuat ,__ 
~inin İnki9afram tacil imlriı•mı 
ihdas edecdı: suretı. teTtip edilrait
tir. 

M. Mojalouk netiee olanı.lr, bütün 
heyetlerin memleketlerinm. itlıalit 

Ye ihracat imkinlarının tevaii bak .. 
lnnclaki miitalealar11LJ ve böyle bir 
teniin ne gibi şerait altında tahak
kuk ettirifebileceğinc dair olan mü
lilıazalannı bidinnck suretile pek 
iyi bir harekette bulunmuı olacak
lıır1!l1 beynn ctmiş:tir .. 
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HARİCİ HABERLER 
r Şarki Çin 
Demiryolları 

Japonlar zorla mı tesahübe 
kalkacaklar? 

MOSKOVA, 14. A. A. - Vı.di
Yostok'tan bildirildiğine göre, Har 
bindeki Japon gazeteleri Tokyo 
konferansının ıuya dü,ec.eğine 
dair bir takım f&ytlardan bahset 
mektedirler. Bu ııazetelor Mançu
ri hükiimetinin konferansın neti
cesine kanıı lakayt oldufunu yaz 
makta Ye Japonya hükiimetine mu 
tavassıtlıktan vazgeçmesini ta11ai 
ye etmektedirler. Ayni zemanda 
Japon gazeteleri Mançuri hükiime 
ti erkanının tuki Çin demiryolu
nun ele reçirilmesi için yakında 
bir taraflı hareketlerde bultmacalc 
larını yazıyorlar. 

Yağmur ve yıldırım 
Kielce • Hindiıtaııda, 14. A.A. 

Kielce cİYarmda siddetli bir fırtı
na olmu,, kUVTetİi bir sağnak bo 
"'nmıatır. Maddi zarar çoktur. 

Birbirine yakın iki köyde iki e· 
Ye yıfdmm d~ftiİI'· 

iki kadın, 4 çocıık ve bir izci 
ölmüf, 3 ki,i de ağır surette yara. 
lanmı,tır. 

Fransız sosyalist kongresi 
açıldı 

PAR1S, 14. A. A. - Sosyalist 
fırkası bu sabah açılını.tbr. Kong 
renin müzakereleri büyük bir ai
yui ehemmiyet alacaktır. 

Sol cenaba mensup ittirakçiler 
ile müfritler bu müzakerelerde 
kartıla .. caklar ve birbirlerine 
muanz bir vaziyet alacaklardır. 

Halbuki, fırkanın mütedil un
surları hükiimetle birlikte hareket 
te devamı mümkün kılacak bir for 
mü! hazırlaınağa çalı,acaklardır. 

Ancak Y onne ye farkİ Pyrene 
eyaletleri soıyalist mebuslannın 
istifasından soma kongrelle de va 
vazıyet bilhaaa çetin bir deneye 
girecek gibi görünmektedir. 

Siyasi değil 
BELGRAT, 14. A. A.. - Dou· 

gosdo'ya yakın bir yerde kol~ 
adlı bir köylü aki Radiç f~a 
mensup sabık mebuslardan Pre
deveç'i av tüfeğile karnından ya
ralanııF. 

Hemen huta™>ye kaldırıl&n 
Prede11eç biraz IODra kendine pl
mif Ye ifade Yettbilmifiir. 

Bu katil tet ıbbüsünün b~ 
sebeplerden ötiiri.i yapıldığı söy
lenmektedir. 

Lindberg yoluna devam 
ediyor 

SAINT • JEAN • TREINOV'DE. 
14 A-A.) - l..İllborır ile 1uın .. a..tY .. 
od yoluyla Cartnigbt'e l'itmelc iixere 
Şark uati il« 8,311 .. ı.....t&lllDl'Jlardtr. 

Liaclloerk, Bı hood'<le ,_tclen ._. 
zİn allıcalrbr. 

Dantçiğ ve Lehistan 
V ARŞOV A. 14. >- A. - Dant

çiğ benkası -- müdürü M. 
Schaefer, leh bmıkaaı 11111um mü· 
dürünü ziyaret etınek için Vıt.rŞO
yaya. ııe1mİ4tİr. 

Beşinci 
Merhale 

------
Balbo filosuna daha iki 

merhale kaldı 
SHEDAC, 14. A- A. - Ceneral 

Balbonım idare ettiii ltalyan ha
va filosunu tetkil eden 24 deniz 
tayyaresinin hepsi de Shediac li
manında denize inim9lordir. 

tik önce ceneral Balbonun için 
de bulunduğu tayyare suyun üs
tüne konmuttur. Ondan sonra öte 
ki tayyareler üçer üçer inmitler
dir. Bu sırada haflf bir rüzsi.r e
ıiyo~. her yer güneşin akllile parla 
yordu. 

Binlerce seyirci, İtalyan tayyare 
cilerini hararetli smette alkı,la
mı•tır. ------Volgada 70 kişi boğuldu 

MOSKOV A, 14. A. A- - 250 
seyyahı tafIYan bir talope Volga 
nehri üzerinde kiin Yaroslav ya.
kıninde yükünün fazlal1ğmdan do 
layi batmıfbr. Seyyahların ekseri
si kurtul~. Mamafih yetmiş 
kadarı ölmü,tür. 

T abkika.t icrası için emir veril
mittir. 

F ransanın Roma elçiliği 
PAR1S, 14. A. A. - Romadaki 

vazifesi IODa ermek üzre olan M. 
de Jouvenel'in halefinin, biraz din 
lenmek için Vi,i'ye gidecek olan 
M. Daladitt Parise döndükten son 
ra Ye on güne kadar tayin edilme
si ihtimal dahilinde görülmekte
dir. 

işsizlik ve Nafia işleri 
LONDRA, 14. A. A. - M. Run 

ciman, nafia itleri hakkındaki ka 
rar suretine •iddetle itiraz etmit 
ki: 

" l~izliğe çare olmak için bat
vurulan bu usulü çok masraflı 
bulmuştur. 

Silahsız itaatsızlık devam 
edecek mi? 

POONA, 14. A. A. - Sili.hırrz 
itaatsizlik hareketinden vaz geç
mek isteyen kongre ausı bugün 
ayrı bir toplantı yapmıtludır. 

Bu hal gandinin vaziyetinde bir 
değişiklik husule gelmeyecek olur 
sa milliyetçiler fırkası içinde bü
yük bir aynlık çıkacağına alamet 
gibi görülmektedir. 

Kongre azasının büyük bir ek
seriyetinin itaatsizlik hareketini 
bırakmağa taraftar gorunmesi 
Gandinin üzerinde görünüşe naza 
ran hiçbir tesir yapmıyor. 

Candinin bupn kongrede fU 
sözleri söylemeği dü..Undüğü rin. 
yet ediliyor: 

" Şerefli bir anı-.ma elde et
medikçe itaat röstermemize mı
ki.n yoklar. 

POONA, 14. A. A. - Sili.bsız 
itaatsizlik bakında Gandi yeni 
bir teklifte bulunmu.wr. 

Gandi kendiaİDİD ve 100 kadar 
Caraftarmm fahsi olarak itaatsiz
lik hareketinde deTaJD etmeleri 
fikrini ileri siirmiiftiir-

Gandinin bu teklifinin ili.ot mil
liyetpenerleri fubsınm lwngr~ 
sinde cereyan edecek miizakere
yi güç.I~ söylen-'ctedir. 

Fransızlar bayramlarını dün kutluladı 
Dft Fn• '-•milli lıa:rr- oı.lv 

iuncı-. .. t n • F........,. Rfaretbaue
•i"* bir kaı..t ,..- Y-1-ıfbr. Kalıul 
resmiade aelaretı.- ve konsol......_ 
skinı ve Fransız kolonisi hnrr bulu• 
ıauıtur. Fransız sefiri Comte de Cfuım. 
hnul Psiıte W ;jluadaa me·' ! •
SÜ2&1" M. 8aıier -.i..mteri ı...ı..ı ...... 
tir. Koloni namına U.ioa FntlH!I • ~ ~ 
si bulunan M Pfern. Le Cofff bir -tak 
söyliyerelı Koloni -m•• milli haynmı 

tebrik ~tir. a. -tb cenp -
M. Barbier 14 T ws baynmımn e· 
hemmiyetini anlattıktan aoııra oefir c-ı 
te de Chamhrun'an PM"iıte bulundııfu
nu söyliy.-ek <loaiıtir ki: 

- M. de Chamherun'un Pariate ika· 
metini temdit etntelİ, harada denahte .t 
tiği n günden gWııe nmvaffakiyetle lı:a
tiyet keapetmekte olan e.eri, onda -
yan ~e olan miiakenıt ile iı.-1 et 
mek -'<sadma mel>ni<lir. Bu maı.. •et 
nzif•ai mü:ıh"'=ıtirao sebepleri --
da izaha lüzum ııinuiyonım. 

lttifaldar dolayıs.il lıarhe iştink et
miı olan Türlıiye...., Fransa dii,man saf. 
larında bulmı ılerdL Uzun defiıildik
ler ve eski l>ir imparatorlufun yeni ye 
ırenç lıir c:ümhtuiyete t.ahavTI!lü, F,..... 
sız -fli ile, IÜnt ve DlUTilffakiyeti 
ile hiitün cihaıtda ı..pet ye takdir UJ'llll 
dıran fili hir vaziyet -mda bu aheng 
temin etmek liDm l'eliyonlu. 

l1te halli lazım a:elen meseleler bun
Jal"<h. Bundan lii:mmu kadar iotifade 
edebilmek için açık ı.;,. ırörüıe. atiye ait 
vazih bİ!' hieae ve menfaatlerim.izi yük
ıek bir anlayıım evııela muhtelif eleman 
tarı birbirinden ayınnasına ve sonra ltun 
farı sağlam bir tanda yekdii{eri ile telif 

etmesine a.tiyaç- •anL. 
Bu;. M. de GemLrun'nıa bu İJİn 

emektar. elduğunu küıı inkir eıleloilir? 
Yeni larkİ)'eJİ i.ı.e edea lıiikUmet 

adamlannda gördüiümüz mn'at tema
yijlluclea iatifade eden sefir. alır ıriden, 
fakat aabma c1e...,. eden ı.ir fl'Ltma aa
yeftııde ınuialan loertAraf etmit, ihtiW
lan lıalletıniı ve neldai nazarları birbiri.. 
ne Yaklatbmılftır. 

MubteJjf ilıtiliRal; m•m"±'• ka1aa 
......... ı.; lıirbiri ertlmca lııal!elmiıtir. 
Bundaa lıir bç hafta enel dostluk Ye 

hakem -we.mDo muaaddoıla aüıhala 
rmm teatisi, aaaiardanberi Türkiye ile 
Fransayı lıirloirinıe lıai(ı,_ anauvi 
dootlu.k devriaia awdet ettijine .,et et· 
meldedir. 

Efendiler, hu mes'ut hacliııeaia zuhu
"' anında, beynelmilel vaziyetin bugiiıı
kü hali nazarı clildaıte alııuıcalı: oluna 
bu~ miütesna bir_.,., ol
dup anlaphr." 

M. Badi Franealaruı .-A miid
dett•ı-i lllİlarlirpener Tirtı: toprakla 
rmda !:öo91deri ha-i lı:aJı.Wm halıoet 
tikten IOlll'a !ll sözlerle nvtlmnn bitir
mİ§tİr: 

Tlirloiye Ye F ,.... tıun lıir itilafa var 
mıtlardır. Tuihimirin wneııine pek uy 
pll olan ı.. tqriki -ıı.iden dolayı kea 
dimizi tebrik edelim n dost hir memle
kette Fra-nm ve <;iihuriyetin zaferini 
sevinçle tesit edelim." 

M. Barlier'in bu nutku ~iddetle alkıı· 
lanmı~tır. M. Barbier hundan sonra Pa
riste bulunan M. de Chambrun'un gön
derdiği hlr telorrafı okumuıtur. iM. de 
Chambrun bu tell',l'afmda İzhu edilen 
vatanpe>rverane tezahürata iati-rak et
mektt olduğunu bildirmektedir. 

. "'\ . .~ . ~ . . ~: DAK-
( 

Türk - İtalyan dostluğu •1 

•t 

Roma mülakatında her iki hükfımeti•ıe 
görüşlerinde birlik müşahede edildi e 

ROMA, 14. A. A. -- Türkiye Hariciye Vekili Or. Tevfik Riifl\ı 
Beyfencli ile M. Mu..ollni araftnJ a yapılan konrqnuula wnami ~· 
yel.le siyaai ue ilııisatli. ifler, billıa• N Türkiye ~le ita/yayı tloğrud' 
doğruya alfıkaılar etlen meHleler tetkik .Jilmi,tir. 1 

Bu görüfrrte unıuıncla her iki lııikumetin d~ ve gönuleri' 
ele birlih olılaiu müpohecle .Jilmir, iki menUlıet arannclaki clo•tlJ.ae 
münasebetlennin bir kat daha hıı llVetlenclirilmesine ve Avrupa .~ · 
nün mulıaloza ve idameıi nanuna :yi münasebet :ıe ittilak $İyaseti~, 
devam olann-uıa karar uerilmift ir. re 

lıl. Munollni, T eı•lih RUftii Be ylendinin ,erefine " Lido Castd(r ~ 
·~."ela _büyak b!.r ziyafet uermi ştir. !"azrrlerda". bir çoğu, Türhi>' it, 
~Çift ve bır çok TıırA il• ita/yan 1amıyetler bu zıya/ette davetli btl 
lumnaşlarclır. Tü:hlye Harici.•e Vekili, gazetecilerin sorduhları siiıJlı, 
re verdikleri cBClapta, iter iki menıl ehetin siyaai ve iktisadi direktif iti itr 
ile bilhassa Balkan ve Ahdeniı: memleketleriyle olan müııasebetleriıı''eıı 
ait direkliller aıasında tiphilik bu luntluğumı teyit etmistir. • 

ROMA, 14. A. A. - Giornal d'/talia gazetesi Tiirhiye Haricil 
Vekili T evlik RüftÜ Beylenclinin Romacla bulunmQSt münasebeti1'1 

nf!fJ"eltİği bi r makaleJe iki memleket araaında meucut samimi dostlıİ, 
ve tuaniit bağlarını hatırlathlıtan sonra eliyor ki: 1 

- Bu hal Akdeniz fark havzasında sulh ve muvazene hususııtt 
da en sağlam bir temi.nal mahiyeti ni ltaizdir. 

Bu sözlerden '°"'a Giornale cl'ltalia mütalealarına su suretle Jıll 
vam etmiftir : . 

- T iirk · ltalyan clo&tluğu yalnız bu iki milletin değil, fakat Jr 
ğer milletlerin ele menfaatlerine ııygunclur. a 

Bu uygunluk Türkiye ile ltalya arasınJa aktedilen mualıedetle~ d 
sonra Yunaniataııla siyasi bir lqeb büse gİrİfİlm:iş ile bu t~ebb~ 
Türk - Yunan iti/alı neticeıin( ula şmı~ olrruuiyle de ıabittir. le 

Giornale cl'tlalia yazıanın sonunda Tevfik Riiftii Beyelendi il'" 
M. Mııssolini. arasındaki kon~ arın muvallakiyetli bir samimiye! 
hautUI içinde cereyan etmekte olduğunu , bu halin ise her iki hük~ 
tin aralarındaki dostluğa tayin eti ikleri gayeyi kuvvetlenclireceğir' 
kaycletmehteclir. 

27 temmuzda tatil 

• 
Sporcularımız Moskovaya vardı .:~: 

-- MOSKOV A, 14. A. A. - S-,.et ef- 1 ıriizel alb lıüket ..ercliler. Becleni t,..~~· 
kin umumiyesi bagiin MookonJll ma- ye ~si nam_ıım ~ K?~rn h~';il' 'k 
vasalit eden Türk spor heyetini lııanıret phsıyetiacle Turk mılletını ve Tut 1,t 11., 
le karıılamqtır. lıtasyonda bedeni kül deki spar heyetlerini selamlaı1''tlı". • 
tür lllilli meııkeııi enstitüsü talebai ile be Mümaileyla Tirlr miaafirlerinın Mı:''~;1·ı~ 
deni t..biye tqlrilitları Raua ...., men- vaya !!'elmeleıinin iki memleiıeli bıf~ •t 
suplan Turiz Tröstli reisi M. Kouriz ne lıaib,.an aaj\\aıu doslluk baila' 
Iıaıta maslalıatııüzar Mehmet Ali Bey bir delili olduğunu siiylemiılir. ,/, 
olınak üzere Türkiye sefareti erkanı, Bu dostl~k:lan doları _malrur vd ıı~ı 1 
hariciye komiserliği erkanı. matbuat mü teh~. Ye :ın:ın mu~aelalınu.dan ° 1 ı, 
meuilleri ve Moskova sportmenleri bu· ıamımı suretle bahtıyarız. . ,ıı !) 

lunuyordu. . _Cevdet J:'"~im Bey teıelckür elı1'1f : } 
Cevdet Kerim ve Selim Nusret Beyler şoyl~ dem&J!" ' . . .~ı ti, 

mera•imde hazır bulunan muhafız kıtaa Bu: ek _m~lltel:ı;runu: arasmda ~ ·lı,ıf ı i. 
bna bir v.edt resmi yaplınnı~lm·dır. olan ve hiilun clunyanın nnzaı-ı dı~ P' l, 

Sovyet s~orcu~ı Tii"k .~is"!irlerine ni celbe!mekte b~.luna?. dosUukt•" I tı 
kızıl ifÜllerdcn vücuda ıtetırılmış gayet layı ma~rur ve müftcbırız. k:. 



~ iııepan-1 
( enıeğe, eğlenmeğe dair 

1 Ebliııe ·· • ıir Ye k gore tadı tuzu yennde 
ıne zevktir. 

F.rhah ... - .. rakı . k . •z d'ııJ ..... ııore ıçer en ınce 

1•. 1'I 1 eınek te bir zevktir. 
ı. Ol'l)z d" "" kt ) , ıe ( Ch • 0~ttürme en zevka an 

jJ eıı ı:ıı 0Pın) m rüyasını dinlemek-
8 .. '~tolıuı da Adem evladıdır. 

~ya:ıı ~nlar bir kalıpta, bir 
~İt d"a, bır kafada olıalardı kim 
ıl'~ h~nya ne tabız olurdu. Karı 
. ldııı_ ıle •Jlıi fikirde, ayni hiıte 
;ı~ı.: H diditecek veıile bula
~Alez h' · hayatları tahammül edil
- ıJİhi ır •I alır. insanlar tabiat 

""''' ille" · iizai.r •ıın buhranları, fırtına, 
Jftlttlerj' Y•~ur, bahar ve kıt hare
)'' er oııı. itsı_rırler ve bu deği9iklik
~" ır. rı dümdüz olmaktan kurta-

ıı/JI l~ 
(/tolr olııı. arasında bu aykırılık-
.,., ~ııç iht~ maazallah kadm erkek, 
1 en Sıld 1Yar biri birine benzemek

:i/alıat h tr~lar • Hele kadınlar ••• 
jy/ıtri, le tıın kadar adetleri, görüt
'ıJlllıuıı: B~ri deiitik cemiyet te az 
iti~ ıade zevk ve yqayıfı 

,11,.ır. e Y.Jan amrflar bile yok-

Sahaıı 
Jıllarınd ıaat onda Sirkeci lokan
""ııt.r a ~ur 9upur yemek yiyen 

Jr ~ &ilrıiraiinüz. 
'~ıi • ~ buçukta evine gidip 

eti deraı11 ~1 gıyen efendilere tesadüf 
~ 8~ Y~z. 

lıı :ri znı ııcağmda Şam bakla
i1•ıt. i,ı/eıı, kıt ortaamda dondur
yl- ~e~enler pek çoktur. 

1!"~et 1 !eYahut talihi ile yüksek 
~tıliııilı .. bibi olan insanları görür-

llta;' E"lerinde lllllD8'al kömürü 
ltJıı~Ye.ıın testilerini kuyuya 

li~ '°iııturlar. 
e, h11r efendiler vardır ki her-

f 
!~er~~ buram terlerken tilki 

l rı'tiıı·' ~yunlarma dolar, yü
lrlar 1 eldıvenlerinin üzerine ta 

e ~Y~f ~~ en diler ·· rürs ·· ·· ki "" lı k go unuz va-
,,,ı -..... li er eıin içinde uzun bir: 

~lci &.aak ! .. 
ffe)~Yere tükürür ve sonra da 

_:;{ l\_I e e:cerler. 
g" • "1 ele · 
1~ rı var ki radyoyu en kötü 
lıı~kdarını en yayık kadın 

. t!:'<l, o,j d~ dinlemek için açar
ıi<"ll~ ~len de var ki alaturka 

ı /ı:i'°~lndlfi için her ııece 
erler senfonik konserlerini 

~Ve lı ' 
21"

1
• lı~ ~ bir 9ehlide, bir semt-
~ bl• ailede delil bir aokak-

eı1111d~:f llı1nnanda ve bir evin İ· 
,V ~ er, 

lelt ~ille!. 
Jıit ... I YI!..,,.., eğlenmek, yeme~ iç· 

". ,Jı.k1YtÜ:."llld ek için olgun medeni 
1..- ;'11llt çr e olduğu gibi istikrar 
~ tl,.llınuırıtıe9ınİf :cevk · ve 1-
Jlı lieııu ız Yok. 

~''Çorba halindeyiz. Aile 
~ tıld de ~a bu derbederliiin i

ı:~'ti% •Yıp gidiyor. Zevk ve 
~le~ durulduğu, maitetimi

l lih1ıı et bulduğu gün içtimai 
eıerini görmü9 olacağız. 

.; 

""'< 
Burhan CAHIT 

aı0,, 
~~ A.ı._~ . aya ilave seferleri 
: J.i;~ ~d"""'i dünden itibaren Ana
fP' , .,ı.... •ı v y 
~ -rlttı ;tıı.. ~ ıılova hattı ~in Cuma 

11
11

, 'ti ilı~ •us olmak üzere iliıve se-
ri 

loı QA ... 
•• ,,,, - ebtıi ti 

~A '•ı,, ! r. 
.,... ····--· .................... "'''''''"''''' 

'- .. 'l 

1 ŞUin, A•. 
1 P•xet& 
1 Marlc 
l Z.lotl 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Cernov~ 
1 Altın 
1 ~ec:idlye 

411.60 

u.-
21,10 
Z7.50 
12.76 
20,90 

1,90 
:uo 

28.-
18.-
49.-
24~ 
24.
SS.-

938 
:ıa.-
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ŞEHiR HABERLERİ 

Ekonoınl 

Yeni silolar 
Gelecek ay alb yerde yeni 

silolar yapılıyor 
Ziraat V ekiletlnde tqlôl edilen silo

lar komisyonu derhal İn§Uı lazım gelen 
ailolann yerleri tespit etmit ve int•sı i
çin faaliyete ıı:irifilmittir . 

Ağuıtoa içinde Denizli, Balıkesir, 
Çerildi, Y erlriiy, Hacı Şefaatli ve Alqe
bir İltaayonlannda birer küçük buğday 
silosu inıa ettirilecektir. Bu silolardan 
beheri 15 • 16 bin liraya çıkacaktır. 

Avusturya ile Uç buçuk mil
yonluk bir itililf 

Hariciye Vekaleti umum katibi Me
nemenli zade Numan Rifat Bey ile A
vuı!urya Mıulahat!!'.üzan M. Bischoff 
arasında dün üç buçuk milyon liralık 
bir ticari itilifname imzalanmııtır. itilaf 
name muvazene esası ve mütekabil liste 
lere müstenittir. ltilafname on ıı:ün son
ra meriyete g irecektir. 

Mısır-Yunau ticaretinde gerginlik 
Şu aünlerde Mısırla Yunanistarun ti

cari münaaebeti gergin bir vaziyet almıt 
br. Bu ıebep bazı Yunan qyası üzerin
deki reomi MıaD" hükümetinin arttırmak 
lstenıesiclir. 

BillıaHa Yunan taraplanna mevzu 
reımin art!mlmak lstenilmit olması bu 
iki memleket arumdaki ikttoadi müna
sebatı gerainleııtinniıtir. 

Mısır .. Yunan ticaret mukavelename 
ıinin bu ırünlet'cle feshine hile ihtimal 
verilmektedir. 

Şehrimiz alakadar iktısadi mehafilin 
ele bu mesafeye ehemmiyet verilerek ta
kip eclllmektedir. ihracat mevsimi bat
langıcmda böyle bir tekil, Mıaır piyaoa
unda ihraç mallarmuzı tamamen serbest 
bırakacak mahiyettedir. 

Dolar ve ihraç eşyamız 
Ticaret odası ton zamanlarda Dola

nn sukutu üzerine ihraç efyamızın Ame 
rikadaki nısüm yaziyetinde vulrubulan 
tahavvülü tetkike baflamıtbr· Bu tetki
kabn neticeai lktısat Vekiletine bildiril
mittir. 

Sumer Bank merkez kadrosu 
Sümerbank umum müdürü Nurullah 

Esat Bey Ankarada bir ırün kaldıktan 
aonra dün ıehrimize ırelmlttir. 

Verilen mal Uma.ta ııöre Nurullah E
sat Bey Ankaraya yeni hazırlanan ban
kanın merkez kaclro.unu götürmüı ve 
temaslarda bulurunuıtur. 

Çay munakasası 
Çayın memlekete ithalinin bir elden 

iclaren için açılan münakata müddeti bit 
-'< ii3eredlr. lktuat Vekileti gördüğü 
Hlııum üzerine bu müddeti 31 Ağusto
aa kadar temdit eıınittir. 

Hariç piyasalarda mallarımızın 
isimleri 

Ticaret odasına Türk ihraç mallan
nm beynelmilel piyasalardaki isimleri 
hakkında bir çok müracaatlar vaki ol
maktadır. Bu müracaılarda Türk mah
sullerinin hariç pazarlardaki isimlerinin 
cleğiıtirilmeııi zararlı bulunmaktadır. 

Meaell İzmir üzüm ve İncirleri bey
aehnilel piyasalarda .,Smyrna - Rosi
nen" •e ,Smyrna - Teigeo,, diye, Gire
ıun ve Örclu fmdıklan ise ,,Kerıusun
der'' ve Levantiner,, isimleri altında ta .. 
nılmıttır. Şimdi bu ihraç mallanmızda 
,,lzmir .. Rasinen", ,,lzmir - Feigen,, ve
ya ,,Gireaun" ve Ordu denilmeıinin aJi. .. 
kaclarlan tatırtabileceği ve mübayaadan 
alakoyacağı iddia edilmektedir. 

Almanya Türk Ticaret odasına da 
bu huıuııa bir çok müracaılar vaki ol
ınut ve Oda yaptığı tetkikat neticeoinde 
bu ciheti yerinde bularak lkbsat V eka
teine bildinnİ!tİr. 

Tavuk fiatları 
Bu sene tavuk fiatleri ıayaru hayret 

derecede ucuzdur. Anadoluda tavuk ve 
piliçlerin hiç fiatine satılmakta oluşu 
bertaraf, ! ehrimizde bile fiatler fevkala
de dütüktür. 

En iyi cins bir tavuk şehrimizde 60 
kuruşa ve iyice bir tavuk ta 50 kuruta 
satılmaktadır. Piliçler de .en iyisi 35 ku· 
rut olmak üzere 15 kurufa kadar sabl
mak!adD". Bu vaziyet daha fazla köylü
nün ihtiyaçlarını !amin için hayvan oa
btına fazla düşmesinden ileri gelmekte
dir. 

Bambu yetiştirilecek 
Ticaret odası tetkikat ıubesi. memle 

ketimizde bambu yetittirilmesi hakkında 
alikadar ziraat dairelerinin nazan dikka 
tini celbetmektedir. Yapılan tetkikata 
göre bambu ağacım Rizede yetiıtirmek 
kabildir. Rizede ziraat itlerine meraklı 
bir kaç zat, bambu yetittirmeğe muvaf
fak olnıu!tur. 

IMemleketimlzde bilhassa Rize ve ha
valiainde bambu yetiıtirilmai taammüm 
edecek oluna, memleketimiz yeni bir ia
tihsal maddesi daha kazanacaktır. 
, tzthd.öttoy<. 

Plajlara gidecekler için 
kolaylık 

Beledlyede 

Hamal işleri 
Kaymakamlıklara devri 

münasip görüldü 
Şimdiye kadar belediye iktı .~, 

müdürlüğü tarafından idare edilen 
hamallar itlerinin kaymakamlıklara 
dem münasip görülmüıtür. Yakında 
bu devir muamelesi yapılacaktır. 
Kaymakamlıklar kendi mıntakalan 

dahilindeki lıamalann tayin, azil ve 
nakillerile metııul olacak, sicillerini 
tanzim ve hunlann muam.elAbm ten
sik edecektir. Belediye bu itle meı
gul olan tqkilat, bundan so:;ıra yal · 
ruz hizmetçi ve sair müıta hdemin ile 
meıgul olacaktır. 

Yolların temizliği 
Belediye, bu seneden itibaren yol

larm temiz tutulmasına bir kat da
ha dikkat ebneğe karar vermi ı•ir. 
Her belediye ıubesi kendi mmtnJ.a
smdaki temizlikle metııul olac1<1;, 

bir belediye ıubesi diğerinden fa:ıla 
temizlikle ne dereceye kadar dik· 
kat ettiği yapılan ulu teftiıler n.,ti. 
cesinde anlaıılacaiı için o ıube, be
lediye r iyaaeti tarafından taltif ed:
lecek!ir. 

Asfalt yollar 
Bet senelik proğram mucibince 

vilayet dahilinde yapılacak vilayet 
yollarmın asfalt olarak yapılmasına 
karar verilmittir. Bu karar Üzerine 
heyeti fenniye planlarım hazırlama
ğa batladığmdan yakında daimi en
cümen tarafından münakaaaya çı
kanlacakbr. 

Zabıtada tekaüde 
sevkedile~ler 

Otuz sene zabıta hizmetinde bulunan 
32 memur yeniden tekaüt edilmit ve 
kendilerine nakdi miilıifat verilmittir. 
Bu memurlann isimlerini yazıyoruz: • 

Mardin emniyet miidür\i Halit, Kü
tahya emniyet memuru MazlUm, Ankara 
emniyet umum müdürlüğü birinci tube 
memurlanndan Cemal Ye Mehmet Emin, 
lıtanbul merkez 1D4!mllrlanndan Necip, 
üçüncü §Ube batkatibi Mehmet Neıet, 
birinci komiıer Osman, Tekirdağı birin
ci komiserlerinden Zekeriye, İstanbul ta 
harri menıurlanndan AbdiilTahman, i
kinci komiser Abdullah, lzmirde ikinci 
komiser Ahmet Lutfi, Van ikinci komi
seri Yusuf Zeyt, lstaııhul üçüncü ko
miserlerinden Hasan Sabit, komi- mu 
avini Mahmut, üçüncü komiser Ahmet 
Niyazi, komiser muavini Kazım, Meh
met Hilmi, Mustafa, Bursa üçüncü ko
miıerlerinden Osman, Balıkesir komiser 
muaYİJı)erinden lsmail Hakkı, İstanbul 
polis memurlarmdan 2323 numaralı 

Mehmet, 1162 numaralı Mehmet, 665 
numaralı lımail Rahmi. 463 numaralı lb 
rahim, 3149 numaralı Mehmet Ali, 607 
numaralı Yusuf, 1350 numaralı Salih, 
1174 numaralı Şükrü, 2439 numaralı 
Mehmet Sıtkı, 20 numaralı Recep Bey
ler. 

Emniyet müdürlerine biner, merkez 
meınurlanna dokuz yüzer, komiserlere 
720 ıer, polis memurlanna 624 dör lira 
mükafatı nakdi verilmi!lir. 

Yazı geçirmek için Mısır
dan aileler geldi 

Dün lskenderiye - lstanbul seferini 
yapmakta olan Ankara vapuru, evvelki 
gün lzmirden geç hareket ettiği için, 
dün ak~am saat 18 den sonra limanımı
za gelmiştir. 

Ankara vapuru ile bir çok aileler ya
zı geçirmek için Mmrdan tehrimize gel
miılerclir. ---Ruşen Eşref Bey 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti umumi 
katibi Ru- Eıref Bey dün Ankaradan 
şehrimize gelmiıtir. 

Tahlisiye vasıtaları eksik 
vapurlar 

Deniz ticaret müdürlüğü limandan 
hareket eden gemileri sık ıbir teftişe ta 
bi tutmaktadır. Tahlisiye ve•aiti noksan 
olan vapurlann hareketlerine müsaade 
edilmemektedir. 

Halkevlnda 

Tetkik gezintileri 
Halkevi kurslar şubesi tarafmdan ter 

tip edilen İstanbulun tarihi binalarını 
tetkik gezintisinin ikincisi dün yapıl
mıştır. 

Dün öğleden sonra Halkevinde topla 
nan kadm, erkek büyük bir gru,p baş
ta kurslar şubMi idare heyeti olduğu 
hal<k müzeleri gezmişlerdir. Önümüz
deki hafta yeni bir tetkik gezinti!Oi ya
pılacaktır. 

Tramvay ıirketi ile Şark Demiryolla Yurtdaa! 
n Florya plajına ııiderek halk için hem • 
tranı•ay, hem trende muteber birleıik Yaz ayları bol, bol zeytin 
tenzilatlı biletler yapmıtlardır. yağı yiyelim. 

Bir biletle §ehrin her hangi bir sem- Çünkü :zeytinyağı, hem ıağ-
tindentramvayla Sirkeciye ve oradan lık için çok faydalıdır, hem de 
trenle Küçükçekmeceye kad.r gidilebi- yurdumuzun korunmag" a mah-
lecektir. 

Ayni biletle hal üzerindeki dört pla- laç bir mahıtulüdür. 
ja ginnek hakkı kazanılmakta, hem de 11 Milli iktisat ve tasarruf m 
pl3jda umumi tarife Üzerinden yüzde cemiyeti 
......... • - . .... . • 1 • 1 - "== - - ============== 

İSTANBULDA GEZİNTiLER 

Y eniköy sahillerinde ••. 
Boğaziçinin bu aristokrat köyünde şöyle 

bir bakışta neler görülür 
Bir vapur gezintisj-Avlananlar, avlayanlardan çok 1-
Kapalı gözle teşhis - Otelde bir Yahudi düğünü -

Ah, Y eniköy, benim eski dertlerimi tazeledin ... 
Geçen euına Yeniköyde, ahbap

lardan birinin miaafiri idim. Öğle 
yemeğini birlikte yiyecek, aonra da 
Tarabya ve Büyiikdereye doğru bir 
gezinti yapacaktık. 

Köprüye geldiğim zaman, vakıt 
çok erkendi. Yapacak baıka itim de 
yoktu. İlk vapurla Altınkuma kadar 
gidip dönünceye kadar, dütündüm 
ki yemek vakti de gelir. Ve bacasın
dan halka halka dumanı tüten va
purlardan birine atladım. Atladnn -.. 
ma, içimde çüçiik bir ıüphe ile ••• 

Albnlrumdan vapur bulamayıp 
Yeniköydeki arkadatın davetine ye
titememek ihtimali vardı. 

llk itilll. vapurun hareket saatle
rini gösteren Jivhaya bakmak oldu •• 
Ve bakar bakmaz içim ferahladı. 

Meğerse, temmuzdan itibaren aa
bahları hemen her yarım aatte va
pur varm.ıı ... 

Arbk, doya doya etrafımı seyre
debilirim. Ne yazık ki hava, serin .... 
Temmuz ayında olduğumuza güneıi 
bile §ahit göıtermeğe imkan yok. 
Fakat ne yapanınız? Madem ki, bü
tün dünyada bir tatkınlık var. Mev
simler, bu ta'1<mlıktan neden lıiase
lerini almaam?. 

Vapur, Befiktattan baılayarak 
Y eniköye kadar bütün Rumeli iake
lelerine uÇadıktan sonra, Beykoza 
dümen kırdı ye oradan Sütlüceye 
kırk elli yolcu bırakarak, Anadolu
k11va ğına uÇadı. 

Ondan aonra da Altmkuın .•• 
Açık boğazda bu kumlu sahilin 

aahiden altını andıran bir rengi var. 
Baıma yetilden taç giyen, ağaç

lık tepeye bakıyonım. Gazinoda in 
cin top oynuyor. iskeleye ancak üç 
yolcu indi. Onlar da rüzgirdan ko
runacak yer arayarak, neı'eıiz ve dü
ıünceli, yokuıa brmandılar. 

Altmkum vapur iıkeleıinde, bilet 
toplamağa çıkan tirket memurları, 
bana mukaddes bir mabedin bekçi
leri gibi göründü. 

Bu rüzgarlı ve aoğuk günde, AJ. 
tmkuma banyo yapmağa gelenlerin 
de birer kahramandan farkları yok· 
tu. 

Almanca konUfuyorlardı. Her hal· 
de yabancı bir millettendiler. Dün
yanın bu en temiz denizinde, yıkan
mak zevkini, her teyden üstün bul
duklan muhakkakb. Bizi Ü§Üten rüz
gar, belli ki onların denizde çırpm
mak arzularına kuvvet ve hararet ve• 
riyordu. Doğrusu bu üç yolcuya deh• 
tetli ünrendim ve hiç bir zaman on
lar gibi aoğugu ve sıcağı hiçe aaya
bilecek kabiliyeti kendimde bulama· 
dığım için üzüldüm. 

Altınkumdan dönii§te, Boğaz bir 
kat daha pÜrüzıüzletli. Rüzgan ar
kamıza aldık kıyının çok yakırun
dan geçiyoruz. Y ahlardan vapura 
mendil sallayanlar var. Hava, git· 
tikçe ısımyor. Y eniköy iskelesinde, 
beni ilk kartılayan alaturka bir ıar
kı oldu: 

Bu yaz geçen günlerimiz hatırm
dan çıkmasın, 

Okpdığım o elleri baıka bir el 
sıkmasın •. 

Henüz bir kaç adım yÜriimÜ§· 
tüm. Beni davet eden eski arkadaıla 
kar§ılattık: 

- Yemeğe daha vakit var, ister 
misin dolaıalım ! 

- Fena olmaz, dolaıınz ..• 
Sahilde balık avlayan kızları gös

terdi: 
- lıte Y eniköyümüzün baılıca 

hususiyeti ... Akıam olmaz mı, sahil 
baıtan bata bu amatör balıkçılarla 
dolar. Ta lsıanbuldan kalkıp balık 
avı için buraya gelenler var. 

- Epi balık çıkıyor mu bari? 
- Onu bilmem amma, avlanan-

lar avlayanlardan çok ..• 
Güldüm: 
- Demek yemlemeleri kuvvet-

li. .• 
- inanmazsan bak ... 
Sarıtın bir kızın denize fırlattığı 

ipi gösterdi: 
_ İ§te böyle atarlar! 
Dalgın ve hayran gözlerle kızı 

aeyreden esmer bir delikanlıyı itaret 
etli: 

- Ve iıte böyle yakalarlar ... 
Bizim ahbap, Y eniköyün kurdu •• 

Hangi kuzuyu ııörııe hemen qinalık 
ediyor: 

- Vay, fifi •.• Sen burada mısın? 
- Ak§&llla motörle Kavağa çıka-

cağız. Gelirsin değil mi? 
- Ablana selim oöyle, Roza ... 
Ve kimile p.kalaıarak, kiminden 

bir randevu kopararak yollarda mo
la vere vere yürüyor. 

Avusturya sefaretinin önünde ge
ne durakladı. Denizden geçen bir 
motöre işaret veriyor: 

- Filanca beyin motörü... 400 
liraya aldı!. 

Biraz ileride bir başka muşu gös
tererE::k: 

- Hımmm, diyor, Mısırl ıların, 
akş~m gezintisi başladı ! 

v~ın ı z düdük sesini isittii?i va .. 

purl"IJ gözü kapalı teıhia ediyor: 
- 66 Tarabyadan lı:alktı! 
- 72 Beykoza geçiyor! 
...!.. 11 poatasmı yapan 71 ııürün• 

dili 
• - Anlatıldı, dedim, sende kayi

bı ketfebnek lıaaaası var. Yalmz bu 
dakikada bir feyİ kqfedemiyorsun? 

- Nedir o? 
- Benim karnımın açıktıimı ... 
- Merak etme.. Onu da kqfet-

tim. lıte dönüyoruz. 
Y eniköy, Boğazın oteli en bol o

lan yeri ••• 
Bizim arkadatın hemen bütün o· 

tellerde heaabı cariai var. Rarı! ge
le bir tanesine beni davet etti. 

Otelin müsteciri Levi Efendi; de
nize bakan aalonun bir kÖ§esinde 
bize güzel bir sofra hazırlamıı. A
yak üstü üçer kadeh iıtaha ilacı a
larak maaaya oturduk 

Salonda bir hazırlık var. Sor
dum: 

- Düfün için. •• dediler, bugün 
zengin bir muaevi evleniyor. 

- Düğünü h iz de görecek mi
yiz? 

- Elbette! Şekerini bile yiyece
ğiz! 

Yemeği henüz bilirmittik ki da
vetlller sökün etliler. Duvara kırmı
zı bir seccade aermi§lerdi. Seccade
nin iUtünde sırma ile itlenmiı yazı
lar var: 

Muaanm "Avamiri aşireai,, ••. 
Nihayet gelin, beyazlar içinde 

göründü. Kocası ile yanyana maaa· 
da yer aldılar. 

Haham, uzun bir dua okuduktan 
sonra, evlilerin baıma beyaz bir ör
tü attı. Biraz aonra, tepsi içinde bir 
bardak ,arap getirdiler. Gelin bu 
ıaraptan bir ~dum alarak kadehi 
koeaama uzattı. O da bir yudum içip 
bıraktı. 

Adet yerini bulnıuıtu. Tekrar du. 
alar okundu. Otelin taraça.smda gu• 
rup halinde fotoğraflar çekildi. Kom• 
ıuda piıer, bize de düter kabilin· 
den birer paket §eker de bizim hi1-
1emize diittü. 

Sözün kua.aı onlar ermİJ muradı· 
na.. ... 

Yeniköyde bir Yahudi düiünü 
ıröreceğim batınından geçmemitti 
doğruıu •.•• 

Oracıkta lanıttıiımız bir zat: 
- Bi:1, diyor, hemen her cuma 

günü bu saatte oteldeyiz. Çünkü mut• 
laka bir dütllne raatlanz .. Ve her 
dÜğünde mutlaka teker vardır. His• 
semizi alır, döneriz. 

YeniköyÜ bu sene Mmrlılar epi-• 
ce tenletmiıler. 

Otelde bir Mıaırlı anlatb: 
- Sıcaim ne demek olduğunu 

çok iyi bilen biz Mııırlılar, Boğa:zm 
en aerin yeri olarak Y eniköyii ıeç• 
tik. 

Aman yarabbi! Bu dakikada Mı
sır ıehirlerinin nasıl baıtan ap.ğı ya
nıp tututtuğunu bir bilaeniz .•• 

Bir aralık ben, havalann hali. 
düzelemediğinden bahsedecek ol· 
dum: 

- Yok. •• dedi, aakın aıuğı iıte
meyiniz ! Bırakın haYalar hep böyle 
gitsin ••• 

Taraçada Çubuklu tepelerinden 
püfür püfür esen rüzgara kartı, 
lafa öyle dalmıtız ki saatlerin nasıl 
geçtiğini fark edememiıiz. 

Akıamın, zerre zerre ufka dağı
lan gölgeai, Boğazı esmer bir kanat 
gibi sararken, arkadqa aordum: 

- Bana izin venniyecek misin? 
- Estafurullah, izin senin .• 
Ayağa kalkarken: 
- Otur canım .. Acelen nal De

ae, öyle sanırmı ki hazır tarafıma ge· 
)ip, aon vapura kadar orada kala
cakbm. 

Ah, Y eniköy ••• Ah, sen benim bu
gün aene eski dertlerimi tazeledin •• 

M. Salôlıaddin 

Maarifte 

Tarihi abideler 
Tamire muhtaç olanlar bu 

sene tamir edilecek 
Maarif Vekaleti tarihi abidelerin ta

miri için 50 bin liralık bir tahsisat ayır
mıtb• Bu ıabıiaat münaıehetiyle memle 
kelimiz asan atika itibarile bir takım 
mmtakalara aynlmıtb· Bu ıene Ankara 
mn da dahil olduğu ilk aıan atlka mın
takasındaki ihidelerin tamirine batlana• 
cakbr. Bunun için yeni bir tetkilat yapıl 
mııtır. Bu teılôlata iki mimar ile kafi 
miktarda memur alınınııtır. Bir de Av· 
rupadan eski eserler müteha11m bir mi
mar celbedilecektir. Asan atika müzeleri 
miman Cemal Bey de bu itlere ayrılmı§
!ır. Mimarlara maşlarına göre gezdikleri 
gün1er için ayrıca ücret veri1ecektir. Tef 
kilat yakında faaliyete aeçecektir. 

3 

ilflCLE3\l 
Küfür 

Haftanın yazuı 
.. !'}qam_ refiklerimden birinde gör

dugum bır yazı bana bu mevzuu il
ham etti •• 

Küfür neci ir? 
Bazılarına göre bir enerji membaı• 

~· Mavunacılar bUnun en parlak 
n~uneaidir. • KüfüraW. mavuna yü. 
rumez. Bunu, yelken semiciliğine ka· 
dar yiirütebiliriz ••. 

Kiif!ir, bir fiziyolojiya ihtiyacı mı
dtr? Bilmeın ama bir müsekkin oldu
iu muhakakbr. 

ATkadaılanmdan biri vardır. Kü
für üzerine uzun etütler yapmıı ..• 
Ekseri birlikte oturduğumuz meclia· 
!erde aramızda hanımlar da bulunur. 
Küfür ihtiyacı geldiği zaman bir ha
rumm huzuru onu bu ihtiyacı tatmin· 
den -.eder . • . 0-n için kadmlann 
da bulundup meclialerde erkeklere 
maL.ua bir (küfür odası) yapılması
nı stemekte ve bunu içtimai terakki
nin batına geçirmektedir. 

Bence küfür, adamın kökremeoidir. 
Onun için küfür ebneoini bilmek ve 
edebilecek tavırda yaratılmıf olmak 
lazımdır. Kadınların küfredçmemesi 
de edalannm bu erkek itine uygun 
düımemeaindendir ••• 

Küfrün bir terbiyeaizlik olmadığını 
iddia edecek değilim. L.i.kin terbiye
sizlik serisinde en ileri geleni küfür 
değildr. ' 

Küfür hazan bir maddi tecavüzün 
önüne geçer, aizi bir cürümden koru· 
yabilir ••• 

Hikayeyi bilmez misiniz? .. 
Herifin birisi çok küfredermiş . , 

Bu fena huydan kurtulmak için o za · 
man büınüahlikile töhret bulmuş bir 
feyhe ıritmit. derdini anlabnıf. . Ve 
bir çare tavsiye etmesini rica etmiJ .• 
Şeyh te bu küfür hastasma : 

- Dilinin altına bir bakla al! Küf. 
redeceğin zaman bakla diline takılır, 
lriifriin fenalığım sana hatırlatır, sen 
de küfretmezsin ! demif •• • • 

Filvaki adamcağız bu uıulü tatbik 
ebnit •.. Y avaı yavat küfür ille t inden 
kurtulmıya da batlamıt·• Günün bi
rinde bu adam, ıeyhi ile birlikte bir 
yere giderlerken ırayet tedit bir yağ· 
mur baılamıt. • . llikerine kadar ıa
lanmqlar. Fakat 11ğınacak bir yer 
bulamamı,lar.. Böylece sırsıklam b ir 
evin önünden geçerlerken içeriden 
bir kadın: 

- Baksamza efendim! .• diye seg. 
lenmit- • Bunlar da durmuılar. . Bir 
dakika, iki dakika, bet dakika bekle· 
mitler. Neden sonra kadın: 

- Güle güle efendim!. demit- Bey. 
hude yaimur altında bekliyen ~ teyh 
kadma aormuı: 

- Biai neden çağırdmız ve neden 
aavuyonunuz? •• 

Kadın cevap vemıit: 
- Efendim! Bizim ördek kuluçka 

oldu. Dediler ki: Eğer kuluçka ya
tırırken sanklıya bakılırsa yavrular 
tepeli çıkarını§. Onun için aizi biraz 
beklettim. Kusura bakmayın! lntallah 
ördeklerim tepeli çıkar . • . 

Şeyh heıner.- yanındaki küfürbaza: 
- Çıkar baklayı ağzından.. de- , 

mit· •• 
itte bizde: : 

- Baklayı ağzımdan çıkaracağun. 
D" d" .. b h 'k" d k ı 11 
ıye onen aoz u ı aye en a ma;

8 
dır . • . 

Ne çare iri küfür, küfredeni teskin' 
eder de, küfredileni hiddetlendirir •• 
O zaman it kaqdıklı olur ve maalesef ., 
o zaman kavaa tekline girer .. . 

Küfür kendi halinde bir enerji va
sıtası bir müsekkin gibi kalsaydı, ne 
iyi olurdu. • insanlar her teYi olduğu . 
gibi bunu da ıuiistimal ebnitler ve 
bozmutlar •.• Yazık küfüre!. 

FELEK 

Pollete 

Bilet parası 
Vermek istemiyen bir kadın 

ağırca yaralandı 
Dün Bebek yolunda feci bir tramvay 

kazım cılmuıtur. Bebekten Beşiktaşa gel 
melde olan 221 numaralı tramvay araba 
sı Kdmçaliye ııeldiği ıırada bile! pal'a
raaıru ..ennemek için bir kadm yere at
lamıt ve düfel'ek yaralarunıttır. 

Kaclm ifade veremiyecek bir halde 
Beyoğlu haıtahanesien kaldırdmı§tır. 
Hüviyeti anlqılamamıtbrr 

Beşi bir yerde sahte mi? 
Dün zabıtaya bir altın sahtekarlığı işi 

alueımittir. 
Fenerde, Haydar imaret sokağında 

38 numaralı hanede oturan Hayriye ha
rum ayni mahallede oturan inıaat nstaOI 
lsmail Efendiye yaptıracağı ev mukabi
linde 60 lira vermit ve rehin olarak la 
bir !Jeıibirlik alımı. Fakat biraz sonnı 
Hayriye hanmı zabıtaya müracaatla 
(R"!&t) tuğrasını tafıyan bu !Jeıibirli
'iin kalp oldupnu iddia eımittir. Zabıta 
famail Efendiyi bulmut ve tahkikata 
baflamıtbr. 

Albn darphaneye ırönderilmelı: üzere 
almnHtbr. 

Denizde bir ölUm 
Y qilköyde misafir bulunan Oroz di 

Bak müeoesesi Türkiye müdürü M. Sa
langar dün deniz banyosu yapmak üze
re denize tiddetle atlamıt ve batı deni· 
zİn dibine vurarak bayılmJ§tır. 

M. Salanaar Belediye hekimi tarafm 
dan derhal tedavi albna alınmışaa da 
biraz ıorna ölmüştür. 

Otomobil kazası 
Ortaköyden Beşik!aıa gelirken idare

sindeki 2462 numaralı otomobil ile Gazi 
Osman Pasa orta mektebi talebeoinden 
Rıdvan efe;.diye çarparak sağ kolundan 
yaralıyan §Oför Nevzat yakalanm oe.' -. 
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Fikirler ve insanlar 1 
Sanat ve şahsiyet 

Kadro,nun biraz geç kalan, 
fakat her zamankinin iki misli 
büyüklükte çıkan haziran sayum· 
da Eflatun Cem Bey, edebiyab· 
mızın canlanması için birtakım 
tedbirler teklif ediyor. Eflatun 
Cem Bey de benim gibi sanat sa· 
hasında bir ihtilal bekliyenler
den, edebiyatrmızm eski kalıp gi· 
bi eski ruhtan da sıyrılmasmr is
tiyenlerden olduğu ıçın yazısını, 
belagatli cümlelere kartı göster
diği zaafa rağmen, alaka ile o
kudum; teklif ettiği tedbirleri de 
kendisile münakaşa ebnek iste· 
rim. 

Yazısının bir yerinde diyor 
ki: 

"T ez;atıız bir içtimai bünye 
yaratmak davasını tapyan büyük 
inkılabımız, şüphe yok ki, edebi
yatımızı da anarşiye sürükliyen 
tezatlardan koruyacaktır. Tezat· 
ların tasfiyesi ifin disiplin, plan· 
lı mürakabe ister. Binaenaleyh 
şu istihale krizi karşısında duygu 
işine de devlet teşkilatının elat
masını, başıboş edebiyatın iyi bir 
nizam altına alınmasını düşünü-
yoruz.,, . 

Gerek dünkü, gerek bugünkü 
Türk edebiyabnın en büyük zaaf
larından biri, hence tezatsız olu
sudur. Bütün divan edebiyatımız 
~deta bir tek kafanın mahsulü 
gibidir. Bittabi bununla bir Fu
zuli'nin, bir Nefi'nin, bir Nedim'in 
siirleri arasında fark olmadığını 
lddia etmiyorum; fakat onlar a
ı·asında bulunan ve edebiyatla 
pek az uğratmış kimselerin bile 
gözüne çarpan fark sırf şekle ait· 
lİı', manadan, ruhtan gelmez. Bir
takım mazmunların tekrarından 
ib:ırettir; divanlarımızın hemen 
hemen hiç biri bize fairin sami
mi duyguları, düşünüşü, cihanı 
görüşü hakkında bir şey öğret
mez. Divan edebiyabmız, "Sanat 
içindir " düsturunun en dar
manası ile tatbikinden başka bir 
şey değildir . Şair şahsiyetini an
cak kelimelerin intihabında gös
terir; eserine deruni aleminin a
kislerini koyamaz. 

Bunları, kıymeti son senelerde 
pek mübalağalı bir surette mev
zuu bahis edilen halk edebiyatı
mız için de söyliyebiliriz. 

Edebiyabmız bu halden ancak 
Avrupa ile temas neticesi kurtu
labilmişti. Eserinden şahsen baş
lanıp hotlanmamamıza hiç itibar 
etmeden iddia edebiliriz ki ara
dığımız insani hassaları en çok 
izhar eden pirimiz Tevfik Fik
ret'tir; gerek Rübabı şikeste'de, 
rrerek Haliik'un defteri'inde göze 
çarpan bir ."cihanı telakki tarzı,, 
bulunduğu inkar edilemez. Tevfik 
Fikret şahsi düşüncelerinden, ha
yattaki tecrübelerinden hemcins
lerini haberdar etmek istiyen, bir
takım fikirlerin tamimine çalışan 
bir şairdir. Onun eserini, fikirleri
ni beğendiğimi söylemiyorum; bil
akis, onda sinirime dokunan bir 
basitlik, belki o basitliğin verdiği 
bir böbürlenme vardır. Fakat, her 
ne olursa olsun, kitaplarını oku
duğumuz zaman: "l,te sadece 
oynamak, söylenmi' şeyleri bir de 
baş!;a kelimelerle tekrar etmek i
çin değil, fakat bize bir şey bil
dirmek için yaza-n bir adam!" di
yebiliriz. Tevfik Fikret' ten sonra 
gelenler arasında bu sözleri hiç 
~üphesiz Ziya Gökalp, Mehmet A
kif, Hazım Hikmet, belki bir iki 
kişi için daha söyliyebiliriz. Fakat 
muharrirlerimizin çoğu yine mu
ayyen birkaç temayı tekrara baş

ı 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 

!STANBUL : 
18, : Gramofon. 
18,30 : Franaıxca dera (Müptedilere mahsua) 
19, : Udi Refik T ali.t B. Te arkadaıları. 
19,45 : Saz (Vedia Riza Larum} 
20,30 : Bedayii musikiye heyeti. 
21.30 : Gramofon. 
22, : Ajana, Bor•a haberleri ve aaat ayarı. 

ANKARA, :s38 m. 
12,30 ~ Gramofon.. 
181 : Salcın orkeatraaı: Mo:ıart ou•erture 
L;a flute Enclıentt!e Ki.lm.n Potpourrri Ma
riz;a Pepy Maur!tania Zieher valse Meerneub
t•n 
18,45 ' Alaturka saz. 
19,45 ! Dnaıa muaikiai 
20,15 : Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

21: Hafif musiki. 22,35: Şopenin eserlerinden 
kon.ser, 23: Dana musikisi. 
BUOAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Ne9e1i sözl~r. 21: Johann Straua&1 ıuı 
eserlerinde" (Feledermaus) operoti 

ViYANA, SiS m. 
21,0S: (Cuzco'nun hazinesi) İ•imJi Skeç. 22,45 
Son haberler. 23: Senfonik konser. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler - Plak. haberler 21,45: Askeri 
konser. 

PRAG, 488 m. 
20,30: Şarkılı bir temsil. 21,10: Bando ınu.ı:i
ka. 21,SS: Karı.şık neşriyat. 23,20: orkestra 
konseri. 
IlÜKREŞ. 394 m. 

13: Haberler - Pli.k. 13,45: Plik. 18: Radyo 
orkcatra•ı 20,25: Pl&k. 20,45: Ders. 21,05: Ta 
gannili ltonı~r. 21,~0: Moholoğ. 22: Romen 
musikisi. 

ladılar; edebiyabmızda yine es
kisi gibi bir "magister dixi" zih
niyeti, bir "hep bir ağızdanlık,, 
gözüktü. 

Bir değifiklik beklediğimizi, 
edebiyabmızda bir ihtilal istedi
ğimizi ıöylediılimiz zaman böyle 
bir şahsiyet hareketini kasdediyo
rw:. Bunun içindir ki Eflatun Cem 
Bey sanat itine "devlet tefkilab
mn elatmaaını,, istediği zaman, 
bunu "istihale krizi,, devrine inhi
sar ettirıe bile, asıl gayenin hila
fına bir arzu izhar ettiğini zanne
diyorum. Devlet tefkilabnın mü
dahalesi, sanabn "planlı müraka
beye,, tabi tutulması nihayet yi. 
ne bir mazmun edebiyab doğma· 
sına müncer olmaz mı? Me·nula
rın tahdidi, batta tayin edilmesi 
değil midir? Eflatun Cem Beyle, 
birçok noktalarda hirletmemize 
rağmen anlapmıyacağınıız bir e
saslı nokta bulunacağından kor
kuyorum; O, anladığıma göre, sa
natın muayyen bir "hayatı telak
ki tarzı,, nın, hatta bir ideologia
nın ifadesi olmasını istiyoruz, hal
buki hen her sanatkardan bir 
"message" bekliyorum. Ö, niha
yet yeknesaklığa, yani ölüme gi
decek bir sanat istiyor, ben şahsi
yetin mütemadiyen sanati canlan
dırmasını istiyorum. 

F.flatun Cem Beyin "dilekleri,, 
arasında bir de "sanat mecmuası,, 
var. Bu müfret beni korkutuyor; 
çünkü hen canlanmıf bir edehiya
bn gerek ruh, gerek şekil husu
sunda muhtelif temayülleri bulun
masını zaruri telakki ediyorum. 
Her temayülün de kendine mah
sus bir mecmuası bulunması la
zımdır. Bunun içindir ki bir sa
nat mecmuası değil, biribirine ta
mamile uymıyan, hatta birihiri 
ile mücadele eden mecmualar 
gördüğüm zaman bizde sanatın 
uyandığına kani olacağım. 

Devlet teskilabnın, bu sanatın 
doğmasında biç bir hizmeti ola· 
mryacağını iddia etmiyorum; o
nun böyle bir sanatın hazırlan
masında ve bilahare yafamasın
da elbette ki vazifesi vardır. Ya
rınki sanatkarın şahsiyeti d~vle
tin bugünkü mekteplerinde teşek
kül edecektir; o, "magister dixi,, 
den kurtulup mesuliyet kabul e
den bir insan olmağı, etrafın pe
şin hükümleri ile iktifa etmeyip 
cihana, hadisata kendi de bir ma
na vermek itiyadını, kendi haya
tının da insanlığın umumi tecrü
besine bir şey ilave etmesi arzusu
nu devletin bugünkü mekteple
rinden öğrenecek, alacaktır. Dev
let tetkilatı ona, eserlerini verdiği 
zaman da kendisini himaye ede
rek hizmet edebilir. 

Eflatun Cem Bey, yarınki sa
natkarın hazırlanması için dünya 
sanat eserlerini tanımasını da şart 
kosuyor. Bu hususta kendisile be
raber olduğumu kayda hacet yok
tur; fakat hu husuata da kendi
sine bir sitemim var: "Cihan ede
biyatına ait antolojiler hazırla
mak,, diyor. Antologianların fay
dasını inkar edecek değilim; fa
kat bunlar, asılları tamamile ter
cüme edilmiş kitaplardan alınmak 
suretile meydana getirilmelidir. 
Antologia ancak bir hatırlatma, 
tamamı okumağa bir tefvik vası
tası olduğu nisbette faydalıdır; 
aksi takdirde kariin (ve yahut 
mektepli genci) hükmünde serbest 
bırakmıyan, onu muayyen bir 
kanaati kabule davet eden, yani 
şahsiyetini öldüren bir alettir. 

Nurullah ATA 

Preventorium 
Müdiriyetinden: 

Müessesenin 933 Mali se
nesi için mangal kömürü, o
dun, zeytin yağı, sabun, zey
tin tanesi, katar, B. peynir, 
patates, soğan, makarna, ni
şasta, irmik, pirinçunu, tehri 
ye, sade yağı, et, yumurta,pi
rinç, un, ekmek ihtiyaçları a
leni suretile münakasaya ko 
nulmuştur. Talip olanların şe 
raiti anlamak üzere müesse
seye ve münakasaya iştirak i
çin ihale gÜnÜ olan 30-7 .933 
tarihine müsadif pazar günü 
saat ikide Fındıklıda Yüksek 
Mektepler mübayaat komisyo 
nuna müracaatları ve muvak 
kat teminatları ihale tarihin
den evvel muhasebe veznesine 
yatırmaları lüzumu ilan olu-
nur. (3142) 4275 

MILLlYET CUMARTESi 15 T~MMUZ 1933 

Kendinizi iyi bulmaz ve rahatsız 
hiuettiğiniz vakit kalbinizin de her za
mandan ziyade sür'atle vurduğunu 
ve termometre koraamz vücudunuzun 
hararetinin de arttığını görürsünüz. 

Her halde bunun iyi bir alamet 
olmadığına hükmeder ve müteeuir 
olursunuz. Maamafih kalbin vurma
ıırun artnıaaı hararetin ziyadele§me· 
ıi vücudunuzu hastalığa karıı müda
faa etm.ek için harekete gelen tabii 
kuvvetlerin mücadele alametidir. 

Bu esnada kanda mevcut bulunan 
mini mini beyaz ciaimcilderin ade
di derhal ziyadeleıir. Bunlar vücuda 
giren ve hastalığı yapan muzır uzvi .. 
yetleri def ve mahvetmek için mü
dafaa askerleridir. Filhakika dokto
:runuz muayene neticesinde bunlann 
kandaki tezayüt miktarlarının dere
cesine göre hastalığın tiddet ve ehem .. 
miyetine hükmeder. Bununla bera
ber hastalık zamanında hayatınızın 
muhafazası uğrunda tabiat tarafın .. 
dan yapılan b.u hizmet ve muavenet
ler hasta olmadığınız zamanda da
hi her daim yapılmaktadır. 

Vücudunuzda iki göz, iki burun 
deliği, iki akciğer, iki böbrek bulun
duğu malıimdur. 

iki mideniz bulunmaması hayırlı 
olmuftur. Maamafih kalbiniz bir ka
raciğeriniz de bir tanedir. Ancak 
bu iki azaruzın her biri ihtiyaç hia
..,ttiği tşkdirde her vakit yaptıkları 
iıin bir kaç misli fazlasını yapmağa 
muktedirler. Bunun ifrazatı dahili a
zasından biri mesela (Guddedir ki) 
lüzumu halinde yapmakta olduğu va
zife ve i~in on bet misli fazlasını 
yapabilecek kudret gösterir. Keza 
böbrekler yaptıkları itin on misli 
fazlaımı yapabilirler. 
. Hasılı lüzum ve ihtiyaç hasıl ol
duğu vakit fazla it yapmağa ve zi
yade çalqıp hayatmızn hizmet ede
cek kudret ve kabiliyette bir vücu
da malik olmak ne mutlu. 

Sıhhat ve 9eli.metiniz için başlı
ca üç noktaya dikkat etmeniz lazım
dır. Bunlar da: Gıda yani beslen
me, istirahat, dinlenme, ve eksersiz 
işlenmedir. Beslenmeniz beı altı sa• 
at fa.sıla ile ve sebze ve meyvasız ol
mam.alı hoşlanırsanız yumurtayı da 
eksik etmemeli. Çok çalı§an kiln3e
lere et yemek iyidir. Et ile yumurta 
vücudun tam.irine ve sai amel ile ha
reketlerin ensicede hasıl ettikleri 
eksiklikleri yerine [ı:oymak İçin en 
iyi gidayi teşkil ederler. 

Büyükada: Dr. ŞÜKRÜ 

İstanbul Tramvay Şirketi 

ve 
Şark Demiryolları Kumpanyası 

Muhterem ahali. 
ye ilan 

Halkın deniz banyola'i'ına de
vamını kolaylaştırmak maksadile 
14 temmuz 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve yeni bir karara ka
dar İstanbul • Florya - Plaj arasın
da gidip gelme tenzilatlı birleşik 

biletler satılmağa hatlanacağı 

muhterem ahaliye ilan olunur. 

Bu biletler tramvayla şehrin 

her hangi bir mahallinden kesik
siz seferle Eminönü veya Sirkeci
ye, Demiryolu ile Sirkeciden Flor
yaya, (Küçük Çekmece) azimet 
ve Haylayf, büyük Plaj, Çekmece 
plajı ile Küçük plajdan birine gir 
mek ve demiryolu ile Sirkeciye 
ve Sirkeciden ayni araba içinde 
şebekenin her hangi bir mahalli
ne tramvayla avdet için muteber
dir. 

TARİFE 
Nakliye vergisi ve köprüler rüsumu 

dahil olduğu halde : 

Tramvayın her 
han,gi mevkii ve 
DemiryoLu 1 nci 
mevki 
Tramv.aym her 
han,gi mevkii ve 
Demiryolu 2 nci 
mevki 
Tramvayın her 
hangi mevkii ve 
Demiryolu 3 cü 
mevki 

Büyükkr 
için 
kuruş 
98,75 

80,75 

64,25 

4 ten 10 ya
şına kadar 

çocuklar 
kunuş 

50 

41 

33 

Bilet yukarıda İsimleri beyan o
lunan dört plajdan her hangi bi
rine girmeğe salahiyet verdiği 
gibi bu plajlar dahilindeki tek
mil tarifeler üzerinden o/o 20 ve 
Küçük Çekmecedeki İstasyon bü
fesinden % 10 tenzilata dahi sa
lahiyet verir. İfbu biletler Sirke
ciden geçen veya· · Eminönüne va
ran tramvay arabalarında biletçi
ler tarafından verilir. 

Ahali mezkfir biletleri tramvay 
hatları müntaha noktalarının bir 
çoğunda plantonlardan dahi te-
darik edebilirler. (5472) 

4428 

- Hastanız nasıl? 
- Hep öyle. 
- Biraz açık havaya çıkannız o-

nu. Hep evde, hep kapab. Doktorla
ra bakmayınız. Bazı tıbbi rejimle
rin insanı öldürebileceğine kanaat 
getirmişimdir. lştihası ııasıl? 

- Fena değil. Gerçi az yiyor am
ma. 

- Misafirleriniz kaçta gelecek? 
- Sekiz buçuğa doğru gelecek-

ler. Biraz piyano, keman, armonik. 
Müzik. te yapmak istiyoruz. Belki 
biraz eğlenir dedik. 

- Çok iyi, çok iyi. Yalnız dik
kat edilecek §ey müzisi .leriniz me
lankolik havalar çalm __ .. :ar. Çünkü 
bilir misiniz bu gibi hastalar için en 
tehlikeli şey melankolidir. 

- Ee.. lazım geldiği kadar dik
kat edeceğiz. Sen gelecek misin? 

- Akşama Hüsnülere yemeğe 
davetliyim. Eğer erken kurtulabilir
sem belki gelirim. 

- Belki değil muhakkak bekle· 
rim. 

- Gelıneğe çalışırnn. 
Ayrıldık. 
Ak§B.m saat sekiz. 
Misafirler gelmeğe başladılar. 
Saat dokuza kadar şöyle hoı be§. 

Tam dokuzda salonun kapısı açıldı. 
Hasta içeri girdi. Kimse ile konuş
madı. Piyanonun yanındaki sandal
yeye oturdu. Gözleri yerde halının 
kırmızı bir çiçeğine ili§ti ve gözlerini 
yarım saat kadar o kırmızı halı çi· 
çeğinden kurtaramadı . 

Salonda çıt yok. Fena. 
Şevket te geldi. Böylece bekledik. 

Hasta başını kaldırdı. Ve piyano
nun beyaz tu§larında parmaklan do· 
na kalmış olan Muhsine: 

- Bir ricam var dedi. Muhsin 
Ürperdi: 

- Buyurunuz!. 
- Çok eskidir amma. Severim. 

,.Lak dö Kom,, . LU.tfeder misiniz? 
- Hay hay. 
Muhsin döndü. Bize baktı. Biz do

nakalınıştık. Şevketin ihtarı kulak
larımda uğuldadı. ""Melankolik hava
lar hasta için fenadır.,, 

Ne aksi, ııe aksi. Lak dö kom. 
Bir Noktürndür. 

Muhsin durakladı. Fakat birden 
ne olursa olsun dedi ve çalm.ağa bat
ladı. 

Salonda çıt yok. Hazin bir göl 
havası. Şırıl şırıl. Piyanonun etra
fında serin bir rüzg&r yaptı~ inanır 
mısın adeta Ü§Ümeğe başladım. 

Salonda çıt yok. Fena. 
Hasta !!Özlerile halının o kır

mızı çiçeğini aradı ve göz bebekleri°
ni o çiçeğin tomurcuğuna sapladı. 
Öylece dinlediler. 

Tam parça bitmişti. içeri Şevket 
girdi ve odadaki havadan ürker gibi 
biraz irkildi. Fakat kendisini çabuk 
toparladı ve yıkıla yıkıla odanın or
tasına ilerledi ve kimseye selim ver .. 
meksizin ıslıkla bir Arjantin tangosu 
mırıldanarak, ellerile şen ve lauba- . 
li işaretler yaparak kendi kendine 
dans etmeğe başladı. 

Hepimiz hayret ediyorduk. 
Muhsin biraz evvel yaptığı hatayi 

tamir için olacak: 
- Ne o Şevket! dedi. Galiba sar

hoşsun . 
Şevket cevap bile vermeksizin: 
- Bana bir fokstrot. Diye bağır

dı. Ve kadınlardan birinin önünde 
sendeleye sendeleye doğruldu ve ga
yet laubali bir tavırla: 

- Hanımefendi bu fokstrotu bera
ber oynayacağız. 

Emrivalti Muhsin piyanoda der .. 
hal icrada gecikmedi. Hanım Şevke
ti reddetmedi. Ne~'eli bir fokstrot 
oynamağa batladılar. 

Ha•ta yerinden fırladı. Salondan 
dışarı çıktı. Ardından yetiştik. Fa
kat bahçedeki havuza kendini at
maktan onu kurtaramadık. Sır ıık .. 
lam odasına götürdük. Biraz maaaj. 
Hepsi bu. 

O, uyuya kaldı. 
Misafirlerin isticvaplarına ayrı 

ayrı cevap yetiştiriyordum. 
- Niçin böyledir? Ne oldu bu

na?. 
Hepsini topladım ve kısaca an .. 

!attım: 
- Hastamız gölgesinden muzta .. 

riptir. Nereye gitse kendini takip e· 
den ve asla pe§ini bırakmayan bu 
sırnaşık muakkipten müştekidir. Has· 
talığının teşhisi yok. Fakat ben o
na: "Gölge hastalığı,. diyorum. 

NiŞan-·----

Şehit yüzbaşı Kenan Beyin kerime
si ve arkadaşlanmızdan nihat ve Reşat 
Beyin teyzezadezi muallim Perihan Ha
nım ile ilk tedrisat müfettislerinden F ev
zi Beyin nişanlan Kadıkö:Yündeki Nihat 
Beyin hanesinde İcra kılınmıştır. Tara
feyne saadetler temenni ederiz. 

Jl(i[[iyct' 
Aırm umdesi " M l L L ı Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıjı 
6 

12 
" 

TürkiJ'e içia. 
L. K. 
4-
7 80 

14-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

c.ıen evrak ••rİ Terilmez.- Müddeti 
l'eçen nü.ahalar 10 kuruıtur.- Gazete 'I'• 

matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ· 
racaat edilir. Gu:etemiz ili.nların maı'u· 
liyetini kabul etm es. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy raıat merkezinden aldığımız 

maliımata nazaran bugün haya açık we
çecektir. 

14-7-933 tarihinde bava taz,.-iki 762 mi
limetre en fazla hararet 26 en az 22 de
rece .iJI. -

.... 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi · . 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyler 

Sigortaları halk için mfisait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranm1ktadıt. 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 4029 

FRANSIZCADAN ikmale 
Kalanlar ile Fransız mekteplerine devam edecek efendiler haıırl• 
mak Ü.zere Muallim ANJEL Efendinin Lisan tedriahanesin., mürac•' 

et.inler. Aylığı ehvendir. Eminönilnde Eminönli Hını .• (54551 
'" 

Maliye Vekaleti 
Teftiş Heyetinden: 

Maliye Müfettiş muavini iği için 2 Eylfil 933 tarihili' 
İmtihan açılacaktır. Muvaffak olanlardan yedisi, miiJılı. 
muavinliklere alınacaklardır. İmtihana girebilmek İÇi 
A - Memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılı e~f 
fı haiz olmak,-B- Kanunusani 933 te yirmi altı yaşına f 
miş veya otuz yaşını geçmemiş bulunmak, C - Mektebi ~ 
kiye veya Hukuk fakültesinden veya ali derecede bıı 
nan ticaret mektebinden veyahut ta bunlara mümasil ve a 
derecedeki ecnebi mekteplerin İn biriden mezun olmak şart 

İmtihana girmek istiyenler 1Ağustos933 tarihine~ 
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti reisliğine jJI 
da ile müracaat edeceklerdir. ltida ile birlikte şu vesik~ 
gönderilecektir. 1 - Nüfus tezkeresi, 2- Kendi el yaıı~ 
le yazılmış tercemei hal hülasasr, hususi ve resmi hizmetler 
ait vesikalar, 3 - Askerliklerini yaptıklarına veya t 
edildiklerine dair askerlik şubesinden verilmiş vesi 
4 - Mektep şahadetnaınesi veya mezuniyeti mutaz 
tasdikname " bütün bu evrakın Noterlikten tasdikli sureti 
gönderilebilir" 5- Hastalığı bulunmadığına ve yolcııl 
zahmetlerine dayanabileceğine dair hükfunet doktorlu" 
dan verilmit rapor" ikametgah adresi de bildirilecektir. '' 

Vekaletçe imtihana kabulleri tenrip edileni.er tahriri, 
şifahi olmak üzere iki imtihan geçireceklerdir. Tahriri .ı 
tihan Ankarada ve lstanbulda ve tahriride muvaffak olaJ' 
rın şifahi imtihanı Ankarada yapılacaktır. İmtihanlar 
ra ve İstanbulda Maliye Teftiş Heyeti dairelerinde 
cektir. 

İmtihan Programı : 
1 - MALİYE : A - Bütçe (ihzarı, tastiki, tatbiki 

kontrolu) Muhasebei Umumiye kanunu ahkamı, 
nazariyeleri, teklif usulleri, vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
düllü vergiler, veraset vergileri, istihlak üzerinden alman 
giler, Gümrük, İnhisarlar harçlar) Türkiyedeki vasıtalı ve 
sıtasız vergiler, C-Maliyemizin varidat ve muhasebe t~ 
latı, D - İstikraz nazariyesi, tahvil, amortisman, Türkiye 
yunu umumiy·esi, 2 - İKTİSAT : (İstihsal, tedavül, İJI 
sam ve istihlak bahisleri) 3 - MALI ve TİCARİ HES..-\ 
Faizi basit, faizi mürekkep, iskonto, faizli hesabı caril 
4 - HENDESE : Satıh ve hacım mesahaları, 5 - Tİ 
RET USULU DEFTERİSİ (Esaslı ve pratik malfu11 

6 - HUKUKU idare, Memur.in muhakematr kanunu, c 
muhake~eleri usulü kanununun tahkikat usullerine müt 
lik hükümlerile ceza kanununun memur suçlarına ait kıt 
kanunu medeni ve borclar kanunile ticaret kanunlarının ~ 
yeyi alakadar eden ahkamı, 7 - TÜRKİYENİN tabii, İ 
sadi coğrafyası ve mali tarihi hakkında malfunat, 8 -FR 
SIZCA (imla ve tercüme), 9 - Daktiloğrafi. (2918) 
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Maliye Vekaleti Tefti~ 
Heyetine alınacak tetkik memurları 

Maliye Vekaleti Teftiş Heyetind 
1 - Maliye Vekaleti Müfettişleri refakatinde çalıştıt 

mak Üzere bu sene yirmi tetkik memuru alınacaktır. Arş. 
lan evsaf ve şerait: 1 - Mülkiye, Hukuk Fakültesi veya 
sek Ticaret ilimleri mektepler inin birinden mezun olıxış 
2 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde sayılı ev' 
fı haiz bulunmak, 3 - Yirmi üç yaşından aşağr, yirmi se~ 
yaşından yukarı olmamak, 4 -- Maliye Vekaletince yaptı 
lacak tahki!Cat neticesinde ahlak ve seciye itibarile bir na!O 
sı bulunmadığı anlaşılmak, 

Yukarda yazılı yç mekt ehin mezunları imtihansız ' 
nacaktır. İstenilen evsafı haiz talipler yirmiyi tecavüı 
derse Fransızcadan imtihan yapılacak ve muvaffakiyet 
sına göre tayinleri icra edilecektir. . 

Bu suretle alınacak tetkik memurlarına (30) li 
maaş ve Müfettiş refakatinde dolaştıkları müddetçe (2 
kuruş ta ikamet yevmiyesi verilecektir. Tetkik memur! 
Müfettiş refakatinde iki senelik bir staj geçirdikten soJJ 
Maliye Mlif ettiş muavinliği İmtihanına kabul edilecelol'

1 
dir. İmtihanda muvaffak olanlar Müfettiş muavinliğirıe_f 
yin edilecekler, muvaffak olmıyanlar idareye almac~2". 
dır. 

Tetkik memurluğuna tayin edilmek istiyenler Ağut! 
933 iptidasına kadar Ankara da Maliye Teftiş heyeti re•: 
ğine istida ile müracaat edeceklerdir. İstidaya şu vesiJ<al.1 
bağlı olacaktır. 1 - Nüfus tezkeresi, 2 - Kendi el yazıl•!11 
yazılmış tercümei halhülasası, resmi ve hususi hizmetler•;ı 
ait vesikalar, 3 - Askerliklerini yaptıklarına veya tecil e 

1 

diklerine dair askerlik şubelerinden verilmiş vesi1''~ 
4 - Mektep şahadetnamesi veya mezuniyeti mutazatılıı1, 
tasdikname "bu vesikaların Noterlikten musaddak suretle 
verilebilir." 5- Doktor raporu. '( 

.~ 

İstenilen evsafı haiz görülenler 1 Eylfilde _!_azifeye4t1ıo1 3 olunacaktır. (2699) · 
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Konferans hala ruzname ı __ ç_o_c_u K __ ı 
Sesli, sözlü kitap 

tayı•n eder mahı•yettedı•r Fenni terakki ve tekamülün son 
haddine vasıl olunduğu devirde-
yiz. Sınai ve içtimai hayatta kul-

r B • !anılacak bin bir çeşit itler-
lf ay geçti, encümenler ancak, bazı me- den bir kısmı da makinelere yap-

Çocuğa dikkat 

ı tırılmaktadır. Sesli, sözlü film rad-

c;e eleri pamuk iplig" ine bag" lıyabildiler yo, gramofon yeni yeni icatlar ya- ı 
nmda adeta çocuk oyuncağı gibi 

8 . (Ba~· 1 inci sahifede) 1 sadi meseleerin yarısı encümenler· kalmaktadırlar. 
-;, b~r haftadır bu iki zümre arasın- ı dedir. Şimdi de Amerikada göz nuru 
tar,i't ınücadeledir gidiyor; Her iki Yalnız ikbsat komisyonunun iki ~- dökmeğe hacet kalmadan münde-
Iİbi b t. entı:Jka, biyle, ohatriikaiyon li encümeninin müzakerede devam recatım size kendi kendine bildi-
laıı eynemılel içtimalarda kullanı- edeceği anla11Imııtır. Bununla be· k b' k' · r ·ı 1 

la ler, •aaıtalara müracaat etmektedir· raber, İngiliz ve Amerikalıların ne rece ır ıtap ıma 1 1 e meşgu o-
yapıp yaparak meseleleri iatedikle- lunmaktadır. Mesela bu kitap 200 

Hepimiz gazetelerin vukuat 
sütunlarına bakbğımız zaman, bir 
iki satır içine sıkıştırılmış ne feci 
aları gözlerimizin önünde canlan
dırabiliriz. Bu vakalar içinde bizi 
alakadar eden en mühimleri val
delerin çocuklarına kar91 göster
dikleri kaıyıtsızlıktır. Fakat gaze
te onu iki satırla yazar: 

1 lip ~ıı.i ~eaelelerin müzakere edi- ri ıekilde halledecekleri, yani her veya 300 metrelik bir film olacak 
ıf Yece" Rılerınin müzakere edilemi- meselenin müzakeresine devamı te- ve onu muayyen bir makineden ge-

"Bet yaşında Hilmi altı metre
den dütmüt ve bir bacağı kırılmış 
tır." Yahut "Falan evin bahçesin
de Sadık isminde bir çocuk üstü 
açık kuyuya düşmüş ve boğul
muştur.'' 

' ' 
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bir :,,;. hakkındaki kararı verecek min edecekleri anlatılıyor. Bununla çirerek dinliyebileceğiz. 
ı ınerciler vardır. beraber, bu karan vermek, müzake- Acaba insanlar bunu nasıl karAı 
2 - I<onferana heyeti umwniyeai, re edilecek meseleleri halletmek de- )ıyacaklar •. Tahmin edildiğine gÖ-
3 - I<onferans reislik divanı, mek değildir. Bilikia ruznameyi ta· 

4 - I<oıniayonlar, yin mahiyetinde olan bu münakaıa re bu yeni ihtiradan en ziyade mek 

8- Te.Ji komisyonlar. ve mücadele müsbet bir neticeye teplerde, halk dershanelerinı;le, u-
•afta~ııların bazılarında Fransa ta- varmak ihtimallerini bü.bütün azalt- mumi mahallerde daha çok istifa-
lngi(ı ll1'ı ekseriyettedir. Bazılarına mrıtır. Bir devleti bir meseleyi mü- de edilebilecektir. 

Bütün bu kazalarda dikkataiz
liğin ve kayitsizliğin acaba bir 
mes'uliyeti yok mudur? ııu 11 ie~e ve Amerika hakimdir. Bu- zakereye icbar etmek baıka, müza- BUyUk adamlar 

•l•er çı\ her iki taraf ta kendi itine kere neticeoinde karan kabul etme- Bir çok valdeler, henüz tehli
keyi kavrıyacak kadar hisleri ve 
tecrübeleri tekamül etmemiş ço
cuklarının her dakika böyle tehli
keler geçirdiklerini akıllarına bile 
getitmezler. Çocukları tehlikeden 
uzaklaştırmak, büyüğe terettüp e
den büyük vazifelerden deiiil mi-

Yor, ;
11 k Olbiayona havaleye çalııı· meğe icbar etmek baıkadır. Düıü-

Aıııer~ at umumi heyette İngiliz ve nülmelidir ki Londrada daha hangi 
llÖre ~alılar ekseriyette olduklarına meseleleri müzakere edeceğiz safha-
Yetj '; t'ac Donald oıkııtıkça, bu he- amdayız. 
Yor, ç lllıaa davet edeceğini aöylü- Diğer taraftan Franaızlar, Lon-

P dra konferansının para istikrarına 
'Veıt]j~~nsızlar riyaset divanında kuv.. ait olan en ehemmiyetli meselesini 
ki de ı~er. Büro denilen bu heyette- Parise naklettiler. Altm miyarına 
&ilıe..: •~ler ıunlardır: Arjantin, in- bağlı olan memleketlerin devlet ban-
lo•ak • "'anada, Çin, Fransa, Çekos- kaları müdürleri Pariate toplanarak, 
h, J Ya, Almanya, Macaristan, ltal- bu paraların tutunınası için biribiri-
"•ç, .::ıı~a, Meksika, ispanya, Is- ne yardım etmeğe karar vermiıler-

~e erıka, Rusya, Holanda. dir. içtimada ltalya devlet bankası 
lngilt Çeıı gün konferansı Fransa ve müdürü de bulunmuştur. Almanya 
"Y•ra:•e ~araftarı olmak üzere ikiye devet bankası müdürü bulunmamak-
ler F araya müracaatta ıu devlet- la beraber, Almanyanın da buna 
dir: ~~a tarafını iltizam etmiıler- teırik ettirileceği aöyleniyor. Bu va-
•iataıı anya, Çekoslovakya, Maca- ziyette belki de tarihte ilk vak'a o-
l>aııy' F~ansa, ltalya, Holanda, Is- !arak bütün Avnıpa devletleri bir 
llilı.,: Dığ~r. devletlerden yedisi in, mesele hakkında anlaımıı olacaklar• 
lluaya, Ye .. ıitıhak etıniıler. Yalnız dır. Londra konferanaında herkea 
d, i r ın.,stenkif kalmıı ve Meksika soruyor: 
"•'n~ •ıtıada hulunmamııtır. Meksi- - Acaba bu, bir Avrupa ittihadı-
Y•ceğ~ Anıerikalılarla beraber yürü- run hatlangıcı mı? 
h•k ~ Rusyarun da Fransaya ilıi- Ahmet ŞÜKRÜ 
aleyhe e~e~i zannediliyor. Binaen
)İ(e k reısJık divanı ancak reisin re· 

ı:ı · ~rar "erebilir. 
lan •ger taraftan daha kalabalık o
"•tli"';'uıni heyette İngilizlerin kuv· 
li:l'e: d.,lcları muhakkaktır. Ve ma
nund O~isyonunun bir tali komİsyo• 
llıa, "ı araya müracaat edildiği za-
1 •• ıı ·ı · e ı, gı ızler 15 reye kartı 25 rey· 

~z.andılar. 
ll\Uza~•lik d~v.anı hangi meseleler~n 
ll\Uz ere edılıp hangı meselelerın 
~oır.~kere edilemiyeceğinin tayinini 
ril.~'Yon ve tali komisyonlara bı
~d~t ıştı. Bunlar birer birer içtima 
litti ek kararlarını verdiler. Hangi
"ıeı11 .ne karar verdiğini anlatabil· 

~ 1 • 
ı aıı.,,,1". b., komisyonları tekrar an-

i.'. 1 a'<ımdır. 
"" v~;la konferansın iki komisyo-

1 ...... 
2 :: !~tısadi komisyon, 
nu "•ali komisyon. 

•iııı •d~:ar~n .her biri de §U yolda tak
ı ltıııtır: 
(l\j}ktı•adi komisyon: 

tlıi \'e .
1 
Protectionnisme indirect'' is

taı,,lid' eıı ve kambiyo ve gümrük 
"'••d atı gibi doğrudan tahdidattan 
lo(j k a tahdidat ile alakadar olan 

(b )0ıniayon. 
ı,İr .. istihsal ile istihlak arasında 
k ll>uvaz · · 1 ı· o~ ene temınıne ça ı§an ta ı 

'Yoıı 
~ (c) "P~ı·t · C . 1 " ' • ~lil ı ıque ommercıa e ısmı 
•Uı. en ve kontenjantınan ve ırüm
~ollıi •eaiınlerile alakadar olan tali 

(djYoıı. 
Suı,•id Soua - Commission sur lea 
taraf, •• namı verilen ve hükumetler 
~ara ndan vapur §irketlerine verilen 
ll Ve S • d • al"k aır ouretle yapılan yar nn 

ıı,: adar olan tali komisyon. 
lali k '•at komisyonunun bu dört 
tiai tl\

0 tnisyonundan birincisi ve ikin .. 
fokla kailerine devam etmeğe itti
t'ilr re· prar vermişlerdi r. Ve bu ka• 
·~ilııı;'' ,'k divanı tarafından hsdik 
llııa,.0:~•r.. Üçüncü ve dördüncü ko
•ar "e ·t ıhtilaf çıkmııtır. Ve bir ka
b'•ıtı~' <>ınerniştir, Şimdi ihtilafları 
lt et"t ~ bir r apor hazırlamak için 

•ııciiıııc"nıen intihap edilıniıt\r, Bu 
te"di en,d raporunu reislik divanına 
lıuıı ~" ecektiT. lktısadi komi•yo-

.....,,esa.· • b 
1'.taı· '"' u çığırdadır. 

~a iki : ~oınisyona gelince; bunun 
"ıııdur-alı komisyonu olduğu ma
~ . 
(aJ~M"}i komisyon, 

nacak tıı~lı vaziyetin ıslahı için alı
(!,) ~ tıs!acel tedbirler, 

11ac,ı, d alı vaziyetin ıslahı için alı-
" Bu.,1 ailbi tedbirler. 

lllltıkii t.rdan birincisi geçen cuma 
1~1i ko~~Un münaka§aya sahne olan 
~Yl•dikt18Y0ndur. 26 hatip nutuk 
b ~.ltı • ., en ve araya müracaat edil-
"tiiıı •oııra 15 reye kar§ı 25 reyle 

•aı, •er~e•~lelerin müzakeresine ka
~ iki.,' ?>ııti. 
it~ iç;11 ~;• Yani, mali vaziyetin ısla
~~ ed.,.. ıtıac!'k daimi tedbirleri tl't
... lisait h · talı encümen, ileride ve 
•ltı ' lt 
-ı 111 i•tik zamanda para kıyınetle-

htı.ıl\ ral'uıa ve istikrar için de 
~'llıiı b~~s oarak kabulüne karar 

t\tıtıı'' unuyor. Fakat "müsait za· 
llJed·· ııe zam ld • ·h d·ı &t lgi gibi an o ugu tasrı e ı . 
l lıa kend. ! her memleket te para
• •••beaı:· ıstediği kıymeti vermek

lı a .. k ır. 
~~. devı:~;: htakyidattan sonra bu, 
1 ·Ilı lı;, k er zaman kabul ede-
ır;., . arardır F k F I,· cı ta(• k . · a at ransızlar 

);elerini ~ki:n:ıısyondaki siyasi ta
İg(~l:ııak ist d .cı tali komisyonda da 
ı l\k etrı e ıler. Ve i§\eri o derece 
qaıı . ı er k . ı · 
te, . llıl•riııj ~- ma ı meselelerden 
, Yııı · . 11 ınuzak d'I • · · ili 1.. ıçıı:ı h ,.. . ere e J ecegını 

lt;ı. "~•ın gew"•• bır enciime11 intiha· 
lldo. lbal' 1

• llınaenaleyh bu da-
ı e . 

Galatasaray 
Fenerbahçe 
Atletizm maçı 

(Başı 1 inci sahifede) 
lün atletleri baılarında kaptanları oldu
ğu halde bir resmigeçit yaptdar ve sa
hanın ortasında birbirlerini ve halkı se
lamladıktan sonra kendi yerlerine gitti
ler. 

Bunu müteakip bayramın birinci 
koşusu olan 110 metre manialı ko~u ya
pıldı. 

Oldukça heyecanlı olan bu yanşta 
renerbahçeli Faik rakiplerinden çok ev 
vel !!'eldi ve birinci bitirdi. Ancak koıu 
esnasında iki tane mania devirdiği için 

16,4/ 5 olan zamanı sayılmadı ve ikincinin 
müddeti ilan edildi: 17,5/ 10 

ikinci koıu 100 metre sürat koşusu 
idi. Galatasarayın en kuvvetli elemanı 
olan Seınih'in bu ko~uda olmaması Ga
latasaray için büyük ıansızlıktı. 

Maamafih gene bu koşuda rol alabi
lecek atletleri vp,-dı. 

N elice biTincİ F enerbahçeden Hilmi 
Galatasaraydan Turhan ve Ahmet ikin
ci ve ücüncü geldiler: Zaman.11,5/ lOdir 
Yükıek atlamada e:ene Galatasarayın 

en iyi elemanı olan Haydardan mah
rumdu. 

Neticede 1.70 atlıyarak Cihat birinci Ga 
latasaraydan Selim. ikinci Fenerbahçe
den Necdet ücüncü oldular. 

Bunu müt;;..kip 800 metre yapıldı. 
Bu mesafede F enerbahçe çok iyi bir va
ziyette idi. Nitekim birinciliği Ziya, i
kinciliği de Nejat kazanmak suretiyle 
bunu gösterdiler. 

Gülle atmada bugün Türkiyenin en 
iyi !!'Üllecisine malik olmak dolayısile 
avantaj F enerbahçe di. Birinciliği Ateş 
İbrahim 12 metre 41 olmak suretile 
kazandı. ikinci Galatasaraydan Niyazi, 
ücüncülüğü Fnerden Tevfik kazandı. 

· 200 metre sürat koşusunda Cezmi 
iyi bir koşu yaptı ve 23,9/ 10 bu mesa
feyi bitinneği muvaffak oldu. ikinci ve 
üçüncü Hilmi ile Sadıktır. Bu koşuda 
Fener bahçe yalnız ikincilik kazanınış
tır. 

Tekadmı. Bu m\lsabakada kıymetli 
atletimiz Tevfik bize yeni bir Türkiye 
rekoru ~.aha kazandırdı. ikinci atlayışın 
da gayet İyi bir bel hareketile 6. 72 met
rosu a~tı. ikinciliği Galatasaraydan 
Selim, üçüncülüğü de Fenerden Ziya al 
dılar. 

Bundan son..,. 1500 metre yapıldı. 
Bu ko~unun Besim tarafından kazanılaca 
ğına hemen herk~s müttefik idi. Nite
kim öyle oldu ve Besim birinci, Fethi 
ikinci, Fenerden Manol ür.üncü geldiler. 
Zaman 4.33,2/ 10 dir. 

Cirit atınada !.irinci Selim, ikinci Fe 
nerden Fethi, ü~üncü Galataaaraydan 
Mumtaz oldular. Mesafe: 44 m. 30 dır. 

400 metre sürat müsabakası çok he
yecanlı oldu ve Galatasaraydan Saıni 
birinciliği, gene galatasaraydan Cezmi 
ikinciliği,, F enerbahçeden Cemal üçün
cülüğü kazandılar. Zaman: 53,6/ 10 dir. 

Sırıkla irtifa atlamada birinciliği 
Fethi (G.S), ikinciliği Cihat (F.S), 
üçüncülüğü Selim ( G.S) kazandılar. 
irtifa 3. 10 metredir. • 

Küçükler arasında 50 metre sür' -
at yarışında birinciliği, Osman ikinci
liği; Rauf: üçüncülüğü; Faruk kazan· 
dılar. Zaman 5 9/ 10 dır. 
. 400 m. manialı koşuda Fenerden 
Ziya birinci, Galatasaraydan Sami 
ikinci, ve Taha üçüncü geldHer. Ne
ticed e , G a latasaray 52 puvana karşı 
56 puvan kazanarak galip gedi. Ma
amafih bu müsabakada Fenerbahçe
liler büyük muvaffakİyitler göstermiş
lerdi. Ancak Fen erli le" müsabakaların 
birinciliklerini alr1ıla,, Ötekiler de ikin

ç"lüklerini topladık· 

Edison 
Meşhur muhteri Amerikalı Edi

son 7 fubat 1847 de doğdu ve 84 
yafında, 18 birinci tetrin 1931 de 
laboratuvarının bulunduğu W est 
Orange (New - Yersey) da vefat 
etti. 
Yarım asırdan beri Edison'un 

namı bilhassa müteşehhip lamba 
ve fonoğrafın icadı sayesinde bü
tün dünyaya yayılmıştır. Bu sebep
le uzun mesai hayatının batlıca 
merhalelerini burada kısaca hatır
latmayı bir vazife addediyoruz: 

Edison çok mütevazı bir vazi
yette yetişmiştir; on dört yaşında 
mektepten çıkarak büyük Trunk 
Railroad trenlerinde memur olmuş
tur. Biraz sonra febekeye ait ha
vadisler veren bir gazete neşrine 
başlıyarak bunu yolculara satmak 
suretile kendine yeni yeni varidat 
membaları yaratmıştır. Bu gazete- • 
nin hem muharriri hem tabii biz
zat kendisi idi. Daha sonra bir 
telgraf merkezine girmittir, bura- .. , ı I f 
da yaratıcı zekası duplex olarak ı.1 , I 
telgraf ke•idesi için bir tertibat ta-

.,. . . ''" savvur etmeğe ve bu suretle telg- 1 f t ~ .. , • 
raf devresi kabiliyetini iki misline f t • t• 
çıkarmağa muvaffak olmuştur. f t t • 

Edison faaliyetini bir kaç sene f f e • • , 
Newark (New - Yersey) ta tesis • f f · 0 11 · ettiği fabrikada imal olunan telg- • t f • • ı 
raf cihazlarının tekemmülüne has- 1 • 4 • ı, 

Hl t • reylemiştir. Otuz yaşında, bu sa- I , e 'fi 
hadaki keşiflerile servet kazana- t ı: 11 o I 
rak Menlo Park'taki laboratuvarı- ı ı ı i I e ıt 
nı vücuda getirmiştir ki burası en I t C. 
tanınmış ihtiralarının meydana t 1 t I 1 111 ı' 1 geldiği yerdir. Kömür saplı mikro-

1
1 t_ •• fi~ 

fon, o zaman yeni ke,folunan Beil f t I f 
telefonunun esasından ıslahı, son- I 6 İ lı I r fi\ 
ra balmumu silindirle fonoğraf ve 1 • 1 .. 

1 1 1 I ifJI "' onun e zem o an tamam ayıcısı za- t 
1 

f 
yıf sadalan arttırmağa mahsus me- 1. ı ı 
gafon. Bugünün en müteammim ' •· -
modelinden bazı cihetlerde olduk Benekli kumaştan zarif bir rop 
ça aşağı kalmasına rağmen ticari 
sahada revaç temin edebilir bir dir? Açık itiraf: Çocuklarımıza 
fonoğraf icadı ona uzun çalışma- lüzumu kadar göz kulak olmayo
lara malolmuştur. Müteakıp sene- ruz. 
lerini işgal eden müteşehhip lam- Gerçi çocuğu her şeyden korku 
ha meselesi de ayrıdır. Evvela hiç tarak yetiştirmek te doğru değil
bir semere elde etmeksizin platin dir. Fakat bunun da bir haddi var 
hayıtları sonra pamuk hayıtları dır. Çocukları kendi hallerinde 
tecrübe etmiş, bazı Hint kamışı bırakmakla beraber, kendilerini 
liflerini düşünmüş ve nihayet ko- göz önünden uzak bulundurma-
laylıkla kullanılmağa müsait bir mak lazımdır. 
dayanıklıkta olan helezoni hayıtlı 
lambaları tertip etmiştir. 

Elektrik tevzi şebekeleri başlıca 
hedefi ekseriya tenvirat olan par
lak inkişafını Edison lambasına 
borçludur. Bu lamba yerini par
laklığı daha fazla olan madeni ha
yıtlı lambaya devredeli 25 seneden. 
fazla değildir. Bu itibarla muhte
lif elektrik şirketler New • Y ork'
ta olduğu gibi Paris'te de onun na 
mına tesekkül ettiler. 

Ediso~'un en dikkate şayan ihti
ralarından biri de Plante'nin keş
fettiği çok eski modelde kurşun a
kümülatöre ciddi bir rekabet ya
pan demir - nikel kalevi akümüla
törün vücuda getirilmesidir. 

Edison, 1890 a doğru umumi
yetle optik sahada, Marcy ve sair 
alimlerinkilerle birlikte sinema
toğrafın müjdecisi sayılan cihaz
larla meşgul olmuttu. Sinematoğ
rafm tam sınai şekilde tahakkuku 
Lumiere kardeşlerin eseridir. 

Biz burada idealist ve vaznsan'
at Amerika alimlerinin en dikka
te şayan olanlarından biri olarak 
kalacak olan Edison'un Orang'da
ki laboratuvarında yaptığı diger 
bir çok araştırmaları ancak zikre
debiliriz. Ölümü bütün dünyada 
büyük bir teessür husule getirmiş
tir. Zira, belki Pasteur müstesna, 

••••u•e•o•••••••••••••••••••••••u••••~••••••••••••••U•••., 

ları İçindir ki, pu van adetlerini yüksel
tebil diler. 

Fakat bu mağlubiyet ne de olsa bir 
kazançtır ve istikbal için çok şey vadet
mcl<tedir. Her iki takmu da tebrik ede
riz 

Ve çocuğun etrafında bidayet
te nekadar ehemmiyetsiz de gö
rünse, tehlike olabilecek ne varsa 
kaldırmalı ve kaldırılamıyacak gi 
bi tehlikeli yerlerden de uzaklaş
malıdır. Şimdi de tatil zamanın
dayız. Çocuklar eğlencelerine da
lacaklar, daha iyi eğlenebilmek i
çin mümkün olduğu kadar göz Ö· 

nünden kaçmağa çalışacaklardır. 
Onun için dikkati bir an elden hı 
rakmamalı. Çocuk ne kadar kü
çükse, dikkat o nisbette fazla ol
malıdır. Kesen, batan, yakan, ze
hirleyen, kırılıp kesebilen şeyler
de bir felaketin saklı olduğunu 
söylemeğe bile lüzum yok. 

Onun için hükmünüzle tehlike 
li gördüğünüz yerlerden çocuğu
nuzu uzaklaştınnız. Ancak ondan 
sonradır ki, çocuğu kendi haline 
bırakabilirsiniz. Yalnız nasihat 
kafi değildir, hatta çok kereler 
faydası bile yoktur. Çünkü küçük
ler nasihatlere öyle pek kulak ver 
mezler. Onun için basiretli bu
lunmak nasihat vermekten daha 
hayırlıdır. 

bu kadar uzun seneler herkesle 
ünsiyet etmiş başka bir alim ismi 
bulunamaz. Onun için Birleşik • 
Amerika Cümhurreisi cenaze ala
yında bulunmayı bir vazife addet
miş ve en yüksek şahsiyetler aile
sine taziyetnameler göndermişler 
dir. 

Riyaziyundan hikmetşinas Eins
tein, ona hürmetlerini şu suretle 
ızhar eylemiştir: "Kudretli ve yo-

Farelerden 
Kurtulmak için 
Evlerde fare yaşatmamak 

çareleri 
Evlerde, mağazalarda farelerin 

şerrinden kurtulmak için bir mik
tar Patfosfore kullanmak kafidir. 
Kapan ve kedilerin büsbütün or
tadan kaldırmadığı bu muzır hay
vanları Patfosfore sayesinde kısa 'ı 
bir müddet içinde imha edebilirai
nız. 

Her eczahaneden alabileceği
niz on, on beş kuruşluk bu zehir 
üzerine peynir parçalarını sürü
nüz. Ve bunları farelerin çıktıkla
rı deliklere akşamdan yerlettiri
niz. Fakat bu zehri evinizde kul
landığınız zaman etrafta açık içe
cek ve yiyecek gibi şeyler bulunan 

· kapları itina ile kapamağı ihmal 
etmeyin. Çünkü zehirli maddeyi 
yiyen farenin ölmeden evvel açık 
kaplar üstünden geçmeleri ihtima
li vardır. Fare bu zehirli peyniri 
yedikten sonra uzun müddet yafı
yaı;naz, derhal ölür, Bu sayede e
viniz fare belasından kurtulmut 
oluı·. 

Bir hayvanat mütehassısı fare
ler üzerinde Patfosfore'nin tesir
lerini şu suretle anlatıyor: 

"Fareler toplu ya9arlar. Arala
rında sari bir hastalık veyahut 
Patfosfore denilen ilaçla zehirle
nerek ölenler görülürse, diğer fa
reler civar evlere ve hatta diğer 
mahallelere hicret ederler • ., 

Y alııu: bu ilacı eviniz deki kedi 
vesair hayvanların yememesine 
dikkat etmek lazımdır. 

Saç düzeltme 
Kadın saçı bugün adeta elbise 

ve mantolarla birlikte teklini ve 
hatta rengini değiştirmektedir. 

Avpada bir çok kadınlar elbisele
rinin renklerine göre, saçlarını bo 
yamaktadırlar. Haydi bu boyama 
meselesini fuzuli bir heves adde
delim. Fakat düzeltme meselesin
de hanımlarımızın yerden göğe 

kadar hakları var. Çünkü her de
fasında elbiselerine ve yüzlerine 
göre en iyi giden tarzı aramaları 
lazımdır. Mesela yandan veya ar
kadan ayrılarak yapılmış ondilaıı
yonlar günün en son saç düzeltme 
şekilleridir. 

Bu çefit saç tuvaletlerinde dal
galı hatlar sağ taraftadır. Bütün 
bu saçlar geniş tekilde ondilasyon 
yapılarak geriye atılmıt ve ense 
üzerinde halkalar tarzında toplan 
mıştır. Sol yanak üzerindeki kısım 
)arda hafif şekilde ondilasyon ya-
pılmıştır. · 

r ahta silmek için kolaylık 

- . 
Ev itlerinin en gücü denilebilir 

ki tahta silmektir. Tahta silerken 
ekseriya diz üstü iki kat çalışmak 
mecburiyeti vardır. Bu suretle el
biseleriniz de harap olur. Bunun 
önüne geçmek için resimde görül
düğü gibi dört ufak tekerlekli a
raba gibi bir teY kullanmak işini
zi yarıyarıya kolaylaştırır, elbise
lerinizi parçalanmaktan kurtarır. 

rulmaz Edison yaratıcı dimağlar
dan biri idi ki biz mevcudiyeti şim
di onlarsız anlamamız mümkün 
değildir. Kudretli şahsiyeti bir çok 
nesiller gençliğin tefekküründe 
yaşıyacaktır.,, 

Bununla beraber Edison'un de
hası yeni görüşlerle henüz ellen
memiştir. O kendini her şeyden ev 
vel müdebbir, iyi düşünür müteem
mil ve sebatkar gösterdi. Esasen 
mes'ut kudretini çok değişik işlere 
tatbik etmişti. Onun içindir ki bir 
çok keşiflerini himaye için aldığı 
imtiyazların adedini kat'i surette 
beyan etmek müsküldür. 

ı 

... 
Sineklere karşı 
Yalnız çocuklarımızın değil, 

kendimizin de, bütün evin sıhhati 
namına sineklerle mücadeleyi bir 
vazife bilmeliyiz. Temiz bir evde 
sineğin yeri yoktur. Her ev sinekle 
mücadeleyi ayni hevasle kabul et
se, çocuklarımız hastalıktan ve ö
lümden kurtuluruz. Bu pis mahlul 
lar yalmz izaçlarile kalsalar gen~ 

Bir Sinek bacağmın büyültül
müş hali 

iyi, fakat her biri en tehlikeli sey
yar mikrop hazineleridir. 

Y almz nahot değil, hatta $OD de· 
rece tehlikelidirler. Zira teaffün 
etmit maddeleri yemek için büyük 
iştiha gösterirler. 

Bu ufunetli maddelerde karınla
rını doyurduktan sonra, mesela u
uymakta olan bir bebeğin yanağı
na konarlar, yahut şeker hokkası
nın içine girerler. Ekmeğin, etin 
üzerinde dolaşırlar. 

Bu suretle ufunetli maddelerden 
bacaklarına aldıkları müvellidil
maraz bakterileri başka yerlere ta· 
şılrar. Mikropların hayatiyetleri 
pek kuvvetli olduğu için, hazan 
sineğin cihazıhazmiyesine de gi. 
rerler ve orada da yıqarlar, ürer
ler. Sinek bacaklannın ne kadar 
tehlikeli olduğu~u anlatmak için 
ne söylense gene azdır. Pislik olan 
yerlerden tutulmu9 bir sineğin ü
zerinde 500 milyon bakteri bulun
muttur. Bir batkasında 100 mil
yar •. tifolu bir adamın evinde bu
lunan bir sineğin üzerindeki tifo 
basillerinin günlerce yaşadığı gö
rülmüştür. 

Bu sebepten Amerika ve lngil
terede sineklere karşı umumi bir 
mücadele açılmıfbr. 

insanlar için bu kadar tehlikeli 
olan bu küçük mahlukun ne kadar 
süratle ürediğini bilmek, havsala
yı durdurmağa kafidir. dişi sinek
ler yumurtalarını daha ziyade ufu. 
net halindeki maddeler üzerinde, 
bilhassa gübrede bırakırlar. On iki 
saat kadar sonra yumurtalar açı
lır, beyaz ve bacaksız serfeler çı
kar. Dört bet gün sonra vasatile
şirler, yeni şifre haline girerler, 
üç gün sonra da kanatlaşıp üçar
lar. 

Yapılan tetkikattan çıkan neti· 
ce şudur: Bir sineğin ;az mevsi
minde kırk ila altllllf günde 600 
yumurta bıraktığı görülmüştür. 
Her yeni sinek için asgari 100 yu
murta bırakmak kabiliyeti düşü· 
nülse ve yumurtanın inki9af ede
rek yeni sinekler çıkarması için on 
sekiz gün kabul edilse 1 mayıstan 
30 eylüle kadar bir tek sineğin 4 
trilyon sinek yapacağını görürüz 
ki, küreiarzda yaşayan insanlar
dan bir milyon defa daha fazladır. 
Bereket versin ki, sineklerin de 
kendilerine göre felaketleri var
dır. Sinekle mücadele için bilhassa 
tenasülünün önüne geçmek lazım
dır. Evvela. yiyecekleri sineklerin 
tasallütundan muhafaza etmek e
saslı bir şarttır. Aç sineğin üremek 
kabiliyeti de o nisbette azalır. 

Evdeki sinekleri öldürmek için 
şöyle bir usul var: 

Yüzde 65 su, yüzde yirmi süt, 
yüzde on beş formül sinegı hem 
~eker, hem öldürür. 

ipek çorabı kim icat etti? 
Kadınlarda İpek çorap modası

nı kim çıkarmıştır? .. Bu mesele 
hakkında uzun uzun tetkikat ya
pan Fransız tarihçileri nihayet me
seleyi halletmişlerdir. Bu tetkikat· 
tan anlaşıldığına göre İpek çora
bın mucidi Fransız Kraliçesi Cate
rine de Medicis tir. Kralicenin ko
cası ikinci Hanri, kız kardeşi Mar· 
geritanın 1579 senesinde Savva 
Dükasile izdivacı münasebetile ka 
rnuna o zamana kadar kadınlar
dan kimsenin giymediği böyle İ· 
pek bir çorap hediye etmiştir. 

Caterine de Medicis ipek çorap
tan maada kadınların at üstünde 
erkekler gibi değil, bacaklarını 
yan koyarak oturmalan modası
nın mucididir. Maamafih bazı ta
rihçiler bu adetin Kraliçe t!en ev· 
vel de İtalyada mevcut ol .:uğ11nu 
yazmaktadırlar. 
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Son zelzele 
Çankırı muhabirimizin 

verdiği tafsilat 
ÇANKIRI (Milliyet) - Dün lo

.ıa telırafla bildirdifün aelzelenin 
lafıilib tudur: 

Han çok ulocı Ye bun.altıcı, ria
ıirua, ufuklarda bulutlar hafif Wr 
are yapllllf. Saat 14.34. Herlııeahı. 
i n pü ile metıul olduju bir u

nda blnlen, oialtu içinde hafif bir 
· nmb ile b..,layarak fiddetli aad.-· 
meler haul oldu •• bu aademeler al
b aaniye kadar devam etli. Bundan 
aonra tehJrde yıkılan duvar Ye ha· 
calarm tozlan har bU'ah lr.aplach. 
Biltün çocuk, Jı:adm, erlııek aokalda
ra fırl-.ch. Memurlar dairelerden eT• 

)erine Jı:ottular. "1'alıJı:Jar, caddeler, 
korkulu va endifali imanların bir 
taraftan bir tarafa harekotlerila c:aıl
landı. 

Çanları mıntakauıun 'felaeleleıi 
:çoktur. Herk-.in anchlı Jt3 ile 343 
:aelzeleleri de ayni mevıimde olmut· 
tur. 

Bu zelaelenln tiddeti onlardan 
çok oldulu oöylenmekta, ıörülen ha· 
sarat ta hunu tekit etmektedir. 

Halal'ata ıelinc:e: Nilfıuça bir za
rar yoktur. 

Ancak bir adam aokaia fırlar
ken, duvar üaerine 'iiaJı:ınıı, - Jı:a. 
burgalan kmlnuf, haa\a•eye nalde
dllmiıtir. Bundan baıka yine bir 90-
eukla bir ihtiyarın b&flll& kiremit 
dll§1Diittilr. 

Eıyaça baaar çoktur. Sıvalan ba
calan yıkılmayan .,., kaJmadıiı ıibi 
raflarda çaaaklan, maaada limbala
n kınlan a...!er ele çoktur. Eczanede 
kmlmadık ılıe Jı:almamqbr. 

Blr çok ticarethane ...Jtriıılerinde 
haaar Tardır. 

lzmitte imar hareketleri 
lı:MlT, {Milliyet) - Buaünler 

de Umit'te, ııöze çarpan hummah 
bir imar faaliyeti var. Caddelerde, 
mahalle aralarında, çarfılarda her . 
gün, yeni yeni binaların yükaeldi
tini, yer yer bir. çok evlerin bo
yandığmı, tanıir edildiğini aördük 
çe, fehrin eıki, ıilik manzaruı ya 
vat yavq, güzelletir gibi oluyor. • 

Belediye reisi Kemal Bey, lz
mit'te ıelip ııesen belediye reisle 
rinin en talilisidir. Genç reiaimisin 
~üyük bir muvaffakiyetle ııetirt
dip "Pqa suyu" nun aürül giirül 
akbimı gördükçe, ııölıü

möz derin bir rururla kabanyor, 
bütün tehirli sonsuz bir sevinç i
çinde... Y alon görüyoruz ki, açı
lan au yolları, kapanıp yapddık
tan sonra yer yer çekiyor, bazı yer 
leri tekileiz, inti:ııamaız, battan lllT 
ma oluyor. Bu, çöken, üstünkörü 
yapılan yolların, Beledlyemisin 
dikkatli ııö:ıılerlnden kaçmıyacafı 
m bilmekle beraber, hatırlatmak
tan da kendiıııhıi alamadık .. 

--o-

Kayseride yerli mallar 
KAYSERi, 14. A. A. - Kay"" 

ri Halkevinin hazırladıjı yerli 
mallar sergisi bugün Kayseri me
buslan ve kalabalık bir halk küt
lesi huzurunda açdmıtbr. Sergi
de Kayseride yapdan nefis JD&i. 
lar ve bilhuaa haltlar dikkat ce~ 
betmektedir. Bunlar arasında Or
güp haWan çok beyenilmittir. 

4 nüfuslu aile için 25 lira 
MERZiFON, - Burada her teY 

günden güne ucuzlamaktadır. 
Keçi etinin okkası 15, koyun 't'e 
kuzu 20, tereyağı 35-40 lnıruttur. 
Canlı" kuzular 30-35 kunıta satıl-
maki:adır. -

Burada dört nüfuslu bir aile ev 
kirası da dahil olduğu halde ayda 
25 lira sarfederae müreffehen 
geçinebilir. 

Milllyet'in romanı: 19 

Yazan: ANITA LOOS. 

oynasm da kendi de o dramdan ufa
cık bir rol alsın diye bekler durur
muf. 

Cbarlie Breene'in doıtu olan ban
ıer Dorothy'nin Revüde prova ettiii 
ni iti dince küçük dilini yutmUf. Fa
kat hayreti ıeçince, Dorothy'nin ne 
de oba ıüzel bir kızcağız olduğunu 
teslim etmİ§. 

Bu müddet zarfında Dorothy bak 
kmda verilen bu hükmün iaabetini 
her gün .daha kuvvetle İlbat ediyor
muı. Çünkü kıyafetinde bir acayiplik 
olduğunu nihayet kendiıi de anlamı§. 
Yalancı elmaslarla kırmızı saten el· 
biscden vazgeçmif. 6 mcı Caddeden 
nefis bir tuvalet almıt ve neticede o 
da diğer Revü kızlarının eti olup or· 

MEMLEKET 
HAi ERLE 

1 Çankırıda sıtma 
1 300 dönümlük F eslikan 

bataklıi'ı kurutuluyor 

:Ankara mıntaka atma mücade
le reüi Talat, mülıenJi. Sabri ve 
Çankın atma rem ile beraber 

ÇANKIRI, {Milliyet) - Şehri· 
mizde sıtmanın kesif bir halde gö
rüldiiifü qıkar bir hakikattır. Bir 
kaç sene evvel gelen "Sıtma Mü
c;adele Heyeti,, mütemadi bir faa
li:petle çahfb. Gerek merkezde ıe
rekse kö7lerinde mühim mıkdar
da geoit dajınık, kan tedavisi v.a. 
tatbikat auretile bir çalıtma gös
tennittir. 

- Çankırmın "Fealikin bataklı 
iı meınlekete kırk elli aenedenbe
ri utma qdamıt bulunmakta iken 
Sıtma Mücadele Heyeti bu batak
lıtı kurutmak için tetkikatını çok
tanberi ikmal etmit 300 dönüm l· 
olan bu arazinin kurutulması hu
susunda bilhassa Vali Hazım Bey 
ile belediyenin ıösterdikleri ala
ka ve Çankırıların gayreti ile te
min edlhnittir. 1813 kiti bu husus
ta veki.lete ayrıC4 tahsisat koy
durmuttur. Bataklığın kurutulma
sına 90k ehemmiyet vermekteyir i
ki ay aoıtnl kurutulmut olacağı 
Dl zannediyoruz. 

Halkavi köycllleri 
ÇAYCUMA, 14. A. A.- Zon

guldak Halkm'nin köycüler ve 
içtimai yardım tubeleri azumdan 
bet kitilik bir heyet 85 kilometre 
mesafede perfembeye gittiler. Per 
..,mbe puar yeri olduğundan köy 
!erden ve hatta civar vilayetlerden 
ıelen ve çok kalabalık olan bu 
yerde, heyet arasındaki doktorlar 
160 köylü hastayi muayene etmit 
ler ve mecanen il&ç Yermişlerdir. 
Bu heyet seyahatı esnasında yol 
üıtündeki yedi sekiz köyde berabe 
rinde götürdü#ü türk bayrağını 
çektirdi. Bayrak ve yurt sevgisin i
zah etti. Köylüler bu yardım ve te 
mastan çok memnundurlar. 

Bir şaki itlAf edildi 
ERZiNCAN, 9. - Kemah jan

darma bölüğüne vaki ilıbar üzeri 
ne bir müfreze {Urfat) köyünde 
dolatmakta olan bir çeteyi takip 
ebnİf, yapılan tiddetli müsademe
ler neticeıinde bqmdan ağır bir 
aurette yara alan reisleri elindeki 
kırk fitek Ye sililıile derdest e
dihnittir. 

Yapdan tahki~a mecruh ta· 
kinin Ovacığın (Diyunk) köyün
den A!ik oğlu ~pğı atiret reisi 
kuru Yusuf oğlu firari Aydın bi
raderi Muatafa olduğu anlqılmıt 
tır. Mecruh ,.ki Erzincana nakle 
dilirken aldığı yaradan müteeasi
ren yolda ölmiiftür. 

Taa.me: Kamran Şerif 

O :ııaman Charlie Breene'in ahba
bı olan banıer Kalifomia'da Cbarlie 
Breene'e telgraf çekerek: 

- Dorothy'yi Revüye soktum! ... 
Diye bötıürlenmeie baılamıt-

Fakat telıraf Cbarlie Breene'i .... 
mamıf. Ona §U müstehzi telgrafla ce 
vep vermiı: 

'"Traf iatemez. Hakkelinaaf IÖY• 
leyin! Onu bulan ben değil miyim?" 

İmza 
Char/ie BREENE 

Bunun Üzerine Char1ie Breene her 
ıün Dorothy'ye telgraflar yağdırma
ğa baılamıf. Onu bulup meydana çı
kardığından dolayı kendi kendini na-

lzmitte spor ku1Upl8ri 
IZMIT {Milliyet) - Şehrimiz 

de iki Spor klübü vardır. ittihat ı 
spor ve idman yurdu. ittihat apor 
klübü 328 senesinde, Kocaeli, id
man Yurdu namı ile tetekkül et
tikten soma bu haTalide sporun ya 
yılması için uzun seneler çahtmıt, 
924 senesinde Gençler birliii klü 
bü ile birleterek, ittihat spor is
mini tqımıya bqlamıt, futbol mın 
takasının te,ekkülünden aonrada 3 
defa Kocaeli .-mpiyonu ohnUf

Soğuksuda elektrik 

tur. 
' Bundan bafka Güret ve bisik-

let, Türkiye mibabak:alarmda i
kinci ıelen ittihat spor, 927 O
limpiyadı bisiklet fı:otularma Tür
kiye namına ittirak eden klübler 
arasındadır. 

lzmitin bu eski gençlik tetekkü ı 
lü, sporun her sahasında oldukça 
töhret kazanan elemanlar yetittir 
mi,tir. Kocaeli mmtakasında spo 
run yayıhnaamı temin eden bu kü 
lüp timdiden canlı faaliyet göster 
mektedir. 

lamit, idman Yurdu geçen sene 
nin nihayetinde ittihat spordan ay 
rılan bir kısım ıençlerin vücüda 
getirdiği bir te~kküldür. 

Çok kısa bir maziye malik olan 
idman yurdu, büyük bir varlık 
göıtermiş, bilhassa futbolda Ko
caeli mmtakasının en kuvvetli 
bir takımı olmuttur. Şimdiye ka
dar yapbğı bir çok maçlarda def 
terine :ııaif bir ekseriyetle bir ınağ 
lubiyet sayısı kayt eden lzmit id
man yurdu, muhakkak ki, kuvve
tinden bir teY kaypetmit değil. 
dir. 

lzmit Yurdu, yalnız futbola de
ğil, sporun her sahasmdada kuv
vetli olmağa çalıfaD bir klübtür. 
Boka ve atlı aorlarada fazlaca e
hemmiyet veren idman yurdunun 
daha büyük muvaffakiyetler gös
tereceğinde 9fiphe etmiyoruz. 

Trabzon biçki sergisi 
TRABZON, {Milliyet) - Kad

riye Hanım 26 aenesinde açbğı ve 
tükenmez bir haveale devam. ettir
uıekte bulunduğu "Asri H~ıı:lılar -

' " 

Biçki ve Dikit Yurdu,, sergıaının 
bu seneki küpt resmini çok par
lak bir surette yapmıya muvaffak 
ohnuttur. Hanımlar Ye münevver
ler serginin kiifat resmine daYet 
edilmitlerdir. Muhtelif tarzlarda 
roplar, erkek kostüınleri, pijama
lar, hanım taP,kalan, ipekten itle
me çiçekler, biri diğerinden dah• 

TRABZON, {Milliyet) - So
ğukıu sayfiyesinde elektrik tesi
satı yapılmıttır. Şehrin çamlarla 
süalü, denize hakim olan bu en gü. 

! ı 

Gazi Hz. nin Soğulna sayfiye-
sindeki lıöfkleri 

zel sayfiyesi üç senedenberi elek
trikten mahrumdu. Yarım aaat me· 
aafeden elektriğe hasretle bakan 
kötklerin aahipleri tesisat yaptır
maktadırlar. Gazi kötkünün elek
trik teaiaab da ikmal edilmittir. 

Mandaları tarlaya gıdi diye .. 
KARAPINAR - Ahır köyünde 

oturan Çapulcuoğlu Mehmet ile 
Ahmet oğlu lsmail, ovadan köre 
gelirlerken, Mehmet tarluına 11-
mailin maııdalarmm girdiğini gör
müt ve lsmaile hakarete bqlamıf. 
Bu yüzden çıkan kavga büyümüt. 
Mehmet bıçağını çekerek lamailin 
bacağından yaralamıttır. 

Yaralı lamail memleket hasta
nesine getirilmit ve hastanede ya
rasının dahili nezf yapmasından 
ölmü,tür. Katil Mehmet Karapı· 
nar jandarma karakol kumanda
nı Liitfi çavuf tarafından Aydın
da saklandığı mütekait Şükrü Be 
yin evind& yakalanmıt ve adliyeye 
verilmiftİr. 

Bir köy 30 ev ve dam yandı 
AYDIN - ltıklı köyünde Ka

~oğlanlarm Kezban Hanımın ça 
matır yıkarken açıkta bırakbğı o 
caktan kıvılcımlar ııçramıt ve e
vin saçağını tututturmuttur. 

Rüzgiruı tiddetli esmesinden 
yangın büyümüf, zavallı kadın ba 
ğırmıya , istimdat etmiye bqla
mıftır. Komtular yetitinceye kadar 
civarda bulunan otuz kadar ev ye 
dam kül haline gelmiştir. 
Yangın esnasında birçok tavuk, 

bir merkep, ziynet altınları, 
1500 klAıt lira, birçok zahire yan 
mıttır. Yanııından en fazla zarar 
gören Çırak oğlu Ahmet ağadır. 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

SAKARY Avapuru 

ISTANBUL- IZMIR SORAT 
POSTASI 

Her hafta cumarteai günü saat 16 
da Galata rıhtımından harek.ct,pazar 
günü İzmire muvasalit, pazartesi . · 
hareketle salı günü İstanbula avde~ 
eder. 
Fa~:a ta.f~illt için Sirkeci Mey· 

menet H•nı altında acentalıfa mü-
racaat. Tele.fon: 22134. (5442) 

zarif yüz elliyi mütecaviz etya ser- Dr. 1 H S A N S A M 1 
ginin geçen senelere niıpe~le da- IST AFILOKOK ASiSi 
ha itinalı bir' ,ekil alındığmı ispat iıtafilokoklarclan mütevellit (erıen-
ediyordu. lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 

Kadriye Hanımın kendi elile it· arpacık) ve bütün cilt hastalıldanna 
lenmit bir duvar halısı serııide fev- karşı pek telİrli bir aııdır. Divan-
kalade beğenildi. --· yolu No. 189. (5090).--•· 

Polo maçı olduğu için Kalifomia'da 
kabnağa mecbunnuı. Nihayet beyne! 
milel maçı da kazanını§, O zaman 
Dorothy'ye bir telgraf çekmiı, ya
londa Revüye bir kız kaydettirmeıi
ni teaiden New-York'ta mutantan bir 
ziyafet ve eğlence tertip edeejini ve 
beynelmilel maçı kazanmıt olmasına 
rağmen hayatmm en mes'ut günü o 
gün olacağını bildinniı. 

New-York'a Charlie Breene k0ta· 
dunun, Dorothy de bir taraftan Re· 
YÜde proYalara de ... am ediyonnuf. 

Bu vaziyette Dorotby'nin ilk iti 
kendisine münasip iki arkadaı bul
mak ohnuf. Fakat mesela Peggy Hop 
kins gibi herkes tarafından tanılan 
Ye her yerde kabul edilen """-thur loz 
!arla dost olacak yerde nazarlannı 
baıka bir iıtikaınete çevirmiş. 

Şunu da söyliyeyim ki Revüde ıu
reti daimede 0 18 Tiller Kızı" denilen 
bir lngiliz Trupu bulunuyor. Bu trup 
bilhaua çok çalıımasile maruftur. 
Onlan hiç bir yerde göremezsiniz. 
Çünkü daima asker gibi talimle meı 
ğuldürler. 

Bunun neticesi olarak onlan ne 

ayırt etmek mümkün olmaz, lıte Do
rotby kendiaine böyle "bir" dost in
tihap etmiş. 

Çünkü Dorotby onlann içinden 
aynca birini aeçmeie bile lüzum ıör 
mezıniı. Onun istikbali parlak bir in 
zın Rellı - Royce markalı otomobile 
kurulup gezmek dururken bir sürü 
kızı peıine takıp New-Y ork aokakla
nnda cümhurcemaat dolafl"llıf ki 
çok cülünç bir hareket olaa ıerek ... 

Fakat Dorotby'ye aoraraanız, o: 
- Ne yapayun? Tiller Kızlarm

dan biç biri diğer on yedi lozı yanı
na almadan dıtanya adım abruyor
lardı... Diyor. 

Maamafib Dorothy intibabmı ma• 
zur göatermek için: 

- Onlar kadar ,üze! lnglizce ko
nutan görmedim, diyor. 

O aaatlerce oturup bu Balet heye
tinin lngilizce konu,masını tükenmez 
bir takdirle dinlermif. 

O aralık Charlie Breene nihayet 
New-York'a gelebilmif. Dorothy'yi 
yemeğe d a,vet etmiş, fakat babaıı za 
türreden yattığı için hemen yanına 
gitmeğe lhç~bur olmuf. Giderken : 
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1 3 üncü Kolordu İlanları ] 
Çatalca Mst. Mv. için açık ı 

münakasa ile 40,000 kilo fırın 
odunu alınacaktır. İhalesi 1 
Ağustos 933 sah eünü saat 
15,30 da dır. İsteklilerin şart· 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
Sa. Al Kom. nuna gelmeleri • 
(241) (3182) 4318 ... .,,. . .,,. . 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan Çorlu lat'atı için 
70,000 ve T ekirdağı için 
100,000 kilo sığır eti ile T e 
kirdağı lat'ab için 16,000 ki
lo koyun etine teklif edilen fi. 
yat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 
19 Temmuz 933 çarşamba 
günü Çorlunun sığır eti saat 
14 le ve Tekirdağı lat'atmın 
sığır eti ile koyun eti saat 15 
le yapdacakbr. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her ün ve pazarlığa girmek 
için o gün ve vaktinden ev· 
vel Çorluda Askeri SA. AL. 
Kom. nuna müracaatları. 
(3162) (3287) 

• • • 
İsparta Askeri SA. AL. 

KOM. dan : İspartadaki kı
t'atın ihtiyacı olan 1,138,434 
kilo odun kapalı zarfla mü 
nakasaya konınuıtur. İhalesi 
1 O Ağustos 933 perıembe gü 
nü saat 15 tedir. isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel 845 liralık teminatla
riyle İspartada Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla· 
rı. (3164) (3285) 

İsparta askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

T efenideki kıt' at hayvana 
tının bir senelik İhtiyacı olan 
299, 7 4Ş kilo saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuı· 
tur. İhalesi 6 Ağustos 933 Pa 
zar günü saat 15 tedir. istek 
ilelrin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün münakasaya gir-

mek için o gün ve vaktinden ev 
vel 450 liralık teminat mek
tuplariyle lspartada askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3166) (3283) ..... 

Isparta Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

konmuştur. l ha!esi 19 Te!11' 
muz 933 çarşamba günü saa1 

15 tedir. İsteklilerin şartnanı' 
yi görmek üzere her gün "' 
münakasaya sirmek için .0 

gün ve vaktinden evvel teJ111; 
natlarile Ayvalıkta Askeri 
SA. AL. komisyonuna ınür' 
caatları. (3134) (2948) 

4099 
• • • 

Ayvahk Askeri 
KOM. dan: 

SA. ,Al,.. 

Ayvalıktaki lat'at ihtiyacı 
için 280 ton kuru ot kaPal' 
zarfla münakasaya konmUf' 
tur. İhalesi 18 Temmuz 933 
sah günü saat 15 tedir. istek 
lerjn şartnameyi görmek fi 

almak İçin her gün ve münalı' 
saya qtirak için o gün ve vslı 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ayvalıkta As~1 

ri SA. AL. komisyonuna ırıii 
racaatlan. (3135) (2949) 

4100 .. .,,. 

Çatalca Mst. Mv. kıt'alafl 
ihtiyacı için açık münakasa 
ile 8,000 kilo kuru soğan aiııı' 
caktır ihalesi 1 ağustos 933 
salı günü saat 11 dedir. İste~· 
lilerin tartnameyi görmek ii• 
zere her gün ve münakasaY' 
girmek için o gün ve vaktiıı• 
den evvel teminatlarile F mdı~ 
lı'da 3 K. Sa. Al. komisyonu· 
na gelmeleri. (236) (3177) 

4313 
lf. •• 

Çatalca Mst. Mv. muhabet1 

gÜvercinleri ihtiyacı için açı~ 
münakasa ile 10 kalem kut 
yemi alınacaktır. İhalesi 1 a· 
iustos 933 salı günü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve nıii· 
nakasaya girmek için o gÜJI 
ve vaktinden evvel teminatla• 
rile Fındıklıda 3 K. O. Sa. Al· 
Komisyonuna müracaatları. , 
(238) (3179) 431~ 

:ıt- .lf.;;. 

Çatalca Mst. Mv. kıt'atı ih· 
tiyacı için açik münakasa ile 
18,000 kilo kok kömürü alı· 
nacaktır. İhalesi 1 Ağusto• 
933 salı günü saat 14,30 d~ 
dır. İsteklilerin şartnameY1 
görmek için her gün ve münl' 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktmdan evvel F mdıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna gel· 
meleri (239) (3180) 

4316 
••• 

Çatalca Mst. Mv. kıt'aları 
hayvanatı ihtiyacı İçin açılı 
münakasa ile 30,000 kilo ku' 
ru ot alınacakbr. ihalesi 1 ı• 
ğustos 933 salı günü saat 
1 1 ,30 dadır. İsteklilerin şart• 
nameyi görmek üzere her gi.iJ> 
ve münakasaya girmek için O 

gün ve vaktından evvel temi· 
natlarile Fındıklı'da 3 K. O· 
Sa. Al. Komisyonuna gelme' 
leri. (240) (3180 

Tefenideki lat'atmın bir 
senelik ihtiyacı olan 292,025 
kilo arpa kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 7 
Ağustos 933 pazartesi günü 
saat 15 tedir. isteklilerin tart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel 877 
liralık teminatlariyle İsparta
da Askeri SA. AL. KOM. nu· 
na müracaatları. (3165) 
(3284) 

4311 ------------- / 

••• 
Ayvalık Askeri SA. AL •. 

KOM. dan: • 
Ayvalıktaki lot'at ihtiya· 

cı için 160 ton saman açık mü 
nakasa usulile münakasaya 

ıelir, seni alıp terefine .erdiğim zi. 
yafete ıötürilrilm. 

Fakat Dorothy proyadan aoııra, 

aüvareye dinç kafa ile sldebilmek l· 
çln oclauna gidip dU.1-efi yenle 
18 liller Kıslan ile birlikte otobü
süne binip Ceney adaama ıitmiı. O. 
rada barakadan barakaya kotarak 
türlü fllldabanlıklar yaparak o ka
dar eflenmİ§ ki aaat kaç olchıfllnu ta 
mam.İyfe uınıtmuf. 

Otele ancak gece yanıı clönebil
mit- Chatlie Breene lrendiıini lkl sa
attenberi d!Tanhanede bekU,.ormUf. 
Nerede İle aabınnıhlrtan 9ıldıracak:· 
mıı. Oradan Dorothy'yi alıp ıayat 
ıık bir müaamereye ıötilrınilf. Ban
ıerler mi İlter1iniz? ... SiİTare tuva
letli silzel kızlar mı iıteralnb? ... Hl
aılı yok yokmuı ! 

FASIL 11 
Bu sırada Dorothy Revüde oyna• 

mağa baılaınıt~ Bunun üzerine Char
lie arbk büsbütün &§ık olmuı. 

Bir gece onunla kapalı bir taksi 
ile Ceutral Park etrahnda bir ıezİn· 
ti yaparlarken Dorotby'ye neler dil· 
11!; ·i ti ·· .. ·· - sormuş. 

--• 50 Derecelik __ ..,. 
HARİKA RAk.1SI 

Fıcılard d 'n erJdi~ilmi,tır• 
4834 

4047 

Dorothy o aırada takaiden bir -! 
eVTe) çıkmaktan bafka bir §eY .ı~· 
ıilıuniyormU§. Çünkü Dorothy yalı>'' 
lıktan hiç aevk ahnıyan lo:ıılardancfıı:• 
Fakat Cbarlie'yi Üzmek iatemediği j 
tin ona pannağile bir Yapuru i,al"'· 
ederek ifin i~inde• çılmut- , 

- Ben o kadar koyu bir Katolilı' 
im iri ıfinah çıkartbjım papa11 ;;..Jı' 
~p edecek hiç bir harekette bulııı' 
mak l•t-t •• o-if. -1' 
8- üzena. Cfuırlie onun 1 

aız tal bir loa detti ayni za~ 
da aofu cbı oldufu•u aal-.,.mca, -:; 
ye aJiJı:.., hürmete iııık.ılp etmiı 
aklına evlenmeli koymuf. ., 

Doğru anneoi111 ıidlp bayabn& -;, 
ren bu ta1'anı takclılr lıaala izdivaÇ 
meliade oldufuna aalatmq. 

Anneti de ötedenberi onu evi.,, 
dirmek iıtermiı. _,,,, 

- Arbk bu &Tarellie bir niba1;. 
yer. Gidip barlar IÜrteeeğine otat' 
Tinde iç.... Dermit-. . .f 

Fakat Cbarlie ile anneai izd•"·,ı 
huauaunda her..., kadar mutabık '., 
ler de zevce huaumnda katiyyen Jll., 
tabık değlllermif. Misis Breene oi1) 

(Arkası , •• r 
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Güzel Orman Ciftliği ve Parkı "'t. n. r. ~ unlan~110. .ı ;· ı ! 
1 

~atına:ma 1-oru. ; ·aııl"·1 ı İşte silrnriz! 
btt~çiik Çamlıcanın eteklerin~e Marm ~raya nazır tabiatin ~m~alsiz v.e rYdir yaratltğı bu şirLn çiftlikte ve mü.~eyyen_ 3:-1 

ltıııi,, ~da _c...,... "' Pazar mukemmel ını:e saz ve caz Kadıköy .. kdesmden gece yamı.na kad.r mun!"21lm otobüs se,....,, 
edilıniştir Kadıköy Halk F n·kası tarafından 20 temmuz perf"Rlbe gecesi Güzel Orman salonlarmda ve l:ıalıçuinde 

1 

kır ı..losu ..e ejle.celeri tertip edilmİJtİr. (5-188) -

Merkez Kumandanlığına 1 
merbut kıt'at ve müeı.sesat 1 

ihtiyacı için ~cak 12420 1 
çeki oduna talip zuhur etme 
dillinden 15-7-933 pazar gü-

·ı nü saat 15 ten 16 ya kadar 

1 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde merkez satın alına 
koıni syonuna müracaatları. 
(66) (3253) 4408 

Maltepe Piyade Atq mek
tebi hayvanatmın ihtiyacı i
çin on iki bin kilo kuru ot 16- ! 
7 -933 pazar günü uat 16 dan · 
16,30 za kadar pazarlıkla sa
tın almacaktrr. Pazarlığa gİ 
rişeceklerin muayyen saatin
de , ierkez Satmalma komis
yonunda hazır bulunmaları. 1 

(65) c:2:4 ~ 4409 1 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeasesat ih j 
tiyacı için dört bin kilo pata
tes ile beş bin kilo kuru soğan 
15-7-933 cumartesi günü 
saat 14,30 dan 15 şe kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır 
Pazarlığa girişeceklerin bel ' 
li vaktinde merkez satın al
ma komisyonuna müracaatla 
rı. (68) (3279) 

*** 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~AT,.., \; Ob:Q: 4031 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ib
tiya<:ı için kapalı ~arfla müna 
kasaya konulan yirmi üç ka
lem sebzeden pahalı görülerek 
alınacak kırk bir bin kilo pa
tates otuz dört bin kilo kuru 
soğan beş yüz kilo sarmusak 
otuz iki bin kilo patlıcan bin 
kilo taze bamya on bin kilo 
ıspanak 16-7-933 pazar günü 
saat 15 ten 16 ya kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. is
teklilerin belli saatinde mer
kez satın alma komisyonuna 
mür caatları. (69) (3280)_. --

lstanbul Ziraat Bankasın an: 
Sıt• 
No. Semti Mahallesi Sokağı 

S6tı 
Büyükdere Biiy iikdera Dere içi 561 

562 Bozaziçi Y•fmablla Paurbqı 

5ı1 .. .. " 
563 .. .. Sarıyer 

S64 .. " 
Mercaa 

555 Tarabya Taralı,• Tarabya 

566 .. .. Beyojlu 

567 .. .. Dereiçl 

56g v •• iıdıy Paaaya Kiybq• 

56g Bebek Bebek Kr.i .. 
.. .. .. 

arkau 

Cimi Hiuesl Emllk Hl11eye g5rc mu· 
No. hammen kıymeti 

Ahtap lıane Tamamı 42 400 T. L. 
.. 11hillıane " diildwı 

Arsa ziraı: 161 
Ah1ap banc ve diikkan 
Arsı ziraı: 120 
Ahıap iki dllkkia 

., hane 
Nim kisıir haae vfl dülcklo 
Tarla ziraı; 31445 
Ah .. p lwıe .. ,, 

1110 
1/4 
4/6 

T•mamı 

48-S0.-50/1 soo 
" 93 83 

137 1068 .. 
16 60 .. 

114-116 1112 •• 
4 1500 .. 

40-42 835 
8 1000 .. 

ss 200 N 

62 300 .. sı<> 
•• ., ,. Arııa riraı: (481J 

~tı'I Yıııde yedi buçuk P9J akçılla ihale bedelleri nakt•a •ey• gayriınilb.adil bonosifc ödenmek 
-··,er açık artırma suretile satılığa çıkarılmtJbr. Kat'ı ihaleleri 24-7 · 933 pazartesi gtlaü saat 

10/27 
1/2 
1/3 
114 
112 
113 
113 8'. 100 .. 

tı:ıııtır. Seııei haliye "\ergüile belediye riisumu mütteriye aittir. 

Gedikpaşada Jandarma f 
Satınalma Komisyonundanı 

()~ ~andarma kıt'ah ve mües sesah ihtiyacı için takasa tabi 
tirq a . tartile (Beş yüz) ki )o Klor maiyet dö Kinin kompi 
•ıı.a '-~ı kapalı zarf münakasası ile satın alınacak n münaka
lıt 1 

-.0 Temmuz 933 perfem be günü saat on beıte yapılacak 
}ta· . İsteklilerin §eraiti anlamak üzere her gÜn ve münakasa 
t~~lr~ek İçin mezkUr giinün muayyen saatine kadar ilk 
lllii 'tıat rnakbuzlan ve teklif namelerile komisyonumuza 
~<:a.atları. (2904) 4129 - •• 

MISIR iŞ Liinitet 
l.\t Sermayesi : 100,000 Tirk Lirası 
. :oke~i: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 

, RklYE İŞ BANKASI tarafından teaia ediloıiıtir. 
ilffALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
f s EMANET iŞLERİ YAPMAKTADIR. 
a~l<ENDERİYE de satılmak üzere emaneten mal 

011
dere11ler, hesabımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

E: şubelerinden avans alabilirler. il . . 

iş ;t !iy::tJa, en aı masraf ve komisyonla emin bir surette 
g rınek isleyenlerin lWISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icııbıdır. 
ii=,,_ Telgraf adres]: MISIRİŞ - lııkenderiye 

. -=:::g 4033 -

üzere yukarıda enafı yazılı gayrimen-
1 S tedir. Şartname Bankamız kapııına 

(3237) 

Meccanilik hakkında ilin 

Maarif Vekaletinden: 
Lise ve Ortamekteplerle rı-ıuallim mekteplerine alına

cak mecanni leyli talebenin imtihan zaman ve ıartlan Ağus 
tos içinde iliıı edilecek ve im tihansı:z hiç bir talebe alouna
yacakın. Bunun için Vekilete timdiden bot yere müracaat 
olunmamalıdır. Aksi takdirde istidalara cevap verilmiyecek
tir. (3241) 

1 Dewlet Deadryolları iduesi llhlan 1 
Eskişerur atelyesinde vue uda getirilecek oksijen istihsal 

tesisatının kapab zarfla münakasası 21 Ağustos 933 pazar
tesi günü saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapdacak
hr . 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezneJerinde onar lira-
ya sal!lan :ıartnamelerde yazılıdır. (3113) 4228 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Kırklareli memleket Hastanesi için tahminen (1200) 
lira kıymetinde (126) kalem ecza ve laburatuvar, Röntken, 
alatı tıbbiye 26 Temmuz 933 Çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere açık münakasaya konmuştur taliplerin 
şartnamesini gösmek ve münakasaya iştirak etmek üzere 
Kırklareli daimi encümenine müra<:aatlan ilan olunur. 

4224 (3099) 

Şantung YALOVA 
Kumaıtarıada 

O/o ·30 
O/o 40 
O/o 50 

Tenzi!it! 

Menim eon u müaaıebetile ba tenzilit Tem'.llur. 
tr.hıy !tine kadar cevem ed~cektir. fstifaı'.e c . iniz. 

Şantung YALOVA 
Son moca renkleri vardır, yıkanır, serin tutar kafiyyen :;o~mıı · 

i!hnbu': Bahçekapı Beyoğlu: İsti!dil cadd:si 

S : · ıbini ı Sesi Artiıtlerinde ı 

MqhurfiKR 
0

YE HANI 
Panorama B ahçesindedi-r 

BiR TECRÜBE BiN NASIHATTt N IYIOlR 

BEŞİR KEMAL-
AH UTCEVAT 
ECZANESİ 

Akay işletmesi Müdiriyetinden~ 
14 Temmuz 933 cuma gününden itibaren her cuma Ana

dolu iskelelerinden Yalova ve Adalar ve bu iskelelerden A
nadolu sahilindeki iskelelere giıiebihnek üzere ilave seferler 
t~rtip edilmiş ve buna ait tarife iskelelere talik olunmuştur. 

' ll. J (3293) 

Ankara Y6kt:ek Ziraat En•titüsü 

Ziraat ve Baytar Fakü -
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tart1an 
1933 den senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 

sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Faküitesine 5 kız ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine(SO).Yükaek Orman 
Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese leyli ve mec 
canidir. 

Kabul ıartları tunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriye ti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasmı v ermif bulunmak 
3 - Yqı 17 den aşağı ol mamü 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

malik ve hastalıklardan salim olmak, (tam teşekküllü hasta 
hane sıhhat Hey' eti raporile tevsik olunur). 

5-Tahıil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile taluillerine devam etmek imkanı-
nmı kayb etmiı olanlar müstesna ohnak 
üzere) ataj Yeya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarı
lanların hükUmet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece veri l~k nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar Heyetinden Yeya polis merkezin 
den hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf Yermektir. 

7 -Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince sahadet 
name dereceleri ve müracaattarihleri SD'asile kabul ~uame 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve eJbi 
se bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
Ücretten hiç bir tevkifat yapılınıu:. 

Bu şartları haiz olup Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylw 933 tarihine ka
dar yukardaki şartlan gösterir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. İstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir~ 

Daha fazla malumat aln ak istiyenlere müracaatlan 
tC\kdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

4154 
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3 büyük müessese kuruluyor: Akademi, 
Milli Müze ve Milli Kütüphane 

Dünyanın en zengin .Hitit müzesi 
alacak kütüphane - Ankara 

- Bir milyon 
Darülfünunu 

cilt 

ANKARA: 13 temmıu; 1 
Keçiürene uzanan ufalt yolun 

soluna tegadüf eden, ovaya h&lr.im 
bir tepede cümhuriyet hiilnlmeti Üç 
büyük müeaaeae kuruyor: Altademi, 
Milli kütüphane, Milli mü-. 

Planlan hazırlanmıt bulunan bu 
ml'esaeaelerden akademinin illnı ve 
ıan'at ıubeleri bulunacak, llhnle
rin ve aan'atkirlann burada bu.sur 
ile ve bütün imkinlarla çalıımalan 
için her türlü tertibah tamam ola
caktır. 

Milli müze, birisi aeramik, biriıi 
heykeller, taı ve abideler, diiteri de 
yazı kısmı olmak Üzere üç kuma 
ayrılacaktır. Müzede bütün Hitit 
eaer lerindcn başka eski taf devirle
rinden gÜnümüze kadar Anadolu 
medeniyetlerinin muhtelif aafhalan· 
ru gôsteren büyük bir salon olacak 
•e müze binaaımn bir kıamında ge• 
niş bir aan'at aergileri aalonu bulu· 
nacaktır. Müzenin bu kôtesini itıal 
edecek olan resim galeriılnde ııık 

tertibatı ihtiyaca göre tanzim edile
cektir. 

Binarun ovaya nazır eepheainde 
alt katta 600 kitillk bir konferana 
aalonu, üıt katta umumt okuma aa
lonu ve alimler için huauai çalıpna 

odaları, müzenin Üst kabnda llbo
ratuvarlar bulunacaktır. Kitaphane 
bir milyon cilt alacak kadar ııenit 
olacaktır. Okuma salonuna yakın 

bir katalollar daireıi olacak ve ka
taloitlar dainısinin yanında müraca-
at memuru yer alacaktır. Müracaat 
memuru ile kütüphane arasında oto· 
matik tertibatla rabıta temin edile
cektir. Şöyle ki, milracaat memuru 
iıtenilen kitabın fitini bir borunun 
alamdan atac.k ve otomatik ıeritli 

tertibatla yerine kitap gelecektir. 

Binanın ortaamda avlu olacaktır. 
Ve akademinin methalinden girdik· 
ten sonra konferana aaJonuna ka· 
dar bu avlu sütunlarla süaleneeek· 
tir. Koridonm duvarlan Türk tarihi
nin muhtelif ıafhalanru gösteren 
Tilrk çinileri ve tq kabartmaları ile 
yapılmıf llvhalan ihtiva edecektir. 

Gene bu koridorun üstü kapalı, 

yanı açık duvarlarma Türk tarihin
deki bilyilklerin büatleri konacakbr. 
Bu büyükler ara11nda devlet adamı 

ve ilim adamı olarak memlekete biz· 
met etmifler ııörüleeektir. 

Her üç binanın inta11nda kendi 
MD'atkarlanmızm ııenit mikyasta ' 
it bulare.k çalıpbibneleri ve inkitaf 
edebilmeleri eaaaı tutulacaktır. 

Milli mWıenin karakteriıtik 11111,. 
ımı HitJt mlbıeıi olma11 tetkll ede
eaktir. Ze.ten tlmdllri halde Anı.,. 

ra Hitit -rleri itibarile dünyanın 

en zenııin bir merkezi he.llni alDUfo 
tır. 

Vilayetlerdeki eaerler de buraya 

l toplanacak ve hafriyat neticesinde 

çıkacak yeni eaerler de burada top
landılı zaman Ankara, dünyarun ye
ri.ne müessesesi halinde bir müzeye 
aahip olacaktır. Müze mimariıi, bil
haıaa Hitit atalanınızm mimari mo-
tiflerini ya,..tacakbr. 

Ancak milli kütüphane ve aka· 
demi yapıldıktan sonradır ki, Anka
rada bir darülfünun kurulma11 mev· 
zuu bahsolabileeektir. Bu müddet 
zarfmda Ankara ve vilayetlerdeki 
liseler ıalah, tedrisat takviye oluna
rak bilhaHa llaana ehemmiyet veri
leeektlr. Bu suretle bir taraftan An
li:ara darülfilnunu için bir talebe 
zümreıi yetiıtlrilecek, diğer taraf
tan darülfünun profesörleri için i
limlerini arttınna yerleri temin edil. 
mit bulunacakhr. 

Yaz sporları 

Bilhassa cuma günleri 
meraklı maçlar oluyor 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Hil
lııWııet m41riı:ezinde yaz ıporlan rai
bettedir. ,.enlı kortlannda bilhaHa 
C\IDUI ııUnleri me.-.klı maçlar yapıl
me,lııtadır. Buııiln Karadeniz yüzme 
hevu:auada ıpmtaka au sporlan he
yeti tarafıadan tetvik ml.iaabakalan 
yapbnlmııtır. 

Kavakhderede Sportinıı Kulüp te-

- .. ~"!'"~ ... .} ·.: ''·. . .. _: ;· __ ,,.. . ·~-ı ~ 

Solda Haymana lıüku met konağı, sağda EfTel Beyin meılıur kübik pansiyonu 

·~=! Haymanaya gittiniz mi? 
1 ANKARA, 13 (Milliyet) - Hay
ı manaya gidenler orayi met edeede 

Sporting ltl&p kortlacından 

Mm. Yusul •• 

niı .. baunda huusi telli• ma9lan 
ve gene Sanlutlada YU..lı menıucat 

fabrika11 kortlarında huıuai maçlar 
yapılmııtır. 

rı • 

1 
bitiremiyorlar. Otizel hava, iyi ve 
nafi banyo, lll manzara •..• 

Herkeı parti parti ııidlp dönü
yor. Hem orada kalmak için bir de 
panaiYoll açddıfından herkea kala
calı: yer ~in de aıkınb çekmiyorlar. 
Bu pansiyonda kalanlar oraya kü
bik pansiyon ismini takmıtlar. Rahat 
ve temizmq. 

Geçen seneler oranm tadını tat· 
mq olan Aka Gllndilz bu sene he
nUz ııidemedlfi bu yerin haıretini 
9eklyor. Diln Hlkimlyette yazdığı 
.l>!r yazıda At-9lar altmda narııile ta• 
kırdatmap, bahçelerde yallı yep
nir ve dikenli hıyar\ı kahvelahlan, 
bir ııt banyo yaparak rahat etmeyi 
ıayıklayıp dunayor. 

Haym...._.71 bugünlerde ziyaret e
denler çolfMiıa.afa baıladı. İtfaiye 
ıaeydanındaıı hareket eden otobila
ler adanu iki liraya oraya iki gaat 
içinde götilrilyor. Perf8111be akf&MI 
ıidip cumarteai aabahı yine itinin ba. 
tm.;--dönenlerin yekUııu fazlalaıh. 

Yeni tayin edilen genç kaymaka· 

Haymana mcrruaralarından 

mm himınetile imara doğru da b•r 
Teer atan Haymaaa iatikbalde I>' 
karanın en ehemmiyeti aaJ"fi7elerlır 
den biri olacaktır. Yeni baıl•1,ıı 
raibet bunu göıtermektedi.r 

Brezllya'ya sureti mahsusada 
vapurile limanımıza gelmiştir. 

slparlı ettikleri yeni mahsul kahveler CARNARO 

Yeni ıelen kahveler diinya 
daha ucuza malolmaktadır. 

kahve borsasında vuku bulan 

Kahvelerinin nefaset ve safiyetini daima mu haf aza 
Mehmet Efendi Mahtumları, muhterem halkımıza çekilmiş 

diişkUnllik dolayıslle 

eden Kurukabvecl 
kahvenin okkasını 

Satmağa Başladıklarını ilin Ederler 

r 
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