
Amerikaya gönderilecek ilk 
mektep muallimleri nasıl se
çilecek? Açıktaki oktruva me
murları nerelere yerleşecek.?. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Almanyada yeni kanunlar. 
Bundan sonraAlmanyada ara
yı umumiyeye müracaat kara
nnı Başvekil verecektir. 

!Atı_ ~ KURUŞTUR-

~onferanstan 
Oğrendiklerimiz 

Ahmet ŞOKRO 

d loııdro. ·h . 
• Ilı.. cı o.n ıkbsat konferansın-

>ın .,,:b~ker~ edilecek olan mevzula
YOQ)ar ıy~.hni tayin edecek komia
llıolııe ~akerelerine devam et· 
._ı, Iİ1tıd · • konferanaın mukadde
tdij•hiı · •den taayyün etmiı telakki 
olllraa ır. Kon>isyonların karan ne 
ııı;;,~1°~~n, her halde Londrada 
laııı,,,,1h ır karar verilemiyeceği an· 
Clıo.Q;her~·. İngiliz Maliye Nazırı 
~ ..... da k aın tarafından Avam Kama
ı~..;, o~ferans hakkında verilen 
>ır ediy ' • .:;ı?"l!i kafi derecede ten· 
>-ı,~1 °~· Konferans muhitinde mü
t~lar trın dev&D>ına en hararetli 
lıörıe h. olan Chamberlain, TaZiyetin 
dı, lng·;r lekil alacağına bilmiı olsay-
' 

1 !e~in ı2 haziranda konfe
'°Yle,,, IÇl:iJnaına taraftar olduğunu 

.. v •• c1a·ı· di ,,_ ti' -.:Unu a ave etınez : 
"'nı1 ;;f;j defa toplandıktan sonra konfe
ltı ı te;ir 1,! etrnek, psikoloji itibarile 
de,aır, et as~I edecekti. Binaenaleyh 

lııı:w ~e karar verdik." 
~ılıer': ~aliye Nazırının bu sözleri, 
"'"ıie ta llın rnüzakereleri idame ettir
•ı•lar ı.,.raftar olması hakkında Fran
~- tey;1 :•fından ileri aüriilen iddiala
"".!~ 11ıtı!~ledir. Fransız murah
"'lil<ııı~ llgılızlerin ikt"adi ve mali 

' ~•lerle halarda n ziyade siyasi düıün
(;."her, ~reket ettiklerini iki hafta· 
--.....,lı. j".Yleyip dunnakta idiler. 
lıutlıu d aın'iıı Avam kamarasındaki 

l<oıı• a bunu itiraf mahiyetindedir. 
"•lı.h;"•ns bir müddet meaaiaine 
;•~ireı ~e_recek ve Amerikada mali 
•Jıı...,. 

1
1111laait olduğu bir zamanda 

let lıcıır°Planncak. Anıerikada vazi
~rı ..._ .. eranaın toplanmasma ne za
ı.;~ · '"\! . 
A-:""e k:·~ olacak? Bunu ıimdiden 
j ""triko. •tireınez. Vaziyet ancak 
enı1 iııiıı hdolann kıymetinde istikrar 
: 11taı.ı.: azır olduğu zaman müaait 
01ı: •d • Buııun da ne zaman tabak· 

··~. n~·eii ~ok fÜphel~. Çünkü Ame
kbb~, lceaı çok tehlikeli bir mali te• 
• ... (! • 

1Yonu ·trın;, bulunuyor. Para enfla
t~bbu.J e kıYJDetlerin artbnlmaaı ote
lr '•dı,"· ' ·. · iktisadi meseleler böyle 

) '-Ydı 1 ~ ıle halledilecek kadar baait 
~lı:eı y fırndiye kadar bunu her mem-

1 i lıar 11Pıtrdı. Nasıl ki Amerika, Uk 
daı..,.11 la zarfında eıya kıymetlerini 

11ı1ı:azaran yüzde altımı nnpetin-
•ı h;.&e ~ıiiı halde bunun akaillimell&

dıır k~ılıneğe baflaın&fbr. Hakikat 
' ·li 1 Ro0scvelt'in bu enflasİyon 

" ' ol • lekette bunun netic ... 
"hı ta], .ınUfaa Amerikada da ayni 
..., tİd; y ıp ederek ayni neticeye doğ-
• ''İ>et or. _Binaenaleyh Amerikada 
, ~ Çok k'1•ha doğru gitmezden ev· 
h"iıj ~ arı,acağa benziyor. Cümbur
oı::•tleri ~eve!t, meclisten aldıjı sala
lı· llıııı.,. 0uz istimal etmeğe baıla
'>ıı~ h;; D>itaizlik içinde bunlan 
d ... lı ..,•r tecrübe edecek. Ve ancak 
ı..' dıııı) ııradır ki iktıaadi meseleler• 
~.•ıı..: ıle .~e~rikimesai aiyaaeti ta• 

,j"'Yle {.' duşunecektir. 
d ı...;;fe ır Zan>ana kadar cihan ikti· 
r,İ" 1(01ı;•naın1 yok farzetmek lazım• 
~~llkleranıta hiç bir neticeye va
ıı.,; İatif da beraber, biz Londrada 
lı!' h ll~d~-~bnif bulunuyoruz. Lon
);~ıı taı,- 11ırniz zaman hükfuneti
~ ~ lı...ı.~ ettiği ikbaadi ve mali si
l.. lore h. •nda her birimizin kendi
bQ ~r•dıı ır fıkri bulunabilirdi. Fakat 
tt~kil 11 ayrılırken, bu siyasetin 

. •ıı İaaferaı t albnda takip ediled.:"' '!iıılıhe~Ji bir yol olduğuna kim
'• dıı lıe) e~ı oln>amak lazımdır. Lon
lı:~Yr, •> •lın>urahhasalann her biri'' ı.. "'tıı, >ı ten>as ettik. Her memle
~ r•he:l> !!azeteciler ile bir aydanbe
li ,::.İd•ıı ıalıtıyoruz. Bunlar Harbi
ı..._ I; "• . eri en doğru ve en isabet
l;lı:/'ııd.,11 iktııadi siyasetin Türkiye 

Ji;r. takip edildiğinde mütte· 

·-~ "•lıııi) ~I bıl;.11 . el para piyasaları istik-
~ ~ar, 4~.olduğu bir zamanda bol 
A.~ı.ı ıiy ikraz eden devletler bu-

l>! lıtııllr aaetin cezasını çekiyorlar. 
1 ~ 'tdıltı Paralarını batakçılara 
lı.~ t da 0 arı lıi..; altındadırlar. Borç· 
1•• '1~~ girİftik.leri mali yii
't;;,~~lea· '"'D> İoaim inliyorlar. Borç· 
Y-.., 1~eıı;,. 1 

bher mevııuubahis oldukça 
ı,ir 1, her d u devirde takip ettiği si
dir. ıı~lıııe ev:et için imtisal edilecek 

l"· 0 arak ileri sürülmekte· 
• lt. 
'" . .. t 

"i idlci tllr~ası darlatbkça, Türkiye-
~ ... -.,,. •ı.ıı' ?'Ukavelelerle ticaretif illı...~"lıitiıı.İa:e çalıtmaaı da konfe· 
lı~ •lı:a h'llı e takdir edilmektedir. 

dilıı,e ~ Vekili aaaa Mahmut Celi.! Bey 
1 .. ti, le ha 1 olduktan sonra takip e
l ~ ... :•ı ti.,.! ıı;an bu ıiyaaet, dünya 
~j 1'aJı.1 lıer dee 

1 
U~iinden ayrıldıktan 

ı.,;,t ~ 1 ~ol v etın yürüyebileceg" i en 
'f' d lı'<I oldu· 
J . lı ""'•ıı •etj h . gu anlatılmııtır. Ser· 
es' ıııll>ı •r h;ı ır mezhep haline koyan 

0 ~t 1ı Q)orıa • arbk bundan ayrılınıı 
'f ~ te~"f•ra~ ~ e Londra cihan iktı

hh ~l•ı,,,ekın a beynelD>ilel ticare
~1· O "' le ,.. .:V0 1unda yapılan ıon bir 
lılah_"tado. b· U•pet bir netice venne-

tt •• -.....ı , .... -
1 ·u•- •••na lumruk mütarekesi 
'itı ...... ~1 - rag· Dl b 

tı t "'• haf( en, azı devletler 
1 '•lı r Q~rüı, k &Dlazdan evvel yaptık
' ~ır. t''llıleri anunlannı tatbik .de-

t.t l'il.11ı._ •rt .. t --.. b 1 1 
~ı ) ' eb . ._ :k· ,. ··~ıya aş amıt ar-

lılde 11•• iize '. :ıunden beri bazı itha
f, ~- aıu~.ı rınde~i g;:_ .. k •. r ı ... , ~"an ) ~ -·ru reaınını 
t~ ı '~rıtrrrııı ı.ızd., elli nispetine 

) 
.. ~ thr. Ve • .. rük' j . •ıı ı, n Diiit . " ırum rr-

• aıtııd., d 'j'"•r oıan memleket
( I:ıevaın,a _ngiltere geliyor. Di-

2 ınci sahifede) 
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lngil~, ltalyan, Fran sr:z, Alman bafaıekilleri 

Bütün Avrupa Dörtler 
Misakı ile meşgul 

Dörtler Misakı ile 
bir devre 

Avrupada 
mi açılıyor? 

• 
yenı 

PARJS, ıs (A.A.) - Havas Ajan
sı bildiriyor: Yan reımi bir tebliğe gö 
re dün öfle üzeri Romada imzalanan 
dörtler miaakı ehemmiyetini sadece 
Jngiltere, Almanya, Fransa ve ltalya
nın tefriki mesaisinden değil fakat 
Fransız • ltalyan münaaebabnda bir 
gev,eme cöatermeainden alan aiyaıi 
bir hadiaedir. Misaka sah çekilmeıi i
le imza atılmau araımda geçen za-

Orta Avrupa meselesi 
manda Pariı ve Roma hük\ımetleri 
göriifmüılerdir. 

Bu göriifmeler Fransa tarafından, 
misaka giren devletlerin misakın tat
bikabru hangi fikirle tasavvur ettik
leri hakkında teminat edinmeğe ma
tuftu. 

Görüşlerin biribirine yalan olutu, 
Londra iktisat konferanaında kendini 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Dün kat'i kararlar alındı 
Islahat komitesindeki içtimaa Vekil 

Bey riyaset etti 
Reşit Galip Bey şimdi bir şey söylemiyor, Avni 

Beyin ve M. Melche'in beyanah 

Reıit Galip Bııy uıla hat komisyonunun içtimaında 

Maarif Vekili Doktor Rl!!it Galip 
Bey dün saat on beı buçukta Darülfü
nuna ırelerek içtima eden ıalahat komi
teaine riyaset etmittir. içtima geç vak
te kadar ıünniittiir• Bu içtimada mÜ· 
him 111ahat meael .. eri gÖriitülmüş ve 
yeni kadrolar yeniden tetkikten geçiril
mİ§tİr. 

Dünkü toplantida mühim kararlar 
verildiği tabmln edilmektedir. Profeaör 
Malche saat 18 de Darülfünunu terket
tiği halde Vekil Bey daha iki saat ka
larak meşğul olmuştur. 

M. Malche ne eliyor? 
Profesör M. Malche dün bir mubar

ririmize tunları söylemiıtir: 
- Yeni kadro hakkında karileriııizi 

alakadar edecek bir fey söyliyemediii
ane çok müteeuifun. Bu işlerle bizzat Ve 
kil Bey !De§ğul olmaktadır. Biz bir kad
ro yaptık ve V ekilete takdim ettik. Ve
ldi Bey kadroda 18.zım gelen tadilatı yap 
mıfbr. Yeni elenıanlan bizzat seçecek
tir. 

Ecnebi profesörlere gelince: Bu pro
fesörler henüz kati ~ekilde tesbit edil
mit deiildir. Daha önümüzde on bet 
gün kadar bir vaktimiz vardır. Avrupa 
dan celbedllecek profesörlerin miktaruıı 
yine Vekil Bey tayin edec.atir. Tabii 
Türk üniverıriteıiııde Türk unaurlann 
kemiyet itibariyle çokluğuna halel gele 
mez. BugÜn Cenevre Dariilfiinununda 
lta!yan, İngiliz, A1man ve Amerikalı 
profesörler bulunmıoıldadır. Bunlar gibi 
burada da muhtelif ecnebi profesörler 

bulunması pek tabiidir." 
Müateşar Bey ne eliyor? 

Yeni Maarif Müsletan Avni Bey de 
tunları söylemiştir: . 

- Yeni kadro haldanda söylenecek 
bir şey yoktur. Darülfünunda derste 
yapılacak ıslahat yoktur. Yalruz bazı 
derslerde tebeddüllt olacakbr. Dersle
rin bazıları lağvedilecek, bazıları da ye
niden konacaktır." 

Vekil Bey dün alqam saat yinnide 
Darülfünundan aynlmq ve doğnıca Ka 
dıkj)ydeki evine gilmiftir. 

Vekil Beyin riyasetinde Islahat ko
mitesi buırün mühim bir içtima yapacak 

· tir. Ağlebi ihtimal bugiinkü içtima ıs
lahat etrafında son içtima olacak ve 
bütün kararlar ve kadro katileıecektir. 
Vekil Bey Sair giinü saat on altidan on
sekize kadar hususi ziyaretler kabul e
decektir. 

Salı günü Vekil Beyi bir çok Darül
fünun hocaları ziyaret etmek W.tte ran
devü isteıniılerdir. 

Maarif Vekili Doktor R"!it Galip 
Bey dünkü i~timadan sonra kendisile 
görüıen bir muharririmize kısaca ıunla 
n söylemittir: 

- Çalışıyoruz. Henüz kararnnızı 
katiyyetlettirmedik. Cumaya Ankaraya 
döMCeğimi ümit .,,ı;yorum. 

Gitmeden evvel, son gün sizinle bol 
bol konutu.ruz." 

Pr. Einstein 
Profesör Einatein üniversitede kon

feranalar vermelr üzesoe seD8>in muay
yen zamanlarında Jstanbula gelecektir. 

Etıbba odası dün kongreaini yaptı. Ko ngredtt birçok enteresan meaız.ulara te
ma• edildi. Resmimiz kongrede bulun anları gösteriyor. (Yazısı iç sahifede) 

Gazi Hz. \W Londra mektupları 
Amerika Reisicümhuru ile j 

teati edilen telgraflar Her millet kendi çıka
Reisicümhur Ha:zrelleri bugün ak 

Ştım Ü.zeri motörle Boğaz.içinde bir 
ge:zinti yapmışlar aıe ak§am saraya Ôaı 
det buyurmuşlardır. 

"" "" "" 
ANKARA, 16 ( A.A.) - Amerika 

istiklalinin yıldönümü münasebetiyle 
Reisicümhur Gaz.i Mu•tafa Kemal H:z. 
ile Birleşik Amerika Deaıl.etleri Reisi 
Mr. Franklin D. Rooseaıelt arasında 
aşağıdaki tel ya:zılan teati olunmuş
tur: 

Amerika istiklalinin yıldönümü mü
nasebetiyle hararetli kutlulamaları
mın ve .zatı devletlerinin ıahsi saa· 
detlerile büyük dost cümhurıyetin re
fahı hakkında beslediğim samimi te
mennilerin kabulünü dilerim. 

Gaz:i M . KEMAL 
Birlefik Amerika hükumetlerinin 

istiklali yıldönümü münasebetiyle gön / 
derı1en samimi ve zarif tebrik için 
yürekten teıekkür eder, aıe karıılık o
larak en iyi dileklerimi sunmakla 
:zeaık duyarım. 

Franklin D. ROOSEVELT 

Tevfik Rüştü Bey 
Yunan Başvekili ile uzun 

bir mülakat yaph 

Vekil Beyin latanbula 
geliai bugüne kaldı 

M. Çalelari.s, Tevfik Rüştü Bey 

P.IRE (Huausi) -- Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey bugün 
aabahleyin Brendiziden geldi ve me
rasimle kar!ılandı. Kendisi, vapurda 
batvekil muavini, Hariciye nazır ve· 
kili Basmacı oğlu, Türkiye sefiri ve 
ıaire tarafından karıılandı. Doğnıca 
Türkiye ıefarethanesine giderek bir 
müddet istirahat etti. 

Tevfik Rüıtü Beyle M. Çaldaria 
arasında vukub.ılan müıkülatta iki 
memleketi alakadar eden bütün meae 
leler ve Balkanların vaziyeti tetkik e
dilmiıtir. 

Müteakıben Kifisyada milli ikti· 
sat nazınnın kötkünde Tevfik Rüıtü 
Beyin ıerefine bir ziyafet verilmi,, 
ziyafetten sonra doğnJca vapura gİ· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ceneral Balbo 

İtalyan tayyareciler 
Amerikada 
Bir milyon halk tayyare

cileri alkışladı 
ŞlKAGO, 16 A.A. - Balbo filo

su Misigan gölüne saat 19 da kon
du. Filoya 42 Amerikan tayyaresi 
refakat ediyordu. 

24 İtalyan tayyaresi üç tayyare
lik üç başlı grup halinde munta
zam bir şekilde ileriliyorlardı. 

Bir milyona yakın halk göl ke
narına ve civar evlerin üzerlerine 
çıkıp toplanmışlardı ve alkışlıyor
lardı. ilk olarak göle İnen tayyare 

(Devamı 2 inci sahifede) 

rına bakıyor .. 
Portekiz murahhasının hiddeti: Altı
nın faz/ası insanın ahlakını bozuyor! 

Her mesele bir çıkmazda .. 
LONDRA (Konferans salonun

dan) - Reislik divanı tarafından 
verilen bir kararla on günden beri 
devam eden buhranlı vaziyet pa
muk ipliğine bağlandı. Buhranı do
ğuran ihtilafın mahiyeti muhte
rem karilerce malı'.lmdur: 

Amerika dolar fiyatınan mu
vakkat bile olsun, iatikranna ya
naımaymca Fransızlar mali meıe -
lelerin müzakeresinde bir fayda 
görmediklerini ileri ıürere:ı 1alnı2 
bir k11mı iktisadi meselelerin mü
zakereııine devaD> edilD>eaini teklif 
etmiılerdi. Bu, konferansın tatili 
faaliyet etmeai ıibi bir manzara 
arzedeceğinden İngilizler kendileri 
le beraber yürüyen imperatorluk 
ve lakandinavya memleketlerini et
raflarına topladılar ve Franaa ile 
Avrupa kıt'aundaki memleketleri 
25 reye karıı 15 rey ile ekalliyette 
bıraktilar. 

Fransız Maliye Nazın M . Bon· 
net bu kararın mali mülahazalar· 
dan ziyade siyasi dütiincelerle ve· 

lktıaat komiayonu reiai M. Jamea Cox 

rildliini aClyllyerek para latikran 
mevzuu bahaedllmedikçe diğer ma 
li meselelerin de müzakere edile
miyceğini, ancak borçlar meselesi-

( Devamı 6 ıncı uıhilede) 

Rusyada ilk maç yarın 
Bir çok yerlerde maçlar yapılacak - M. 
Karahan Cevdet Kerim Beyle görüştü 

MOSKOVA, 16 A.A. - M. Ka
rahan Cevdet Kerim Beyi kabul 
etıni,tir. Türk sporcular heyeti 
dün ,ehri gezmi,Ier ve ak,am Sta
nislavski tiyatrosundaki temsilde 
haztr bulunmu,lardır. llk futbol 
müsabakası bu ayın 18 inde saat 
18 de Dinamo stadyomunda yapı
lacaktır. 

Sovyet muhtelitile yapılacak o
lan ikinci maç ise Türk sporcuları 
Leningrat'dan döndükleri zaman 
Moskova'da 31 temmuzda vuku 

bulacaktır. 
Spor mahafili Türk sporcuları

nın ziyaretlerine büyük bir alaka 
gösteriyorlar. Moskova, Leningrat, 
lvanova, Vznesenık, Gorki, Har
kof, Kief ve Odesa'da maçlar ter
tip olunmu,tur. 

Bunlardan ba,ka Sovyet Rusya
nın diğer 16 sanayi merkezinden 
Sovyet terbiyei bedeniye meclisi
ne gelen telgraflarda Türk sporcu 
!ar maçlara davet olunmaktadır
lar. 

Ga:zi Muatala Kemalin yüksel< hu:zunınJa Türle milletini 
tebcil aıe resmi se18m .. 

Yunan bahriyelileri dün 
abideye çelenk koydular 

Dost milletin denizcileri bugün 
limanımızdan ayrılıyorlar 

Misafirlerimiz Aris gemiıi süvari 
ve zabitleri , dün sabah saat ı 1 de 
hatlarında muzika olduğu halde Tak
sim meydanına gelmit ve Cümhuriyet 
ibideaine gayet zarif mevaim gül ve 
çiçeklerinden yapılmış büyük bir çe· 
lenk koymuılardır. Misafirlerimiz abi 

de önünde selam vaziyeti alarak çe
lengi koymuılardır. Yunan bahriyeli
leri Taksim meydanından dönütlerin
de halk tarafından alkıılanınatlardır. 
Aria vapuru bugün Yamaya hareket 
edecektir. Aria, V arnadan sonra Köı
tenceye gidecektir. 



• 
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2 MILLIYEY i'AZARTESI I7 TEMMUZ 1933 

Tanöi tefrika:60 · \ HARİ-CI HABERLER 
*""t~,:e"""" llr!!,s.~·~iWWI Almanyada yeni 

Hor baka (MIUl7ot) ladlr. 

HİCAZDA RUSLAR 
2 

Gönüllü lilonan faaliyeti. - Para kokusu alan Rus Çarı. - '.Alman
yanın rekabeti. - Efgan hükiimdarı 'Abtİunahman Han 

Ruslar, her ay muntazaman Ba1-
raya im.dar Flotte voto-ıre gllalillij 
donanma sefa.ini cesbııeainden b irini 
aofere tahais edip ta Karadeniz Rııs 
aahilleriııden oralara kadar uzanmak 
suretile fedakarlıklar ibtiyar ediyor 
ve paraya, zahmete bakmayıp Ara
bistana huhile ?lıııyordu. 

Flotte volonbıire ıeflnelsile Mlw • 
den Rus zabitlerinden ve Lealdlenlen 
ik i zabit tarafmdan Çara takdim olu
nan bir raporda hini ~tle "oJhadı 
m ukaddes" ! için oarfoluıımak ÜMre 
her sene hacca giden mWılümanlarm 
b ir meblağı muayyen ya-a•ı fera· 
İzden bulunduğu cihetle Mekkei Mü
kerremede mevcut bir hazinei 111ah
•us ta m ilyonlarca altın teralrilm etti· 
ği h is ve teferrüs olunduğu ya:ulmq 
v e Ç a r buna çok merak ederek MJre• 
ti mevsukada istihbarı k.,fiyet znn. 
nında Ciddeye tekrar nımwrlar &ÖD• 
dermiş ve konsolosluğa çok baairetli 
ve mahir bir zabn tayin edilmesini 
emretmişti ! 

Hatta Rua imperatonı bu m11hay
yet islim hazinesi haberinden mtil• 
hem olarak Rusyadan Kııduıü Şerif 

z iyaretine giden hıriıtiyanlardan mü 
tefavit mikdarlarda Salibi Ahmer ia
nesi alinmaıınm we bunun bir vergi 
haline konulma•mın bütün hmıtiyan 
mükellef tebeadan kezalik aynca se· 
nevi bir para alınmaınun kanununa 
r•plı i~in Şlll'&yİ HaHI 1mpen.toriye 
emrü irade edildiği v" bu. yt>lıla Wı
hu suoi kanun yapıldığı reomi gazete 
ile ilan olunmuıtu. 
Rusyanın mqhur profesörlerinden 

j· Kamarofski" ve Şurayi Devlet aza .. 
.!undan " Doktor Çirivanakitt tarafla
rından ''Şark meselesi'' ve isli.m.iyet 
a ıen~i isminde netrolunan iki büyük 
kitapta lngatere ve Almaiıyanın 
Şarkta hararetle takip ve tatbik ettik 
leri siyaset uzun uzadoya teırih ve 
tenkit olunmut ve Snltan Abdülha
m i d in "ittihadı isli.ma'9 çalı§hğı ve 
maamafih Almanların daha kurnazca 
hareket edip haata adamın en ileri 
g iden varislerinden olnıak istediği i
şaret olunarak Rusyanm her vakitten 
ziyade Şarkta, bahusus lotanbulda, 
Arabistanda i1lemesi zarureti kartı· 
smda bulunduğu beyan edamiştir. 

Bahwua bu seneler zarfında al
manlar Bağdat Demioyolunu ele ge
çirmekte ve diğer taraftan Sultan 
Hamit te başlı batma ve kendi nam 
ve hesabına 0 Hamidiye Hicaz0 de· 
miryolunu tesise hasrı mesai ve ihti
mam eylemekte olduğundan Rusya 

ipn bot geçirilecek bir dakika bile 
kalmadıfı tezkarii ilotar olunmakta 
idi. 

Bu böyle olduğu gibi Efcan hüküm 
dan Abdilrrahman Hanm telif ve 
,.Alto biyoıırafi Abdürnlıman" di
ye kendi namına izafe ile mahrema .. 
ne nüshaların• alakadarlara ibda ey
lecllii rbalei mahauaa büyük eğerçi 
zahirde müpriinileyhln bir tercümei 
hali ırörünürse hakikatte Roalara, Tn
&llizlere kartı islii.m alemi zlmamdar
laruım meoell batta Osmanlı devleti 
imperatoru ve Halifei Müslimin Ab· 
dülhaınit olduğu halde lran, Efgan, 
Fao ve saire misillu devlet ve hüku
metlerin hükümdarlan tarafmdan ta• 
kip olunma" enaep t'e el:ı:em ve ehem 
cilriinen slyui, mülki, mali, iktnıa
di, a•keri her tü•lü tedbirler gayet 
durhinane ve hakimane surette giiıte
rilmlt ve münderecah tatbik olundu
ğu takdirde Rus, lngilİll! politikaamın 
temelinden tahrip edilmit olacağı 
Rus Erkanı harbiye ümerasmdan 
"Koioıyef" tarafından bizzat Çara 
arzolıınmakla hali lıazrr politikaama 
azami ehMDmiyet verilmit ve faaliye
te ceçilmiıti. Rus Çan Kenazkotyefin 
bu ihtanntian pek mütehaHi .. olarak 
Abdürrahman Hanın salifiiuikir eae 
riain nüshaları tekair olunarak mül
ki, aakeri ayni iıler ile iıtisale me· 
mur olan erkan ve ümeraya teTziin.I 
ve muktezayİ hale cör. c.,-et m.iita
baıurrane hareket olunmumı irade ey 
ı..qti. 

Milteaddit, mevauk, resmi. huıuıi 
makam Ya membalardan tevarüt ve 
teeyyüt eden bu tehlikeli haberler ü
zerine Sultan Hamit devletin ve dola 
yuile zatının ba,ma doğru bir afet ve 
felaketin gelme5i yaklaıtığmı takdir 
ve teferrüale daha ~ıkı bir tarzda ça
llf'P çabalamağa ve icap edenler ile 
konuıup anlaımağa ve her haris ve 
muhteris tarafa karfl tatlı ümitler ve
rici vaziyetler almağa ba§ladı. 

Mutadı üzere eski, yeni sadrazam· 
larile müdavelei efkar ve mütalaai ah 
val ettikten baıka vükelayi oabıka· 
dan ve ileri gelen mütiran ve erki.n
dan akıl ve kiyasetine itimat ettiği 
zatların da fikirlerini sorup anladı, 
bu meyanda vaktile Petresburg sefa· 
retinde, Anadolu umumi müfetti1li
ğinde bulunmuf olan Yaveri Ekrem 
Miitir Şakir ve esbak Hariciye Nazm 
meşhur siyasiyundan Aleksandr Ka
ratodori Pa,alar ile müzakere ve mü~ 
şavereler yapmıştı. 

( Arlıa.sı l!ar) 

Yarın: 
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Müpr Şalıi.r Pafanln likri. - Al ehandr Karatotlori Pf. ne diyor? 
' 

Doktor reçetelerini ecza
cılar okuyamıyorlar mı? 
Etıbba Odası kongresi dün yapıldı 

Et.bba oda11nm .ıtı a,.W. 11mumi kon 
gresi dün Halkevinde yapdmırthr. Kon
greye Tevfik Salim Pata riyaset ebnİ.f
tir. 

t:clse a~tlınca Tevfik Salim Pata, 
son aylar içinde vefat ecı- doktor ar
kada~larırun rublannı taziz için bir da
lcika sükiıt edileek ayala bllmunasmı 
teklif etmiş ve ayağa kallolnuştır. 

Bundan sonra ruznameye geçilmiı
tir. Tevfik Salim Paıa, Düyunuumumi
ye kar!ısmda Etıbba odaar ~n Jinni 
bin liraya bir bina sahn almdıjını, lıinada 
tadilat yapılmakta olduiana söylemi!
tir. 

Müteakiben Etıbba -oduının ııizun. 
namesinde tadilat yapddrfmı ve doktor
ların üç kısma aynldıli'~ huıuai lıa&ta
hanelerin inkitafına mani olan k1S1mla0 

rın izale edildiğini, bilha11a hekimlerin 
hastahanedeki vaziyetlerinin ıühulııt 
bulduğunu söylemiıtlr. Paıa izahata de 
vamla ecza depolarında ve Kzalıaneler
de reçetesiz ili~ verilmenıeırinden ve ba 
zı reçetelerin okunmadığından bahset
miştir. 

Tevfik Salim Paşa, Etibha odaları 
nizamname5İ mucibince sigorta yardım 
sandığı teıkili hakkında mallimat ver
miş, bu sandığın teşkili için Odaca ya
rJı azanm 1990 olduğu ve bunların re
çetelerin üzerine yapqtmhıcak birer lru 
nışluk yardan pulu ile ele geçen para. 
nın yüzde on niobetinde oandığa veril
ınek suretiyle oanclik serma,...ainin temi
ni kabil olduğu fikrini aeri sürmüıtür. 

Tevfik Salinı Pata sözünü bitirince 
birçok doktorlar söz almıtlırnlır. Bazı. 
lan Odaya vermekte olduldan aidatın 
fazla oldı./ğunu JÖylemitlerdir. 

Doktor Süreyya Hidayet Bey ise O
daca alınmakta olan paramn kanuni ol
ıduğunu, yalnız arkadaıllU'lll para ver
rneğe ah~amadddarmı söylemittir. 

Eczacı Celal Ergun Bey de ayni fik
re iştirak ederek bu meoele lıaldr:mda ki 
fayet karlll"ı verilmeoini teklif etmiıtir. 

Eczacı Feyzi Bey, doktorların aidat
lannın üç kıson olduğunu ileri sürerek 
eczacılann da iki kı•ma ayrılmasını tek
lif etmiştir. 

Tevfik Salim P a~a buna cevaben de
ıınİş tir ki ! 

- Eczacılardan yalnız eczahane sa

hibi olanlardan aloyoruz. Fakat etrbba· 
nm çalqınıyan kısıınlarmdan da aidat 
istiyoruz. 

Bir eczacı da Bahçekapıdaki bir ec-
1 zahme ile Topkapıda bir eczahanenin 

kazançları arasmda fark olduğunu söy
lani,tir. 

Eczacı Celil Bey, depoların reçete
siz ilaç verdilderlni ve bu suretle cünnii 
nıethut ta yapıldığını aöylemit ve bu. 
sı,,. ecza depolarının aftr ceııa ile ceza 
landınlmaaını ist-4t1r. 

EcHct Feyzi Bey n dijw bazı ec
zacılar da depolar hakkındalr:i 984 nu
maralı kanunun 11 inci maddesinin tat
bikini isl.'eıniıtir. 

Ayni zamanda bazı ilaçların gazete
lerle reklim. yapılması yüzünden ecza .. 

hanelerio bir şey satamad>kllll"mı ve hal 
lr:m da depolara müracaat ederek iate
dilderi bir ilacı reçeteoiz alılrklanru sciy 
lemit ve aapirln, buna mümasil i.l.ô.çlann 
dahi reçetesiz verilmemesini teklif et
miftlr. 

Doktor Ömer Lutfi Bey, a•pirini 
bakkalların bile satbklanru söylemiştir. 

Neticede gazetelerle reklam mahiye
tinde olan iliçların ilin ettirilmemesi 
hususunun Sıhhiye Vekaletinden temen 
nisine karar verilmiıtir. 

Mısır kredi fonsiye 
tahvilleri 

KAHiRE, 16 A.A. - Yüzde üç 
faizli ve ikramiyeli Mısır Kredi 
F ons iye tahvillerinin dünkü çekili
şinde: 

1886 seneııi tahvillerinden 
337.854 numar.:ı.lı tahvil 50.000 ve 
1903 senesi tahvillerinden 745,045 
numaralı tahvil 50,000 ve 191 l se
nesi tahvillerinden 119,965 numa
ralı tahvil 100,000 frank ikramiye 
kazanmışlardır. 

Otuz kanun 
... 
Arayıumumiyeye müracaa-
te Başvekil karar verecek 

BERLlN, 16 A.A. - Kabinenin 
dünkü toplanbııında, otuza yakın 
kanun kabul edilmiştir. Bunların 
arasında çok büyük bir ehemmiye
ti haiz olanı vardır. 

Bu, Weimar kanun esasisi m11-
cibince arayı umumiyeye müracaa
tı esaslı surette değittiren bir ka
nundur ki, haddi zatında bugüne 
kadar nazari olarak tatbik edil
mekte olan bizzat Weimar kanu
nu esasisini de değiştirmektedir. 

Bu münasebetle Volff Ajansı
mn verdiği izahata göre parlman 
tarizm ortadan kalkdığma göre, 
ancak ahkamı kanuniyeye müteal
lik ve Rayiştağın bu hususta kara· 
rı olduğu takdirde tatbik edilen hu 
usulün değittiribnesi elzemdir. 

Bundan sonra lıükümet, yalnız 
ahki.mı kanuniye için değil, mille
tin akıbetine müteallik her türlü 
ahvalde, hatta, balkın vereceği 
karar kanun esaside bir değitiklik 
bile yapacak olaa, a1"ayı umumiye
ye müracaat edebilecektir. 

Şimdiden sonra arayı umumiye
ye müracaata baıtvekil karar vere
cektir. 

Bahri müsavat 

1
M. HendersonM. Mussolini 

ile neler görüştü 
ROMA, 16 A.A. - M. Muuolini 

dün akpm ikinci defa olarak M. 
Henderson'u kabul etti. M. Hen
derson, öğleden sonra Alman sefi
ri ile görü,tü. 

M. Henderson dün aksam Ber
lin ve Praga "gitmek üze~e Roma. 
dan hareket ederken Havas Ajan. 
sınm bir muhabirine Roma müza
kerelerinden memnun olduğunu, 
M. M11asolini ile bir çok mesele
ler, bu arada askeri kuvvetler mev 
cudu ile sili.h meseleleri hakkın
da görü9tüğünü söylemiftİr. 

M. Henderson, bahri müsavat 
meselesine temas etmemi~tir. Fa
kat Berline hakiki bir ümlt itE' git
tiğini söylüyor. 

Ruslar Japonlardan 
şikayetçi 

MOSKOVA, 16 A .A. - Vladi
vostok' dan bildirildiğine göre Ja
pon sularında kazaya uğnyan Sov
yet Posti9ef balıkçı gemisini kur
ı:armak için Sovyef gemilerinin 
yapbldarı teşebbüsler Japon ma
kamatının inatçı muhalefetine uğ
ramaktadır. Sovyet gemilerinin 
mezkUr vapura yaklaşmak için is
tedikleri müsaade reddoltmınak
tadır. 

Bu hatb hareket beynelmilel ni
zamlara muhaliftir ve ancak ala
kadar Japon kumpanyalarının Pos 
ti~ef gemisini tamir etmek için 
mühim bir para koparmak isteme
lerile kabili izahtor. 

Korkunç bir fırtına 
LUEBECK, 16 A.A. - Birden

bire çıkan bir fırbna, büyük bir 
fabrikamn vincini bir cam parçası 
imiş gibi kmvermi9tir. 

Vincin makinisti kendisini bir 
kömür yığını üzerine atinak sure
tiyle kurtarabilmiftİr. Zarar 300 
bin mark tahmin olunuyor. 

Fransız sosyalistleri 
arasında 

PARtS, 16 A.A. - Soııyalist 
kongresi ikinci celsesi pek gürül
tülü oldu. 

Umumi kanaata göre aynide ve 
ikilik muhakkak gibidir. 

Yunanistan - YugoslaVya 
ticaret mukavelesi 

PARIS, 16 A.A. - Yunanistan 
ile Yugoslavya arasında yeni bir 
ticaret mukavelesi yapılmıttrr. Bu 
mukaveleye göre Yugoslavyanm 
Y unanistana ithalatr yüzde elli dö
viz yüzde elli mal olarak ödenecek 
tir. Bu mukavele yedi ay için ya
pılmıttır. 

İtalya - Romanya 
BüKREŞ, 16 A.A. - Bükreş ile 

Roma hükumetleri arasında yapı
lan müzakereler neticesinde İtalya 
ile Romanya arasındaki dostluk 
muahedesi altr ay daha yani 18-12-
1933 tarih'--· ' - -ar uzatrlmıthr. 

Amerikadan 
Berline 
Tayyareci Villy 25 saatte 

Berline vardı 
BERLIN, 16 A.A. - Dün Ame

rika saab ile Nevyorktan beşi on 
gece kalkmı' olan Amerikah tay
yareci Willy Post bugün 12,30 da 
Berline geldi. Tekrar benzin al
dıktan sonra h-areket edecektir. 

Tayyareci Berlini Nevyorktan a
yıran 6000 kilometreyi 25 saat 40 
dakikada uçmu9hır. 

Tayyareci Berlinde Amerika ve 
Alman milli mar,ları çalınarak 
Amerika sefiri, Alman Aero Klup 
azalan tarafından karşdanınışhr. 

Tayyareci oldukça yorgun görü
nüyordu. Seyyahatin havanın fena 
olmasmdan güç olduğunu fakat 
l'otomatik pilot" nun kendisine 
çok yardımı olduğunu söylemiştir. 

BERLlN, 16 A.A. - Amerikalı 
tayyareci Willy Pos! saat 14,10 da 
Moskovaya doğru uçu,una devam 
etmek üzere havalandı. 

Aimanyada ikbsat meclisi, 
BERLIN, 16 A.A. - BBfvekil 

Hitler umumi bir iktısat meclisi t.,. 
kiline karar vermiftir. B .. vekil 
daha •imdiden bazı azalan tayin 
etınittir. Bunlar yüksek sanayi ve 
banka muhafilin.e mensup kimse
lerdir. --Gandiye salahiyet verildi 

BOMBA Y, 16 A.A. - Hint kon
gresi Gandiye, vali umumi ile gÖ· 
rüşerek muallakta bulunan mesele
leri hal etmek ve şayan kabul bir 
netice almak hususunda karar ver- ı 
mek üzere salahiyet vermiştir. 

- -o- - 1 

Konferanstan 
Öğrendiklerimiz 

{Ba§ı 1 inci sahifede) 
ger taraftan, gümrük mütarekesi ka1-
kar kalkmaz, yenıi başlan tarife lerini 
artıracaklannı da gizlememektedir
le r . Ve Amer il'a parasınm kıymetin .. 
deki sukut belki bir çok memleketle
ri dolara karşı kendilerini müdafaa 
edebilmek için böyle bir tedbiri kul
lannnya .sevkedecektir. Binaenaleyh 
mütarekeden sonra beynelmilel tica· 
reli daha ziyade darlaştıracak ola.n 
bir müsabaka beklenebilir. Tarife ile 
beraber kontenjantman gibi gümriik 
tahdidatı da beraber yürüyecek ve 
konferans baılamazdao evvelki bat· 
lıyan cereyan daha büyük bir hızla 
devam. edecektir .. 

Bu ;ıerait altında memleketler için 
yegane çare, al - ayrı her memleket 
ile anlafa.rak kendi satın alacağı mal· 
ları kendi mallarnlln mÜfterilerinden 
almaktan ibarettir. Ve Türkiyenin de 
konferans baılamazdan eVYel yaptığı 
bu olduğu gibi, konferans devam et· 
tiğj müddetçe de heyetimurahhaıaımz 
reisi Mahmut Celil Beyi en z iyade 
me~gul eden mesele bu olmuftur. 
Fransa ile aramızdaki ticaret muka .. 
velesi feshedilı:,..;•tir. Celal Bey Pa
riıte NansızlaF-la müzakere kapılan· 
m açmıştır. Filhakika Fransanrn Tür
kiye ile ticaret yapması Türkiye ka
dar da kendi menfaati ikbzasıdır. 
Binaena~ J:yh bu. müzakerelerin miis· 
pet bir ~etice ve rmesi bel("lenebilir. 

Almanya ile Londrada cereya n e · 
den müzakereler ise çok müsait b ir 
safhada devam ediyor . Çünkü böyle 
bir ır.ulc .. vele de h~T iki tarafın men!a. 
atini müemmendir. Ve esasen iki ta
,.afh mukavelelerin haliha.zır variye
tine uygun olmasının 5ebebi de bunla. 
ril). her iki taraf için temin ettiği men
faatlerin gözle görünüp, el ile tutula
cak derecede vi.zıh olmasıdır. 

Hüliııa Londra iktısal;. konferansın
da gördüklerimiz "e itittiklerimiz bi
ze yürümekte olduğumuz iktısadi yo. 
lun doğru bir yol olduğu kanaatini 
vermiştir. Böyle büyük beynelmilel 
konferanotan edindiğimiz bu kanaat· 
le i smet Pa~ Hükumetinin itaret e t
tiğ i hedefe doğru büyük bir i tminan 
ile yürüyebiliriz. 

Alımet ŞÜKRÜ 

İtalyan tayyareciler 
Amerikada 

( Be.'!r 1 inci sahifede) 

ceneral Balbo'nun tayyaresi oldu, 
bu tayyarede Amerikanın ltalya 
sefiri M. Rosso da vardı. Bu tay
yare tam saat 18 de indi ötekiler 
arkasından birer birer kondular. 

MONTREAL, 16 A.A. - Bu sa
bah Şikagoya uçan ltalyan tayya
re filosu, T aranto BuffBlo ve T o
ledo üzerinden geçecektir. 

ltalyanm Amerika sefiri olan 
Montieal'a vatandaşlarını seliimla
mağa gelen sefir M. Augusto hava 
nazcrmm tayyaresine binmiştir. 

Chicago'da 
CHICAGO, 16 A.A. - Balbo'

nun kumandasındaki ltalyan tay
yare fil<>su dün ak~am saat 16 da 
buraya. e-elmitlerdir. 

ıl 

DAl(i 
• 
ilk, orta, yüksek tedrisat;~.~ 

lı haı 

ve halk terbiyesi.. :~ 
Yaka~ 

Amerikada tetkikat yapacak olall 1:-~; 
Oöyl., 

Ragıp Nurettin Beyin izahatı ~~ 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Altı seneden lada bir zaman Mal ~~: 

Vekaleti ilk tedrisat umum müdürlüğünü muvalfakiyetle idare eJerı' A.'.: 
ahiren Amerikadaki talebe müfettişliğine tayin edilip ayni _,,.aııcll~ ~lı 
rada tetkikat yapacak olan Ragip Nurettin B. gazetemize ba seY4 ~ &i 
tin sebepleri hakkında şu izahati ııermiştir: · da i 

. - On ay~anberi Vı;kiilette üzeri'.'de.';allfllan.malıtı;lil 4lerJeıı~ ~ .. 
de ilk, orta, yuksek tedrısat halk terbıyesı, mulekı terbıye müzeletı lıiı 
tüphaneler gibi teşkilatımıza müten azir tefkiliihn dünyanın diğer rıt- d il, 
leketlerindeki fekli ve 41ey4 tarzının derinden tetkiki idi. \~• 

Amerika tefkilah bilhassa mesleki. tedrisat, halk terbiYL, 'ıef.öyl~ Qe d" 
maarif vasıtalariyle, zirai iktıaadi, içtimai yükselif mesaisi ve fll~I I.,,.;~ 

seseleri noktalarından uzun uzun mütalea edildi. . Yo~ 1 

Biı-le~k hükumetlerin ilrlimce ve umumi ,eraitçe memleketirııi' 'llııfı. 
uygun olanlanndaki yüksek tahsil müesseselerinde halkçilik ifleri ıfl :~! 
allimliği akşam ve gece mektepleri muallimliği, yanm gün okutma İ ~ ~ 
allimliği, köylüyü ve köyleri yükseltme İfleri muallimliği, mektep J1 tii>ı~ 
da muallimlik ve saire gibi her biri biiyük birer terbiye şubesi halil ~b~ 
çıkanlmış faaliyetler bir kere de ye rinde tetkik edilmeleri bir zarııı' •;.• 

halinKi almld~. - k" . l bir 1r ·· ·· l -·-"'' b ti h Ilı - ..;ı ~.: e ısı es ı ve unan ı oycu o an_, ey e a terbıY"' ~. ij 
köyleri yükseltmek muai.sini temel q olaralr bizzat takip etmekıeJ; hQnd 
Benimle göri4tüğü sırada programimizi kemli.ine biitiin telerruati ~ıııa 
anlattiğim lktısat Vekiileti mütehassısı Mr. Hines tesbit ettifimi.;r. ~ ı:Pl'i 
lann memleketimiz menlat 11e ilıtiyoclanno tcmamen tetabalı effil.. tıı:: 
uekil Rqil Galip Bey haklnmlu. çok siklyi,ıi cumlelerin ilıivesi1le1 ;, 1•11<1;1 

letli talbik teferruatı üzerinde bütii n yardrmlann yapdnuuı ifin V ~Ilı 
rilıaılaki relilıi Mr. H. Alex-.lre Smithe hitap etlen t.ir mektup ot~ ~ 
Pek yakımla. hareket edeceğim. ııı"lfı' 

Vapurcu/ar şirketinin tarifeleri l~~ 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Deniz yolları ve vapurcular 1' d tğ 

nim şrketinin navlun ve seyrüııefer tarifelerini yapaı:ak komuyorı /ı 'l'~ 
tanbulıla toplanacaktır. Vekiilet namına kabutaj 11e hava fubui ıfl ı,)~ 
dürü Ayetullah Bey bu maksatla bugün lstanbula mtmistir. l'i~ .. - . . 

k
. ,_ 'fld\a) 

tel lK segahatı ~~ 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Nafia vekili Hilmi Bey bugün o/ QQ 

Nafıa vekilinin 
trenile Malatya - Ergani demiryolunu görmeğe gitmistir. Vekil B1 

-..... 

Erganiye gidecektir. · 11.ı, 
' 

Muhaf ızgücü bisikletçileri 
BURDUR, 16 A.A. - Muhafız.gücü bisilrletçileri Burdura getJiJI~~; 

yann Dinara gideceklerdir. ~o~;, 

Çankaya Kulübü,,.ün turnesi :~~ 
ANKARA, 16 A.A. - Çanlıay a klübü yarın orta "Anadolu l)e ~ • 

raıleni.z turne.ine çıkacaktır. Kafile, Çorum, Samsan, Trab:z:un, Git~~ ı 
Vilayetlerine uğrayacak ve Yozgat, Çorum, Çankrn, üzerinden ~ ~~~y, 
ederek 2 ağustosla Ankarada bulunacaklrr. ~ıi; 

Ankarada Hilaliahmer haftası ıl.·, 
AN KARA, 16 AA. - Hiliiliah mer cemiyeti Ankara merk~ :~~ 

tertip ettiği Hilôlialamer ha/tası yarın baflıy11Ctık ve 23 temrruuda 11" , 

cektir. Bu ha/tanın bu seneden itibaren her •ene yapılman düf~lı;,ht 
mektedir. Bu aenelıi halta içinde b.lıçe ve yeni sinemada konserlef illi,) 
rilecek ue halta sonunda yüz öksüz çocuk sünnet ettirUecektlr. ıi ~-Pı 

Şehrin muhtelif ııemtlerinde güzel vecizeler altuuı teberru kutfll' ~lı;l 
konacak ve Gazi heykelinin önünde • Hilôlialımer llara gün yarJıl ı.~•ı 
sıdrr - levhasını tapyan bir tak yaprlacakhr. Ayni zamanda bu Jıa/~ ll~1 

çinde Hilôliahmere aza kaydedilecek ve Hiliiliahmer gördüğii ;.,ter ~•,ı 
kında propağanda yaprlacalıtır. ~ ~lı 

' 
Dörtler Misakı 

bir devre 
ile yenı 

(1 

l 

Avrupada 
mi açılıyor? 

Dörtler mioakı: yeni bir de.,...,; . (Başı 1 inci sahifede ) 
açıkça meydana koydu. Konferansta 
Fransız v e ltalyan Maliye nazırları 
~ağlam para tezini muvaffakıyetle i · 
leri sürdiiler ve tuttular. Bundan baş· 
k a da alım ölçüsüne bağlı kalmak İ•· 
teyen devletlerin paralarını tutmak 
iızere birle~mesi hareketine Önayak el 
d.ular. 

Orta Avrupa 
Orta Avrupa me seleleri de görü*ül~ 

dü. Pek yakında hadiseler, bu mesele 
leri ayni görüşle diifünen Paris ve Ro 
ma hükuemtlerinin bir takım hal ÇAre 
lt· C'~ ileri süreceklerini gösterecektir. 

Almanlara göre 
BERLIN, 16 (A.A.) -- Dörtler 

m;:;:akmdan bahseden, ' 1La Correspon 
dance diplomatico - politique al!e
mande" misakın baıhca fikrinin, Av
ı.,pa sulhünün hareketlerine bağlı ol
duğu devletlerin bilhaua me•'uliyeti 
olduğunu yazıyor. Bu itibarla, dört· 
ler misakı, mlıakı imza eden devlet
lerin husuoi me"nfaatleri ve bütiin esaıı 
ları noktai nazarından, !İmdiye kadar 
yapılan buna benzer 111iaaklardan ay
rılmaktadır. 

Daha ıimdlden ltalya • Fransa mü
ıı:asebatmda bir iyilik kendini göste
riyor. hrtısat ve sili.hları bırakına kon 
fer:anslannm sürüncemede kalan nle ... 
sailerine temas ettikten sonra "l .a 
Correapondance" makalesini bitirtr· 
lr.en diyor ki: 

yor, bu devre ic;lnde siyui v• •jı 1 · 
hloklarm huouai Ye hotbin cereY". ~ 19;3' 
le rekabete giritmelerinin tarllt!1. ı••< 
hata olduğu gittikçe görünecekll ~· ~ 

f ~"" Fransa gazeteleri ne diyot• r ~q.,, 
PARIS 16 (A.A.) - Bütün ı•,.~~ 

teler dörtleı· miıa.kımn imzasını ~1 "t. •• 
zuu bahsetmekte ve umumiyetle ,ı 
açılan devir hakkında ve bilb ,, 

~· 1 Fransız - ltalyan mukareneti hu~,. ı a, 
da büyük ümitler göstermektecl• : :ı-

p • P . . d 0 k" R ' 1
J ' 

1 
etil ansıen ıyor ı: Olfl.S. I' ~ ~ 

ria itilafı daha timdiden çok f•'~1 1 l :'<! 
safhaya gİnnittir. Dörtler mi"" ;ı' ~.~• 
imzasından sonra bu itilaf daha $ Şı., 1 
de faal olacaktır. 

t>1 
Bundan sonra ltalya ile Fraıı>" r t••i, 

bin aleyhine değil, fakat berabe'";l 1>1~'' 
0

lıJarak Avusturya - Macaristan iJ11 f l.l ı ı~' 
torluğuna varis olan devletler ş~I ' 8•ul 
daki münaıebab ağrrlattrran nıii! ,...~~ .. 
yaaet meselelerini halletmeğe ''(, s:;· 
edebifocelderdlr. Londradanberi_k "'"'~ 
devletlerini birbirine yakl&ftırnıı,/ 
beraber çalışmalarnıa yol a~ ;J, 
sunda bu derece faydalı hiç bi' jl~ f 

yapdınanuf olduiunu söylemekle 1 (, 
. dilın" 1 1 " se ızam e I! o maz. ~o"' 

M. Hitlerin M. MuuoliııİY6 ~ } ' 

telgrafı .. ,ıı ~ ?• o• ·~ . BEKLiN, 16 {A-A.) - 1,el ı l, 
miaaknını im.zalanmas rm.üna:: 'l_ 11 ~ 
le baıvek;il Hitler, ba~vekil "'.;il' 
niye bir tebrik te\yazm gönde• 



ak · sıın apartmanlarında 

t ş. asma havuz 
liıı 8e~1n nıuhtı:Jif itlerine dair Muhit
~llıda ~· e:ıuetel~de çıkan beyanatı a
~ halde : ~kta va. ki İnsan iıtemedi-
l'liııı.kte Yagına perende takıyor ve yü-
.. ~ı.\~e~iyor. 

rı ıçiı,de "Pınıız, payan11z lffinç hiıle
Yllc.ı,;ı· . tehrayinler yapar ~·leler l> ııı2• ' -~-r-

ı ... u.Yduı, du- d k d • • .. 
.. lfıbrq , •11a ı emeyımz, ıııten-

llöy] .. i·• Yenlere ve bilenler bilmiyenlere ........ , 
.... edi 

~ı;.r• artık T erkos meseleaini bal-

-4' ~~ıl ;;7 .. 
~Ü: 
~ T ~mdeki yedi katlı aparb
'iil IİiriiJ en uıt katma T erkoa suyu gü
ru <arı.rot çıı,.cak ve o apartımanlann lak 

11 
~ ıı.., lıöy]e ttbebından olan aahipleri bun
~ ı-:· lllotor maırahndan kurtula-, ..... : .. ,. 

,,1 lleı.di larah ıu: 
dt .. ~• ı.,.1~~"." bizim iatediğimiz çok aa 

1 Q,., . 
' ~de 0: J'edi katlıapartıman sahibiyiz. 

,.,,:•. 8~ meı'ut ve müreffeh sakin-
• 

1 
ıııu ~halk tabakası denilen sınıl 

'. -" ~· l~te .. ;_ ıu memleketin • ~aeriyet 
,, ~'i:!eaiııd ~ ondanız.. Ve bızam ıu 
I -,;,,.;, e .ıotediğimiz, yor~ argın 

H ~ •e tO: ırıd~ek bütün bir ırdnün to-
• 1üıJ~ ~ ıle ınemlii ellerimizi ve 

~lıiııııı,., Yıkamak için musluldanmızı 
~ •u ı,,,'j"an orada su bulmak ve aa

~- akıiın.ı ~tır. 
' ;;:'~"!=• lı,. •ki aı>artımanlarm bilmem J. ı.u •li.. .. P. ltrıa ıu çıkacakmış. Ne güzel 

I. 1 ~da~ ..,::. ~artımanlar, ilk İ§ olarak 
~ 1ıc; .. ha•uı a hemen aalonlarma birer 
~· ~ olur ~aptır11nlar - sanki aama 
• ru dal,j . Blma havuz olmaz mı? .. ve 
-,ı ~ ""' ~\'Jzelerden taıan mor aan, tu

!A;, taıı •diği ~ I elektrik ziyalanmn renk-
,...-j ot~ l•tlı ra~ aı-ın ho! şıpırtılan altında 
ı1" ı. Ol•inl Yolarmı clinlemelı lmkanmı ...... , ..... 

""ııı. ka e, l'aaimdelıi a!)artımanlann bil-

'
' ::~h b~ ka_tına IU çıkannakta delil, 

~1,'.'nii~ . "!!ı saatinde evinde mualu
.J/ t~İdi/1den her ferdin orada su bula
'i. .ı..::t•r l'. . 
''t~~ ol~ demek bütün latanbul 

tİ ~.llııde .,ı;dı, \leyahut bütün latanbul 
l'İıı ilı "1akiı, U~aydı ve oraya konulacak 
0 her t.-:'ı !!Ünün her saatinde ıelı

' ·~t ı;;; "flDın suyunu temin etaeyodi 
l !otı; tcj ~!ırlar, tehrin bir tetekkür 
• .ı ı.., r haıı., ". "Buırün bir temennidir ve 
i1f' Ilı, lıeıdı Pek haklı olarak Belediyeden 
6' Yor, bunu iıtiyor .. 

11";::--_ SalBhaddin ENiS 
•il h D 

~ 
,. ~acar seyyahları 

Jl"~~·t . l "'llte 1 eı-dınand Tapuru ile dün ıeh-
• "°"°'/ Macar seyyahı gelmiıtir. 
'••t.ııaı .,.~tan avdet - 1ktıaat 

a,~n lıey., m~sebetile Londrada bu 
ıt..~l'ııı,,, bi ~z mensuplarmdan ba-

(J -~ beı.İ fta on güne kadar av-
~ _,Jh~• • Cı; 9lllrıektedir. 
,'''Jr"" ı. "'rillı 1ı · ,- lıı· oıııı, om,.yonculan - Güm 

ı 

·.::"" ...:onculuğuna intisap etmek 
, n Yaııı1 ııetler için yakında bir im 
'"'"""" •cak ve muvaffak olanlar 
• il VeriJecelıtir. 

> '•kQ~o Be.)I G" ''k lnbi 
'•Jıııi ıli ~ - umru ve aar-

....,,. '>•-; t ... ı.· na Bey, dün Ankaradan 
'ti, ilde "'··" müddet inhisarlar ida
, ı •il• '""tgu) olmuttur. 
aı~ "'a; 

İı t t,(;.'~t. - Hususi vapurlarda 
,~'on, dij ırı ıçin teıekkül eden ko
ılt ""'•rı.ı n de Nilüfer ve Sadıkzade 
•:t:"•ı.: ;nuayene etmiıtir. Dün Sa 
,1 ın• S d arafından, heyet azası 

~".:Jll,111/aleı;' ık~ade vapurunda bir öğ 
ıı;;~ 't;.

8 
"erıl.ıniıtir. Bu ziyafette 

~ ... olirer ·~müdürü Müfit Necdet 
h11ı11..:, adarlar da davetli olaralt 

1 
• ıao uılardır. 

t ,!'~ Oorü11·· l .. ,'il '-•iltJ unun u - Y arm Köa-
••ı..'.,fil"'1n:" lehiatandan 100 kadar 
t~1 . ~lel'd· u genç memleketimize 

' n• 

tıla.._'tııı,;~ ır. Leh darülfünunlulan, 
da ),·°"'ki, ;rafından hararetle kar 
~~!•lt•ç ; .. il', Lehli talebe İstanbul 
~~. d;;\ln kaldıktan sonra mem

llecelden!ir. 

1 Silin, A.,.. 
1 Pezet& 
l Mark 
1 Zelotl 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Cernoy .. 
l Altan 

~ 

18,-
44.10 
44.-

48.90 

13.-
21.10 
27.50 
12.75 
20,90 

1,90 
2.llO 
2,811 

15,91,26 
4,44,25 

5.64 
1.985 

42·1 
3,70,75 

35,Jl,25 
llO.OE 

1091.25 

Kuru.ı 

25.-
18.-
49.-
24.-
24.-
55.-
-.-
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ŞEHiR 

Ekonomi 

Buğday fiatı 
Fiatta hiç bir gayrita

biilik yoktur 
Buğday fiyatlarında hafif bir te

nezzül aörülmekle beraber, iyi cinı 
5-6 kurut arasından satılmaktadır. 
Borsadaki buğday fiyatlarındaki ha
fif temevvüçler gayritabii görülme
mektedir. Yakında şehrimize Anado
ludan külliyetli mahıul gelmesi bek
lenmektedir. Çiftçi, b"b bet buçuk 
kuru§& malını aatabildiği ve buğda
yın normal fiyatı beı buçuk kurut o
larak kjlbul edildiği cihetle Ziraat 
Bankasının para ile buğday satın al
masına bugün için ]iizumlu görülme -
mektedir. Banka, icap ettikçe buğday 
mübayaa ederek fiyatlarda naznn va 
zifesini ifa etmektedir. 

Çok kahve geliyor 
Son zamanlarda şehrimize külli

yetli kahve gelmektedir. 13 bin çuval 
kahve de yoldadır. Kuru kahve tacir
leri araamda tiddetli bir rekabet bat
lamıf, fiyatlar dütmüıtür. 

Zonguldak kömürleri 
Birkaç Macar müeaaesesi, geçenler

de Zonııuldaktan 80 bin ton kömür 
almıılardı. Şimdi diğer birkaç Macar 
müesaesesi de Zonguldak kömürü kul 
lanmağa karar vermİ§Iİr. Yakında bu 
maksatla Zonguldağa Macar müesse
seleri namına bir heyet geleceği haber 
verilmektedir. 

Arpa fiatı düşkün 
Bu sene beynelmilel arpa fiyatları 

dütkündür. Almanya, yerli zürraı hi
maye için biralık arpa ithalatını çok 
tahdit etmiıtir. Şimdiki halde biralık 
arpalar için en İyi pazar İngilteredir. 

Ceviz kütüğü ihracatı 
Ceviz kütüiü ih!"tlcatı muntazam 

bir kaide dahilinde yapılmadığı için 
memleket ormanlarının harap edildi
ği haber verilmektedir. Ceviz kütü
ğünün para ettiğini gören köylüler, 
civar orman1ardaki ağaçları rastgele 
baltalamaktadırlar. 

Ne kadar afyon var? 
Afyon mahaulünün inhisar altına 

alındığı müddet zarfında elinde af
yon stoku bulunan lzmirdeki tacir, 
müıtahıil ve sair ethaa tarafından 
mmtaka ticaret müdürlüğün!' 128 be
yanname verilmittir. Bu beyanname
lerde gösterilen afyon mikdarı 125 
bin kilodur. Bu mallar geçmiş aenele 
ıe aittir ve talimatnamedeki müsaa
de~ere göre satılacak ve ihraç edilecek 
tir. 

Odada 

Kabzımallar ne olacak? 
Kabzımalların komiayon namile 

aldıkları paranın yüksekliğinden ıi
kayet edildiği ve müstahsilin eline 
malına mukabil pek az para geçmek 
te olduğu yazılmııtı. Ticaret odası bu 
meseleyi ehemmiyetle tetkik etm,,kte 
dir. Kabzımallann küfe baıma al
makta oldukları komisyonun yüzde 
hesabile muayyen bir mikdara bağlan 
maaı muvafık ııörülmektedir. Bu i§ 
hakkında görütülmck üzere kabzımal 
lar Çartamba günü aı!Bda bir içtimaa 
da~et edilmitlerdir. Oda, neticeyi ve
kalete bir raporla bildirecektir. 

On uncu yıla hazırlık 
Ticaret odaaı, cümhuriyetin onuncu 

yıldönümünde fevkalade bir mecmua 
neırine hazırlanmaktadır.. Bu mec .. 
mua , bir çok reaimleri, grafiklari, 
memleketin cümhuriyet senelerinde .. 
ki iktısadi ve mali hareket ve inkitaf
larını göıterecek makaleleri ihtiva e
decektir •. 

Liman tarifeleri 
Liman tarife komisyonu, dün de

niz ticaret müdürü Müfit Necdet Be
yin riyasetinde toplanmıgtır. Bu içti
ır ada belediye reisi muavini Hi.mit, 
Alray itletme idaresi müdürü Cemil 
ve Liman şirketi müdürü Hamdi Bey
ler bulunmuılardır. Komisyon, Akay 
idaresinin ı Eylülden itiba•en tatbik 
~ailecek yeni altı aylık tarifesini ay
nen ipka etmittir. Liman §İrketi tari .. 
ı luine gelince, Hamdi Bey tarafın
, , ' Terkoı su ücretlerinde aon zama 
l kadar tirkete yapılan tenzilatın 
kaldırılacağı cihetle vapurlara veri
len su ücretlerinin tezyidi lüzumun
dan bahsedilmitlir. Hamdi Bey, ec
nebi vapurlarında olduğu gibi Türk 
vapurlanndan da çıkanlacak eşyanın 
ton baıına muayyen bir ücrete tabi tu 
tulması ve artık ticaret ıirketinden 
mavuna kirala.yarak eıyaaını botalt
ması teklinin kaldırımaaı lehindeki 
noktai nazarını izah etmittir. Netice
de, bu metalip hakkında bir karar 
verilmek ve liman ıirketinin yeni ta
rifesi kat'ileıtirilmek üzere, gelecek 
pazar günü bir içtima daha yapılma
sı münasip görü.1müttür. Pazar günü 
limanda itleyen sandal motörlere ait 
yeni altı aylık tarife de teıbit edile
cektir. 

lzmirin 4 tayyaresi 
Bu aene 30 Aguıtos tayyare ve zafer 

bayramı ~enliklerinde İzmirlilerin yük
sek hamiyet teberrüleri sayesinde alm
mış olan dört büyük tayyaremizin ad 
koruna merasimi yapılacaktır. 

Bu münasebetle satın a1ınan tayya-
reler · e elecek ye adi m raaim-

Maarifte 

Amerika ya 
Muallim .. 

Gönderilecek muallimlerde 
aranan evsaf 

A.merikaya halk terbiyeai tahsil ve 
tetkikat için gönderilecek muallimler 
hakkında dün vekiletten Maarif mü
dürlüğüne bir tezkere gelmittir. Gön
derilecek muallim adedi ondur. Ve 
bunlar ilk mektep muallimleri ile ilk 
tedriıat müfetıi~lerinin meslekte te
mayüz etmit olanlarından seçilecek
tir .. Vekalet arzu edenlerin lazım ge
len veaaikle müracaat etmelerini bi1-
clirmekteclirler. Gönde!-ilecek muallim
ler dört veya ~ ımıflı mu.allim mek
teplerinden mezun bulunacak, yafı 
otuz beşten yukan bulunmıyacaktır. 

Şehir yatı mektepleri 
Şehir yatı mekteplerine girmek ü

zere bir çok müracatalar vaki olmak
tadır. Halbuki bu mekteperin kadro
su çok dar olduğundan her müracaat 
is'af edilemiyecektir. Bazı civar vili
yetleri fstanbul vi]iyetine birer mik
daı tahsisat yollayarak, gönderecek
leri talebelerin !ehİr yatı mektepleri-

k<'lbulünü iııtemişlerdir. Bu viliyet
ler gönderdikleri tahsisat nisbetinde 
talebe okutabilecekerdir. altanbul
dan pekaz talebe alınacakbr. Veri
len yeni bir karara göre bet çocuklu 
velilerin müracatalan tercihan nazarı 
rlikkate alınacaktır. 

Münhal muallimlik yok 
İstanbul ilk mektepler kadrosun

da bu sene münhal yer yoktur. Maa
rif idaresi lstanbula nakil isteyen tat 
ra muallimlerine, menaup oldukları 
vilayetler vaaıtasile keyfiyeit bildirmi§ 
tir. Kadrolarında münhal bulunan 
taşra maarif müdürlükleri tayin edil
mek iıteyenlere bildirilmek üzere va 
ziyetlerini lstanbul Maarif müdürlü
ğüne yazmıılardır. 

lstanbul Lisesi tasındı , 
lstanbul lisesinin eski Düyunu u

mumiye binasına nakli İşi ikmal edil
mittir. Bu ay içinde binada bazı ta
mirat yapılacak ve egyalar Yf!rleştirile 
cektir. Yeni bina çok müsait oldu
ğundan bu sene talebe kadrosu genit 
letilecektir. 

Askerlik kampları 
Liselerin askeri tatbikat kampları 

bitmiştir. Talebe gördükleri askeri 
ders ve tatbkattan imtihan vererek ev 
!erine dönmü!}lerdir. Da..w-ülfünun ve 
yüksek mekteplerde imtihanlar bitti
ği için askeri kamplar bu hafta ·sonun 
da baslayacak ve bır ay devam ede
cektir. 

Hukuk mezunları 
Dün Hukuk fakültesinden bu dev

rede mezun olanlarm limlerini yaz
mıttık. Bu meyanda unutulan Şeref, 
Saim, Şeref, Nazif, Baba, Taha, Ra
sih, Saim, Ayetullah, Sırrı, Enver, Hil 
mi Beylerin isimlerini bugün ilive e .. 
diyoruz •• 

Talebe gezintisi 
Hukuk fakültesinden bu devrede 

mezun olanlar pel"§embe günü Yalo .. 
vaya bir gezinti yap. ' klardır. Ge
zintiye saat 8 den batlanacaktır. 

Edebiyat fakültesi mezunları 
Edebiyat fakiilteıinin bu seneki m.,.. 

zunları elliyi tecavüz etmektedi!". aziran 
de•Tesindc felsefe zümresinden altı 
kitiden Celile Hanım ve Ahmet Muh
tar Bey muvaffak olmutlardır. Tarih 

Mahkemelerde 

YllAyette 

Kükürt 
Hangi evsafta olacağı 

bildirildi 
Ziraat vekaleti İstanbul Ziraat mü 

dürlüğüne gönderdiği bir tamimde 
ziraatte kullanılan kükürtle rimatın 
yüzde beıten fazla olmıyacağmı. ve in 
celiğinin en az 60 .. 70 santim aanaeli 
kibrit karbonoaundan yapılmıt bulu
nacağmı bildirmittir. Gözta§ı ise yüz
de 98 - 99 safiyetle havada tahavvü
le uğramamı§ büyük billurda ufalan
mıf evaafta olacaktır. Önümüzdeki 
mevsimde bu evsaftan maadaımm it
hali menedileceğinden satı§ yapanla
nn ona göre harekette bulunmaları 
bildirilmittir. 

Defterdarın teftisi , 
Defterdar Mustafa Bey, dün Bü

yükadaya giderek malmüdürlüğiinde 
mC§gul olmugtur. 

Pollale 

Esrarkeşler 
Kabaklarının başında ya

kayı ele verdiler 
Beyoğlunda Hacı Ahmet mahalle

sinde kahveci Mahmudun dükkinın.
da Hıriato, Todori, Hüsnü, Sava, di
ğer Hıristo, Osman, Haydar eırar j .. 

çerlerken yakalanmıılardır .. Üzerleri 
arandığı vakit te bir esrar kabağı, 
bir tabanca, kaçak çakmak ve iakam 
bil kağıdı bufunmuştur . 

Bir hamal yaralandı 
Sirkecide hamınallık yapan Bitlisli 

Emin yük tafırken yuvarlanmıı ve ya 
ralanmııtır. 

Zehranın geçirdiği kaza 
Selimiyede oturan Zehra Hanım, 

Harbiyede tramvaydan inerken düı
mü,, batından yarlanmı§tır. 

Kalp sektesinden ölüm 
Şehremininde oturan 70 yatında 

Hatice Hanım Şehremini tramvay du 
rak mahallinde kalp sektesinden öl
müttür. 

Parmağını kaptırdı 
Kocamuıtapa§ada oturan Mustafa 

çalıımtakta olduğu kösele fabrikasın 
da ınak.ineye elini kaptırm•tı yaralan 
nugtır. 

zümresinden on bir kişi imtihana gir
mit ve Belkia Rıza Hannnla Nuriye 
' brlullah Hannnlar muvaffak olmut
Jnrdır. Coğrafya zümresinden on bet 
kiti imtihana girmit Habip ve Meh
met Cevat Beylerle Rakibe Hanım mu 
vaffak olmutlardır. 

Bir mektep balosu 
Erenköy, 38 inci mektebin, fakir 

~· cuklan himaye heyeti tarafından, 
öniimüzdeki perşembe günü gecesi sa 
at dokuzda bir kır balosu verilecek
tir. 

Baloya, civarda oturan meb'uslar· 
la devlet a~arnlan ve ,_,.,.jf büyükle
n davet cdilmitlerdir. Semtin fakir 
cocuklarınr, önümüzdeki cümhuriyet 
bayramında giydirebilmek ve ders se 
n"~ai içinde iatelerini temin edebilmek 
İfsİn çalı§an himaye heyeti, balonun 
r.ezih ve eğlenceli olabilmesi için şim 
<İiden icap eden tedbirleri almağa bat 
lamııtır. Sabaha kadar devam edip 
çok iyi 8'.eçecek olan bu baloya Maa
rif Vekili beyin de gelmesi rica edi
lecektir. 

Vagonli hadisesi davası 
Bir şahit M. Janneno'nun hırsız 

dediğini söylüyor 
Türklüğe hakaret ve Vagonli hadi

&esine sebebiyet verdiğinden dolayı 
Yataklı Vagonlar idareai ıeflerinden 
M. Janeno aleyhine ikame edilen da
vaya dün üçüncü ceza .mahkeme&inde 
bakılmııtır. Dünkü mahkemede bir 
kaç şahit dinlenmİ§tir. Bu gahitlerden 
bir tanesi M. Jannenonun hıraız dedi .. 
ğini iıittiğini söylemiı, diğer şahitler 
işitmediklerini, ancak işittim diyen §8' 
bitten duyduklannı söylemişlerdir. 

M. Jannenonun hırsız dediğini işit
tiğini iddia eden tahit maznunun ha
karetine dair belediyede de bir tah
kikat evrakı bulunduğunu söylemi§, 
bunun Üzerine muhakeme bu evrakın 
celbi için batka güne bırakılmıttır. 

Bir papasın muhakemesi 
·sahte nüfuı ilmühaberi tanzim e .. 

derek kızının çocuğunun bab2sı oldu
ğu halde babasız gibi vaftiz etmek
ten ıuçlu papas Koatantin efendinin 
muhakemesi birinci cezada ikmal edil 
mittir. iddia makamı cürmü sabit gör 
müı ve Kostantin efendinin cezalandı 
nlmasını istemiıtir. Muhakeme karar 
tefhimi için baıka güne bırakılmııtır. 

Müstantik Hikmet Bey 
aleyhinde yeni dava 

Eıki müstantik Hikmet Bey aleyhi
ne asliye ikinci hukuk mahkemesinde 

Kadriye Hanımın kardeıi Nasır Bey
dir. Nasır Bey bu dava ile bila lüzum 
tahkikat yapmak suretiyle kendileri
ni zarara sokduğundan ve haksız fi
illerinden dolayı Hikmet Beyden 10 
bin lira tazminat talep etmektedir. 

Şamram H. dava ediyor 
Kantocu Şamram Hanım tarafın

dan Kolombiya ve Blümental fabrika
ları ile Hafız Aıir ve Hamit beyler a
leyhine bir tazminat ve ceza davası a
çılmııtır. Şamram Harum Leblebici 
Horhor operetinin telif hakkı kendi
sinde olduğu halde bu fabrikalann 
kendiaine sormadan bu opereti plağa 
aldıklannı iddia etmektedir. Mahke
me tetkikat için baıka güne bırakıl
mıştır. 

50 ev soyan hırsız 
Fatih, Aksaray, Horhor cihetlerin

de elliye yakın ev soymaktan suçlu 
Mehmedin muhakemesi dün birinci 
ceza mahkemesinde yapılmııtır .. Meh 
met cürmünü itiraf etmekle beNber 
50 evin hepsini kendisi soymadığını 
söylemiıtir. Bundan sonra çalınan ef• 
yalann liıtesi okunmuı, Mehmet bu 
listedeki e§yadan 500 parçasını sat
tığını aöylemiıtir. Neticede iddia-ma
kamı ceza talebinde bulunmu§, Mu
hakeme karar tefhimi için baıka gü-

Belediyede 

Yeni açılacak 
Memuriyetler 

• 
Tekaüde sevk edilecek me-

murlann yerine 
oktrlıva memurları konacak 

Oktruvanın lağTmdan sonra açıkta 
kalan memurlar münhal vuku bulduk
ça yerleıtirilmektedir. Tahaildarlarm 
mühim bir kısmı yerle§tirilmiıtir. Ye
ni belediye kannnundan istifade ede
nık tekaüt edilmek Üzere epeyce me
mur müracaat ebniftir. Tekaüt ola
cak memurlardan inhilal edecek va
zifelere de oktnıva memurlan tayin 
olunacaktır. 

Eğlence yerleri 
Daimi encümen lokanta, bar, gazi

no ve emsali gibi umumi mahalleri 
ruhsatiye harçlarına göre sınıflara 
takaime karar Yermiıti. Bu hususta 
tetkikat yapmakta olan belediye fU
beleri cetvellerini ikmal etmi,ler ve 
daimi encümene bildirmiılerclir. Dai
mi encümen bu cetvelleri tetkik edecek 
ve T "!rİnİevvelde Şelıiv Mecliaine ar
zedecektir. Şehir mclisi kabul ettik
ten sonra ruhsatiye harçlannın veri
len karara göre almmaaına ba,lana
caktır. Yapılan taksime göre oteller, 
hanlar, sinemalar, tiyatrolar ve ber
berler b"' ıınıfa, lokanta, birahane, 
gazino, meyhane, kıraathane, bar, 
dansig ve emsali mahaller dört sınıfa, 
hamamlar da Üç sınıfa aynlmııtır. 

Uukapanı köprUsii 
Unkaparu köprüsünün muvakkat 

tamiri ikmal edilmittir. Ayın yirmisin 
den itibaren köprüden araba ve oto
mobillerin de geçmesine müaaade e .. 
dilecektir. Köprünün ortasma bir par 
maklık çekilmittir. Yalnız bir yanı 
gelip geçmeğe açılmııtır. Kamyonla
rın geçmeaine müsaade olunmayacak
tır •. 

Kooperatif lokantasının yeni 
salonu 

Belediye kooperatif lokanta11nın 
üstündeki salonun tanzimi ikmal olun 
muıtur. Oıt salon lüks bir hale geti
rilmiştir. Burası perfe!Dbe günü me
rasimle açılacaktır. Belediye bazı rea 
mi ziyafetlerini bu üıt salonda vere .. 
cektir. 

Yıldız sarayını tetkik 
Belediye reis muavini Hamit. Bey 

dün Yıldız sar ayma giderek beynel
milel konleran•lara tahsis edilmek ü
zere tamir ve tadil edilecek olan me
raaim köşkünü gezınittir. Projeler 
gelmiıtir. Projelerin tetkiki yakında 
bitecek, en muvaffak olan kabul edi
lerek ona göre tadilata batlanacak
br. 

Takdiri kıymet heyeti 
Sami vapuru sahibi, vapurunu tak

diri kıymet heyetine muayene ettir
memiı, ıirketten çekihiştir. Vapur
cular tirketi idare meclisi dün topla
narak takdirnameyi İmzalayan va
purcularla vılapnak için sarfı mesai 
etmiıtir. 1tiiaf olmazsa, nizamname
ye, muhalif olanları bil&hara şirkete 
dahil olabileceklerine dair bir kayıt 
konulacaktır. 

Limanda sıkı tedbirler 
Liman idareai limanımıza menaup 

olan ve gelip geçen vapurları ani kon 
trole tabi tutmağa baılamıtlır· Bizzat 
liman reiai, yanında birkaç fen me
muru olduğu halde, laalettayin za· 
manlarda herhangi bir vapura gide
rek tahlisiye vesaitini, telsiz cihazını 
ve aair teferrüab tetkik etmekte, va
purlardaki tahluiye sandalarının kaç 
dakikada denize indirilebildiği tec
rübesi yapılarak tesbit edilmektedir. 
Bu teftitat neticesinde nokıan veaaiti 
olan, liman inzibatına müteallik ah
kama riayette lı:uaur ettikleri görülen 
rakip sahipleri ıiddetle cezalandırıla
caklardır. 

Yerli mallar sergisi 
Dün Sanayi birliğinde 1 Ağustos 

933 tarihinde açılacak olan betinci 
yerli mallar sergiıi heyeti tertibiyeai 
içtima ederek tertip heyeti riyaıetine 
sabık lktıaat Vkili Rahmi Beyi ve re
is vekilliğine de Hacı Recep ve Abdül 
gani beyleri ve aergi komiserliğine de 
birliğin umumi katibi Nazmi Nuri Be
yi intihap etmiıtir. 

Tertip heyeti sergiye iıtirak ede
cek olan fabrikaların suret ve tekli 
ittirakini ve serıinin devamı müdde
tince intizam ve zabıt ve rabıt husua
lanna ait 48 maddelik bir talimatna
me ihzar etmittir. 

Her sene olduğu gibi 1933 betinci 
yerli mallar aergiıinde de muallim Ih
san Bey kumandasındaki deniz orkea 
trasının ittiraki iiçn Ouü bahri ku
mandanlığı nezdinde teıebbüaat icra
sına ve 20 Temmuzdan itibaren sergi 
rihayetine kadar tertip heyetinin aer 
•; binasında içtima etmesine karar ve 

ı \1miş ve serginin mükemmeliyeti ve 
&eçen aenelerin fevkinde bir mevcudi 
yetle hazırlanması neye müteveklrif i
• : bunların ikmalini komiıerliğe tev
di etmiştir. 

Müşterek ~dbir 
lakenderiye seferlerini yapan va

purların gümrük muayenelerinin ba
sitleıtirilmeai ve yolcuların kaçırılma 
ması için deniz yo11an müdürü Sadet
tin Bey gümrükler başmüdürü Seyfi 
Beyle birlikte müıterek tedbirler al-,._ 
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lfELE~ 
İşler ve insanlar 

Biruine herhangi bir iş teklif etti
ğiniz zaman: 

- Ben bu i~i yapamam. lbtiaaaım 
dahilinde değildir. 

Diyecek pek az adama tesadüf e
dersiniz. Bizde eaaa berkesin her iıi 
yapabileceği kanaatidir. 

ı, arayan bir adama aorarsanız: 
- Ne iş yaparsm? 
Göğıünü gererek cevap •erir: 
- Her iı yapanın .•• 
Ve inanmalısınız ki onun dar hav

salaaınm it telakki tlttiği feylerin hep 
sini yapar amma onlar (it) değildir. 

Bunun teairiledir ki; bizde bir 
"her İt yapan" smıf vücut bulmuştur. 
Kadro hariçleri, tekaütler, mektebini 
bitirememitler hep bu amıfa girerler. 
Lüin bunlann yapacaklan iı dedik
leri kadar çok değildir. Zira yüzde 
doksanı, kalem İji, tahsildarlık, mu
akkiplik gibi gıı:yler uterler. Zihni ve 
vücudü çok yoran teylere yanatanlan 
azdır. Bu, adamlarnmza verdiğimiz 
terbiyenin ve bizdeki tahıil sistemi
nin bir neticeaidir. Bu müşahededen 
sonra artık bunun üstünde fazla ıaaranı 
lüznm yok. 

Bize mahaua ikinci bir sınıf ta ha
diselerin icabı olarak istikametini t•
tırmıt miitehasaıslardır. Bunlar çok
tur .•. Elektrik mühendiıinden fransız 
ca hocası, Tıbbiyeden mezun aktôr, 
Bahriyeden mezun banka memuru gi
bi ... Bunun sebebi nedir?. 

Seneler var ki; bütün dünya gibi 
biz de idari makinemizde, heıap ve 
maliye cihazlarnnızda iktısat aiatem
lerimizde mütemadi değiıiklikler ya
pıp duruyoruz. Her teklin Ömrü iki 
üç seneden fazla aürmüyor ve yerini 
diğer bir şekle veriyor. Herhangi bir 
müesaeaeye mütehaasıt diye ahnmıs o.. 
lan bir adam orası şeklini deiittirince 
açıkta kalmak tehlikeslle karşılatı
yor. Bu kıymetli mütehassısa yeni 
kadroda bir ihtisas yeri bulunamıyor
aa da herkesin yapabileceği baııka bir 
yere getiriliyor ve o adam ihtiSaıının 
haricine çıkıyor, sıra adamları arası
na giriyor. Bir mali müessesenin un .. ~ 
ıurlarmdan bir kıomile yeni teşkil 
edilen bir idarede bir mühendise ka· 
lemi mahaus müdürlüğü verildiğini i· 
ıittim. Bu ilk nazarda o mühendise 
bir iyiliktir •. Açıkta kalmadığı için 
kendisi de memnundur. Lakin evve
len memleketin mütehasaıa yetiştir
mek için vaktile s.arfettiğ-i enerjinin 
bir taraftan heba olmasına, diğer ta • 
raftan mühendislik yapamıyacak bir 
memurun açıkta kalmaaına aebep o .. 
lur .. 

Görülüyor ki, bizde memur almak, 
yetigtirmek, yükseltmek ve icabında 
atmak usulleri bili pek İptid i şekil
dedir. Bunuıı ahlaki ve idari bir •Ürü 
mahzuru vardır ki burada sayıp dök
meğe lüzum görmem. 

~ ~ ~ 

KARILERIMIZDEN BEDRi BEYE· 
FEN DiYE, 

"Küfür" hakkındaki mektubunuzu 
aldım. Bahsettiğiniz tekilde yakaaı a
çılmanııt küfürler olduğunu bilirım. 
Lakin bunlar öyle malıimattır ki; ga
zete sütununa geçmezler. Bunlara 
muhatap olmaktan da içtinap etmeli
dir. Hürmetler. 

FELEK 

Tuhaf şey! -------Bir köpek kedi doğurdu 
Samatyada oturan ve otomobil oo

förlüğü yapan Kabus! Ef. isminde 
birinin evindeki dişi av döpeki iki gün 
evvel yavrulamı§ ve bir tek kedi yav
rusu doğurmuotur. 

Köpeğin kedi doğurduğu şimd:ye 
kadar görülmüt şey olmadığı için en 
halkı evveli. buna inanmak istememi' 
ler, fakat yavruyu uzun uzadıya mu .. 
ayeneden sonra kediden batka bir şey 
olmadığını görmüşlerdir. Bu meraklı 
hadise, Samatyada günün dedikodu
su olmuttur. Söylendiğine göre anaç 
kopejie batka yerden bir köpek yav
rusu bulunmuı, fakat köpek bunu 
emzirmiyerek kendi yavruau olan ke
diyi aramağa başlamııtır. Köp k, ke· 
di cin.sinden olmıyan bu ya,,rusundan 
hiç bezginlik göatermemekte ve onu 
doyuncaya kadar emzinnekte imiş. 

---<>--
GtımrUklerde 

Sahipsiz eşya 
Gümrüklerdeki sahipaiz etyadan . 

üçüncü ve sonuncu tertibin de müzaye 
de ile satıtı için münakasa açılmııt~r. 
Bu münakaaalar, k&nunusaniye kadar 
devam edecektir. Şimdiye kadar elli 
bin liradan fazla eıya aatılmı,tır. Ge
riye kalan eıyanın kıymeti 250 bin Ji. 
ra tahmin edilmektedir. 

Fener antreposu 
Süpalan eıyası için gümrük idaresi, 

Fener antreposunun kii§adına mezuni 
yet vermiıtir. Rıhtnn ıirketi. bu müsa
adenin :ıartlarına tevfikan Fener an• 
trepoaundaki noksanları ikmale çalı§ 
maktadır. Bu antrepo da yakında açı 
lacaktır. " 

Feribot mukavelesi 
Sirkeci - Haydarpaşa feribot teıİ· 

satına ait mukavelenin yakında imza 
)anacağı anlatılmaktadır. Mukavele 
imzalandıktan sonra, gÜmrük idareai 
Sarayburnu antrepolannı tahliye ede 
cektir. Buna mukabil antrepo ittihaz 
edilmek üzere gümrük idaresine mü
sait bir yer gösterilecektir. 

Afyon tohumu 
Afyon inhisar idaresi, Amerikadan 

Afyon tohumları getirtecektir. idare• 
nin bir an evvel zürraa avanı verme• 
ai için fzmirden baz1 ..... ~ ............. r..tlar viı
ki nlmustur. 
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( İktısadi bahisler ) 
Hükumetlerin nazımlığı altında ticaret 

Yer yüzünün dört bucağından 
gelen altmış altı milletin vekilleri 
Londrada toplandı. Mühim bir 
yekiin tutan bu murahhaslar ordu
sunda dünyaca tanınmıt tahsiyet
ler de var. Bütün bunlar, son yir. 
mi sene zarfında barut ve çelik 
teatisi ile ba,lıyan sonraları seaaiz 
fakat daha amanaız süren millet
ler arasındaki acıklı cidalin bilan
çosunun kapanma merasimini ya
pacaklardı. İftitahi nutukların de
ğif · dokutuna hiç diyecek yok i
di. En ıstıraplı, ümitsiz gönüller
de bile bir ıtık parıldar gibi oldu. 
Öyleya "hiç bir millet batkaıımn 
zararına zengin olamaz,, denildi. 
Ne adil düstur! .. Eh artık anlllf" 
maya doğru gidiyoruz, zannedildi. 
Bir vantilatör suniliği ile yayılan 
serin hava çok esmedi. it pazarlık 
safhasına girince boğucu bir sı· 
caklık jeoloji müzesinin misafir
lerinin yüzlerini kızdırdı, çehrele
rini değittirdi. Bir gün evvelki 30 
milyon işsizlerin fersiz gözlerinin 
hüznünü tafıyan sözler çarçabuk 
unutulur gibi oldu. Sanki memle
ketlerindeki yoksulluğu, ıstırabı 
göstermiyecek kadar Londranın 
mc~hur sisi gözleri bürüdü. Her
kes kendi ülkesine, onun verimine 
mağrur ajansların yaydığı istatis
tiklerden bihaber bir hodbini ile 
irkildi. Kimi koloni pazarlarının 
çokluğundan kimi ülke genitliğin
den doğma bir eda ile tezler anlat
tı; hudutlar arasında boğulmuş 
menfaatlerin fÜmullendirilmesini 
istedi. Hatta diğerlerinin zararına 
bile qlsa !.. Noktainazarlar o kadar 
aykuılıklar gösterdi, buhran deni
len o meş'um kabus öyle tahlillere 
uğradı, öyle tetbirlerle çarpıttı ki, 
bütün bu uzun cümleli nutuk ve 
tezlerden bir hülasa çıkarmak ko
lay değildir. Acaba bu aykırılığın 
sebebi nedir? .. Bunun başlıca ka
rakteristik il.milini Umumi Harp
ten sonra dünyaya öbek, öbek ya
yılan rejim bolluğunda aranması 
pek hatalı olmasa gerektir. Ame
rikanın muazzam türüstlerinin, ka
pital gruplarının mümessili Roose
velt ile Sovyet Rusyanın diktatörü 
Stalin arasında görgü birletmeıi
ne imkan var mıdır? İngiltere Ot
tawa konferansı ile serbest tica
rete mühim bir darbe indirmit i
ken beynelmilel yaklqmıya ne ka
dar meyleder, bugünkü impara
torluk siyaseti böyle bir cihan ik
tisadi anlatmasına ne dereceye 
kadar müsaittir? Fransa, diğer 
memleketlere muhtaç olmadan ya
şamak için milli bir plan ile kendi 
kolonilerinin istismarını dütünür
ken Almanyanın yeni "Nasyona
list F a~izm,. rejimi kendine yeni 
mahreçler ve itgal sahaları isteme
mesine ihtimal verilebilir mi ?Uzak 
~arkta akla hayret verici bir çok
lukla üreyen Japon milleti iktisadi 
inki,afını bir istila siyasetinde bul
muş iken Londra konferansının ü
mitleri - hatta • olsa bile neticele
ri - onları tatmin eder mi?. Belki 
muayyen hedef ve gayeler için za
hir olurlar; itte o kadar. Şu tahlili 
düşünceleri pek az tagyir ve tep
dil ile diğer milletlere de tetmil e
debiliriz. 

Diğer taraftan dünyanın vaziye
tini gözden geçirelim: iptidai mad 
deler fiat dütüklüğünü muhafaza 
ediyor. Vakia Amerikada doların 

sukutu ile etya fiatinde cebri yük
selit temin edildi. Mesela sekiz 
günde buğday o/o 25, pamuk% 10 
bir tereffü göstermittir. Petrol • 
brüt'te varil batına 75 • 50 sent bir 
artıf var. Bunun bir doları bulaca
ğını alakadarlar tahmin ediyor. 
Amerikada bakır sarfiyatı mahiye 
40 bin tonu bulmuttur. Halbuki 
son zamanlardaki tahdit ile istih
aalat 19 bin ton idi. Bunun aksi te
siri kısmen Avrupada da hissedil
di. Son haftada Londra borsasın
da elektrolitik bakır 1/ 4, Standart 
cinsi de 1. 3 32 İngiliz yükseldi. 
Bu suretle elektrolitik bakır 43 in
gilizi buldu. Maamafih bu fiat 
harpten evvelki seviyesinden daha 
çok aşağıda olduğu gibi elan da 
dünya maden piyasasında ümitli 
bir istikrar görünmemektedir. 

Amerikadaki batlıyan cebri et
ya kıymetini artırma keyfiyeti hat
ta mahalli bir ferahlığın devamını 
temin edecek midir? Yoksa acaba
bazılarının iddia ettiği gibi • Ame
rikan milletinin satın alma kabili
yetini azaltacak mı?. itte o vakit 
Amerikan iktisadı daha çok fela
ketli günlere gittiğine hükmedebi
biliriz.Bugün Amerika hükumet ol 
maktan ziyade bir kıt'adır. Bina
enaleyh: Genit ülkesi, çok pazar
ları ile iktısadı tecrit siyasetine 
en müsait bir memleket olarak ka
bul olunabilir. Buna rağmen dahili 
ve mevzii tedbirlerin dünya buhra
nına bir set olamadığını eskimiyen 
mazinin istatistiklerinden öğreni
yoruz. Mesela Ford normal zaman
larda imalatının yüzde seksenini 
Amerikada sarfediyordu. Buhran 
dal, budak salınca Ford'un dahili 
sarfiyatı da hariç ile bera-
ber düştü. Hatta Federal 
Rezerv Bankaları 1929 se-
nesine nisbeten 1932 de krediyi 
yüzde kırk artırdıkJarı halde .. çün
kü 1932 senesinde 1929 senesine 
nazaran dünya ticaret hacmi ata· 
ğı yukarı üçte ikisini kaybetmişti. 
Ne gümrük duvarları, ne de iskon
to fiatlerinin indirilmesi bir muka
bil tedbir ve salah yaratamadı. Za
ten bu vaziyettir ki Londra toplan
tısını doğurdu. Fakat bugüne ka
dar - yukarda izah ettiğimiz başlı
ca amilin tesirile de • konferansın 
yürüyütü beşeri kat'i ve kestirme 
refaha ulqtıramıyacağı anlatılı
yor. Tabiatin methur kanunudur: 
Çabuk doğan çabuk ölür yirmi yıl 
evvelisinden kanlı bir harple bat
lıyan muvazenesizlik, fUUrsuzluk 
neticesi dünya afakını kaplıyan 

kabustan yirmi günde kurtulana
mazdı. İktisat kitaplarının sayfa
larına gömülen tam ve hakiki ser
best ticareti daha pek çok seneler 
yaratmağa imkan yoktur. Alıt ·ve
rit hayatında hükUnıetlerin nazım 
hatta bazen de bizzat idareci ol
mak mecburiyetleri bir daha ta
hakkuk etmistir. Bundan ticareti 
hudutlar araı~na sıkıştırmak mana
sı çıkarılamaz. Çünkü tecride gi
den iktisat siyaseti ne salah, ne de 
refah getiriyor. Nitekim bunu tak
dir eden bir kısım milletler arasın
da dağınık diditmeden ise samimi 
anlafmalara doğru gittiklerini 
telgraf havadislerinden hisseder 
gibi oluyoruz. Bu hadise beynel
milel değif - dokuş hayatının bat
langıcı için çok değerli ve ümitli
dir. Belki yalnız bunun için Lond-
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YA YL·A KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Ders biteli çok olmuftu. 
- Ben artık gideyim. Ablama 

bir defa söylerim. Bir yere veril
mit sözü yoksa getirmeğe çalıtı· 

~ rım. 

- Beyefendiye de söyle. 
- Söylemeğe ne lüzum var. 

Ablam ne derse o onu yapar. 
Benzigül gitti. Petek kedinin 

mançasını, suyunu hazırlamak i
çin mutfağa indi. Karı kocao so
fada yalnız kalınca inceden ince
ye bir hırlatmadır batladı. Genç 
kadın pek ileri gitmiyordu. Kav
gayı azıtırsa aktama eğlenceye 
götürülmiyeceğini bildiği için alt
tan güleşiyordu. Sadece yarım a
ğızla mırıldandı: 

- Beni bir yana bırak. Kendi
ne olsun acı. Sabahlara kada iç
ki, dans, uykusuzluk. 

- Ben isti:;erek mi gidiyorum. 

kim varsa gider. Hem gala gece
sinin vergisi yoktur. Bar sahibi 
müsamere var derse artık vergi 
verir. Gala derse vergi vermez. 

- Vergiıizdir de neye yine bo 
nolar gelip çattı? Bak bu sefer bir 
takı altınlarım kaldı. Kaç aydır 
ki •.• 

- Ey, ne oluyor? 
- Bırak bonoları, vergisiz ga-

laları.. Küçük Şerminin anasına 
bile bir kaç aydır para göndermi
yorsun. 
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Kendi vücudünüzün nasıl 
olduğunu bilir misiniz? 
Kendilerini sigorta ettirenlere ekse

ri ebeveyn ve ebeveyninin ebeveynle .. 
rinin ya§larından ve ölmüılerae kaç 
yatına Kadar yaıadıklarından ve se· 
bebi vefatlarından sualler sorulur? Bu
nun aebebi nedir? Bu aualJer ~unun i· 
çin sorulur ki bu gibi kimseleri mua
yene edenler tecrübe ile anlamı§lnr
dır ki hayahn bütün teraiti ayni ve 
müsavi olduğu halde ebeveyn ve ecda
dı çok ya§ayan ve uzun ömürlü olan 
kima:eler ecdat ve ebeveyni o kadar 
ya§amıyan kimselerden daha ziyade 
ya§amak kudret ve kabiliyetine ma
liktirler. 

Amerikan hikayesi 

Şimdi bu gibi bazı kimseler ve ai
lelerin böyle uzun ömürlü olması ve 
diger bir takım familya ve kimsele
rin o kadar çok yaşamayıp orta ö
mürlü olmasının sebep ve hikmeti ne
dir diye merak edilir. 

John Collighan hayatta kundura 
boyacılığı ile ite baılamııtı. Çünkü bu 
it küçük yafta çocukların i§idir. On
dan sonra New - York sokaklarını sü
pürdü. Daha sonra lokantalarda bu
laııkçılık etti. Bulaşıkçılığı bıraktı, 
eskiciliğe başladı. l§te o zaman do
larları yığmıya başladı. 

ismini yazmasını bilmediği halde, 
elindeki para ile borsada oyun oyna
mayı bir kaç gün içinde Öğrendi. John 
Collighan anadan apekülasiyoncu doğ 
muş Amerikalılardandı. Şansı .da var
dı. Kazandı. O kadar kazandı ki 
arkasından bir çok itlerin başına geç
ti. Çok geçmeden pamuk çoraplar 
jmparatoru_ Amerikan limonatası kı
ralı oldu. 

addetmiyordu. N itanlıu Amy Wins'i 
çağırdı ve kendisine bet yüz bin do
larlık bir çek verdi. Bu para ile bazı 
iyin azasının ve adliye adamlarının 
vicdanları satın alınacaktı. 

Collighan'm niıanlısı üzerine aldığı 
vazifeyi bihakkin ifa etti. Çok geç· 
meden iki i.yin azası hastayı ziyare
te geldiler ve kendisini aon derece 
müteheyyiç buldular. Buna da şat· 
madılar. Çünkü Amerikalılar gürül
tüye, şiddetli ve keakin ıeylere alış
kın insanlardır. John Collighan iki 
i.yin azaıma oradan bir nutuk verdi: 

- Ben mi deliyim? diye bağırdı, 
bir defa §U aözümü dinleyin. Şu da
kikada ben Amerikayı buhranc!;uı kurta
rabilirim. 

Bu çok yatamak kudret ve kabili
yeti tundan ileri gelir ki bu gibi fa
milya ve aileler hayatlarında duçar 
oldukları bir takım hastalıklar ve ra
hatsızlıkları muvaffakıyetle atlatmış- , 
lardır. ' 

Fakat nihayet iş kurmaktan, düıün 
mekten, hesap ebnekten beyni çürü
mİİ§tÜ. Hakikatte yorgunluğu zengin 
adamlann hiç ihmal etmediği eğlen
celeri suiiatimalden ileri gelmitti. 

Evveli cin ve viskiye kar§ı son de
r .. ce zi.fı vardı. Fakat bilhasaa kadın
ları çok seviyordu. Daktilo ve ki.tibe
lerinden saldırmadığı kimse kalma· 
rruştı. Nihayet bir sinema stüdyosun
da Amy Wins İsminde me.~'um kadın 
ı olleri oynıyan bir artistle tanı§tı. '' e 
kadına &§ık oldu. Amy Wins kendisi
ne bayılan adamın kokain vesaire kul 
landrğını da öğrenince, onun bu keyif 
ve arzularını tatmin etmeyi bir mea
le!.. vazifesi bildi. Hatta &tıkına bu 
l'C vi keyiflerin daha yenilerini de icat 
etti. 

Ve projeaini anlattı: Altm para 
yok. Altın nedir? Batıl itikatlara sap 
mış insanlar için bir hlısım. • • Bir 
<lefa altın yenilen ve karın doyuran 
§ey değildir. insanların yediği ekmek 
ve ettir. Binaenaleyh kıymet aranı· 
yorsa, altına değil, buğday ve öküze 
kıymet vermeli. Onun için para bah
sinde altın esasını kaldırmalı. Yerine 
buğday ve öküz esasi kabul edilme
li. 

itte bu gibi hastalıklarla uğraşan 
ve mücadele eden kimsenin kanında 
(anti for) tahir edilen bir nevi mü
dafaa kuvveti husule geliyor. \ 1e mü
cadele esnasında pek ziyade artan ve 
vücudün kurtulmasını temin eden bu 
kuvvetler evlat ve ahfada intikal edi
yor ve onlarda da ayni hastalıklara 
kartı muafiyet hasıl eder. Büsbütün 
muafiyet hi.sıl etmezse bile o nevi 
hastalıklar o gibi kimselerde pek ha
fif bir surette geçer. 

Şu halde aba' ve ecdadı bir çok 
hastalıkları muvaffakıyetle geçirtni§ 
ve çok YAfaDıif kimselerin evlit ve 
ahfadı da mevnu olan tU kabiliyeter 
dolayısile ayni suretle tabii çok ya
şamuı li.zımgelir. Hakikaten çok 
ya§amak bazı f,ile ve familyalara 
mahsua bir imtiyaz gibidir. 

itte bunun için bazı kimselere teıa .. 
düf olunur ki böyle aağlam madde ve 
mayadan hiaıl olmuş ve iyi ıerait i
çinde doğmuf bulunmak itibarile her 
türlü ıuiiıtimallere, ve her nevi İti
dalsiz ve ihtiyatsız hareketlere, işret 
ve tütün istimalinde ifratlara rağmen 
çok yatarlar. 

Maamafih herkesin bünye ve vücu
dunda böyle hastalıklara kar§ı dura
cak mevrus kuvvetler bulunınadığı 
için itidali dairesinde basit ve tabii 
bir hayatın bütün faydalarını temin 
eden §ekilde yatamıya çalışmalı bu
nu niçin de bu türlü bir hayatın uıUI 
ve kaidelerini öğrenmeğe, bununla 
vücudunuzu savleti halinde hastalık
lara kartı mücadeleye hazrrtamah, 
dünyaya iyi gelmit ve kuvvetli doğ
muf olmak çok iyi bir §eY ise de siz 
kendinizi bilmek daha iyidir. 

Büyiikada 
Dr. ŞOKRO 

Hazin bir ölüm 
Şehrimiz maruf tüccarlarından Mus

tafa Nuri zade Burhaneddin Beyin ve
fat eden kerimesi Mehlika Hanımın 

cenazesi bugün saat üçte Fatih camii 
şerifinde cenaze namazı eda edildikten 
sonra şehitliğe defnedilecektir. Cenabı 
hak kederdide ailesine sabrı cemil ih
san büyürsün amin . (5574) 

Nişan 
Şehit yüzbaşı Kenan Beyin kerimesi 

ve arkadaşlarımızdan Nihat Reşat Be
yin Teyze zadesi Rüçhan hanunla İlk 
tedrisat müfettişlerinden Fevzi Beyin 
nişanları geçen cuma günü Nihat Be
yin Kadıköyündeki hanelerinde icra 
kılınmıştır. Tarafeyne saadetler dile
riz. 

ra toplantısı Ademoğlunun tarihin
de yersiz ve yurtsuz kalmıyacak
tır. 

Sadreddin ENVER 

ladı. 

Gardenparti 
Perihan ısıracak gibi hırladı: 
- Sen git! Cehenneme kadar yo 

!un var, hınzır şıllık! Kalmadım, 
kalmadım da batı yemenili bakkal 
karısına mı kaldım. Kazazkerlik, 
kazazker kızlığı kalkdise, gene 
bugüne bugün başmüdür karısı
yım! 

- Ablacığım! Enittem •. 
- Sus! Enişten de bir yana gİ· 

demez. Eğer gardenpartiye gide
cek olsak onların çağırmalarını 
mı bekliyeceğiz. Hem bu gece Ec
mel Beylerde kokteyli, boleli dans 
suvaresi var. Eniştenle oraya gide
ceğim. 

Bititik odada elini yüzünü yıka
yıp yorgunluk çıkarmak istiyen 
kocası lafa karıttı: 

- Ben oraya da gidemiyece
ğim. 

- O da neıi!? 
- Nesi olacak? Meclis toplana-

cak. Bütçeyi .. 

John Collighan gittikçe zayıflıyor· 
du. Suratı bembezay kesilmitıi. Onun 
içindir ki Amy Wins'e arkada~ları the 
leech, yani sülük ismini verdiler. 

işte bu suretle John Collighan ser
vet ve ıi.minın ıahikasına varmışken 
hemen hemen de yarıdeli bir şey ol
muttu. Fakat tam deli değildi, öyle 
olsaydı, sıhhatinin vardığı neticeyi 
farkedemezdi. Halbuki etti ve kendi· 
sini tedaviye karar verdi. 

Ontario gölünün kenarında ve dün
yanın en güzel ormanlarından birinin 
içinde bir sıhhat yurdu vardır. Bura
sı işten, viskiden ve kadından yorulan 
siyasi adamların, Amerikalı zenginle .. 
rin çok İyi tanıdıkları asude bir yer
dir. Burada lüks bir müıterinin iste
diği her türlü konfor vardır. 

John Collighan da bu aıhhat yur· 
duna çekildi. Üç aene orada kaldı. 
Üç sene sonra artık hastalığı kalmadı
ğına kanaat hasıl etti. New • York'a 
dönerek itlerinin batına geçmeğe ve 
gündelik mücadelelerine batlamıya, 
ayni zamanda da Amy Wina ile ev
leruneğe karar verdi. Fakat kadmm 
kapısını kapalı buldu. Çünkü aıhhat 
yurdu müdürü Dr. O'Bannion'un em
rile bu kapı kapatılmıftı. 

J ohn Collighan kıyametleri kopar
dı. Doktor kotup geldi: 

- Sizin daha hastalığınız geçme
di, dedi, vazifem itibarile aizi bir müd 
det daha yurtta alakoymıya mecbu
rum. 

Şurası malılm olmalı ki John Collig
han, tedavisi, iate ve ibatesi için yur
da senede iki yüz bin dolar para veri
yordu. Bu sebepten Ontario gölünün 
kenannı bl!'akması alim doktorun hiç 
heaabına gelmiyordu. Hatta bu hak
ltını aramak için mahkemeye müraca .. 
at etti. 

Hastalığının devam ettiği ileri sü
rülen zengin mahkemede dedi ki: 

- Ben hastahaneden çıktıktan aon 
ra borsada itlerime batladım. Üç dört 
gün içinde beş milyon dolar kazan
dnn. Deli bir adam bunu yapabilir 
mi? Bu işlerde akıl ister, hesap iater. 

Mahkeme bir insanın peki.la deli 
olmakla beraber, borsada hatta akıl
lılardan daha mükemmel spekülaai
yon yapabileceğine karar verdi. Bu 
hükme göre Gollighan tekrar Ontario 
sahillerindeki sıhbat yurduna gönde
rildi. 

Fakat milyarder kendiaini mağlup 

etti. 
Emekliyen küçük çocuğu avaz 

avaz ağlamağa hatladığı için ne 
konuştuklarını anlayamıyorlardı. i 
ki yaygarası arasında kız kardeti
ne söyleye bildi: 

- Benzigül ! Hadi, koş eczaha
neye ! Ecmel beylere bir telefon 
çek. Konsolun gözündeki siyah 
çorabımın içinde ufaklık var. On 
kuruş al da telefoncuya ver. 

- Ne söyliyeyim ! 
- Aptal atifte! Ne söyliyecek-

sin? Bu gece mutlaka gelecekler 
dersin. 

Kocası gene haykırdı: 
- itim var gidemem dedim ya. 

Ostelemesene. 
- Sen gitmezsen ben giderim. 

Odacı Arif beni götürür, gece ya
rısı gelir alır. Annem çocuklara 
bakar. Benzigül de bakkal Beyfen-
dilerle Gardenpartiye ı:itain. . 

John Collighan projesini heyecanla 
anlatırken ağzından çenesine doğru 
salyalar akıyordu. Fakat iki ayan a
zaaı hayran kalmışlardı. Dediler ki: 

- Bu adam deli değildir, bilakis 
di.hidir. 

Muhakemeye tekrar bakıldı ve sıh 
hat yurdu müdürü hastasını bırakım· 
ya ve yüz bin dolar nakti ceza verme· 
ğe mahkiim edildi. 

John Gollighan serbeat kalınca der 
hal New • York'a gitti. Amy Wins 
ile evlenmeğe hazırlanırken, aklına 

batka bir şey geldi. Bir akıam ateşli 
genç kadını boğdu, kendisi de iki 
bardağı bir havanda kırdı ve cam kı
rıklarını yutarak intihar etti. Vatan
,latları müteveffa için bir abide dik
tiler. 

1 RADYO 1 ---Bugünkü proğram 
ISTANBUL • 

18 Gramofon. 
18,30 Frantız.ca derı (Müptedilere mah.ıuı) 
19 Saz. (Hikmet Riza H.) 
19,45 Saz (Zekô Bey). 
20,30 Safiye H. Aleko ve Y orgi efendi.ler. 
21,30 Gramofo~ 
22 Ajans, Boraa haberi, ıaat a7an. 
ANKARA, 1538 m. 

12.30 : Gramofoa. 
18, : Salon orkeatrası: Kiler Bela Ou:yertu 
r• Gomedi Espagnole Rumberg Fantaiaie Ni· 
ne Roaa Amecli Serenade lnvan Milöcher val· 
•• Cerlotta 
19, : Alatur~ aax.. 
20,16: Ajana haberleri. 

VARŞOVA ı41l m. 
21: "Lehli kanı'' isimli Nedbal'in eserle• 

rinden oprete. 23: Kahvehane konaeri.. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
21,40: Macar Kuatorunun konseri. 22,50: 

Haberler • Sican musikiai. 24,20: Se..Ji film. 
ViYANA 5ı8 m , 
20,45: Orkestra konseri 2145: Holzer'in 

idareıinde senrenik konser. (neıeli operet· 
ler). 22,20: Haberler. 23,30: Şarkılı caz. 

MILANO • TORINO - FLORANSA 
21,05: Haberler, pli.k. 22.20: Oda. musi

kiıi, 23.20: Mandolin orkestrası. 
PRAG 438 m. 
20.10: Revü. 21 115: Fenni: sözler. 21,30: 

Trio konser. 
BOKREŞ 394 m. 
13: Haberler. • pli.k. 13,40: Hafif pl&k

lar. 18: Kartıık konaer. 20,20: Plak ile t•r· 
kılar. 21: Kuator konaer. • konferans. 21,SO: 
Ziter alet.ile faat.aziler. 22,15: .Muaiki. nakli 

Osmanlı bankası 
iL AN 

Osmanlı Bankası'nın Galata, Yenica· 
.mi ve Beyoğlu devairi, İDİ MİLLi 
münasebetile temmuzun 23 ncü pazar 
günü kapalı bulunacaktır. 

Benzigül yalvaran bir gözle 
baktı. Annesinin bir şey söyleme
mesini istiyordu. Ben yalnız ya
pamam diyecek olursa "öyleyse 
Benzigül kalsın" fermanı çıkacak, 
kırk yılda bir, bir Gartenpartiye 
gidecek, o da ..•• 

Annesinin mızırganıp pot kır
mamasını aağlandırdıktan sonra 
eczahaneye koftu. Dönerken bak
kallara uğradı: 

- Hanım abla sen hazırlana 
dur. Biraz ablam rahatsız gidemi
yecek. Eniştemin de çok iti var. 
Bana izin verdiler. Beraber gide
riz. 

- Aman kardet ! Gelmemezlik 
etme sakın. Ben öyle yerlere hiç 
gitmedim. Bizinıki de beceriksiz
liğimi görürse kıyametleri koparır. 

Benzigül eve döndü. 
Eni,tesinin yemeğini mangalın 

kenarına koydu. Bir iki rakı içtik
ten sonra yerdi. Tatlıktaki yuvar
lak masanın mutambasını yaydı. 
Sofraya benzer bir fey hazırladı. 

Anne, iki kız, iki torun dayak 
yer gibi çobuk elden yemeklerini 
yediler. En küçükleri yerdeki ka
yık sütlaç tabağına bastı. 

iş ve İşçi~ 
Milliyet bu sütunda it ~ il!' 
yenlere tavauut ediyor. lı ~ 
utiyenl•r bir mektupla lı 
mu= mürıu:q:at etmeliclirlfl 

i,çi aranıyor 
Madeni eşya imalatında çalıştır.' 

üzere demir ve saç işlerine vakıf 
xübeli ustalara ihtiyaç vardır. G•~ 
Fermeneciler caddesinde Şirketi · 
riye ittisalinde (90) numeraya ~ 
caat. 

lı isteyenler 
26 yaşındayım. Askerliğimi ) ' 

Bir şirkete veya bir Ticaret~ 
1 

·· 
tahsil memurluğuna veya yazı 1 k~· 
münhal arıyorıum .. 

Kefil de verebilirim. İhtivacı o'i 
rın, Beyoğlu, Sakiz Ağaç: J(ı> ~ 
Bakkal No. 1 (ILL.) müracaat la 

~ 

fe 

1- Aakert tebırgat iç 
~~~~~~~~-.:.~--/ ~ 

Üsküdar Askerlik Şubesinden: d 
lanmış olan 329 doğumlu ve bU bi 
muameleye tabi efradın son yokll b 
rı bitmek üzeredir. Şimdiye ka<laf le 
racaat etmiyen mezkfır doğuıııl> 
cezaya uğramama1arı için bir arı 

askerlik şubesinde müteşekkil aJr ~ 
meclisine gelmeleri ilan olunur ık 

Yi 

Yeni n•frlyat 

Hukuk gazetesi 

•t 

•ı 
h 
k· 

Cevat Hakkı Bey bu namda ~ 
ilmi bir mecmua neşretmeğe b• 
tır. Mecmuanın aahai intitars 
birinci nüshasında Abdülhak fi_, 
müderria M. Retit, avukat iri 
sair kıymetli kalemlerin yazıl•I" 
dır. Tavsiye ederiz. 
-~~~~~~~---./'d 

Vapur tenezzühii t; 
Himayei Et fal cemi yeti Eıtl 

1
. 

kazası fakir çocuklar menfaatin• 
üzere Milli bayramımıza tesadüf ki 
23 temmuz pazar günü Yalovayı. bi 
Çinarcık nahiyesine Şirketi H•Y~ ~ 
68 No. va,purile bir tenezzüh teri" ~ 
miştir. V35'ur o gün Boğaziçi iskl r 
den saat 9,30 da hareket edece!<!" 

11 
tenezzühe ait davetiyeler HiınaY~ 
fal Eminönü kaza merkezinden 
edilmektedir. Arzu edenler ,da~•~ 
vapurda alabileceklerdir. 

y 

Fener bahçe piyangoSI d 
F enerbahçe qya pİyangoauıı~ 

kilmeai dün bilınittir. Evvelce ,,... l\ 
ikramiye isabet eden numaral•~ı tı 
dığımız ve geriye büyük ikr~ fı 
de kalmadığı için dünkü nurıı• :.1 ~ 
bugün dercetmedik. Dünkü ket" 
bisiklet ve iki halı çıknıııtır. ~ lij 
.................... ~:·~ 

Jllilliy~~ 
Aınn umdeti " M l L L l 1' E !,t 

ABONE OCRETLEJd: 
Tlrkire iç.in Haric~.., 

L K. L. · 
3 •7hiı 4- 8 .... 
8 " 71SO 14 .... 

12 n 14 - Z8 ;;;/ d 

Gelen ••rak •eri •erilmu.- fdG.JI 
._.. nilıhalar ıo knnıtur~ Ga• ... ı/ \ 
matbaaya ait iıJer iç.in aüdiri1•'' ıl 
racaat edilir. Cu.ıemi.ıı ilin.lana tJJ ~ 
liyetini kaba.l •t:m.-.. ,.,,,,,/. t' 

B U G 0 N K 0 HA VJ 
Y .. •tilköy Aakert Rasat Merke'1 'İ t'ı. 

aldıcımu malUmata söre huaün h••i;f 
men bulutlu ..-e rtizalr ti.maldea Ja• 
ia.rak esecektir. 

16-7-933 tarihinde ha..-a luf~ 1 
mi.llmelre en çok aıcaldılc 26 en as z'J, 
rece idi -""l///J 

~ 
la çıkarıp kediye ayırdılar. ~ 
nını sofraya koydular. Be~1~ 
bir bahane ile kalktı, yemed•· 
lası hemen itkili endi: . 

- Çocuğun patiğinden pıı 
rendin küçük hanımefendi! }'. 
o daha bebek... J. c 

- Hayır ablacığım. Enit! 
yemeğine bir bakayım. Ked1 

• feyler yapmasın. ( 
içi bulana bulana yukarıY'# 

tı. Korkudan öğüremiyordıı , • 
beriye gidip gelirken, eskide~; ~ 
diği bir kararı dütünüyor ve 
lamlattırıyordu: ~ 

- Önüme kim çıkarsa on"~ 
leneceğim. Tek bu evden lcll1 

yıms · h'l' h' k" · "~ onra, a a ıç ımsenııı • 
dığını düşününce acı duydll· 

Derken ablası seslendi: I ~ 
- Sen erken git erken ge ' 

nem yalnız. 
- Peki ablacığım. t' 
- Bahçede yılı,ıklık ed ~, , 

deme, duyarsam gözünü ~ı i 1 
rım. Kibarlığını, asılzadeliil 1~ 

' .ı ~ ru. Jr l 
- Korumaz olur muyuııı , 

Gala gecesi iCliŞ te onun için git
tim. 

Kedinin mançasını verdikten 
sonra yukarı çıkmağa hazırlanan 
Petek bu son sözü itidince buz ke 
sildi. Olduğu yerde dona kaldı. 
Ne! Ne! Demek bunca aydır ahır 
sekisindeki anasına para da gön
dermiyormuş! Nesine onun sarı, 
mavi entari. Onun bütün çalıttık
ları kazanmak, anasına para gön
dermek için değil midir? 

Petek'in kafasına bir kurt düt
tü. Ve geldiği gündenberi ilk de
fa olar?.k, orada, merdivenin son 
basamağına oturup için için ağ-

- Bütçe! Bütçe! Bütçe! Bıktık 
usandık bu laftan. Sanki eski de
virde bütçe vardı. Gene gül gibi 
yatıyorduk. Şehzadebaşında kos
koca konağımız vardı. Batımıza 
daha neler çıkaracaksınız! 

Kızının her sözüne kaşı ile, gö
zü ile hak veren ihtiyar kadın bu 
son sözünü beğenmedi. Biri çitli 
biri 'ımarık iki çocukla kalacağını 
dütündü. Yüzünü burutturdu. Kü
çüğü neyse ne, eder eder gece yarı 
sına kadar kurur, annesi gelince 
değittirir. Ya büyüğüne ne yap
malı? Gecenin ortasında uyanıpta: 

Annesi, büyük annesine sordu: 
- Patiği çitli mi idi? 

cığım ! ~~ , 
Çabucak giyinip fırladı. fi ) 

Efendilere girer girmez bJ 
it 
~ 

- Gala gecesi ne ki .• 
- Medeniyet öğren karı.! Bar-

larda .ı;ala gecesi oldu mu bey ağa 
Annesi ikinci parmağını dudak

larına götürerek susmasını itmar 

- Karamel isterim! Dondurma
cıyı çağırın! Diye tutturursa ne ya
pacak! 

- Hayır! Dün aktam kurut- dı: 
mu,tum. 

Bastığı yerin sütlaçlarını kaşık-



Bakımsızlıktan •. 
. G~ze~inı bir nahiye mer-

>..~zı harap bir halde .. 
tııııııı DIF~t (Milliyet) - Kaza. 
ti ola e'~- !flek ve kalabalık bir ye 
''Yah~t""lkan nahiyeıine ufak bir 

. evvel ~a~~nn. Bundan. bet sene 
Yiiı h Ço .guzel ve tahmınen alb 
laıı h ıı.ıı~~ı. bir nahiye merkezi o
kor[e:n. ~çıi~ ihracat iıkele~i çok 
liikeye 1?· Bılhassa Emvalı met
"e tirııd~ıt binaların bakımıızlığı 
111.tı\ııı •Ye kadar da bir kıımmın 
•deta hınıı.11 yüzünden kasabayı 
Yeyj e ~rabeye çevirmittir. Nahi
içi11 t'ki Vaziyetine getirebilmek 
tııı llıvali nıetrükeye ait binala 
~ ıatı1nıa.,·1 h h · · 'f ~e et . ı e em azme ısti a-
bina[ l'llıt olur hem de aatılan bu 
befik:tın taıniri ile kasaba hara
lekra.reb kurtularak eski vaziyetini 
lıır. ulacağına hiç şüphe yok-

h 1'a.l ikan n h' · b k" ıı. kırı a ıyesıne mer ut oy 
iki ıe~ıı en ziyade korktukları da 
l'i olttı eden heri mahsullarının e
••tıdıı. aıııaaıdır. Bu vaziyet kartı
•ıail.ttı,çbk-sıkıntı çeken köylülerde 
hııhııb 

1
U&day, arpa, mısır ve sair 

koıle ~ Yerine bu sene bir çok 
titıde t~ıı sulak ve ~ünbit arazile
lar, ta t~a karlı ve iıtifadeli o

; dıı.t p-' .a arda altı bin dönüm ka
. lia1k:ııç zeriyatı yapmıtlardır. 

ltya.c1 d 11 c.n büyük ve mühim ih
ltıııda R bıttabi paradır. Kaza
d~layi 11.ilka bulunmamasından 
koyt .. l gerek tüccarlar ve gerekse 
ki[ b~ er Parasızlık yüzünden müt
• it v . 
•Otlar azıyet kartısında bulunu-

l!ıı : . 
ti tııahlıbaria köylüler ellerinde-
İlerek •u~ları yok pahasına dene

ıahıti ~hr. vaziyette tüccarlara 
".erllıekı 1 tıyaçları mukabilinde 
111l!erj e ve tüccarlarda bu mah
'1tıda.k"Pek az bir karla Meis ada
lıı. ve 1 ecnebi tüccarlara satmak
tatlar~Yııi zamanda bu ecnebi tile 
llafttadaıı da vadeli istikraz yap-a, ırlar. 
Yaııııı'!a?an kredi veya istikraz 
.~r v ısteyen her hangi bir tüc 
de bu~Ya köylü iki günlük mesafe
ıı, ti~nan Elmalı Ziraat bankası
f'ro.11111 e;.te ve Bankadan aldığı 
1 Yo.ııııı ır kıınıını da yol maara

ladttla a.k mecburiyetinde kalmak 
C r. 

luı,~tblc tüccarları ve gerekse köy 
l'eıı,11 ~ •ıkıntılı ve mütkil vazi
ııııııı. z· rtarabilmek için Kaza
~çııı,,ilıraat bankasının bir tube 

' ~, 8. e 
1
bertaraf edilmit olacağı

~~lite çjdacak bankanın da iyi bir '"it11. e e etınif bulunaca~ına e-

l' evfik Rüştü Bey 
1 dilııı. (!laşı ı . . ah'f d 'ttir ıncı s ı e c) 
'I t~ ~l'IN" • -

tıı.ıl\ •) ı.;. l6 (A.A.) - Tevfik Rüı
~ 1~ ~•I 118hah saat sekizde Pire li
'•ı "t p ""ek Ha•icİye Nazl!' Veli
'>ı~~~llı"ll> "'"'~ğlu, Hariciye Neza
n ... ııtii, 8.tnudürü M. Paaa, teırifat 

1 •rk;, ıkelas ve Türk sefaretha
ile ~:.1>,,"'1 taı:,afından karıılandı. 
'l'.,. 1.llrJ.;yltıazaırJu Tevfil< RÜ!tÜ Bey 
'>ı~d •it il.;;" ~.efarethanesine gitmiftir. 
ıı,.~ <l~t iatl~u Bey sefarethanede hir 
~ 0tlıı il •hat ettikten aonra, Pes
~ ~tııı;ltir" ~.eraher Kifiıyaya hare
b;, >:"-ido.r; · "'fiıyada Yunan Bqvdrili 
t~ ~ti, zj 1 l e.vfik Rüıtü Bey ıerefine 
Ctl.ı;°'} ı~"~etı Verecektir. Tevfik Rüt· 

)' '· 4 telatanbula hareket ede-
evı-. 

.\r '"it" · )• • ·~"do..ı "ftı:i 8. bugün geliyor 
tii.,.•l.ılj l &elen telgraflar, Haricİ· 
"•t; il lııe.ııhvfik Rüıtü Beyin pazar 
Ci)/••lard ul~ bulunacağını haber 
teii ~•lt;ı; '·. Bız de buna atfen Hari· 
tij ı\' Ya,,..,"'•zin dün muvasalat ede
•ıl 01•), aıı.:!tk. Halbuki Tevfik Rüt
\'ıı11 llıııı v diin sabah PU.eye va
V.ı.;~~ ~Ca.~ilra~~ A~.i~ya geç~':"k 
fı 1>·1"'•zjıı B &oruımuıtür. Harıcıye 

f ~tlııı~ 0 1\o. ve, rendiziden hareket etti-
'Pıı" l'Qııv PUrunun bu aktam lima• 

~i'•d t dii.ıı .~e.latı beklenmektedir. 
•ıı lata. 0 &leden sonra saat ı 4 te 

ı it nbıtla hareket etmiıtir. 
"cık4111;111cı nıülakcıh 

'l',!•.ıııp, cı Tenıps ne diyor? 
Ilı"' 1•1t .,,llO.zete · · . · 

111;,ı. "1İttii 8 s~n Roma mubahın "••d·- O.ltııo. d eyın M. Muuolini ile \' ıg· ... 
'"• . 

1 ho.lıerd ır gazeteıine telefonla 
)an 'lareı e J:nüli.katın chemmiye 
ı.; d hzeı.,ı"~~ktedir. Muhabir hal
d;,d~taııe :••nı." Türkiye hakkında

'!' ,,, 11•ıı ,011:ırıdy?-tını hüli.saten bil
ar,, ıı, ".. a •Yor ki. 
d '"d " 11ttii B • .al\ li o. cerey eyle M. MuHolini 
tir. 8 '>ıdiye kan eden müli.katlar-

lta,,~~ ""- a;; adar bir şey sızmaıru§· 
,. ~ .. " ~men R . l " ıı. o.kınd usya ıle talya a-
''.•o.ı .. ~o.lıedeni a aktedilnıek üzere o
~ı). da l n esasları g" .. "ld ..... 
~. •••ti evfik R.. .. oruşu ugu 

t "er;~" •iyasi .::ştu ~eyin Romayı 
lı i'\!ııh ".'ekted' ahafılde ehemmi-
• O.ly ahır b ır. 
"•d o. "• Undan t>'tl 6.sında. sonra Ruıya ile 

1•rna, .,ır:a~ılacak olan mua
e te ve bu muahede 

Kaplumbağa ihracatı Feci cinayet 
Bir kadını iki kurşunla 

öldürdüler Geçenlerde Mersinden Mısıra 168 
deniz kaplumbağası gönderdik AYDIN (Milliyet) - Karapınar na

hiyesine ba!ih Acarlar köyünde ~ok fe
ci bir cinayet o!muş, sab·ka1ılardan Mc
cit oğlu Hüseyin namında bir 'erir Muı- J 
tafa kızı Haticeyi iki kurşunla öldürmüt-
tür. • 

Vak'a hakkında aldıffım tafsilatı bil
diriyorum. Hi~~Pyin karısını öldürmek 
suçundan dört buçuk sene lıapse mah
kôm edilmi~ ve cezasını bitirerek hapis
ten ~ıknuştır. 

V cıpura nakledilmek üzere sırt üstü yatırılmış kaplumbağa sürüsü 

Ölen Emine ise köy delikanlılanndan 
başha ':-i!'i~ine nik&hlıdır. Buna rağmen 
Hüseyin Emineyi babasından istiyor. 
Babası Cminenin başkasına nikahlı oldu· 
ğunu veremiyeceğini söyliyor. Bunun ü
zerine bir ak~am Hüseyin Mustafa ağa
nın evine hücum ederek emineyi cebren 
kendi evine ~etiriyor. Mustafarun İitim 
dadı üzerina köylüler gidip Emineyi Hü
seynin elinden alıyorlar. Ve baba:ana 
teslim ediyorlar. Hüseyin bundan muğ
ber olarak bir ırün Mustafa ağayı k?rda 
rastlıyor ve bir el silah atıyor fakat kur
şun rastlıyor. Mustafa ağa Adliyeye mü
racaat ediyor. Tahkikat başlıyor. Fakat 
Hüseyin e-özleri kanlanmıt mütemadi
yen Emineyi ~özetliyor, ve her yerde 
Emineyi öldüreceğini söylıyor. 

MERSiN, (Milliyet) - Dün 
Hidiv kumpanyasının belkis vapu 
rile limanımızdan İskenderiyeye 
168 deniz kaplumbağaıı ihraç e
dilıniştir. 

Bu kaplumbağalar Mersinin beş 
kilo metre tarkında kara divar kö 
yü ile biraz ilerisinde kapanlı 
köyü arasındaki sahilde tutulur. 

55-65 kilo sikletindedirler. U
zunluğu yüz-yüz on santim, genit 
likleri iıe 75-80 santimdir. Bun
lar denizden yumurtalarını kuma 
bırakmak üzere çıkarlar. Yumur
talar, tavuk yumurtası büyüklü
ğünde ve yumufaktır. Bu suretle 
yumurta yapmak için çıkan kap
lumbağalar balıkçılar tarafından 
avlanır ve avlandıktan sonra İse 
sırt üstü yatırılır, ayakları yukarı 
gelir, o zaman dönemezler ve yü
zemezler. Bunların ölmemeleri i
çin daima Üzerlerine deniz suyu 
dökülür ve kırk gün kadar böyle
ce ya,arlar. 

Bunların etlerile yağlarınm çok 
nefis olduğu söylenmektedir. Bu 
kaplumbağaların etleri Mısırda 
ve Amerikada İngilizler arasında 
çok makbul sayılıyor. 

Geçen sene Mersinden lsken
deriyeye 690 tane kaplumbağa ih
raç edilmittir. Bunların tanesi Mı
sırda yanın lira ile bir İngiliz li
rau arasında satılmaktadır. Kap
lumbağaların etleri gibi boğaları 
da kıymetlidir. Bunlar sanayide 
bir çok i,lerde kullanılmaktadır. 

Kaplumbağalar denizde deniz 

Bir deniz kaplumbağası 
nebatı ile yaşarlar. 

İyi bir varidat membaı olan kap 
lumbağa avı ve ihracatı inkişaf 
ettirilirse memleket için çok fay
dalı olacağı fÜphesizdir. 

Trabzonda milli saz f lkıını 
TRABZON (Milliyet) - Halkevi 

güzel sanatlar ~ul,esi münhasıran halk 
liıanile yazılmış şarkılarımız Üzerinde 
me§giil olacak ~j ... milli ~az te.kımı vücu
de getirmiştir. Hemen faaliyetine batlı· 
yan bu takım hu ay it:inde bir konser 
verecektir. 

Vak'a günü Emine Osman büklü ha
cı Mu.lafa Alinin tarlasında çalışırken 
katil Hüseyin tarlaya ~idiyor, ve Emi· 
neyi çağırıyor. Emine korka kork:ı Hü
aeynin yanma gelirken, Hüseyin taban
ca,ını cekerek ateı ediyor. Emineyi gök 
aünden- vuruyor. Emine !'eri dönüyor 
ve kacmak istiyor fakat Osman bir daha 
ateı ;derek Emineyi a~kasından vuru
yor ve cansız olarak yere seriyor. 

Vak'adan haberdar olan müddeiumu
mi muavini Sükrü Bey hemen vak'a ma
halline giderek tahkikata başlıyor. Katil 
de Aydında yakalanarak Adliyye te•Iİm 
ediliyor. 

Gireson nahiyesinde intizam 
GİRESON, (Milliyet) - On 

gündenberi Vilayet yollarını ve 
Nafia dairesi kuyudatını ve aD
barlarmı teftiş etmekte bulunan 
Nafia Vekaleti Bat müfettiflerin
den Şefik Bey tefti,lerini bitirdi. 
Gördüğü intizamdan dolayi bat
mühendis Naci Beye memnuniyet 
ve teşekkürlerini bildirdi. Mü
maileyb bugünkü Karadeniz va
putile lstanbula hareket etti. 

incir bahçelerinde .. 
AYDIN (Milliyet) - Bazı mıntaka

lardaincir bahçelerine ilek atma bitiril
mi( bazı geç geliıen yerlttde devam e
dilmektedir. 
Havaların iyi aitmeainden bu ıene in .. 

cir mahaulunun tutumu !'Ok iyidir. Renç 
berler, havala!' son._""8.dan hozmaza iyi ve 
bereketli bahsul alınacağını söyliyorlar. 

Nazilli Halkevinde tiyatro 
NAZiLLi OMilliyet) - Halkevi tem· 

sil heyeti dün akıam (Çoban) piyesini 
temsil etmiştir. Gen~ler temsilde çok 
muvaffak olmuılar ve rollerini kusursuz 
olarak başarmıılardsr. 

LİNÇ EDİLECEK ADAM! 30 bin franklık mükafat 
Evvelce memleketimizde tiyat

ro mektebi tesisi için Paristen celp 
edilen methur Fransız tiyatro a
damlarından Andre Antoine'a 
Fransız akademisi otuz bin frank
lık Bricux mükafatını vermiştir. 

İspanya' da Uleda kazasına mer
but nabiyelerin birinde timdiye 
kadar itidilmemiş, fayanı hayret 
bir vak'a olmu,tur. 

Manolico Medina isminde 17 
yafında bir genç parkta dolaşmak
ta iken bir aralık yanına iki deli
kanlı gelmit ve kendisine fayet O

gün öğleden· sonra nahiyenin on 
kilometre ilerisindeki zeytinliğe 
iki veya üç yaşında kadar bir ço
cuk getirecek olursa mükafat ola
rak on "pezeta,, vereceklerini söy
lemişlerdir. 

Medina biç beklemediği bu tek
lif karşısında kalınca evvela hay
ret etmit fakat sonra kendisine 
vadedilen on "pezeta,,yı almak i
çin civardaki evlerin birinden bir 
çocuk çalarak gösterilen yere ge
tireceğini söylemittir. 

Aktam zeytinlikte iki delikan
lı Medina'nın kucağında iki yaşın
da bir çocukla geldiğini görmüf
lerdir. Fakat Medina yaklatınca 
yarım pezeta vererek üstelik ken
dilerine yardım etmesini aksi tak
dirde hayatı tehlikede olduğunu 
söylemişlerdir. 

Medina korku içinde meçbUI a
damlara itaat etmek mecburiye
tinde kalmıftır. Bu adamların ya
nında bir orak, iki fite, bir de ça-

ile Türkiyenin de doğrudan doğruya 
ali.kadar olduğunu, beynelmilel bir 
ihtilaf zuhunında boğazların İtalya 
için iptidai maddeler tedariki nokta
sından ne derece mühim bulunduğu
nu yazmakta ve Romada bu günlerde 
ltalya, Türkiye ve Ruıyayı ali.kadar 
eden bütün meselelerin ehemmiyetle 
tetkik edilmesi ihtimalini ileri sürmekte
dir. 

nak bulunmakta imif. Orakla ev
vela çocuğun boğazını, sonra da 
bileklerini kesmişler ve akan ka
nı da evvela çanağa ve sonra tite
ye doldurmutlardır. Bu iş bitince, 
Medina'ya tehditlerini tekrar ettik- ' 
ten ıonra savufup gitmitlerdir. 

Bu iki delikanlıdan Mizguel is- 1 

minde olanı doğru evine giderek 
kapuyu vurmut ve anasına titele
ri uzatarak: 

- Al bunları babama içir ! 
Demiştir. 
Miguel'in yatakta hasta yatan 

ihtiyar babası tişelerin içindeki 
kanı derhal içmit fakat on dakika 
sonra müthif sancılar içinde kıv
ranmağa batlamıftır. 

Bu tüyler ürpertici cinayet 
meydana çıktığı zaman halk Mi
guel'in evine hücum ederek haini 1 

linç etmek istemit ise de vak'a 
IJ\ahalline tam zamanında yetiten 
polis ve jandarma kuvvetleri bin 
müşkülatla halkın bu arzusuna 
mani olmuşlardır. 

Bu mükafat ahlaki piyeılerin i
çinde en faydalıaına tahsis edil
mi,ti. Fakat akademi yeni piyes
lerden hiç birini bu vasfa layik 
görmiyerek Bricux mükafatını 
Fransız sahnesinin en eski bir e
me"tarı olan Antoine'a vermeği 
münasip görmüttür. 

Düello yapacaklar 
Geçen çarşamba günü M. 

Paul Cassagua Pariste "Rus
yada izdivaçlar,. mevzuu üzerin
de bir konferans vermekte iken 
samiinde~ biri ayağa kalkarak: 

- Rusya hakkında söz söyleme
ğe hakkınız yoktur! Diye bağır
mıftır. 

Düello yakında Paris civarında 
ki ormanların birinde vüku bula
caktır. 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye mektebinin Lokanta ve yatakhane levazım ile ta 
lehe çamaşırının 932 mali senesi sonuna kadar olmak üzere on 
aylık yikame ücreti aleni suretile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere Mülkiye Mektebi müdürlüğü
ne "Yıldızda" ve münakasaya iştirak edeceklerin 8-8-933 tari 
hine tesadüf eden salı günü saat üçte Fındıklıda Güzel San'at
lar Akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde muba
yaat komisyonuna müracaatları ve münakasası saat beşte hi-
tam bulacağı ilan olunur. (3319) 

Köy bankası 
Mersinde 450 köy bir 

banka yapıyor 
MERSiN, (Milliyet) - Ziraat 

8ankatın•n vr lcooperatiflerin köylü-
• - ye yaptığı yardı-

uıın bu ihtiyaca 
:ekahi:I etmediği 

düşünülerek, vila
yet makamınca 

Mersinde bir köy
lü bankası açıl· 

ma111IL'.l. karar ve

rilmiştir. 

Bankanın ser
mayeıı - ufak 
•töyler müsteına-
450 köylünün ime· 
c e auretile ekece
ği. arazinin hasıla ... 

Mersin valisi tından terekküp e
SAMI BEY decek ve her köyün 

bankaya itlirak hisaeai yüz liradan 
aşağı olmayacaktır. Bütün köylüler 
bütçelerine bankaya ittirak hissesi 
tahsisatı koyacaklar ve buna imece 
ile ektikleri arazinin hasılatını kar
~ılık göstereceklerdir. 

Banka teşkil edilinceye kadar bu 
paralar Ziraat Bankasına emaneten 
yatınlacaktır. 

450 köy bankaya hissedar olnca
ğıoa ve senede asgari yüz liraya gö
re bankanın birinci sene sermayesi 
45 bin lira olacak ve bir kaç aene 

Dadya zelzelesi 
Sarsıntı 62 gündür 

sürüp gidiyor 
MUCLA, 14 - Dadya kazasın.da 62 

günde<lberi devam eden hafif ve şiddet
li ve hazan sürekli sarsıntılar memle
keti bir beşik haline getirmiştir. Büyük 
zelzelenin neticesi kazada üç veya dört 
binadan başka bir şey görülmemekte
dir; ayni zamanda hükumet konağı da
hi yıkılıdığından erkanı hüklımet ça
dırlarda ikamet etmekte ve çalıl}lllakta· 
dırlar. 

Kaza adeta bir askeri karargaha dön 
müştür. 

--o---

Levrek'in yerine düştüler 
PAY AS 12 - Balık enstitüsünün 

Balık vapuru İstanbuldan PayasA gel

miştir. Vapurda olan İ.ıgiliz mütehas

sısı ile iki Türk talebe, bu civardaki 
balık ve süngerler hakkında tetkik.atta 
bulunmakta.dırlar. Payas sahillerinde 
(levrek, kefal, karagöz, mercan) gibi 
en lezzetli bahklar mebzulen mevcut· 
tur. Payasta levreğin okkası on kuruşa 
kadar satılmıştır. 

içinde kuvvetli sermayeye malik maı 
halli bir banka teşekkül etmiı bulu
nacakbr. 

-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

Güç bisikletçileri Denizliden geçerken .. 

L --
Muhafız ırücü ııe 

DENiZLi, (Milliyet) _ 6 Temmuz 
Perteınbe eünü saat 2,5 ta ı2 Muhafız. 
gücü biıildetçiıi Sarayköye geldiler. 

Denizli gençlerinden ı2 biıikletli 
Menderes Köprüsünde misafirleri karıı
ladılar. 

Beraberce Sarayköye !!'•tindi. Ora 
Belediyeıi misafirlere ayran ve çay ik
ram etti. Benberce fotoğraf cekildi. Mü 
teakiben muhafız!'ücü ve Denizlili hiaik 

Deni%/i buikletçileri. 
!etliler 24 kilometrelik yolu beraberce 
katedttek Denizliye ııelindi. Denizlide 
gayet iyi kartılandılar. Kendilerine ıpor 
cular, Belediye ve ciheti aıkeriye tara
fından ziyafetler verildi. Şehir gezdiril
di. 7 Temmuz Cuma ııünü gece saat 
22,20 de Kaklığa müteveccihen hareket 
ettiler. Muhafızgücü biıildetçileri 2 za. 
bit ve ıo aıkttdir. Gerek aakttler, gerek 
se zabitltt çelik gibi dinç, ıamimi arka
datlardır. ·--· Sirkecide Alaiye hanında iken mahalli mezkUru terkettiğl 

anlaşılan ve halen bulundui.u yer meçhul bulunan Veli zade 

Mustafa Faik Beye: 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Rusyanın Maryopol limanından limanımıza gelen kum

panyanıza mensup Velizade vapurunun hamulesine ait orjinal 

manifestonun mahalli hükfunetinden tasdik edilmemiş bulun
masından dolayı Galata İthalat Gümrüğü tarafından kumpan 

yanıza tebliğ olunan 14953/2992 No. 3/9/930 tarihli karara 

1723 No. lu kanuna tevfikan İstanbul Gümrükleri baı müdür

lüğü veya giimrükler umum müdürlüğü nezdine kanuni müd

deti içinde itirazda bulunmamanızdan dolayı kararı mezkfırun 
kesbi kat'iyet ettiği ve 28/6/ 931 tarihli mektubunuzun mev
kii muameleye konulmadığı ve aranılan paranın 15 gün zar

fmda gümrük idaresine verilmesi aksi takdirde tahsili emval 
kanununa tevfikan muamele olunacaıh tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. (3337) 

Haydarpaşa Askeri Baytar ve 
Tatbikat lWJektebi Müdürlüğünden: 

1 - 933 senesi A~keri 8 aytarı yetiştirilmek üzere tale
be kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kabul olunacak tal .. ~e Türkiye Cümhuriyeti tabaa 
sı olacak. 

3 - Alelemrazda•'l salim olacaktır. 
4 - Sinni on altıdan dun yirmi ikiden yukarı olmıyacak 

br. 
5 - Tam devreli Lise}·: ••<mal edenler kabul edilır. 

6 - Talebe mektep idaresine ibraz edeceği vesaik mek 
tep Müdiriyetine hitaben yazılı bir istida nüfus tezkeresi, aşı 
şehadetnamesi, ne!!' et ettiği mektep şahadetnamesi veya tas 
diknamesi mahalle Hey' e!i ih tiyariyesi tarafından memhur 
polisçe tasdik edilmiş e!b:ıbı ceraimder. olmadığına ve hüsnü 
ahlak eshabmdan olduğuna dair hüsniih'll şahadetnamesi. 

Ayrıca tafsilat İsliyenler Haydarpaşa Askeri Baytar 
Tatbikat Mektebinden şifahi veya tahrir~ izahat alabilirler. 

(3095) 4286 
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1 Borsada: Sahn Alma 
Komisyonu Riyaset inden: 

Londra nıekfupları 
- 1 3 .üncü ilanları Kolordu 

Her millet kendi çıka-
rına bakıyor .• 

Bornova Askeri SA. AL. 1 O. SA. AL. KOM. nuna gelme 

\ 

KOM. dan : leri. (246) (3220) Bursa'da bulunan kıt'at için 1,400,000 Bursa Askeri Lise5
' 

Frrka Kıt'atı ihtiyacı i- 4370 için 1,200,000 kilo odunun kapalı zarfla münakasası 10 ağu5 

çin 32,400 kilo sade yağı ka · K O ,.b,. ,.kıt' l ih tos 933 perşembe günü saat on beşte Fırka Satın Alma J(o· 
1 fla .. k k l . . mer ut a arı - . d d kt pa ı zar muna asaya on- . . . l l lO t ku t mısyonun a yap aca ır. 

muştur. ihalesi 22 Teminuz tıyacı ıçın .. on ru 0 Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve nıünaka~~· 
933 cumartesi günü saat 10 kapalı zarfla I?un~asaya9k3c3n ya iıtirak için de vaktinden evvel teminat ve teklifnarneleri ılı Portekiz murahhasının hiddeti:" Altının 

faz lası insanın ahlakını da bozuyor!,, 
Her mesele bir çıkmazda .. 

(Batı 1 inci sahifede) 
nin belki müzakereaine devam etmek 
mümkün olduiunu bildirmitti• 

Filhakika reialik dinnmm verdi
ği karar Fran11z Maliye Nazırının bu 
kanaatini teyit etmittir. Maliye ko
misyonu divana teklifte bulunmak Ü· 
zere on azalık bir komia1on tqkil et
mitti. Beti Fransa, bqi lngiltere gru· 
puna menaup olan bu komiayonun ver 
diği karardır ki divan tarafından taa
dik edilmiıtir. Kararda deniliyor ki: 

1 - Mali vaziyete müstacel çare
ler arayan komiıyon her §eyden evvel 
borçlar meaeleaile meşgul olacaktır. 

2 - Daimi çareler arayan komis· 
yon d a merkez bankaları arasında 
bir teşriki mesai temin edecek, mer
kez bankası olmıyan bazı memleket
l <."rde bu bankalann tesisine yardım 
edecek ve gümüş meaelesile meıgul 
olacak. 
ı 

Görülüyor ki bu karar Fransa ve 
Franoa ile beraber yÜrüyen gnıp la· 
rafından ileri aürülen noktai nazarın 
l>aşka b ir ifade tarzıdır. Mali vaziye· 
t~ müstacel çareler arayan komiayon 
ll1tı mesele ile mefgul oluyordu: 

1 - Kredi siyaseti, 
2 - fiyatlar, 
3 - · Pa ra kıymetlerindeki temev-

. vüçlerin tahdidi. 
4 _ Kambiyo takyidatı. 
5 - Borçlar, 
6 - Harici iıtikrazlara tekrar bqla-

mak. 
Amerika malUm olan vaziyet~ al

dıktan sonra Franıızlar borçlar mese
Jesın<len baıka diğer meseleler ıimdi
Hk görüşülemez demiılerdi. Bunun Ü· 
zer: nedir ki kıyamet koptu. Kom•>· 
yonlar toplandı. Araya müracaat ed ;• 

J i . Şimdi bu kadar gürültüden aonra 
r eislik divanı dönüp "ilk önce borç
la r meselesi müzakere edilecek" di .. 
yor. Bu da (Ali Hoca) demeyip le 
(Hoca Ali) derneğe benzer amma, A· 
rnerikalıları memnun etmittir. Filhaki 
ka kararda ıimdilik ıu bet mesl'le 
müzakere edilmiyecek denilmiyor. 
Şimdilik bu bir mesele görüfiilecelı: 
d iyor. , Milletlerin izzeti nefai diye 
konferanstan inkıtaa uğratmak mea
uliyeti mevzuu bahaolduğu zaman 
küçük hükümler, büyÜk , meaeleler 
halledilebilir amma, bu meaeleıiın 
halli konferansın müıbet bir neticeye 
varmaıı yolundaki mesaiye yardım 
edemez. "' 

Buı,ıiinkü vaziyet ıudun Şimdilik 
acil tedbirler arayan komisyonda yal
nız borçlar meaeleai, daimi tedbirler 
r.rayan komiıyonda da merkez ban
kaları araamda teıriki mesai ve gÜ· 

n:Üf meseleleri göriifülecektir. Mali 
meaeleler bu kadar tahdit edilmekle 
beraber, geri kalan iıler bile yalnız ba· 
•ına müzakre edilemez. Çünkü borç
lar meselesi fiyatlara bağlıdır. Daha 
doğrusu borçlu memleketler '.;unu 
bağlamıtlardır. Fiyatlar meaeleai de 
altı meselenin biridir ki ıimdilik mü
zakere edilmiyecek. 

Öyle anlatılıyor ki konferans A
merikadaki iktıaadi Yaziyetin inkita· 
fını ve mali siyaaetin alacaiı cereya
nı bekliyerek olduğu yerde sayıp dur 

· mağa karar vermiıtir. Dolar boyuna 
düıüyor. lngilizler zannediyorlar ki 
nihayet bir raddeye kadar düttükten 
aonra Rooaevelt doların kıymetinde 
i•tikrara taraftar olacak ta müzake
reler tekrar batlıyacak. 

lktısadi meselelere gelince bu da ia 
tibsal ile istihlik arasında mÜYazene 
~emin edeceğiz diye bazı memleket· 

lerin ıu veya bu maddeleri İatihaal 
etmelerine karıı bir hareket teklini 
aldı. Küba ile müttefikleri şeker me
selesine yüklendiler. Fransa ve Por .. 
tekiz tarap iıine asıldılar. Baıka şa· 
rap istihsalinin olduğu yerde kalma· 
smı ve istihli.kin fazlalatmaaı için de 
propaganda yapılmasını teklif ediyor 
lar. Bazı murahhaslar şarabın müaki .. 
rat olduğunu ve müakiratın tamimi j .. 
çin çahtamıyacaklarını söylediler. 
Portekiz murahhası hiddet ve ıiddet
le ayağa kalkarak: 

- Şarap gıdadır, dedi. 
Ve müskirat olduğunu iddia eden

lerin fena propaganda tesiri altında 
bulunduklarını ili.ve etti. 

Müzakere hararetlenince reis mü
dahale etti : • 

- Ne kadar içtiğinize bağlıdır, di
yerek münakaıayı kısa kesmek isle· 
di. Fakat Portekizli bağırdı: 

- Altının çoğu bile insanın ahla
kını ifsat eder. 

Galiba ıarabın müakirattan olma
yıp gıda maddeai olduğu hakkında 
bir karar da konferansın neticelerin .. 
den birini teıkil edecek. 

Buğday meselesini Arjantin, Ame
rika, Kanada ve Avuatralya araların 
da görüıüp hallediyorlar. Gelecek 
poıt&nm iıtihu.lini yüzde 15 nisbe· 
tinde azalbnağı taahhüt ettiler. 

Kereste komisyonu fazla iıtatistik 
toplamak için ıimdilik tatili faaliyet 
edecek. 

lngilizler kalay. hakkında yeni bir 
teklif yaptılar. 

Mekıikalılar gÜmÜf meaelesini ile
ri ıürüyorlar. Bakır da alakadar dev 
letler tarafından ortaya atıldı. Pa
muk, yün, kabve, çay hatta Irak ta
rafından ileri sürülen hurma iıtihsal 
ile istihlak ar&1111da müvllzene temi
nine çalıtan bu ıi.li komisyonun me
aaisi araaındadır. Meaelelerin mahiye 
tini izaha hacet bile yoktur. Her mem 
leket kendi yetiıtirdiği mahsulü ka
fi görerek baıka memleket yetİftir
meain diyor. 

Biz de burada Y unaniatanlıı. bera
ber yÜrüyerek tütün meaeleaini ileri 
aürdük. Verilen cevap ıudur: Cenev .. 
rede Avrupa ittihadının bir komiıyo
nu eaaııen bu mesele ile meıgul olmuı 
tur. Tütün meselesinin bu günkü ma 
hiyeti İatihıal ile istihlak arasında mü 
vazene temini meaeleai değil, gümrük 
tahdidatı ve gümrük reuni meaeleai
dir. Binaenaleyh ticareti ııenitletme· 
ğe çalıf&D diğer bir ti.li komisyonun 
vazifeıi cümleaindendir •• Gümrük ta
rifeleri meselesi de mali meaelelere 
bağlandığından bu tali komiıyon da 
timdilik bir it göremiyecek. 

Velhasıl bu istihsal ve istihlak tili 
komiıyonu bir kördöğütüne döndür
dü. Her memleket kendi malını sat
mak için bu komiıyonu bir vaaıta o
larak kullanmak istiyor. Cenubi A
merika memleketlerinin birinde bir 
nevi faaulye çıkıyorınUf. Bu memle
ket le bunun iıtihaalini tahdit ebne
ie çahtıyor. Fakat gidilecek köyÜn 
minareleri görülmeğe baıladı. Bu me 
aeleler birer birer ve yav&f yavat Mil 
!etler Cemiyetinin 9u veya bu daimi 
komiıyonuna havale edilmeğe batlan 
dı. Öyle görünüyor ki bu iktısadi me· 
ıeleler tedricen Milletler Ce.niydi kad
rosu içine atılarak ortadan kaybola
cak. Mali meselelerden ııonra iktısadi 
meaelelerin de ikıbeti bu oluna Lon· 
dra cihan konferansı büyÜk bir buz 
kitlesi gibi eriyip gidecek demektir. 

AhmetŞOKRO 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Halk terbiyesi ve köy mektepleri salıasmda çalışacak olan 

ları yetiştirmek üzere Amerika ya 1 O ilk muallimi gönderilecek 
tir. Vilayetimiz muallimlerinden talip olanların şeraiti öğren
mek üzere 5 gün zarfında mensup oldukları Başmuallimlikle-
re veya idaremize müracatları. (3360) 

Milliyet'ln romanı: 21 

Yazan: ANITA LOOS. 

- Bu "'Kiarıstero,, !arı dikkatle tet 
kik edin de bana bu husustaki fikri· 
nizi söyleyin! demİ§. 

Dorothy aklına hiç bir cevap gel
mediğini azapla hiaaetmiı. Fakat tam 
o anda aklına iyi bir fikir gelmit. 
Charlie'ye dönlip: 

- Bu buauıta siz ne dütünüyorıu
nu~? diye sonnu§. 

Charlie fU basil cevapla mukabele 
etmiı: 

- Ne olduiunu biliyorsam Allah 
bin tlirlü bellmı veralnl .. 

Bittabi kendi öz evladının bu dere
ce cahil olduiunu bizzat itiraf etmesi 
üzerine fena he.ide elqimitl Fakat lıi 
pi1kinllğe vurarak bir kat daha nazik 
letmit. Dorotlıy 'ye dönerek: 

- SiLe küçük bir sürpriz hazırla
dım! demiı. 

Tercüme: Kamran Şerif 

Bu sürpriz Charlie'nin methur am
cası Jefferııon Breene'i Dorothy'ye 
takdim etmek Üzere davet etmit ol· 
maaı imif. Jefferaon Breene yalnız 
ailenin reisi değil, ayni zamanda bu 
devrin en sihirkar Amerikalılarından 
biri imit. 

Jefferaon Breene gelip Dorothy'yi 
gözden geçirmeden evvel, Miıia 
Breene'nin mutasavver gelini Mauriel 
Duvanant gelmlı. Mauriel daha görür 
ıörmez Dorothy'den pek ho§lanır gİ· 
bi davranmıı. Ona ıon derece sami
miyet gÖ•lermiı ve elini o kadar hızlı 
aıkmış ki Dorothy kendini, çölde bir 
biraderi ile buluıan bir farmaaon 
karşısında zannelmİ§. 

Fakat dedim a, Dorothy zerre ka
dar terbiye gönnemiı bir kı?dır . . l\hu· 
riel'in iltifatına mukabele edecek yer· 

dadır. İsteklilerin şartname muştur 1~1ll:~s~.7 Agustos Bursa'da Satın Alma Komisyonuna müracaatları (3336) 
· · .. k ·· h ·· pazartesı gunu saat 14 te ya 

sını gorme uzere er gun • İ klil · 
ve münakasaya girmek için ill•a~ak.~ır. s~~ enn şart~a-

.. '-t" d vv ı l İz rneyı gormek uzere her gun o gun ve vax ın en e e .. k · · k · · · B d SA AL ve muna asaya ıştıra ıçın o 
mır ornova a · · . . · edil k 
Ko .. n ·· tl rı gun ve tayın en saatte te -

aı . nuna muracaa a · ı·r . k l · ı 
(3114) <3041) 414ı; ı · ve temınat me tup arty e 

~ ,. .. Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
İzmit Fırka SA. AL. KOM. l~OM. na müracaatlan. (245) 

dan : (3221) 4371 

Fırka Kxt'atı ihtiyacı i-
çin açık münakasa ile 5, 160 
kilo sabun gafın alınacaktır. 
ihalesi 22 Temmuz 933 cu
martesi günü saat 1 O dadır. 
İsteklilerin şartnamesini gÖr· 
ınek Ü:ı.t-.re her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel İzmitte Fır
ka SA. AL. komisyonuna mü 
racaatlaı:ı. (3142) (3042) 

4146 

İzmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka Kıt'ati ihtiyacı için 
218,980 kilo arpa ile 125,100 
kilo yulaf kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhale 
si 23 Temmuz 933 pazar gü 
nü saat 10 ve 15 tedir. hekli 
lerin şartnamesini görmek 
ilzere her gün ve münakasa
ya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile İzmitte Fır
ka. SA. AL. KOM. nuna mü
racatları. (3143) (3043) 

4147 

.. "'"' 
K. O. hayvanatı ihtiyacı 

icin müteahhidi nam ve hesa
bına açık münakasa ile 500 a
det şaplı deri yular başlığı sa 
tın alınacaktır. İhalesi 24 
T enunuz 933 pazartesi gfuıü 
saat 11 dedir. İsteklileri 
şartnamesini görmek üzete 
her gün Vt> münakasaya zir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı 
da 3. K. O. SA. AL. komisyo
nuna gelmeleri. (229) 
(3044) 4148 

K. O. ve 1 F. Kıt'atile Hay
dar Paşa ve gümüş suyu has
taneleri ihtiyacı İçin 15,100 
kilo koyun eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İ
halesi 29 T emnıuz 933 cumar 
lesi günü saat 11 dedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasa
ya girmek için o gün ve vak· 
tından evvel teklif ve teminat 
mektuplarile fındıklıda 3 K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel 
meleri. (234) (3144) 

4267 

* * * 1. F. Hayvanatı ihtiyacı İ· 
çin 380 ton kuru ot kapalı 
zarfla münakasaya konmuş .. 
tur. lhaleai 7 Ağustos 933 pa
zartesi gÜnÜ saat 14,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 

de, bir gözü kapıda olduğu halde, .,:r ı 
vebalıdan kaçar gibi kızcağızdan bu
cak bucak kaçmıya baılamıf. 

O kadar ki işin içinde bir teY oldu
ğunu Charlie bile anlamıı. Dorothy'yi 
bir köteye çekip: 

- Kuzum Allah.,kına, ne oluyor
•un? diye sormuı. 

Dorothy: 
- Hiç! demit. Elimde bir bomba 

olsa hiç bir şeyim kalmaz ama. . Ne 
yapayım ki yok. . . • 

Cbarlie bu sözden bir teY anlama
mış ve Qorothy'nin halini acayip bul
mıya bl>flamıı. 

Nihayet yemek vakti gelmit-
Miais Breene Jefferııon Breen'i bek 

lemefe lüzum olmadığım söylemiı. 
- Öyle ya. . demiı. Bütün earan 

devleti cebinde taııyan bir adam el
bet söylediği saatte gelemez. 

Bunun Üzerine misafirlerini, g ayet 
kaygan zeminli ve yer yer ufak Er
meni hallerile kapalı yarım düzine ka
dar salondan geçirdikten sonra yemek 
oda11na doğru götürınüı. 

Meıe kaplamalı eski karıkadim ye
mek salonuna varmı~lar. 

Dorothy diyor ki: 
- Bu yemek odaS1na girince tuhaf 

. . -
İsparta Askeri SA. AL. 

KOM. dıı.n: 
Tefenni deki kıt'at ihtiya 

cı için 188,340 kilo kuru ot 
kapalı zarfla münakasaya 
konmu~tur. İhalesi 2 Ağustos 
933 çarŞarnba günü saat 9 da 
dır. isteklilerin şartnameyi 
görmek Üzere her giin ve mü
nakasaya girmek için o gÜn ve 
vaktından evvel İspartada As
keri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3154) (3226) 

4374 

* * * 
1. F. Kıt'atı ihtiyacı için pa 

zarlıkla 100,000 kilo odun sa
tın alınacaktır. ihalesi 20 
Temmuz 933 perşembe gÜnÜ 
saat 11 ,30 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
Kom. nuna gelmeleri, (248) 
(3221) 4472 

1. F. Kıt'atının Üsküdar 
cihetinde bulunan kıt'alarının 
açık münakasada tehir edilen 
3750 parça kap kalayına tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
,:ünden pazarlığa konmuştur. 
ıhalesi 20 Temmuz 933 per 
şembe günü saat 14 tedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
iizere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL.KOM. nuna müracaatları • 
(247) (3327) 4473 

Balıkesir Askeri Sa. Al. 
Kom. dan : Bursa, Mudanya 
ve Bandırma'daki kıt'at ihti
yacı için 740,000 kilo ve Ezi
ne kıt' atı için 621,000 kilo ar
pa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 1 O ağus
tos 933 perşembe günü olup, 
Bursa, Mudanya ve Bandırma 
kıt'atınm arpası saat 11 ve E
zine kıt'atmmki saat 13 de ya
pılacaktır Taliplerin şartname 
sini görmek için her gÜn ve 
münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte 
Balıkesirde Askeri Sa. Al. 
Kom. nuna müracaatları. 

(3167) (3329) 
~ "' "' 

K. O. kıt'ab ihtiyacı için 
340,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 9 ağustos 933 çarşamba 
günü saat 11,30 dadır. İstek
lilerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 

bir tesir altında kaldım. Sanki tere· ı 
fime aynen bir cenaze merasimi tertİ· 
batı almmıı gibiydi .. 

Tam aofraya oturdukları zaman 
Jeffenon Brene içeri ııirmit. içeri 
girer girmez, Dorothy bu adama daha 
evvel, revü arkadatlanndan Gloria 
iıminde bir kızın evinde tesadüf etti· 
ğini hatırlamıı. Ancak orada Mister 
Jones ismile anılıyormuı. Jefferson 
Breene Dorothy'ye takdim edildiği za 
man epeyce taıalamıt, fakat evvelce 
görüıtüklerinden bahaetmek iılemez 
gibi görünmüt, onun yerine bir kaç 
"ya aettar ! ,, çelmıif. 

Maamafih yemek esna•ında Jeffer
ıon Breene Dorothy'ye monden haya• 
tın tatkınlıklan hakkında uzun bir 
konferans vermit ve neticede Gloria 
ile olan münasebetini söylemi§. 

- Bu münaseebtimden maksat bir 
genç kızı sukuttan kurtarmaktı, de
miı. 

Çünkü onun nazariyl!aine göre er• 
kekler kendilerine rimolmamalarına 
mükafaten genç kızlara süslü aparlı· 
manlar, otomobiller, elmaalar hediye 
ederler.se d.ünya cennete dönermiı. 
Bu nazarireyi de ortaya sürdükten 
!onra: 

ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Fındık 
lıda 3. K. O. SA. AL. KOM 
nuna müracaatlan. (250) 

(3355) ...... 
K. O. ve 1 F. kıt'aları ihti

yacı için açık münakasa ile 
16,000 kilo nohut satın alına
caktır. İhalesi 7 ağustos 933 
pazartesi günü saat 11,30 da 
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(251) (3354) .. "' ,,. 
K. O. ve 1 F. kıt'aları için 

açık münakasa ile 45,000 kilo 
kuru fasulya satın alınacaktır. 
İhalesi 7 ağustos 933 pazarte 
si günü saat 11 de dir. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek ıçın o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile F mdıklıda 3. K. O. 
Sa. AL. KOM. nuna gelme
leri (252) (3353) 

K. O. ve 1 F. kıt'aları ihtiya
cı için pazarlıkla 3,000 kilo 
gaz yağı satın alınacaktır. İ
halesi 22 temmuz 933 cumar
te.si günü saat 11,30 da dır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (255) (3350) 

• • * 
K. O. Merkez kıt'alan ihti

yacı için müteahhidi nam ve 
hesabına pazarlıkla 200,000 
kilo Arpa satm alınacaktır. i
halesi 22 temmuz 933 cumar
tesi giinü saat 11 dedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 

(257) (3348) 

Denizli Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Denizlideki kıt'at ihtiya
cı için 93, 177 kilo sığır eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muıtur. İhalesi 1 O ağustoı 
933 perıembe giinü saat 1 O da 
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Denizli
de Askeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3176) (3341) 

Denizli Askeri Satın Alma 
Kom. dan: Denizlideki kıt'at 
ihtiyacı için 497,818 kilo ar
pa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 19 ağus-

- Gloria'ya kartı takip ettiğim 
hattıhareket ancak bu suretle izah o
lunur, demif. 

Fakat Dorothy bu ihtiyar kuta ce
vap vermemek için dilini ısırmıf. Çün· 
kü bizzat kendisi itiraf ediyor ki o 11 

rada aklına gelen yegane cevap kibar 
bir cemiyette yükaek aeale söylenecek 
çetitten bir ıey değilmif. 

O zaman Misia Breene ona revüde· 
ki kızların hayatına dair bazı sualler 
aormıya batlamıı. Buna Dorothy ne 
cevap verse beğenirsiniz? 

- Miıis Breene revüdeki arkada§· 
lanmı kırmızı karınca nev'inden bir 
teY zannediyor.' Haıerat hakkında 
fazla maliimatmı olmadığı için maale
aef auallerine cevap veremiyeceğim .• 
demit. 

Bunun üzerine: 
- Yemek biter bitmez bir bahane 

bul da dıtarı fırlıyalım ! demek ister 
gibi Charlie'ye bakmıya baılamıı. 

Charlle bu bakıtlardan hiç bir §ey 
anlamamı§. Çünlril o hep itler tıkı
rnda gidiyor zannedermif. 

Yemek bittikten ııonra dört kifiden 
mürekkep musiki heyeti gelmlı. Mllaa 
mereimusikiyeye davet edilen kibar 
halk ta fevç fevç sökün etmeğe baı· 

tos 933 cumartesi günü sc::.al 
1 O da dır. İsteklilerin şartn3' 
meyi görmek üzere her gıiJI 
ve münakasaya girmek içirı f • 
gün ve vaktinden evvel tcid1 

ve 1307 liralık teminat mek 
tuplarile Denizlide Askeri S1-
Al. Kom. nuna müracaatları 

(3175) (3342) 
* • • 

Denizli Askeri Sa. Al. KoJ11· 
dan: Denizlideki kıt'at ihtiY~· 
cı için 371,585 kilo un kaP111 

zarfla münakasaya korun\!!' 
tur. ihalesi 9 ağustos 933 çar 
şamba günü saat 1 O dadır. İt~ 
teklilerin şartnameyi görflle 
üzere her gün ve münakasaY1 

girmek için o gün ve vaktiıı; 
den evvel tetklif ve temiıı•. 
mektuplarile Denizlide Aske~ 
Sa. Al. Kom. nuna müracall} 
ları. (3174) (334 .... .. 

K. O ve 1 F. kıt'atı ihtiY"~
1 

için 20,000 kilo sabun kapa '. 
zarfla münakasaya konmıı! 
tur. İhalesi 9 ağustos 933 V 
şamba günü saat 14 tedir. Jı~ 
teklilerin şartnameyi görıtle 
üzere her gün ve münakasa>" 
girmek için o gün ve vaktİll 
den evvel teklif ve temİJ1~1 

mektuplarile Fındıklıda 3. I' 
O. Sa. Al. Kom. nuna ge)IJlt') 
leri. (256) (3349 

" . .. 
Manisa Askeri Sa. Al. l(ofl1 

dan: Manisadaki kıt'at ihti!: 
cı için 37,170 kilo gaz kal""'. 
zarfla münakasaya konın\!l 
tur. İhalesi 7 Ağustos 933 P'' 
zartesi günü saat 15 tedir. t•; 
teklilerin ıartnameyi görme 
üzere her gün ve münakasa>" 
girmek için o gün ve vaktiıı; 
den evvel teklif ve temiıı' 
mektuplarile Manisada asi<et1 
S Al K .. ,ı· a. . om. nuna muracll ) 
ları. (3169) (3341 

.y. .. ,,. 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı i~I 
1430 ton odun kapalı zarf 1 

münakasaya konmuştur. Uı•· 
lesi 9 ağustos 933 çarşaıtlb' 
günü saat 15 tedir. İsteklilt' 
rin şartnameyi görmek ü:ıeı'1 

her gün ve münakasaya gir• 
mek için o gün ve vaktindeJI 
evvel teklif ve teminat mel<tııl 
lariyle Fındıklıda 3 K. O. ~ 
Al. Kom. nuna müracaatllll'1' 

(254) (3351) 
"' .... 

1 F. kıt'aları ihtiyacı İ~ 
800,000 kilo odun kapalı ı 
la münakasaya konmuştıl1 

İhalesi 9 ağustos 933 çarşaJI" 
ba günü saat 15,30 da dır. İJ 
teklilerin şartnameyi görffl 
üzere her gün ve münakasa~ 
girmek için o gün ve vakti~ 
den evvel teklif ve temirı' 
mektuplarile Fındılilıda 3. ~· 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelıt') 
leri. ( (253) (33~ 

lamıı. Misis Breene Dorothy'ye lı'ıf 
? _kadar mül~efitmiı ki miaafirlefl~ 
ıçınden en kıbarlannı oeçip Doro1 

yi onlara takdim ediyormu~. .
1
,1 

Fakat Dorothy bu hrsattan i•l1 ,i 
edip onlarla dost olacağına her~ .,si'. 
karıı çekingen davraruyormuf· P l 
thy ~ö~le ':'~ bunaldıtı zam~ıt •;il' 
ıaşı ıınış gıbı durur. Onun içın ~ 
halk onu kendi haline terketmif. ı 

Bu esnada Misis Breene Charli'l 
dip Dorothy ile konuımasın diYt /. 
lona iskemle taııttırmak suretli". el 
meıgul ediyormut. Cbarile bu ıl ~ 
vakit bulup ta Dorothy'ye salorı01! I 
o~e tarafından bakabildiği zaıııaı> / 
yapyalnız ve yüzünü korkunç bı~; 
rette burutturmut olarak görÜYo ~ 1 
O kadar ki Charlie belki de at11pr 
sırada Dorothy'nin aklından ! 0 

etmeğe baılamıttır. 
1 11 

Nihayet Miaia Breene DorotlıY I! 
yanına ~elmit: .. si~ 

- Canun niçin böyle küsmot 10~· 
duruyorsunuz?. . Biraz ne! eli 0 

Lakırdıya karıtın! demi~. 

tıf) 
(Arkası il 
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ilaçlarınızı BAHÇE 
K.6.PIDA SALiH NECATi 

den alınız. Reçete'-erinir: 
büy;;lı: bir dikkat, ciddi 
bir İ5tikamet1e hazırlanır. Fosfotin NECATi 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bu
nunla beslenen yavı·ular loınbul ve 
kuvvetli neş'eli olur, sıhhatli büyür_ 

(S342) 
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lstanbul Ziraat. Bankasından: 
s ... , 

Semti Malıallui Sokağı Cinsi Hisseıi Emlik Hiaaeye g6re 
No. No. muhammen kıymeti 572 Ktıçnkpaıar 
$73 

Hoca Hayraddla Kaıancılar Kiglr dlikkin ilıtll oda 1/2 72 60() T. L. 

S74 
Ay.,u .. ray Atik Maıtafapqa Papaa Kagir hue Ya bahçe Tamamı 12 1000 " 
Yeclikale İmrahor llyp B. lstasyoa • Ahıap iki maldüp dııkkin 31-2') 1200 S7s .. " 

576 
AyYuaaray Atik Maatafapqa Çınarlı çeıme Kigır hane .,, bahçe 2/S 23 720 " 

S77 .. " " " " Tamımı 6/19 1800 " 
578 

Yeclilrala imrahor byaa B. lmralıor llyu 8. K&gir kereste mataıı:uı 20/180 114 200 .. 
Beyojla Yenl,ehlr Keresteci Abıap bana I' ~ 8 900 

" •s19 
S8Q .. Kurtalat Korenti .. " Te :3m1 3 300 " 
581 .. .. Deiirmua Alıfap 2 baae 11 t 33-35-1 1250 .. .. Hacı Mimi Yaııcı Arsa •l'fl&ı 207 Taıııımı 97.99 4000 " 
~11~1de 1•dl lıaç•k pey ak~elerite lh.Je bedelleri nakden Yeya gayrimtıbadil boacılla ödeaıııek üıera yukarıda evsafı yazılı gayriman• 
tef't ·~ artblaıa auretlle aabp çıkarılıuıttır. Kıt'i ibalelerl 2717/933 perıembe glinll saat 15 tedlr. Senei haliye vergisile belediye 
~ ... , 1Dllft•rl1• aittir. (3256) 

o • -

'"4a.p 
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ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han f•tanbul 

fbtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
't·!'iarna muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
lirkiye fı Bankau tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve müdürler 

li~~eti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorla Şirke
t.,· 1

"· Türkiyenin her tarafında (200) il geçea acentalarının heuai 1'ürktil'l. Tür
'llletain en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalaıruıı . icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
'' &ortalarını en iyi ~eraitle }apar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolay!ıklı öder. 

İMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

Çanakkale Nafıa 
n·~ Başmühendisliğinden: 

35 il\ :ga Çanyolu üzerinde ahşap olarak İnşa edilecek olan 
~'lllit e r2 açıklığındaki alb kulaç köprüsü kapalı zarf 
t\te e'h O-7 -933 tarihine mü adif perşembe günü saat on 

~İiıı. trı~·dle edilmek üzere 1-7 -933 tarihinden itibaren yirmi 
.~fi 6~l det_le münakasaya konmuştur. Bu inşaatın bedeli 
~de Ya.p~ lira 86 kuruş_ olup münakasa Çanakkale vilaye

!\ıt.. cakbr. 
~ll"akkUtıakasa~a iştirak edecekler teklif mektuplarını ve 
~1 v'tt temınatlarını ayni rründe saat on beşe kadar ma 

n 1 ~Yete vermeleri lazımdır. 
1'1!tılerj~ ışe ı?t evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek isti 
1\11,._ (3()_,~afıa Başmühendis :iğine müracaatları ilan olu-

-) ~~ 

Fatih 
Malmüd6rlüğüaden: 

Milli emlakten Eyüpte Def
terdarda Abdülvedut mahalle
sinde Çınar karakolu namile 
maruf binanın kıymeti 1500 
liradır. Sablmak üzere 3 tem
muz 933 tarihinden 27 tem
muz 933 tarihine kadar yirmi 
beş gündür. Arttırmaya talip 
olanların 27 temmuz 933 ta
rihine müsadif perşembe günü 
saat onda Fatih Malmüdürlü
ğünde müteşekkil müzayedat 
komisyonun• müracaatları. 

(3051) 

_.,..Naim Vapur !der !Sİ -• 

~zmlr Sürat Postası 
ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrulZMfR'e 
hareketeder. Tafsilat için Gala 
ta Gllmrük karıısında Site Fran-

aez Han No. 12 Tel: 4 1041 
[554~1 4336 

Deniz Y otları şletmeai 
ACENTALARI : 

Kar.ıköy - Klipriibq• Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 
~~~~~~~~~~ 

İSKENDERIYE POST ASI 

ANKARA 
Vapuru 1817 /933 sah gtinü 11 de 
Galata rıhtımından İzmir - Pıre
fskenderiyeye ka '.kar.(3322)4484 

KARADENiZ POST ASI 

KARADENiZ 
1717/933 çarfamba günü 18~e 
Galata rıhtımından _ kalkar. 
Dönüşt• Tireboluya da uğrar· 

r 33'21 ı 

lst. Mr. Kumandanlığ7"1 
Sabnalma kom. i!inla r.:..I 

Merkez Kumandıuılığma 
bağh kıt'at ve müessesat hay 
vanatmm ihtiyacı için 160 ton 
arpa 20-7 -933 perşembe gü
nü !ı.aat 16 da kapalı zarfla mü 
nakaıaya konulmuştur. istek 
lilerin şartnamesini görmek 
için her gÜn ve münakasaya iş 
tirak edeceklerin belli saatin 
tlen evvel teklif mektuplarını 
Ml\)kez kumandanlığr aabn· 
alma komisyonuna vermeleri. 
(4?) (2953) 4101 

Merkez Kumandanlığına 
b:ığlı kıtaat ve müessesat ih 
tivacı İçin yirmi ton şeker 
20-7-933 perşeıpbe günü saat 
J 5 tc kapalı zarfla münaka 

saya konulmuştur. İsteklile
rin şartna.mesini görmek için 
her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını Mer 
kez Kumandanlığı satmalma 
komisyonuna vermeleri. 
(40) (2954) 4102 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi Hayvanatmm ihtiya 
cı için bin kilo arpa, yediyüz 
kilo kuru ot, yediyüz kilo sa· 
man 17 -7 -933 pazartesi günü 
saat on beşten onbeş otuza 
kadar pazarlıkla satın alına 
t:aktır. Pazarlığa girişecekle
rin belli saatinde merkez K. 
Satın alma komisyonuna mü 
racaatları. (72) (3318) 

4471 

Harbiye mektebinin sekiz 
kalem sebzesine verilen fiat· 
lar pahalı görüldüğünden 24/ 
7 / 933 pazartesi günü saat 15 
den 15,30 za kadar açık mü
nakasa suretiyle sabo alına
caktır. İsteklilerin mezkôr sa· 
atte Merkez Satın Alma Ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (74) (3359) 

Taşım ası daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yeni paketlerden 

ASPiRiN 
20 ve 2 tabletlik amballjlar lçınd 

her yerde 'bulunur ---
Emniyet Sandığı 
1868 tarilı.inde kuralmut TOrkiyaıdn en eski 

lktısat mllessesesidir. 

• 

5120 

Vadeli vadealz kumbaralı tevdiat kabal 
eder. Vadeli tevdiata •. 6,S kadar faiz verir. 
Ayda beı lira getiren paraların faizini iate
yealere aydan aya verir. 

Gayrimenkul, menkul kıymetler mukabi
linde ödünç para verir. 

Kartılığı kArglr bina olan muamelelerden 
yalnız ~. 1,S komiayoa % 9 faiz. 

Karıılıtı ahıap bina olan muamelelerden 
yalnız % 3 komiayon •. 9 faiz alır. 

Borcuna gününde verealere aldığı komia
yonun yüzde yarımını geri verir. 

Mücevher ve hülyat mukabilinde ödünç 
verilen paralardan °• 9 faiz ve hesap kapan
dıtı zaman % 3 komiayon alır. 

Eaham ve talavllAt mukabilinde ödünç 
verilen paralardan yalnız ylzde 9 faix. 

MeakU.k ve ldllçe altın mukabilinde ödinç 
verile• paralarda• % 7 faiz almakla iktifa eder 

Muhafaza içla eaham ve tahvilat, h6lyat 
ve mücevherat kabul eder. 

Ehvea ıeraltle kaaa kiralar. 
Cağaloğlundaki binasında cuma Ye pazar ıü.nli öğleden sonra 

mliateına olarak her glla saat 9,S daıı 15,S kadar faadaaıı: mua-
ıueleye deYa111 eder. (3330) 

~:!~:!ıE L i k e K a r y o 1 a 1 a r 
Ve Çelik Som,.alar 

Sirkeci Ebussuut caddeıinde 

Karyola ve Madeni Eıya Fabrlkaaının 
Kesme Ye kemerli Amerikan Ye İngiliıt aiateıni yay ve çelik !omyalı 
btıyllk ve çocuk karyolaları Yeaair demir sıhhi mobilyalanıı satış yerleri. 
Slanlk Boumerteaı Yerli Mallar Pazan Ye Fabrika (4622) 

4045 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 8734 lira ol an mektebimiz tamiratoım ya 
pılması, 2 T enımuz 933 ten itibaren 20 gün müddetle ale
ni münakasaya konmuştur. Teklif edilen fiat münasip gö
rüldüğü takdirde 22 Temmuz 933 cumartesi günü Edime 
Malmüdürlüğü dairesinde sa at 16 da kat'i ihalesi yapılacak 
tır. Talipler, şartname ile keş fini görmek ve yüzde 7 ,5 mu • 
vakkat teminat akçalarını ya hrmak üzere her gün Edirne 
Lisesine müracaat edebilirler . (3098) 

4223 

Edirne Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebimizde yapdacak 1291 lira keşifli tamirat ve 

tadilat 6 Temmuz 1933 ten itibaren 20 gün müddetle mü
nakasaya konmuştur. Teklif Muvafık görüldüğü takdirde 
26 Temmuz çarşamba günü sa at üçte Edime Malmüdürlü
ğünde kat'i ihalesi yapılacaktır. Talipler keşif ve şartname 
sini görmek ve yüzde 7 ,5 tem İnat akçelerini yatırmak üzere 
her gün mektebe müracaat edebilirler. (3156) 

4300 

ikinci Süvarı F~rka Kumandanlığı 
Sahn Alma Komisyonundan: 
Kırklarelindeki Kıt'at için 120,000 kilo, Babaeskideki 

krt'at için 20,000 kilo Un alınacaktır. 3 Ağustos 933 de Su· 
vari Fırka Sahn Alma Komisyonuna müracaatl?••. (3198) 

t'14'j 



Hukuk fakültesi 
Mezunları 

ANKARA, 16 (Telefonla) 
Ankara Hukuk fakültesinin seki
zinci tahsil yılma ait imtihanları 
blbnit ve fakülte albncı sene me
zunJannı memlekete yetittimıit
tir. Bu ıene mezuniyet sınıfım tet 
kil eden 129 talebeden 73 ü ilk 
devrede mezun olmuşlardır. 

Bilezik hırsızı 
ANKARA, 16 (Telefonla) 

Bursalı Davit kuyumcu Ziya Efen
dinin diikklnmdan br altın bile
zik çalarken yakalanmıthr .. 

1 EVLENENLER 1 
Yolculan istaıı yanda uğurlama .. ANKARA, ıs (Milliyet) - Son haf 

ta zarfmda Ankara Belediyesi Evlenme 
memurlulunca; Harita matbaaaında me 
mur lzmitli Remzi Bey ile Sivribiııar
lı Rebia Hanmun, mülizım Erzincanlı 
Mebmet Beyle Edinıdi Ayşe ismet Ha
rumın, lmalab Harbiyede amele AYB.tlı 
Mehmet Efendi ile Kemaliyeli Abide 
Hanımın, polia memuru Pamolu Muıta 
fa Vtlv. Efendi ile Buraalı Huriye Ha
rumın, Huku talebesinden Erzurumlu 
Ömer Lutfi Bey ile l.tanbullu Hafize 
Saime Hanunm askeri fabrikalarında 
!.tanlıulu Salih ... ddin Efendi ilelsta ... 
bullu Münire Hanımın, Bakkal Y oziat
lı Hayrik Efendi ile 5Bl"llylı Maryam Ha 
nurun, istaayon memunı Alasonyalı I~ 
rahim Beyle latanbullu Fabna Bedriye 
Harumm, Dramalı ,iandlL"IDa Hasan E
fendi ile Anlaıralı Zebra Hanımın, çi
mento fabrikasında makinist lstanbullu 
Osman Efendi ile Bu.....Jı Sara Hanı
mın nikahlan loyılmııtır. 

O okka pirinçle Istanbula 
misafir gelenler! .. 

Ankaradan İstanbula yapılan yazlık 
akının içyüzünü öğrenmek ister misiniz 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Adeta 
anababa günü, aksam lstanbııla tren ha 
reket ediyor, istuyon öyle kalabalık, 
kompartımanlar öyle dolu ki, mahaferal
lah .. 

Ben bir arkatfatnnı yolcu ediyordum. 
O bilet alıyor, bçn ona elimde küçük va 
lizi bir yer bulmafa çalıııyonnn. Zav.l 
lı üç a:ündenberi uğn>Jıyor bir yataklı 
bileti bulamadı. Herites bir lmç gÜn e.
vcl almq. Halbuki onun latanbula git
mesi ka.,.n ani olarak verileli. 

V8"onun koridorunda ilerilenıek 
mümkÜn değil. Bin tane pardon, yüz 
bin de lihavle çekiyorum. Herkes pen
cerelere üst üıte abannu9, dışanclakiler
Je konuıuyor. Knmpartımanlarda fazla 
a:elen valizler koridora konmu!. Kom
partımanlarda Üst Üıte otul"llnlann yü
züne merhamet iıtiyen bir tavırla ba
kıyor ve soruyorum: 

- Eıy~ıız bir kiti için yer var mı? 
- Alb ki!iyiz •• 
Muhakkak ki altı ~ defiller. Otu

ranların yanaı t"Jyİcİ. Yerler rahat kal-
11n diye doğruyu aöylemiyorfar. 

Arkamdan biri bağınyor: 
- EfPndi, """"?. 
Kargaşalıkta otomobilden buraya ka 

dar valizi setiren hamala para vermeyi 
unubnu,um. 

- Ka~ kuruş? 
- Yirmi. 
- Canım on kuru! kafi •• 
- OIDl87. 
- Hadi on bet vereyim.. 
- Ver amma_, kontrol sorarsa on .kU 

ruş verdim, de .. 
- Ona da peki.. 
Şeftreni buluyorum ve konuıuyo

rum: 
- Yahu bir kitilik ikinciden yer u-

@nl..:~~· ' ~r"-tfwZ ••••• 
fior~ 

BURU/NAZ 
VE 

~ 
~u tş te 
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Ankaradan latanbal treni kalkarken 

tiyorum. 
- Beyim tren hareket ehin, baş üı 

tüne. Bu kalabalığın dörtte üçü teşyici
dir. Daha olmazsa birinciden bir yer ve
ririm. 

Şeftren haklı. Valizi arkadafanın e
line tvtuşturuyor ve onu şeftrenle tanış
bnp iniyonım .. 

A,afıyı bir görmeli. Bir kiıiyi kırk 
arkadaşı uğurlamağa gelmi,. Ankara aa 
mimiyeti bu. Her kafadan hir aea: 

- Aman, Mehmet Aliyi gÖnneyi ih
mal etme. Altı aydır evden kira alamıyo 
nım. Bir sıkıştınver. O para gelsin ki 
ben de bir lıtanbul yapayım .• 

Nişan merasimi 
Mütekait kaymakam Nuri Beyin kı-

21 Safi Hanımla büyük Erkanı harbiye 
tahkikat hakimi binbası Kamil Beyin 
nitan merasimi An~da bir ~ok akra
ba ve dostlan hazır bulundulu balde 
yapılmıştır. iki tarafa saadet dileriz. 

rinç a:ötürebiliyorum. Anka...dan hedi
ye baslra ne götüreyim. En ucuzu bu .• 
Makbule de geçer. 

- Ah kafir y84ayacaksın gene, ban
yolar falan .• Altınkum .• l~in !!ÜmÜ$ val
lahi .. 

Bi• !>encerede iki arlİ•t kadın teşyi
lerine ,,.elen delikanlılarla konuşuyor: 

- Tul'rul müteessir olma .. Bir haf
tacık b~ !"Y·· 

- Kuzum patrona söyle, gardropla 
rumara elbisesini unutmu~Ufr!. Onu ote 
le volla11n. 

-- Nuri, vadini unuln:'!a , h:ıftaya yol 
parasını beklerim. 

Yata!dı va.,.on tarafı da başkR alem. 

- Peder, valideye ancak yirmi okka pi 

Büyüklerden biri•i ıridiyor. Bütün me
<aİ arkadaşlan ve doıtlan uğurlamala 
gelmiıler. Birer hirer elleo sıkılıyor, 
h;J,.,,,.,ık'.r reveransla<, iltifatla• yapılı-

sızı rahatsı2 eaen 

bu karın •tşglnllQlnl 

.,-,. izale ediniz. 

Halil LI N 1 A sen1UrünU giyiniz':' 
VUcudOnUzde mevcudiyetini bile hissel· 

miyeceksmız . Gıydiğiniz anden jtibaren 
rücudUnüz heman bir çok santimetro 
inceleceklir. Fazla olarak ıyı ve eıasıikl 

trıkosunun daımi ve müessır masajı sayesin· 
de zahmetsiz ve yorucu rejimden ari olarak 
fıülün fazla semızlıği izafe edeceklir. 

Bunu. mağazamıza gelip ıecrUbe edı

•ız. Veya karnınızın kuturunu ve mecmu 
ir1ifaını bildirerek adresinize gönder1ini:r. 

Fiaıı : 17 lıra - Siyah 20. lira 

vaınız, Beyogıu•nda 

Tüneı mevaanınaa 12 No. 

lstlklAI caadesı 385 No. 

J· 5038 
ma9azaıarında satılır.ı 

.............. ;..-A"~A~R~l~~~·~•n;ı~:.-.;;no11lfl. Rau~•mana 
'.:>. -·· .;. • 

Deniz Levazım Satınaf ma 
!iomisyonundan: 

9800 kilo kösele 
5000 ,, Vakete> 
3500 Ayak Vidala 

5000 metro efrat elbiseliği şa

750 " 

yak 
kaputluk şayak 

/
Kapalı zarfla münakasa&ı: 8 a· 

ğustos 1933 Salı günü sa
at 10 da. 

Kapalı zarfla münakasası: 8 
Ağustos 933 salı günü saat 14 

te 

• 
lpekiş kr?v,9fla-: 
rının du.şuneb1· 
leceğiniz her 35000 kilo sade yağı 

1 ! Kapalı zarfla münakasası: 8 A
ğustos 933 salı günü saat 15de 

a= Rengi Vardll 

-
Umumi Ne~riyat ve Yazı l1leri 

Müdürü ETEM iZZET 
Gazeteci/it, Le lilctbaacılılı 1'. A . . c: 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İç İn lüzumu olan yukarıda cins 
ve miktarı yazılı eşya kapalı zarfla münakasaya konulduğun
dan şartnamelerini görmek jsti yenlerin her gün ve mezkur eş
yayı itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müraca-
atleri. (3289) 

Karadeniz. havuzunda cuma ~ pazar .• 

• 

\ 
\ 

Ankara Istanbulu aratmıyacak 
Karadeniz havuzu cuma ve pazar günleri Filüryayı geçiy 

ANKARA 15 (Milliyet) - Yaz 11- rek sehrin kibar bir köşeıi olmaaı ha- verecek yaşlı ağaçlar dikilecek ve.,;~ 
cakları Anka;ada birdenbire şiddetlen- ıebiyle burasının böyle rağbet görme- daki ldriı ormanlan~ da viıne ve kı 
di. Bu münasebetle ıehrin yegine yüz. si ta~iidi!"". aşıla~arak _bura~ı hı"" meyve onna 
ıne yeri olan Karadeniz havuzu fazla önümüzdeki seneler Karadenizde çevrılecektir. 
rafbet görmektedir. d!"'a mühim b~ istikbal vadetmek.le- Cuma ırünl~.ri .. pek kala~ık olad 

Gerek teaisatının mükemmeliyeti dır. Haber aldıgımıza Pore buraya Çift- huzu, Pazar gunu de ecnebıler dol . 
gerek manzaranın fevkaladeliği ve ge: )iğin diğer taraflarında daha büyük gölge makta ve ııüzel aaatlar geçirilmekte 

yor. 
istasyon gazinosu, tıklım tıklım. Sa

at daha yediye gelmediği halde latan
bula gidenler samimi arkadaşlarına bir 
yol rakı.,ı iciriyorlar. 

Va~on p 0 ncelerinC.tlcinin ırafrura ... 
rane aşağıdakileri bi!" 2üzüsleri var ki, 
sanki, onl~:::'a acıyo!'lar. 

BaP'aj hnmaJlan boyuna furl!'ona eş
ya taşıyorlar. Valizler, sandıklar, hat
la denkler .. Bu valizlerin İçinde frak bi 
le bulunduğunu bilirim. Olur a, beyim 
lstanbulda ik•n bir balo olursa bçınna 
..... 1ı .. 

Nihayet herkes yerli yerine yerleşti. 
ikinci kampana ~alınca oluktan ı.o.aıur 
gibi yüzlerce kişi tela•la kendilerini da
radar aıalıya attılar. Aıağm o kadar 
kalabalık oldu ki, herke• :ırkada~ıoı kay 

bediyor. 
Bir kampana daha ... Son siparİt ava 

zeleri, sapka ve mendil .,,namalar, te
mennalar arasında tren •.. dldü ::-itti •• 

:f. :f. o;. 

Bu ~eyyahlann yti~-e ikjsi mÜ$tC ra 
müiebakisi biitt:"e ar~ğı le},- e ~ttil'l ri 
l ıtanbulda ya akraba, vn a bap misafai
dir. Bunlar kin ı:.u...,da bağda oturup 
ta Akıarayın kuytu mahallesinde güneı
ıiz bir eve mi•afir gidenler pek çoktur. 
Kıt bir para ile gittikleri htanbulda du 
huliyeaiz bahçelerinde bir kolB<?an edip 
denizi köorü üstünde selamladıktan son 
ra arkad~ştan ödünç para alarak avdet 
yolunu tutanlar ekıeriyeti teskil eder
ler. On okka pirinç he.diye ile miıafir 
gittikleri evin b\it~eıini biraz tahrip et
tikten sonra bir şey !!Örmeden, aırf lı-

Devl~t Demiıryol arı idaresi ilan ar1 

o· omol:lrl ve ew.sa.ı nak.iyai.ıua mühim tenzilat 
Otomobil, Kamyon ve emsali vasıtaların şömendüferle 

nakilleri halinde alınacak ücretlerden mühim nisbetlerde tenzi
lat yapılmıştır. Tenzilat hakkında bir fikir verebilmek için ba
zı İstasyonlara azami 15 tonluk vagonlarla yapılacak nakliya
tın ücretleri aşağida gösterilmiştir. Bir vagona yüklenecek 
"Bir otomobilin hakiki sıkleti bir buçuk ton tahmin edilmiş
tir. 

Bir otomobilden İki otomo-
bilden 

kuruş kuruş 
Haydarpaşa - Ankara 9102 13653 

Haydarpaşa - Sıvas 11793 17690 
Haydarpaşa - Malatya 12792 19188 

diğer tafsilat ve şerait için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(3357) 

eniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10,000 metro İşbaşılık kirpas 

30,000 " Amerikan bezi 

6,500 kilo beyaz peynir 

101000 adet hasır süpürgesi 

136 kalem Eczayi bbbiye 

Kapalı zarfla münakaaası 9 
.:-.ğustos 933 çarşamba gü
nü saat 10 da. 

: kapalı zarfla müna asası 9 a
ğustos 933 çarşamba günü 
saat 11 de. 

: Açık münakasası 9 ağustos 
933 çarşamba günü saat 14 
de. 

: Açık münakasası 9 ağustos 
933 çarşamba günü saat 15 
de. 

: Açık münakasası 9 ağustos 
933 çarşamba günü saat 16 
da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı eşya münakasaya konulduğundan şartnameleri
ni görmek istiyenlerin her gün ve itasına talip olacaklann da 
münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlari- I 
le birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalına komisyo-
nuna ınüracaatları. (3290) 

tanbula a:ilmiş dedirtmek için bu ı~ 
hat külfetini ihtiyar edenlerin yeJ<il 
da epey tutar •• 

Nihayet kimi hiç bir yeri a:ezıne<•ı 
kimi eğlenc!ikten ıonra tekrar Ani<at" 
avdet eden bu kimseleri bir sabah /!> 
karaya aat on treninden ellerinde 
banca~an a1 ur.ıı bir dizi elma, yalı 
bir sepet kirazla çılcmıt a:örüraünÜ• 
taşarsınız. Çünkü hiç birisine bu ıe 
hat yaramamıştır. Zayiflemiı ve sol 
!ardır. 

Hülasa, Anbrada yaz mevıirnİ l 
tanbula gİbnek bir aari hutalıktır. . 
sat hava almak, sıhhatça kazanmak 1 

Kuılcahamam, Haymana ve di!ıer 
lıcalar, çamlıklar, yaylalar ne güne 
ruyor? •• 

S. R· 

1
- Askeri fabrika

lar ilanları 

Ankara askeri fabrikaları 
çin 100 ton kırıple ve 200 t 
Lavemarin kömürü şartna 
sine tevfikan pazarlıkla sal 
a]macağmdan vermek isti)' 
ler 20 temmuz 933 perşeıf'I 
günü saat 14 de Bakırköy 
rut fabrikasında satın al 
komisyonuna gelsinler. 

(301) (3331 

Lisan bilen 

BlR MUHASİBE 
lüzum vardır. Sirkeci Lioı• 

Han No. 26 ö~Jeden soor• 
rss39U 

Hali tasfiyede bulunll 
Samsun- Sahil demiryoll 
şirketi tasfiye heyetinde 

Şirketin hisse senedatmdan devir 
mcmiş olanlara % 100 devir gört11\İj 
lanbra % 60 Ziraat Bankası vasıl 

tediye edilecektir. 
Hisse senec.latı sahipleri isimJerif1i 

muvazzah adreslerini ve hisse seıı' 
nin adedini ve hangi tarihte nerdefl 
dıklarım ve devren almışlar ise ki 
aldıklarını şirketin Haydarpaşad 
merkez idaresinden veya Ziraat B3~ 
turun Ankara - İstanbul - lzmir • f 
sun - Gireson - Trabzon- Ordu - :aa : 

Kayseri şubelerinden alacakları ı:ıet' 
nameye doldurarak doğrudan doğfll 
Haydarpaşada hali tasfiyede bolu"; 
Sam~un - Sahil dcmiryolları Türk ,,,ı 
nonim şirketi tas.fiye memurları ıı# 
na göndermeleri ilan olunur. ( 5..ıı!ll . ~ 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı eti 
Calataaarayda Kanzük eczabal' 

#' 
karşısında Sahne ıokafında 3 nııl" 

ill••ralı aparlımanda 1 numara·~ 


