
M. Çaldarisin Ankarayı zi
Yaretinde yeni bir Türk- Yu
nan misakının imzalanacağı 
teyit ediliyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

İktısat konferansı bir daha 
toplanırsa, Amerikalılar bu 
defa Washington'da toplan
masını isteyorlar. 

Fi.\ -
~I S KURUŞTUR 

Sarı tehlike 
~ı.. t•• J, harpten ev,,el, "San tehli· 

""°nl, Pon ve Çin ırldanna men.sup 
lı~ ı..,Yl'ın çoğalarak mühaceret sure· 
•titr; •z rrk. ile meskfuı olan memle· 

oı,,.. l&lı!a e~el~ri kor~usuna a· 
•~ı.,1 ~' hır tabırdı. Ve bılhamı A
'd• r'tr aan tehlikeden korkı ,.. 
"'11 'cı hak.ika Amerika bir muhacir 
Pıl,.., •tı. idi. Ve eğer memleketin 

i ıı.ta'c Çın ve Japon muhaceretine 
•tı lı. olursa, Amerika mil-
•:ı:: •sa bir zaman içinde be 

ı. V-e ıan ll"km karıımaıın· 
!• llıill llleydana gelen melez 
I> ltcıh~t olacaktı. Bu akıbete karıı 
1-, ,_ ır olmak içindir ki Amerika-

Pı!.,;,,, '' ırkın muhaceretine karıı ka 
~ lı.apamıtlardı. 

~İr '-<ıp~ harpten sonra sarı ırk batka 
• b •den beyaz insanı tehdit et

~· niı..j-.ladı. Bu da bir buçuk aaır· 
"'ıiy•t be~az ırkın münakataaız hi.

t Pb d' 1••ıa ettiği iktaaadi ve sınai 
h>lıin ır, Japonya harpten e,,,,eJ, 
~ '••·"'~erlik tekniğini alıp ilk Ön· 

<ııı, Ş!•lıni takviye ettikten sonra 
l~i •kta geniş bir iatili. aiyasetine 
1"'d, ç"'tnıit bulunuyor. 1895 aene -
ılı. o 't>i mağlup ederek Kora'yı al
d ·ıiı: lene aonra Çarlık Ruayasrnı 
:ıhı; İlkderekMançuryanın iatili.sına 
·'lrlı; adımı attı. On aene sonra 
n,:"ttnıiden istifade ederek Al· 

,:• ll:ı:ak Şarktan attı. On bet 
• İl,, 'fi.lira da Garbi Avrupa Devlet

de Uıya arasındaki ihtilaftan is
~ ~~erek Mançuryada yerletti. 

t lı_; 1 •. Uzak Şarkta tam hakimi· 
't •ının etmit bulunuyo. 

:•~;~"~beyaz inaanı tehdit eden 
lliıı t' ~ak Şarkta Japon bi.kimiye 

' J 0::a'Iİ•ünden ziyade amai aahau,., .
1
nYanm, en ileri unai memle-

1' .. 1 e .rekabet edebilmeaidir. Ja. 
~ay, mamulatı e,,,,e)i. Garbi 

p· "e Amerikanın ellerinde bu
tııı.ıi b 1Yaaalan ele geçirdikten sonra 

lı' >'ııı,ıa 11 ınem)eketlerin kendi piyasa· 
'>tlı•lııı '•kabet etmektedir. New • 
lınd, IDağazalarında Japon mamu· 

!ı ,,~ Pamuk mensucatı aablıyor. 
'llt "-~ oldukça ağır gümrük rea
'llıııJ· 8:">en Japon mamulatı İngiliz 
tilı~" rekabet etmeğe baıladı. 
iıt;ı.. I ın Mançeater ve Lankantayr 
~'arı İngiliz Hiikiiınetine Ja

•t~ ~betine m~i olmak için müra 
~ .ulunmutlardır. Bu fabrika Ja
~llı~ hazırladıldan bazı istatı• 
Jı., tore pamuk meıuucatı ticare· 
l>(ıny"';ınlekette azalmakta iken 
lı ~· a. artmaktadır. Japonyanın 
taı, nesınde 'Pamuklu menauca t 

'ı~ 1,413,000,000 yarda murab
' ~ 1932 aeneainde 2,031,000,000 
~ ..... ~r~b.b~a çıkıruttır. Bu bu h-

b,, •rı ıçuıde bir aene zarfında 
tı).dd~~tımleketin her hangi ihracat 

ıf ~ !_; " niapette artmamıttır. ln
Paratorluğunun piyasalan Ja

. ~ 'ıi •ilerine geçmiıtir. Binaena. it.:' Japon rekabetinin önüne ge 
~ııı.ı.:ı. oluraa, bir kaç sene içinde 
'tı ı..·hın Pamuklu menaucat fabri
lı ~~len faaliyetlerini tatil et
J'ıı..,. uriyetin~e kalacaklar~ır. 

'-•ı °'tilı.aYaıı.ın aınaı aahada lngıltere, 
j • ~lı "e Almanya gibi memleket

' "ıı ~bet edebilmeainin birinci se
t~ )"'ıi " 1 tesisat ve makinelerinin da
~ •e bittabi daha iyi randıınan

~ tıf .~dır, Bu noktada İngilizler en 
~'tıııd~'Yettedirler. Çünkü sanayi 

~~!~. •n kldemli olan memleket 
~ 

11 
i ı.,. ır. Naaıl ki Almanya lngil

• •lı. Ol noktada geri bırakmıya mu
'du. Şimdi de Japonya amai 

ııı Yeni, mükemmel ve çok 
lı )i Ilı ' olmaaı dolayıaile bütün 
"1-d,,. •ınleketlerini geride bırak
·~. 
ı!°lı~~O.Ponyanm faikiyeti yalnız 

ii,,, a değildir. Japonyada a-
. ~ı...~1tle~i Amerika ve Avrupa 
't•lc erınden, mukayeae kabul 

· ~.•recede, azdır. Bir erkek 
dıi ı.._dtlinde bizim paramızla 60 
~ bild·~ amelenin de otuz kurut · ••rı 1.~ıliyor. Bu, Garbi Avrupa

i ıı....' llcret olarak kabul edilen 
~~İ .ı,."">•d Çok azdır. Diger taraftan · ~ıı,' 1!'eaai aaatleri çoktur. Gar
jl ltı~d lllndiye kad"!' .~arpli ame

l, :ot; "'1anı, aradaki ucret farkı· 
Ilı.. ~tı:t~bileceğini iddia etmekte 
lı~fıt; rr iddianın hiç te yerinde 

l~J, ~İ J,' JaPonya filiyat ile göster
'- 'llt._l>on aıneleai kanaatkar, ze
• l'>lı n Ve çok randımanhdır. Bi

ıı '•"'')llaı lcendilerini ıimdiye kadar 

0,. •tıb' 1ııite. gönneğe ahtan Garbi 
~ ı..,"ıiııi ~ etleri, bu noktadaki ka· 

1 J 1 "ıııı aıbih etınek mecburiyetin-
. ..... 0.•dır 
ı~ -... , . 

3~ ~ -.. .. b" • ..:". b. f k ~ ' "ıı b . u:"...,. ır te e~ t~-
_, ~;ı bir .u ~kı noktadan maada u

"',t .. ,amıı de Japon aanayiinin 
ı' ~ 'ııı~1)oııo.t''lrrupa aanayiinden daha 
c ~ <!o.ha Çalıtınaaı ve Japon tÜc· 
f na)~ ....... !<-abiliyetli olmaaıdır. 
l f' ·~ l)n Yunde olduğu gibi, Japon 

· lıt- •~. 1 
J"Yaaada biribirile reka

. '•• ~n.,,. .aPon tüccarı da girgin-
. lıııy'hın haletiruhiyesini iyi 

>, '•ı bjJ:";larına uygun eşya imal 
J ıı., • O da az kira kanaat 

ı~ H &aı,llbi' · . . 
ı, ·~.,,..,.' tnın ınkışafına hizmet 
~1 ••r,,.,d 'Y•tli bir amil de hüku-

'> 110 do· d d • li '•ııe gru an ogruya ve-
ı ~ ~••tib Yaı_ıılan yardondır. Ja
•lı) ııı.,,h ahrıyesi hükilmetin yar
~ 1'1to. h;,;"r.dır. Japon emtiaaına 
•ı.~ ... .;,,"~.Primler veriliyor. 

.. , lb l'un ıeyyar satıt me
Ba•lan biikilrnet tarafın-
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•• •• •• iye Vek·ı· un Akşam Avr dan o 

Tevlilı RiİftÜ Bey Galata rtlıtımında .. 

Tevfik Rüştü B. geldi. Bu 
akşam Ankaraya gidiyor 

Atina' da bir tebliğ neşredildi 
Hariciye vekili Türk-Yunan dostluğu

nun çok kuvvetli olduğunu söyledi 
Londra konferanamdan avdet eder 

ken ParU, Viyana, Roma ve Atinaya 
uğrayan Hariciye vekili Tevfik Riit
tü Bey dün akşam yirmi buçukta 
Uyod Triyeatino kumpanyasının Pila
na vapurile şehrimize gelmittir. 

Tevfik Rüttü Bey Galata rıhtımın
da Reisic.iimhur Hazretleri namrna 
Riyaseticümhur umumi ki.tibi Hikmet 
ve Yaver Cevdet beylerle Hariciye 
Vekaleti umumi ki.tlbi Numan Rifat, 
Siva• meb'uau Necmettin, vali Muhit-

1 tin, beylerle muhtelit mübadele ko· 
miayonu erki.nı, Efgan aefiri Ahmet 
Han , Franaız elçiliği maalahatgiizarı 
M. Barbier, Yunan aefiri namına Yu
nan sefareti ataşanavali kumandan 
Loudroı ve diğer zatlar tarafından 
kartılanmıştır. 

Hariciye vekili vapurdan nhtıma 
çıkınca, kendisini kartılamağa gelen 
zatlann birer birer ellerini aıkmıt, 
kendilerile bir müddet görüımüttür. 

(Devamı S inçi sahifede) 

Dün yeni kararlar verildi 
Tasfiyede esas 

eski 
ne 

yerinde 
olacak? Hukuk 
kalıyor .• 

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

Fakülte binalarının son vaziyetleri - Müderrislerin 
dörde tefriki - T eşrihhanenin ihalesi .. 

Maarif Vekili Dr. Retit Calip Bey, 
dün öğleden sonra Darülfununda topla
nan Hlahat komisyonuna riyaaet etmit
tir. Komisyonun içtimaında Pr. Malch 
ile Maarif 'Nliste!arı Avni, aabık müt
tqar Salih Zeki, Rüttü ve Kerim Bey
ler bulunmutlardır. Geç vakte kadar 
devam eden bu içtimada Darülfünunun 

yeni kadrolannın tetkikine devam edil
miştir. 

T ahıil eaaa olacak 
Aldığımız maliimata göre Darülfünun 

ıslahat proğranunın tatbikinde objektif 
bir sistemle hareket etlllecektir. Ortada 
dolatan dedikodulara ve bazı isimler et-

( Devanu 2 inci sahifede) 

Misakta bazı siyasi ka
yıtlar da var mı? 

İmza dolayısile M. Mussolini diğer 
başvekillere tebrik telgrafları çekti 

Misalıı İm;ıalayanlar: M. Mu .. olini, 
M. Jonvenel, Sir Ronald Graham, 

Von Hassel 

dan verildiği bile iddia edilmittir. 
Bütün bu amiller son seneler zarfın

da Japon sanayiine çok geni§ inkişaf 
imkanları vermittir. Ve eğer buhran 
dolayıaile dünya, serbest ticaretten 
ayrılmayıp ta devletler, bir takım 
gümrük tahdidatı ve yüksek tarifeler 
ile efya mübadelesine mini olmasa
lardı, Japonlar bütün dünya piyasala
rını eUerine .geçirmiı bulunacaklar
dı. 

PARIS, 17 (A.A.) - Havaa Ajan
., bildiriyor: M. Daladier dün M. 
Muasoliniden fU telgrafı almqbr: 

Dörtler misakının imzaaı münaae
betile hakkımda aöylemit olduğunuz 
nazik .özlerden dolayı zatıalinize te
fekkür etmekle babtiyanm. Fransız 
hükilmetinin ve bilhaaaa zatıalinizin 
göıtenniı olduğunuz aamimi ve doa
tane tetriki meaai genİJ bir anlatma 
zihniyeti ile yapılan müzakereler mu 
vaffakıyeti "e miaakm tedricen kar
tıla)acağn, ve halletmeğe çalııaca
ğ1 meseleler için çok kıymetli olmuı
tur. 

Zatıalinizin, Rcıma miaakı netice· 
!erinin iki memleketimizin dostluğu 
ve daha umumi bir ıümulü haiz feyiz 
li bir teıriki meaai ihtimali hakkında 
ki düıüncelerinize tamamen İflİrak 
ediyorum. 

Bitlere telgraf 
ROMA, 17 (A.A. )- Batvekil Hit 

)erin telgrafına M. Muaaolini §Öyle 
cevap verdi: 

0 Dörtler misakının imzalanması 
münaaebetile hakkıında söylemit ol
duğunuz doıtane aıfatlardan zatıi.li· 
nize teıekkür ederken, hararetli mü
zakerelerin mesut bir neticeye vanna 
sında, teıebbüıümün gayelerini anla· 
yış hususunda zatıi.linizin, ihatası ile 
Almanya hükGmeti ile zatıalinizin 
teıriki mesailerinin eıaılı sebeplerden 
birini teşkil ettiğini teyit etmekle 
bAhtiyarım. iki devlet araaında mev· 

(Devamı S inci sahifede) 

Serbeat ticareti bir mezhep haline 
koyup ta ıon ~amanlara kadar ona 
saplı kalan İngiltere, aarı tehlikenin 
bu yeni tecelliai kaqısında denize 
düten bir insanın cankurtaran simidi
ne sanldığı gibi himayeye sarılmıştır. 
Bunun içindir ki Londrada gümrük 
tah.didatı ve tarifeler meselesi müza
kerelerinde bu "Sarı tehlike,, daima 
ehemmiyetli rol .c.:.:nıyan bir amildir. 

Ah1net ŞOKRO 

mınmıı ı 11111ımııı1111ı111111111111 mıı ıı 

Gazi Hz. i 
ISTANBUL, 17. A. A. - Reisi· 

cümhur Hazretleri bugün Boğaz
da bir gezinti yapmışlar ue saat 
19,30 da saraya audet buyurmuş
lardır. 

ıımıııııııuımnınnnııııııuıHımıılill 

İşsiz kalan 
Tütün amelesi 
Açıkta kalanlara başka 

iş bulunacak 
Üniversiteye teılimi takarrür eden 

Jnhiaar ıdaresine ait Çapadaki tütün 
deposu tahliye edile 
rek Üniversiteye dev 
redilmiştir. Bu depo 
daki imali.t ta dur
mutlur. Dün bir re
fikimiz imalitın dur 
maıı üzerine iki bin 
kadar amelenin itıiz 
kaldığını yazmıt iıe 
de açıkta kalan a
melenin mikdarı iki 
bin değil üç yüz yel 
mit bettir. Dün bu 
husuıta fikrini sor· 
duğumuz İnhiaarlar 
umum müdürü Hüs
nü B. bize dedi ki: 

Londra . mektupları , 

Şeker meselesinde karşı
mıza çıkan bir yoldaş •. 
• 
lrlanda'nın biz de 

• 
muhtırasına 

atabiliriz .. ımza 

Londra (Konfe< 
rana salonundan) 
Londra konferanaı· 
nın mali meaelele
leri bir tarafa hıra· 
kıldıktan sonra ik· 
tıaadi meselelerin 
müzakeresine de
"am edilmeğe bat· 
landı. Mali meaele
lerin ancak üç la· 
neıinin müazkere 
edilmeaine karar 
verildiğini dünkü 
mektubumda bildir 
mİ§tim. 

1 - Acil tedbir
ler alacak olan tali 
komisyonun borç· 
lar meaeleai. 

LONDRA: Ahmet ŞOKRl; 

Konferansın içinde son içtimalannı 
yaphğı bina .• 

Hüsnü Bey "Açıkta kalan 375 
ameleye diğer depo 2 - Daimi tedbirler alacak o- 3 - Daimi tedbirler alacak olan 

larda it bulmak üzereyiz. Önce İ§e da lan tali komiayonun merkez ban· ti.li komiayonun müzakere edeceği 
ha ziyade elveritli olanlar yerlettiri- kalan araaında tetriki mesai temin gümüı meaelesi. 
lecektir. Hatla bunlardan iki yüz ki- 1 1 
şiye timdi den it bulunmuş gibidir, di- •ı.e•tm•e•k•y•o•l•un•d•a•k•i•m•e•aaı•ia•i•. ••••••B•m•(•D•e•u•am••ı•2-in•cı•· •s•a•h•ı•.l•eJ1e:a._11J!!!!!l!!I 
ğerler için de it bulmağa çalışacağız" 

Moskovada 
Maç bugün 

Maç tafsilatı radyoda türk
çe olarak neşredilecek 
MOSK.OVA, ;ı7 (A.A.) - Taa A

janaı bildiriyor: 18 Temmuzda aaat 
20-25 de • Moakova saati • Türk Fut
bol kaptanı maçın tafsili.tını ve neti
cesini radyo ile bildirecektir. Bu laf· 

ıili.t komintem poataaından verile
çektir. T ulümevç 148 dir. 

MOSKOVA, 17 (A.A.) - Türk 
ıpor heyeti, bugÜn ihtili.I müzesini zi
yaret etmiştir: Gece futbolcülerle ha
fif siklet atletler antrenman yapmıt· 
!ardır. Bedeni terbiye yüksek mecliıi 
reiai M. Antipov Cevdet Kerim Beyi 
kabul etmiıtir. Türkiye Maarif veka
leti mümeS1ili Vildan Atir Bey çocuk 
!ara ait bedeni terbiye tqkili.tı hak
kında tetkiklere ba9lamıttır. 

M. Henderson Berlinde 
BERLİN, 17 A.A. - Volff Ajansı bil 

diriyor: Silahlan azaltma konferansı re
iıi M. Henderson, bu ıabah Berlin'e gel
miş, iataayonda İngiliz elçiıinin mümea
sili ile konferanstaki Alman bat murab
bası M. Nadolny tarafından kartılanınıı
tır. 

M. Henderson, bugün aabahleyin ha
riciye nazın baron Von Neuratb•ı ziya
ret etmittir. 

İtalyaya giden talebelere 
trenlerde tenzilat 

ROMA, 17 A.A. - Münakalat nazın 
Faıiıt Darülfünunlulara trenlerde yüzde 
70 tenzilat yapmıftır. 

Bununla beraber, gelecek yaz ltalya'
da toplanacak olan beynelmilel talebe 
birlikleri kon~esine gidecek ecnebi tale
belEr de, Roma'da P~fazzo Littorio'daki 
faşist Darülfünunla .. frupu kilipliğine 

müracaat ettikleri takdirde bu tenzilat-

Serginin küşat res mi{1den bir intiba .. 

Elişleri sergisi açıldı 
Bu sergi küçüklerin zevk, sanat ve 

zekalarının en iyi bir misalidir 
lstanbul ilkmektepler umumi aergıaı 

dün saat 18 de Halkevinde merasim).,. 
açılmııtır. Açılma merasiminde vali ve 
Belediye reiai Muhittin B., Bilecik me
busu Necip Ali B., Halkevi reisi Hilmit 
B., Maarif müdürü Haydar B., Maarif 
müfttiıleri, muallimler ve daha birçok 
zevat hazır bulunmu!tur. Halkevi reisi 
Hilmit B. evveli. bir nutuk aöyliyerek 
serginin açılınaıındalıi gayeyi izah et
mittir. Hi.mit B. aerginin küşadını Mu
hittin Beye bırakmıt ve Muhittin B. de 
bu iti Necip Ali Beyden rica ebniştir . 
Necip Ali B. sergi kapısındaki kordelayı 
keterken birkaç aöz aöylemiı ve lstanbul 
Halkevini tebrik etmittJr. Bundan son
ra sergi gezilınit ve çok takdir edilmiş
tir. Sergi Halkevinin alt kat ve orta kat 
salonlanndao bir kısmını işgal etmekte
dir. Birinci salonda eşya, tabiat n ha
yat bilgisi derslerine ait işler, ikinci sa
londa muhtelif itler, ü~üncü aalonda def
terler, duvar gazeteleri, dördüncü salon 
da tarih ve coğrafya deralerine ait itler, 
beşinci aalonda kız itleri, altıncı aalon
da birinci sınıf talebesinin itleri, yedin· 
ci aalonda Türk. Japon ve Viyana çocuk
larının yaphkları resimlerin mukayese
sini gösteren tablolar vardır. 

Sers:i herırün saat 13,5 dan 18 e ka
dar umuma açık bulundurulacaktır. 

,,. ,,. ,.. 
İatanbul Halkevi Reisliğinden: E· 

"imizde ilk mekteplerin yeni prog· 
ram dahilindeki çalıtma tarzını ve bil 
haıaa resim, el işleri, yazı ve grafik
lerle ifade şekillerini göateren bir ser 

Maaril Vekili Bey sergidelıi 
eserleri tetlıilı ediyor. 

gi açılmıştır. İateyenler her gün saat 
13,5 tan 20 ye kadar gezebilirler. 

Zelzele 
PUNA, 17 A.A. - Punada muhtelif 

faaılalarla be! saat •üren bir zelzele ol·· 
muıtur. Maddi zarar olduğuna dair ~im
diye kadar hi~ bir haber celmemiştir. 

tan istifa.le cdeJ:.ileceklerdir. Yerli mallar serı:İ•i için h0%ırlılılara ve paviyonlar ınfasına bOflandı .• 

• 

• 
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Tarihi tefrika: 61 

Konferans bir 
Daha toplanırsa 
Amerikalılar Vaşhington
da toplanmasını isteyorlar 

Sofyada bir içtima 
M. Muşanof takip ettiği 

siyaseti anlatb 

DA&.- .. 
YQJIGll: S. N. Hor ı.aı.b (Milli~ ·1...ı1ır. 

HİCAZDA RUSLAR 
Yeni gümüş paralar basılıyor ~ 

ANKARA, 17 (A.A.) - Yeni gümü~ paraların darbına bafiaJ 
mah üzere bulunduğundan kanunla muayyen müddetten sonra ıeJI .. 
vülden menedilecek olan eski gümÜf paralann halk elinde kalıp 1' 
rarlarını mueip olmamak için bir mecidiyenin 37 kurus heaabile Jer 
let alacaklmına mukabil kabulü heyeti vekil ece takar;ür ettirilmif ,ı 
keyfiyet Reisicümhur Hazretlerinin yüksek tasviplerine iktiran e~ 
miştir. Bu hususta evvelce yapdmış olan tebligah umumiyenin t~ 
kahna başlanılması Maliye vekaletince telgrafla malsandıklarına 

3 

Mü~ir Şakir PQfan111 fikri. -A leloandr Karatoclori PQ,fa ne diyor? 

:vtü,ir Şakir Pa§& merhum ile mü- Zatıtahane ile olan bu mülakatı bir 
fi.katında hünkarın söylediği bazı söz saatten ziyade ıürmüt ve kendisine 
!eri Dahiliye Nazırı -..ı.. merhum "beraberce kahve içelim,, buyurmak 
Reıit Akif Patadan dinlemit ve aynen suretile ikram ve iltifat etmiı olduğu. 
zapt ve hıfzetmiştim. nu meırurane söyHyerek apğıdaki i- dirilmiştir. 

1 , Reıit Akif Paşa merhum ile mek- fadatııahaneyi naklübeyan etti. 
tepte, Amedii Divanıhümayunda, Şu- le "Ruaya Devleti bize k&l'fl doğrudan 
rayidevlette arkadaşlık etmit ve oz muhasemata kalkmayı Avrupa deY-
kardeı gibi sevişmiş olduğumuzdan !etlerinin nahoı göreceklerini ve bel· 

NEVYORK, 17 (A.A.) - lktııtat 
konferansının tekrar toplanmağa da
vet edilmeıi hususunda burada yapı· 
lan tavsiyeler arasında kpnferanaın 
Vaıingtonda toplanmağa davet edil. 
meai de mÜ 0 •k•ta ediliyor. Bazı ma· 
hafit, konferans tekrar toplanmadan 
evvel bir çok devletlerin aiyaai yollar 
la, aralarında anlaşmalar yapmaları 
liı.L~ muna kanidir. 

SOFYA, 17 (A.A.) - Bulgar haf· 
vekili M. Mouıanof evvelce de yap
mış olduğu gibi eski batYekil ve ha
ricıye nazJrla?"J)'le bütün ffJ'i...alar•n 
mürneuil1erini davet ederek Bul<; \ris 
t~\ ,. beynelmilel vaziyetini an • .. -nış 
\le fik rrlerini sormuıtur. Batvel,,."J bu 
toı>l• ı:ış hakkında Bulgar Aja\,.lllZ 
fU beyanatta bulunmuıtur: 

Bütün fırkalarm mümeuillerı mu· 
za kerelere devam etmiıtir. Bulı:: ı ; ·· 
tanın büyük ve umumi menfaatlerine 
herkesin candan sahip olduklarını 
memnuniyetle gördüm. Serdolunaıı 
mütalealar hiikUınetin takip edeceğ• 
•iyaset hususunda çok kıymetli bir 
yardım olmuştur. 

Litvanyalı tayyareci/erin akıbefı 
beynimizde samimiyet, hususiyet var- ki de Kmm seferi gibi müttefik bir 
de. mi.nia veya müdafaaya manız kala-

.Şehzade camiiteri fi avlusuna nazır cağını dütiinerek bir kısım müılim, 
konağında bu meıeleler hakkında ko- gayrimüslim tebaamızı ayaklandrr
nu<Sluğumuz sırada: Hünki.nn sözleri- mak, cabeca iıyanlar çıkarbnak, Av .. 
n ı büyük takdir ile nakleylemiıti. rupa efkarııımumiyeaini aleyhimize 

Mense şahadetnameleri 
LONDRA, 17 (A.A.) - Japon mu 

rahhası dolayıaile himaye usulü mese 
lesi hakkında tetkikat yapan tıili ko
misyona men~ şahadetnameleri hak 
kmda baz, mütalealar teklif etmiş
tir. 

Bulgar ajansının öğrendiğine göre 
hük\ımetin takip ettiği politika bütün 
devletlerle iyi geçinmektir. Sulh aiya 
aeti bu toplanmada ittifakla tasvip 
olunmuttur. 

Franelort - sur - l'Oder, 17 ( A. A.) - Voli Ajansı bildiriyor: ~ 
vanyacla bulunan Konovo'ya bir hamlede uçup gelmek için Nevp·; 
tan havalanan Ltuanyalı tayyareciler Brarulenburg eyaletinde SolJ 
civarında yere düfmÜflerdir. Bunl ann ceaetleri bu sabah tayyarel 
nin enkaz yığını altında bulunmuş tur. Tayyare bir çam ormanınırı ~ 

lngilizlerin, Rualarm Anadolu ve çerirmek aiyasetini tekrara batladı. tünden geçerken düf"'ÜŞ ve bir ağa ca çarparak parçalanmıştrr. 
Hicaz timendiferleri tesis ve temdidi Vakitle 1870 te Boana - Benekte, 
yuzünden azim ihtiraslara, telitlara Karadağda ika ettiği gibi Anadoluda 
düterek devleti miqkül badirelere da muhtelif uıuurl.,rı biribirine dÜfÜr 

l - Japon murahhas heyeti tica
ret eıyası ü~erinde bunların nerede 
çıkıp geldiğinin gösterilmesi mecbu· 
riyetinin beynelmilel ticarete mühim 
bir ence! olacağı mütaleaaındadır. 
Bu mecburiyetin neticeai a.atıtfarın ec 
nebi ticaret 91yaaıoın 2aranna olarak 
et·emmiyetli surette azalması şeklin· 
de tecelli edebilir. 

İ ngilterenin en zengin adamı öld~ 
UrUldeınek, muhatarata maruz kıl- mek ve devletimizin gUya luriıtiyan· 

mak için hariçte, dahilde saklı, açık !ara taaddi ettiğini göstererek bi.mii
neler yapmakta, ne dolaplar çevirmek inaaniyet görünmek iatediği anlaıılı
te. ne gibi miitküller, miiz'iç mühlik yor. Bir taraftan da eski harpten lı:al
h.idiaeler ihtaaına çalqmakta oldukta- ma tazminatıharbiyenin derhal bir 

Balboyu tebrik 
Şimdi de yollarda dönüş 

hazırlığı yapılıyor 

LONDRA, 11. A. A. - lngilterenin en zengin adamlaruı}/, 
ve Londranın en mühim emlak sahiplerinden olan Sör John P' 
mann, Dieppe'de 71 y(lfırula olduğu halde ölmüştür. 

nnı tetrih ve beyandan sonra: su...,titeaviyeye raptmı benden iatiyor 
"İJen fena.tıklan iki defa dİİ!ünü- Ye bunun için ıarar ediyor. Halbuki 

Edirnede sıcak dalgası 1 

EDiRNE, 11. A. A. - Birhar gündenberi ıitltletli bir sıcak J~ 
gası hüküm sürmektedir. Maıunalih., mebzul, yağmurlu havalarJ 

rüm. fyilıji bir defa! Çünkü inaan ba- kendi hesabınca elli altınıt mily
ıma gelebılecek fenalıkları iki defa franga balii olan mebaliii mezbur<>
dü ününe neticede .,,...ah! çekip yan- Din filhal tesviyesi muhal olmakla 
ma·z. Vazifeainde kusar etmif olmaJE. beraber eaaaından da baluız bir ta-

2 - Ja- murahhas heyeti bey
nelmilel mübadelelerin serbeat auret· 
te inkiıaf eıleho1mesi için mente ınar· 
kaları hakkındaki nizamaamleri ba
sit ve biribirine benzer bir halde ol
mau la:cım celdiği fikrindedir. Bunuo 
için yeni ni•anınameler yapmaktan 
~kınmak: ve m.e•cut nizamnamelerde 
hf'r hangi bir deiifiklik yapmadan 
epey eyyel alakadarlara haber ver
mek icap edef'. 

ŞIKAGO 17 (A.A.) - Balbo, Se..,. 
gide 1000 kiti karııaında bir nutuk 
söylemiıtir. Balbo Atlas üzerinden 
şimalden geçen yolun, bugiinkü tay
yarecilik için ceouptan geçen yoldan 
daha emin olduğunu söylemiş, hava-
11rn fenalıimdan ve siıten dolayı ae-

sonra bQ'.flıyan sıcaklar çiftçiyi çok memnun etmiştir. 1 
Pancar mahsulünün ba sene rok bereketli ol.ıcağı tahmin ,,E,;/ 

yor. Koza nuıhsülü de iyidir, liyatl arı 15 ile 130 kurtlf arcwndadır· fi 
tıf hmaretlitlir. ~ 

l- Mel buz fenalıim önünü almak, leptir. Çünkü zatıi.lini'Zin l'ayretiniz-
:suhur etmemesi için auktezi tedbir- le mezkur tazminat Batum gibi Ka

radenizin mühim sahillerinde harp 
leri önceden almak. 

limanı ve mevkiimiiatahkemi yapıl-2 - Men· için alınan tedbirlere 
d f' mamak tartına bağlanarak hüsnü idare 

raJi'men o fenalık zuhura l'eline e 
olunmuıtu. MalUınunw: olduğu Ü%e· ve ref'i için hazırlıklı 'bulunm.ak se- re kendileri bu fArt& riayet etmeyip 

.... ktir. 

Balbo bu uçuıun ltalya tayyareci 
liğinin inkitafmın ilk merhalesi oldv 
iunu ili.Ye ederek, bu UÇUf için, bun 
o'.an iki sene evvel cenup at1ası uçuıun 
dan beri hazırlanı1dığı huauıunda ıı 
rar etti. 

L..1ndra mektupları 
Onun için bu düaturuhikmeti bilmi- 1870 te Karadenizin bitaraflıjına da-

ir olan muahedeyi keyfemayeıa boz
yen lcr beni beclbinlikle, ve ziyade su· dufu gibi son muahededeki o tartı da 
İzan ile tayip ederler, veblıam, mÜYea-
vi , nırlar. Hakkımda dedikodular çipiyerek Batum •eaaireyi tahkim 

ediverınitti. Binaenaleyh artık biz· 
7"-..... rlar,, de.mif ve ba auretle hem 
nı :-, . ı;uubahıin ehemmiyetini cöater· den bir şey iıtemeğe hakkı kalmamıt· 
m.!,, hem de melhuz tehlikenin gerek tL 
me ı'i zuhuru ve gerek her ıeye rağ· Pekala bilirsiniz ki bund- aaıl 

3 - Japmo murahhas heyeti men
i" marka ve f&badem.aınelerin itha
lat veya ihracat yapar memleketler
de kullanılan dilde kal- alınmaaı· 
rua UMI ittıDuıı münasip olac:ait dü
~ünct"ai..tdedir .. 
- Ticaret muahedelerinde bir 

lormül 

Balbo Alp dallarmm 12.000 ka-
dem yüksekten atıldı!ını iftiharla 
aöyledi. 
ŞIKAGO, 17 (A.A.) Bir çok 

tebrik telgrafları almıı olan Balbo, 
bilhassa Duce'den aldıjr telgraftan 
dolayı gurur duymaktadır. 

Şeker meselesinde karşı' 
mıza çıkan bir yoldaş 
• 

me~ zuhur ediverirse müdafaası ça- makaat para koparmak delildir. Al-
rd ·rini ittihaz ve ihzar eylemek za· manlar tarafından teaia olunacak li-

WNDRA, 17 (A.A.) - Bilvası
ta himaye uıutae u~aşan tali komi•· 
yonun tahrir komitesi bir karar sure.· 
ti lqı.bul etmiıtir. 

lrlanda'nın muhtırasına biz de 
mretini ihaas etmek iıtem.i,tir.. L'le.ndiferler yüziitıden kendilerinin 

mevakiimal\lmeye ait bütün emelleri
nin berhava ve programlanam altüat 
olmaaını mütalea ite ona mini olmak· 
tır. Bunun için Sefir ZinoyYef Babıa
liyi iki aydır tazyik ediyor. Tazminat 
öclenmezse kat'ımünasebat Ye ili.nı
muhaaamat mecburiyeti ha..I olacafı 
tehditlerini ifta eyliyor. Geçen cuma 
..W.ü için benden suretireamiyede bir 
mülakat temenni etınitti. Kabul et
tim. Bana da ayni ağzı kullanır gibi 
oldu. Fakat çok neaalı:etle Ye hür
metle idareikeli.ın etti. Ben de "Kara
deniz havzaamda •imdiye kadar fer
manları ıi.dir olmuı, mukaveleleri 
yapılnıı~ hatlar müstesna olmak Üze
re timendiferler teaia ve İfletmeıinde 
Ruslara haklarüçhan vermek suretile 
iki komşu devlet arasındaki dostluğu 
teyit ve tevıiki vaat ile iti tatlrya bağ 
!adım. Mösyö Zinovyef memnunen 
saraydan çıktı. Ayni zamanda Alman
ların Suriye taraflarında teıebbüı et
tikleri araziivisi.a istimlikini men' 
ve tahdit için mahsus bir kanun ya· 
pılmaıını Babıiliye irade ettim.0 de· 
mi,tir. 

1' * * Bu karar suretinde ticaret muahe
deleı-'ne şu yolda bir formül ilave et
meleri devletlere tavsiye edilmek!•;· 
dir. Bu formül tudur: 

SAINT - Jean - de - terre - neuve. 
17 (A.A.) - İtalyan tayyarecilerinin 
yolunda bava rasedatı yapmağa me
mur edilmt§ olan iki ltalyan denizal
tı gemisi buraya geldi. Gemiler Nev
yorka giderek filoyu bekliyeceklerdir 
Diğer taraftan, hava yolunda. sJTalan 
mış olan vapurlar ve yelkenJiler de 
geldiler. 

• 
ımza atabiliriz .. 

Hünkarın Alekaandr Kara Todori 
Paf• ile olan müJikatm.a gelince; bu
nu bizzat ben mütarfuıileyhten dinle
dim. Berlin konl'resinde kendiaile ar
lcadatlık edip aralarmda hususi mu
habbet hasıl olan aüferadan ve üde
'>ad.ın Sadullah Bey merhumun bira
deıi Y uauf Beye aıhriyetle taalluk ve 
münasebetim ye Ş\lrayidevlette me· 
muriyetim haaebile Aleluandr Kara
todori Pata ile samimi muarefem 
vardı. Kendiıi son zamanlarda Şura
yidevlet Mülkiye dairesi azalığında 
bulunuyordu. Ekseriya daireye e-elir
di. Yıldız ıaraymdaki busuai odaam
da da görütülürdü. Mabeynihümayun 
mUtercimievveli ünvanile orada bulu
nurdu. Hünkir Berlin kongreıinde 
sepkeden hıdemalıfevkaladeaine ve 
$.ıdakat ve liyakatine mebni iltifat 
ederdi. Ar.:ıırra hu.z:uruna çağırarak 
mühim. şiyasi meselelerde mütaleası .. 
nı alrrdı. 

93 Rıu harbinden sonra 13 haziran 
1878 tarihinde açılan Berlin kongre· 
s' protokollannda münderiç olduiu 
ü xere müşarünileyh gen;ekten takdir
lere seza bir ..ukufuaiyaai ve celade
tiaamimi ile hukukuoamaııiyi müda· 
fa• etmiş ve Rua murahbaalarına cid
den müeısir ye müakit, mülzim cevap 
tar vermiıti. Mülakatıahireainde Ber 
h n kong~ıi hatıraları yadütezkir o
l nmuştu. 

Alekıandr Pata bünki.nn Pariı ve 
Berlin kong-releri mukarrera.tmı ayni .. 
le hatırlamak suretile tecelli eden ha· 
fıza kuvvetine hayran kaldığını ve 
meaeleimepbusenin bazı roevait ile 
tatlıya bağlanmasını dahi hasbelhal 
zaruri gördüğünü söylem.itti .. 

( Arlıcuı var) 

Yarın: i
l 

Hicaz demiryolu mes' elesi 
-1-

Almanların niyet ve te:febbüs leri. - Hicaz demiryola 
1 ırahı layihası. - Dün yeni kararlar verildi 

"iki taraftan biri muahededen mü 
tevellit vaziyeti diğer tarafnı zararı
na olarak değiıtirebilecek bir tedb;r 
alJığı takdirde bu suret.le bozula~ 
mr.İ"Yazeneyi eski haline cetirmek ı
çin bir çare aramak üsere diğer t.v .. 
fmkileri süreceği zikayetleri , hayır 
hahlıkla tetkikten imtina edemez.'' 

Diğer taraftan gene bn karar ı:u 
retinde ehsnnüyetle kaydedildiğınc 
ı;öre ı:ümrük muamelelerinin sadeleş 
tıril?'ıai hakkındaki 3-11-932 tarihli 
"''~avele ahkarnrna riayet göatermek 
lôı-ımdır. 

Gümrük muameleleri meselesinin 
Millet cemiyeti iklısat komiteıi tara
tından u q hakkmda hususi bir kon 
feranaın içtima& davel!i. mü.mkün o 
• ok derecede tetkik edilmiş ol .!uğu 
da bu karar mretine il&ve edilm1~tir. 

Mattern' den sonra 

(Başı 1 inci sahifede) 
Şimdi Amerikalılar ikinci meaele

nin yani DıeTkez bank.alan araa.-nda 
te§l"iki mesai itinin "ni.bemevsim'' ot
dufunu ileri sürdüler .. Bütün mali me 
selelerin müzakereaini ısrarla ileri 
aüren heyetin şimdi mali mevzular 
bu kadar darlaıtıktan sonra da bir 
türlü bunları müzakereye yaklaf'Da
mau konferans muhitinde hayret u-

8 • k" " d h t yandırmıştır. Amerika heyeti murah-
ır ışı a a ayyare hasasırun günde birkaç defa noktai 

ile devrialeme çıktı nazarını değiftirdiği söyleniyor. 

BEIUJN, ı 7(A.A.) _ Tayyare 1_ Şimdi mali meselelerden ancak 
le sekiz gün, 15 aaat ve 5 l dakikalık borçlar meseleaile gumuf meaeleıi 
devı-ii.le.m rekonınu elde tutan ve bu kalıyor ki borçlar meselesinin diğer 

meaelelerden mesela fiyatlardan ayrı 
kendi rekorunu kırmak için cuma.rte 
ai sabahı aaat 10,15 te Nevyorktan U· görüşülüp te bir halle iktiran etti-

• rileceği şüpheli olduğu gibi, pmüt 
çan tayyareci Post dün aaat 11,3a te meselesi de ameli faydaıı olmaktan 
Berlinde yere inmit ve altı bin kilo-
metrelik bu meaafeyi 25 saat 40 da- ziyade Akademik bir mesele mahi-

yetindedir. Yani mali meselelerin ta
kikada almıştır .. Tayyareci vakit kay mamile geriye kaldığı iddia edilebi
bebnemek için gazetecilerle görüşme 

R "hsta eclı"sı·nı· mi• ve iki bin kilo benzin ve 100 lit· lir., bu ayı g m y ktı•adi meselelere ~ince; gün 

Yakanlar 
re de yağ aldıktan aonra 14,15 te Kö Komiı;on umumi blr içti.- akdet-
nigsberg'e uçmuş ve geceyi geçirmek ti. Ve issiz kütlesinin azalması 

SARREBROK, 17 A.A. - Volkıtin- Üzere orad• aaat 18,40 da yere İn· ıçın bir -talam çareler görütül-
me •azetesinin verdiği bir babet-e göre miştir. dü. Bazı devletler, hükU.metlerin bü. 
~n hükUmeti Rayibttai: meclisini MOSKOVA, 17 (A.A.) - Ame- yük mikyasta inşaata başlamalarını 

l ··d f rikan tayyareciai Post bugün saat 14. 1 · b yakmakla zan altına alınan a•ı mu a aa· teklif ettiler.. Diğer erı unun para 

51 
isinin ecnebi avukatlar tarafından de· 20 de burada karaya inmiştir. meselesi olduğunu söyliyerek borçlu 

ruhte edilmesini ka"'11 etmediğinden bu MOSKOVA 17 A.A. - Tayyareci bir vaziyette iken, yeni baştan inta-
k Post aaat l 7,li de Moskovada hareket i' it:in Sa.rtt avukatlarile müza ere ya· ata naııl ha.tlıyacaklarını aordular. 

Pt!ınal<tadır. etmiştir. Komisyonun bu vadide«i meııaisi nazari 
KöNIGSBERG, 17 (A.A.) - Tay- · · · ı Esrarengiz tayyarecilerin yareci Post bu ıabah saat 6,45 de UÇ· =· iktısal münaka§&lt mahıyetını a mıt-

suç ortağı imiş muştur. Ayni komisyonun ruznameıinde 
dikkate şayan bir mesele, Rııaya tara-

WlTTENBERG, 17 A.A. - Conti A- Umumhanecilerin nümayişi fından ileri sürülen ikııs .. di ademi te-
jansına ';'Öre, Cekoslovııkya tebaasm.d~ caYÜz miaakıdır. Ruslar çok pratik 
ve ctehlikeli bir komünist• olarak bıllı· SANTIAGO de CHlLI, 17 A.A. - adamlardır. Konferanaın meaaiainden 
rilen birisi yakalanmış ve z.incirlerle bağ Antofigasta'dan &MerCtLrio• ya gelen bir netice çıkmayacağını bildikleri 
lı olarak halle'e götürülmüştür. Şayia- bir telgrafta, tebrin en ~nmış umumi İçin hiç olmazsa bir ademi tecavüz 
lara ~öre bu adam Berlin üzerine beyan· evleri sahipleri ile müstahdemini, poJiı miaakı olsun iınzalam.ağı dütünm\İf· 
nameler atan esraren~İz tayyarecilerin tarafından bu"usi maballedPki evlerinin lerdir. Bu ademi tecavüz miaa.kı, dev· 
suç ortağıdır. kapatılmasını protesto için, büyük bir !etleri biribirinin ticaretine karşı 

(Başı ı inci ıuhifedc) kültesi de ayni binanın birinci ye ikinci Düştü mÜ? nümayişte bulunmu~lar ve sokaklardan tedbirler almaktan menetınek maksa 
rafında yapılan neşriyata alikadar maha hatlannı işpl edecektir. büyük bir heyet halinde geçmişlerdir. dıru istihdaf ediyor. Tabii tahdidatm 
filde kıymet verilmemektedir. Muvak· Bu •u,..,tJ., F°Pn fakültesi de olduğu KAUNAS, 17 A.A. - Atla• denizini Tezahüre işti.tak edenlerin sayısı oka- kaldırılmaaı mevzuu bahis değildir. 
kat kadroda kürsü aahibi olmak, hiç bir yerde brrakılarak mühim bir nakıl mu- geçmeğe t~ebbüa eden Litnnya'lı «Lİt· dar çoğalmıştır ki, hükumet, karı§ıklık- Kontenjantman, gümrük tarifeleri, 

h kkı rafı iktısat edilmİ§ olacaktır. Fen fakül- huaniea• tayyare.inden bie bir haber lara meydan verilmeme•i iç.in nümayişçi· kambı"yo kayıtı-rı, bu-"''- bunlar, bu 
profesöre daimi kadroya ~rmek a - 1 E '-t lere refakat etmek u··zere ıu··varı· ı'andar- "' ·~ · _._ · A k b k tesinin bir k,.mına nakli kolay o an - yo .. ur nk 'k d. h b .• t ı·kk" nı bahtetmıyec.,,.tir. nca una mu a- 1 . malan go"'nderme<'<e mecLur olmuatur. gü Ü ı tıaa ı ayabn ta ıı e a ı 

L" elik -dd zarf d k debiyat ve lahiyat fakülteleri yerle•tİrİ· f I" t • 0 1 d R t · t dk bil bu "'r sen mkudaet ı!' a edn· lecektir. Yeni kadroda Edebiyat ve ita- ransız sosya ıs Nümayişçiler bükümet daire•ine gi· ettiği vaziyet er ir. us arın ıa1 e. ıd-
dtlerinden şimdiye a r azamı ran t· k . d derek e'V'lerinin tekrar açlımasını istemiş )eri, meseli mühendialer meıe eıun e 
man alınamıyan müderris ve muallimle- hiyat fakültelerinin ekaer deraleri birle- ongresın e 1 . - oldugu" aibi, bir devletin diğer devlet 

feCeği için Edebiyat fakültesinde ilahi- ler •oora aazete idarehane erme ugrı- 6 

re daha verimli olmalan için vakıt hıra- PARIS, 17 •A.A. _ Sos~list kongre· y_.'._,_ •-'ep-lerı·ru·n· teyı"t edilmesi hu· ile ticaret münasebetlerini keamemesi-
k cak yat icin yalnız reisliğe, müderriılere ve ~ - a.ro&A uu · 
ı1a trr. da . dil k . F ıinin te kil cttiğı ..... karar komi:.yonu me- ausunda nazetelen"n yardımlanru rica et· dir. Bu iktıaadi ademi tecavüz mıaa· 
Y 1 k t f . d tah il d · katiplere birer o tabsıs e ece tır. a· • ı apı aca as ıye e s erecesı e- saiıt" nİ bitinni•tir. Komiıyon hiç bic ka- mı"şlerdı·r. kr, Ruslar tarafından konferans açı -

1 k kültelerin nakli hak.kında verilen bu ye- ' 
aaıl tutu La~ tı~aili olmı 1 2 ni kararı, Maarif Vekili R~it Galip B. rar almamıştır. Bu hu•usi mahalleye ekseriyetle •bey- dığı zaman yapılmıştı. Ve o zaman he 

- "" yan ar. - d Lik d l bl" · · · Beynelmilel sosyalist konferansının nelmilel sehı"r• 1·smı· y-'(mektedir. Çün- niiz mahkUın mühendisler meselesi 
Y k --'- tah "lin" b't• · eni ~ y · k ün a · a ar ara te ı~ ettıroıutir. • ••• 

iı """' sı 1 1 ınnıy er. ·> - u Tesrihhane ihale edildi malumat almak icin yapılmış bir toplan- kü burada bulunanlar arasında birçok halledilmediğ-i için Rusyarun böyle 
sek tahailini bitirdiği halde Avrupada tı mahiyetinde olduğu mütaleasında bu- muhtelif milletlere menSU!> olanlar var- bir tedbir ile ambargoyu kaldırmak 
ikmali tahsil etmemiş olanlar. 4 - Türk Tıp fakültesinin Beyazrttaki binaya lunan bu komisyon fırkanın siyasetini d istediği söylenmişti. Şimdi lngiltere 
ve ecnebi darülfünunlarmm her ikisini nakli münakasaya konmuştu. Münaka- pek kat'i bir surette tesbit edecek bir or. Y kz"b• ile Ruıya araaındaki ticaret münase-
de ikmal edenler. Liıe tahsilini bitinni- saya dün de devam edilmiştir. Muteah- metin kabulü husu.unda tereddüt göster Bir unan te l ı beti normal olduğundan böyle bir mü 
Yen ınUderriılere yeni kadroda yer ve- bitler, fakültenin nakli için 80 bin lira· · · B • • k · d "'ld. mısbr. unun uzenne omısyon azaaı· ATINA, 17 A.A. _ Atina ajansı Yu- lahaza varit egı ır. 
rilmiyeeeği söylenmektedir. Yüksek tah- dan kapı acmıtlardrr. Arzedilen bu fiat nı.; ekseriyeti, hrkada ortaya cıkan ve .___ .. 
silini bitinniyenlere !!elince bu gibilerin fazla görülmektedir. oaniıtanda krallık taraftarıarımn goya Günün en ehemmiyetli bir mesele-

• bbu kab"l" ti · n-ki - bö"J""" ·· ld - d artan güçlülderi bir kat daha kanıtınp faaliyete ıı:-tiklerine d~ir ortaya çıkan sı· _.._ lrland• heyetinin -ker iatihaali-
huauai tabsıl ve tele ı ıye en ve nco r aga ugunun o ugu yer e içinden çıkılmaz hir bale getirmekten ial ka"t''· ı-'-' tın ki uc - .,... 
Verdlklen• eserler tasfiye için ölçü vazi- ~pılaaık tearihhane ic_in de bir müna· t•Y an ı surette .,..,..p e e e- ni tahdit içm" yapılan teklife kartı ver ~- sakınmak için, kongren.in müzakereai-
feıini &'Örecektir. kua açılmıştı. Münakaaa neticelenmiş ne ve tasdikine biebir takrir arzetmeme- dir. diği red cevabıdır. lrlanda heyeti ~e 

Kadrolar tam 31 temmuz giinü akşa- •e teşrihhanenin intası 170 bin liraya ğe korar vermiıtir. Vali Gandhi ile görüş- düıündüğünü çok açık ifade eden hır 
mı, tebliğ edilecek ve 1 ağustostan iti- mimar Vedat Beye hale edilmiatir. Sosyalist met.ualarrnrn tenkit ye mua- heyet olarak tanmmıtbr. Bir çok 
baren yeni munkkat b.dro tatbik mev- Maarif Vekili Dr. Resit Galip Bey, hazesi yolunda bir karar alınmaanun bu mek istemiyer memleketler arasında teker istihsali-
kiine girecektir. buıtün Darülfünun ıslahat müşavirliği auretle önüne l'eçileceii aöylenmel<te- nin tahdidi lrlandalılara da teklif e-
H ukuk fakültesi yerinde kalıyor makamında ziyaretleri k~bul edecektir. dir. Bu halden dolayı elüeriyet ve ekal- POUNA 17 A.A. - Hint valii umu- dilmiı. Şeker meselesi bizi de yakın-

Hukuk Fakültesinin Fen Fakültesi- liyet ayn ayn birer beyanname n~re- mili Gandbi'ye müli.kat talebini redde- dan ali.kadar ettiği ve bir çok nokta-
n.İn timdi işııal ettiği Zeynep Hanım ko- İngiliz faşistleri deceklerdir. den uı:un bir mektup yazdı. ·Miilikata tarda kendi vaziyetimiz lrlandarun 
nağına nakline evvelce karar verilmi~ti. Sosyalist fırkası bu suretle iki ayrı razı olmak için valii umumi, sivil itaat- vaziyetine ben.ı:ediii içindir iri bu ce· 

Tesbit edilen ~kle !!Öre, a"I Darülfü- LONDRA, 17 A.A. - Faş.ist lngiliz temayül ve cereyana aynlmıs bulunuyor. sizliğin kayihiz ve tarbız olarak bualol- vahı hüli.sa etmeği faydalı buldum: 
nun bina<ı d• ortadan ikiye ayrılarak ittihadına mensup 1,000 kişilik kadar Macar başvekı.lı"nı·n maaını tart koymuıtur. lrlanda heyeti bu meselenin konfe-
bir bölüğüne Fen Fakültesi, diğer bölü· bir alay, yanlarında Sir Osweld Moçley Hava manevraları ranstan beynelmilel ıeker koıniayonu 
f;une de Tıp Fakültesi yerlesecekti. Ha· olduğu halde siyah ":ömleklerile Londra refikası öldü na intikal etmiı gibi göründüğünü 
ber aldığunın PÖtt dündoen itibaren bun sokaklarının ba~lıcBlanndan geçmiıler. LONDRA, 17 A.A. - 166 bombardı- söylüyor ve bunun ne dereceye kadar 
t! , 0 vaıgeçilmi,tir. dir. Gen~ler ara5ında 11)1) kadar gene PEŞTE, 17 A.A. - Mlacar bqvckili man Uı:nareainin iştirakile yapılan hava konferanaın çerçevesine uycun olup 

bildirmek hakkım ileriye bırak 
bildirdikten eoara diyor ki: . 

.. Savoy otelinde bu l'•yri re-~ 
şekkül - beynelmilel teker k 
nu - ile heyetimize menaup bil' .J 
araaında bir mülakat YUku buloııırJ 
Ve lrlandanın bet sene İçin mi, 
iki sene için mi iatihaali te:cyit 
mek huausunda bir taahhüde 
mek iatediiti aonalmuştur. 

h-landanın nıiyeti başka d 
lerin Taziyetine benzemi.,.or.. '-'"111 

ancak mali mukadderatına 1922 
ainde lıikiın olrnuıtur. Bina __ ...,,, 
aanayiini henüz inkiıaf ettirme~ 
kit bulamamıftrr. Bu terait al 
lrlanda hükumeti aana}'Iİi inki~I 
tinnek yolundaki meaaiaini te..ııı 
demez. Bu mülalıazadan maaP 
landa ıimdiye kadar eaaa itiba,.;ı. 
ziraat memleketi idi. Ve ziraat 
aullerini ihraç ederek l'eçinirdi. 

lrlanda son zamanlarda 
mahsullerini ihraç edemiyor. 8"' 
men dünya vaziyetinden, la~.J 
lrlandaya mabAU huııuai bir va$1rJ 
ten doğan bir haldir. (Huauai :-_.; 
yet lngilterenin borçlar ihtili.fı ".i. 
yısile irfanda Cfyaaına kartı ko1 
memnuiyet kararına bir imadır.) .J 

Bir çok sanayi memleketl,e<j'i 
son zamanlarda ziraatlerini inkİ!' ~ 
tirmeğe ehemmiyet atfettikleri 
rünmektedir. Bu terait altınd• 
danın da bazı aanayii inkitaf 
meğe çalışmaıını mazur gönll~ 
zı:mdır..,, 

Bundan sonra lr!anda mub 
ln.,ilterenin lrlanda eıyaaı hak 
k• memnuiyet kararı hakkında 
yette bulunmakta ve tekrar tekel' 
aeleain avdet ederek ıöyle dev; 
mektedir: ~ 

Şeker sanayüai lrlandada I 
bayatı başlamazdan ene! inkİ~f 
tiren memleketler için bu yold•,. ~ 
kalan memleketlere tahdit teldifiDV:ı~ 
ıunmak onların itlerine elver~ 
Fakat bu tahdit bizim itimize . ~ 
mez. lrlandada teaia ettiğimiz bit.,.' 
rika, lrlanda toprağının teker P~ 
rı yetİ§tinneğe çok müaait oldıJ tı'.j 
ve bu aanayiin memleketimizde;/' 
lak bir iatikbali olduğunu cöste 
t iı 

Bununla beraber, lrlanda . ilı~ 
yap.~ak için ıeker yapmak nıY'e 
tıe~ildir. Esasen lrlandada şeke~ 
laki ehemmiyetsizdir. Senede 1"~ I 
tonu tecavüz etmez. Bu da dü~') 
1· e.t istihsalinin ehemmiyetsiz b1'.~ 
üdür. Bu itibarla lrlanda şeker 1 

selinin tahdidi teklifini kabul 
mektedir. . ,; 

Gariptir ki lrlandanın va:zlYe&J 
kendi memleketimiz arasmdo. blı'ı 
ker meselesinde tam bir miit~ ~ 
vardır. Biz de aanayjimizin ink•.tj~ 
Lauaanne sulbünden sonra yan.• 
te b41ladık. Bizde de toprak ve il~ 
şeker istihsaline çok müaaittif• JJ ,1 
ziraat memleketi idik Ye zira.•t 1, 
aulleriıniz alıcı bulmamağa bat 
için ticaret müva.zenemizi tet0İ.~ 
lim diye bu tedbirleri al~ak. 1:1< / 
nu hissettik ve bu yolda yuru111 1 1 
buriyetindeyiz. Biz de ihr•~ ' 
mak için değil, dahili istihl•l< 
şeker istihsal ediyoruz. /ı 

/ lngiltereye karşı atıı> tuta11 ,I<~ ~ 
lar çıkanlacak olursa şeker ''ı,iı 
daki bu İrlanda muhtıraaın• e~ 
imzamızı atabilirdik.. Şe_ker "'tıe"' 
sinde hiç beklenmedık bır cer ;,ıl' 
karşnruza bir yoldaş çıktı: lr Ô1'p 
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t· Keyf için 
,_ C•r keyf. . A .·-,•Jı.tı . ıçın vrupaya yapılan 
bil •l1a ~rın masrafına toplamak ka
ttı •• u Para ile Burıa dağlan o
... Arıtanıiyonla dolar. lıtanbul, Bur
Çıy011a ara ve Edirne arasındaki ke
diiı,h tı katranla dötenir ve latanbul 

P ri olur~n en eğlenceli bir aeyyah şeh
t- ıı.. u. 

1 '&.ıı kom· ı·-· · A •llııeL • ıser ıgınan vrupaya 
· . .ı, doır;, .., eglenmek için gideceklere 
r: ,. ••- k 'llıdiy .... e ten vazgeçmeai bana 
6' loıı,,,.;k .kadar eşin doatun gezip eğ

lrrı.,11a •çın Yaptıktan aeyahatleri ha-
.4. • 

1 ,._.,:::Pa seyahati, medeniyet dün-

' 

dbllıı ;.· lı'Ytnetini anlayan, zevkini ta
. >ll•d· 
.il' 'l'ı d •ıma iıtenen, daima taze 

/) 
tınin u ur. lı adamı bütün zahme
t~Jı.~~llnda bir Avrupa seyahati 
dıııı•iıııı ed~':k çahıır, fikir adamı 

J ~"ttıp n butun yorgunluğunu bir 
ef ~ter. Ve •e~ahati yaparak unutmak 
jf llııg; b' nıhayet devlet adamı her 

ııı..._.111 ır tetkik seyahati ümidi ile 
lıı;l:ii111 batında kağıt havale eder. 

~ lltıı Ilı 11 bu seyahatlerin umumi ma· 
~ -4."ttıp ",;"lekette kazanılan paranın 

~1:titttı' a. Yenmeıinden ibarettir. Ve 
~ hJı.~~k zenginlerimiz Avrupa se
( tlııı~ı.;d~ıhhi bir ihtiyaç olarak kabul 

l".. ır. 

~·ı..~ı,:•ngini, Türk mütefekkiri 

1
.•t ,.,.. ek, dinlerunek ve bu istira
ılt Jı. •ııında zevk ve eğlence tek-
\ı• ""~•itan istifade etmek iatiyor. 

1 )or. •lıtiyacını memlekette yapamı-
1 lii . 

ıı Çııı ttı"? 
1 Qlta.r· ı. 
ı~ ıatanda, Sofyaya yakın kap-

5' e.;İ~i:.,.dır. Burası vaktile bir Türk 
D''kla huausi malikaneai imi9. Bugün 
P'n•iy r, bahçeler içinde güzel, temiz 
"" bil•llları ve otelleri ile Avrupalı
~ •ıı.ı.: celb~.en umumi bir istirahat 

tİiııd t !•ndır. Ve o kadar ucuzdur 
)~ \1~ lira ile banyo, yemek ve 

11..doa' liyaçları temin edilir. 

Jlt'• Adaamda bir çok kaplıcalar, 
-4."ttıD ~erleri olduğunu ve buralarda 

lı.ı;• bir tekilde teaiaat yapıldığı
~ ht ~n Mıyahat acentelerinin türk· 
)"'ııt • elere verdiği ilanlardan anlı-

&.,. 
~~it ~~h~ttiğim yerler yakın tarih
i.~ Iİiphkıye hudutlan dahilinde idi. 
~:"'la..,ı e Yok bugünkü haritamızda 
''dıı-. Fan çok zengin yerlerimiz 
k "• bakat hiç biri gezmek, eğlen

'•lı 11• arada yorııunluğunu gi-
ı.;,.dot;ı;byenlerl tatmin edecek hal· 

• lı""h le ır. Yalova gibi tarihi bir ha
' &.,, "ffettik. Fakat oraya giden 
~ &aya kadar yolunu uzatmak 
'· llıı bulamaz. Çünkü yol bozuk-

~" .. 1 ~il..:"t gun atanbula gelen İngiliz 
. ~)' klüp murahha11 Oatand, 

1 • lıud11d11na kadar otomobille 
ı.~ı.:ihat celdiği halde Edirneden 
'-ııl a. gelirken otomobili bataklı-
d; .,, llndı, perltan bir halde tehre 
'lı11ı,e Pek tabii olarak dönütte 
İtd nı beraber vapura yükliyerek 

• •n g"tti" qjt b 1 • • 

.. .,.., 11 halimizi bilıneden AYrUpa· 
. , lırlıi,J•lı cetirmiye kalkıyoruz. 
1 ı 

1 
e~ Avrupaya aeyyah çıkına· 

1 \ı, ;;.,j'ın edebilsek ne mutlu! 
.. .111.:·k i.;· • "!'nnediyorum ki Avrupaya , .. .,.,,t .... kımaenin citmemeai yalnız 

· .tıı..,~l"ıtıem~k.le temin edilen_ıez. 
• ~ .4,'>ııı tedhıra, memleket zengmle· 

l~l>a aeyahatinden müstağni 
'J "~...,1 Vasıtayı bulmak gibi müa
~r}l,,'~lt~ •r takip etmelidir. 
~ her yasağın kaçak yolu var· 

;iJ' lf'-- Burhan CAHIT 

) tlliı il . • . l'il yo arı ıçın geti-
.ı.ı._:cek mütehassıslar 
~ ~•.,,let !>~~zyolları ve Havuz .• 

lıı;;letı arelen ıçm Almanya'daa bı

S ••aıs getirtilmesi için muhabe
~=~ektedir. lkbsat Velııilinin 

~ı~· .l"tili •caret mü..-silimize bu hu
. ili "'ıı t mütebaunlarile temaa et-

. • 'tı~ketti~ haber -.erilmeldedir. 
"'"-r ttıutehass11lar, iktısat velô-

111den sonra tekerrür edecek-

1 Şilin, A•. 
J Pe.ı.•la 
1 M.,.k 
1 z.ıotl 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Cern099Ç 
l Ahın 
l P.fecidiye 
Ban~not 

ıa.-
4UIO 
44.-

49.20 

u.-
21,10 
27.50 
12,30 
20,90 

1,90 
a.ııo 
1.1111 

42·1 
3.70.75 

35,il,lS 
ll!J.06 

1091.25 

25.-
18.-
411~ 
u~ 
24.-
55.-

938 
33.-

2.45 
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ŞEHiR 

"-------------------------------------------------------------------E konoml Belediyede Vll:lyette 

Şeker bollanacak 
Bugünlerde 50 vagon 

şeker bekleniyor 
BugÜnlerde 50 vae-on şeker gelecek, 

piyasada ıeker bollanacaklar. Alpullu 
fabrikasının bu sene 1800, UJak'an ı200 
ve yeni Eıki.ehir fabrikasının da 800 
vagon ıeker çıkaracakları tahmin edil
mektedir. Yeni sekerler piyasaya çıkın· 
ca fiatlerin da dÜımesi beklenmektedir. 

Meyva kurtları ile mücadele 
Meyvelerimize musallat kurtlann im

hası iôn lktıaat Vekiletince getirilen 
mütehaııııın Kaıtamoni, AJ1U1sya ve 1-
nebolu elma mıntakalarında yaptığı tec
rüfıeler iyi neticeler vermiıtir. Bu kurt
lardan kurtanlan meyvelerimizin daha 
ziyade ihracı imkanlan haıd olmakta
dır. 

Yerli mallar sergisi 
1 ağustosta Ga!o.tasaray Lisesinde a

çılacak yerli mallar sergisi hazırlıkları 
son safhaya gelmittir. Sergi tertip heye
ti lzmir mebusu Rahmi B. İn riyasetin
de teşekkül etmiş, Nazmi Nuri B. komi
serliği ve Hacı Recep ve Gani B. ler a
zalığı d..,.hte etmi!l"'"rur. 

Bu sene de sergi haricinde eğlenceler 
tertip edilecektir. 

Oda idare heyetinde 
Ticaret Oda11 idare heyeti, dün top

lanmıt ve Odaya ait bazı dahili işleri gö
rÜJmÜştür. 

Kayseri fabrikası 
Kayseri'de in!" edilecek fabrika proje 

!erinin tetkikine başlanmıştır. 
Fabrika müdürlüğüne Feoana fabrika

•• müdürü Şevket Turgut B. İn tayin e
dileceği söyleniyorsa da bu habere he
nüz istical edilmiı nazarile bakılmakta· 
dır. 

Mevaddı iptidaiye ihtiyacı 
Sanayi Umum Müdürü Recai ve latan 

bul Sanayi Müdürü Refik B. !erle An
kara'd'an gelen bir aanayi müfettiti dün 
de mevadı iptidaiye ihtiyaçlarını teshil 
için muhtelif fabrikaları gezmişlerdir. 
Bu tetkikat bitmek üzeredir. Recai B. 
buradan lzmir'e ve Buraa'ya da gidecek 
tir. 

Kuru kahve 
Son günlerde tehrimize fazla miktar

da kuru kahve gelmit ve fiatlar düşmüı 
tür. Fiatlerin daha fazla düımeai müm
kün olduğu iddia edilmekte, bu hususta 
tetkikat yapılmaktadır. 

Uzum ve incir ihracatımız 
Ofise gelen mallımata nazaran 

mev8im bidayetinden haziran 80nuna 
kadar muhtelif memleketlere 59 mil 
yon 363 bin kilo üzüm ve 26 milyon 
63 bin kilo incir ihraç edilmi9tir. 932 
aeneıı uzum rekoltemiz 60 milyon 
kilo ve incir rekoltemiz 30 milyon ki
lo tahmin edildiğine göre ihracatnnız 
mikdar itibarile iyi olınuttur. lstok 
hemen kalmamıt gibidir. Fakat ikb
aadi buhran neticeai olarak bir çok et 
ya fiyatlarında olduğu gibi üzüm ve 
incirlerde de fiyat dütüklüğü hasebile 
ıı.aracabmızdan memlekete giren para 
r.~ikdan evvelki seneler nisbtle azdır. 
1932 aeneıi ihracat mev8İmİ zarfmda 
en fazla üzüm ve incir ihraç ettiği
miz batlıca memleketler Almanya 
ve ıimali Avrupa memleketlerile ln
giltere, halya ve Fransadır. Bilhaaaa 
lngiltereye bu aene üzüm ihracatımız 
21 küsur milyon kiloyu bulmuttur. ). 
telyaya vuku bulan ihracabmızın he
men büyük bir kıamı tranait auretile 
ıliğer memleketlere ve bilhasaa merke 
zi Avrupa memleketlerine sevkedil
mittir. Amerikaya incir ihracatımız 
iae 2 milyon küaur kilo ve Mmra bir 
buçuk milyon küsur kiloyu bulmuttur. 
Amerika ve Msııra üzüm ihracatımız 
ise nisbeten daha azdır. Haziran 933 
ayı zarfında lzmir borsasında muame 
le gören üzümlerin fiyatlannda ma
yıs ayma niabetle 2 ila 3 kurut kadar 
bir zam cörülınüıtür. Buna mukabil 
satı§ mikdan daha azdır. Haziran a
yı aonunda lzmirdeki üzüm istoku bir 
küsur milyon kilo tahmin edilınekte· 
dir .• 

Dünya pamuk vaziyeti 
Pamuk piyasaaı, buğday. ve sair ba

zı İptidai maddelerde olduğu gibi, ı933 
senesi bidayetindenberi yükselme kay
detmiştir. Pamuk fiatlerinde görülen 
yiikıelit, diğer İptidai maddelerde oldu
ğu gibi, kısmen dolann düı..-ile izah 
ol1H1abilir. Dolann düşmeai Amerika 
mallarının satıtı neticesini husule getir
mittir. Bu bal bilhaıaa mensucat mad
delerindıe görülmüıtür. Diğer taraftan 
mahsul ve iatihlak vaziyeti de yükaelit
te amil olmuıtur. Bir Ağustos 1932 -
31 Temmuz ı933 mevaimi pamuk rekol 
teai 22.800.000 balya tahmin dilmiıtir. 
Halbuki bundan vvelki mevsimdeki pa· 
muk rekolteai 26· 1/2 milyon tahmin e
dilmiıti. Aradaki faı4< 3. 700.000 bal ya
dır. 1932 ve 1933 seneleri bir Agustos • 
31 Mart istihlak miktarları İae ıunlar· 
dır: 

1931 - 1932 15.671.000 balya 
1932 - 1933 ı6.ı48.000 •• 
Bu vaziyete nazaran 1933 te 1932 ye 

insbetlc istihlak 477.000 balya artmıt· 
tır. 

1933 • 1934 mevaimi rckolteaine ge· 
lince bu hususta henüz kati bir şey söy 
lenemez. Dünya istihaalahnın üçte iki· 
sini yetiştiren Amerika da geçen seneye 
nisbetle pamuk ekimi yüzde 8 ve 10 da· 
ha fazladır. 

Fakat mahsul ekilen yerin vüs'atin
den· ziyade havaların müsait gitmesine 
göre d~ğiıir. Bu huıusta vaziyet sarih 
değildir. Bidayette havalar müsait gÖ· 
rünmemiştir. Bir taraftan pamuk stok
larının nıa1masJ ve diğertaraftan yeni 

İstanbulun planı 
Hangi mütehassısa verile
ceği şimdiden kestirilemez 

latanbul tehrinin müstakbel pla
nının Profesör M. Agocha'a yaptırı
lacağı hakkında Akın gazeteai bazı 
neıriyat yapmı§tı. Plin proje1eri1 mü
tehaaaıslar tarafından henüz yapılıp 
belediyeye verilmediği için hangi pro 
jenin kabul edilerek planının hangi 
müteha8'1ısa yaptırılacağı mallım de
ğildir. Vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey dün bir muharririmize bu husus
ta demiştir ki: 

- Akın gazetesinin 4 temmuz ta
rihli nüshasında HKim kazanacak?.'' 
başlığı altında bir yazı çıkmaıtır. Bu 
yazıya göre tehir pli:nı için açılan 
müaabak:ıya M. Agacbe'ın kazanaca
ğı katiyete yakın kuvvetli bir ifade 
ile dermeyan edilınektedir. Şehrin 
plim ve müstakbel vaziyeti için mü
sabakaya davet edilen zevattan üçü 
henüz tetkikat ve tetebbüat ile meş
guldür. Dördüncüaü iae henüz ~hri
mize geJmemi~tir. Ve ancak teırini· 
evvelde geleceğini söylemiıtir .. Tetki 
katın ne vakit neticeleneceği rapor 
ve krokilerin belediyeye ne zam.an 
teslim ve tebliğ olunacağı bile şimdi
den kati olarak kestirilemez. Vaziyet 
henüz bu merkezde iken Akın gaze
teainin perde arl<asından herşey olup 
bitmi§ gibi manaya hamledilebilecek 
yolda neşriyatta bulunması bir ta
raftan lstanbul belediyesinin bitaraf
lığına ve hÜ8DÜ niyet ve samimiyetine 
itimat ederek müsabaka davetimizi 
kabul eden ve beynelmilel pek büyük 
şöhreti haiz olan bu muhterem zevat 
naznnda hareketimizin doğruluğu 
ve bitarafhğı hakkında §Üphe davet 
ve medeniyet ilemi müvaceheainde 
belediyemizin şeref ve haysiyetini ih
lal gibi, diğr taraftan cidden pek 
yükaek ve liyakat ve terefi olan M. 
Agache'ı da müşkül vaziyete aokacak 
mahiyettedir. Velevki dikkatsizlik ve 
ya fazla becerikli görünmek gayreti
nin mahsulü olaun, bu türlü yanlış 
havadi8İn intişarına teessüf etmemek 
mümkün değildir. Her türlü aslü e
sastan iri bu havadisi aureti katiye
de tekzip ederim."' 

Buz az satılıyor 
Bu aene buz satışı çok azdır. Buna 

aebep te havalann uzun zaman serin 
devam ebneai ve huıuıi buz dolapla
nrun çoğalmasıdır. Belediye umumi 
buz müteahhidi, hususi buz dolapla
rının menını i8temİftİr. Müteahhit 
bu aene taahhüdünü de tamamen İfa 
edemiyecektir. Belediye bu makinele 
rin meninin kanuni o)mıyacağı neti
cesine vardı. Buz imali ve aatı§ı mÜn· 
haaaran belediyeye verilmiş bir hak 
ise de, yapılan mukavelede başkala
rına satmamak tartile herkesin evin
de huausi ~kilde buz imaline cevaz 
vardır. 

Yeni kimsesizler yurdu 
Kapanan Ayaaofya kimaeaizler yur 

du yerine daha müsait bir binada ye· 
ni bir kimsesizler yurdu açılması için 
bir talimatname hazırlarunağa bat
lanmıtbr. Yeni yurtta uzun zaman 
kalınmasına müsaade edilmiyecek, 
ancak bir iki cece kalınabilecektir. 
Talebelerin yurtta yerle9meleri aure
ti katiyede menedilecek ve burada ge 
ceyi geçirecekler hariçten hiç bir et
ya getiremiyeceklerdir. 

Tepebaşı bahçesi 
Tepebatı bahçesinin mukavele müd 

deti bitmittir. Fak at kiracı henüz bi
nayı ve bahçeyi tahliye etmemittir. 
Belediye Tepebatı bar binaaına 7 bin 
lira kıymet takdir ettirmit ve bu pa
rayı kiracıya vererek, binamn tahli
siyesini iatemiftir. Halbuki kiracı bi· 

Poliste 

Bulgar süvarileri 
--~ 

Edirneden teşekkür tel
grafı gönderdiler 

Yantlar yaptıktan sonra memleketle· 
rine dönen Bul~ar süvari zabitleri na
mına ~u t~e"Taf gelmiftİr. 

«lstanbul Vali•i !Muhittin Beyfendiye: 
Edirne - latanbulunuzu ve misafirper

ver vatanınızı terkederken Reisicumhur 
Büyük Gazi Hazretlerine, Türkiye Hükii 
meti cumhuriyeıine ve zatı ililerine en 
derin hürmetlerimizi taktim etmeği ben
deniz ve arkada~larını vazife addederiz. 

Miralay: Jilkoff. 

Sırrı Bey 
Muamelitı nakliye umum müdürlü

ğünden: Düyunu umumiye katipliğine 
tayin edilen Sam Bey şehrimize gelıniı
tir. 

Bugünlerde Paris'e !!idecektir. 

Himayeielfalin yardımı 
Himayei Etfal lstanl>ul merkezi son 

üç ayda !U yardnnda bulunmu9tur. 
8645 cocuğa 3300 kilo 26ı l'Tam aüt 

clağıtaruıtır. Bi• o kada• cocuğa 600 kilo 
teker vermiıtir. 

64 cocuğa kundak takuru, 10 çocuğa 
mektep lewazımı verilmi$tİr. 

622 r.ocuk muayene ve tedavi edilmiı
tir. 1?5 lira naklen yardım yaınlmıtbr. 
47 lira ili.ç parası ~erilmiJtİr. Bu suret
le 892 lira 98 kuru~ sarfolunmuıtur. 

Cumhuriyet bayramı 
Cumhuriyet Bayramı p~ı ile mq 

gul olmak üzere Cumhuriyet Halk Fır
kası umumi katibi Kütahya mebusu Re
cep Beyin Riyaaetindeki komisyona mer
but olarak burada teşkil edilen komite
nin Belediye muavini Himit Beyin ri
yasetinde çalışmağa başladığını yazmıt· 
tık. Bu komiayona ben2er olarak kaza 
ve köyleTde de komitele• te§kili Vilayet
ten tamim edilmi!tir. 

lnhlearlarda 

Kaçak inhisar eşyası 
İnhisarlar ba,müdürlüğü takıbat me

murlan tarafından, temmuzdan 15 tem
muza kadar muaadere edilen kaçak in
hisar f!!YBİJ ~unlardır~ 

11527 paket köylü si..-arası, 57 paket 
Halk siıı:ara11, 833 paket Aaker sigaraaı, 
1465 cakmaktaıı, 9 cakmak, 16 deste is
kambil kağıda, 450 defter sigara kağıdı, 
4 tiae ecnebi içkisi, 4 kilodan fazla ba
rut, 100 ecnebi si,,ara11, 44 kapsül. 7 
torba e~r. 

Afyo~ ;n hisarı fiatlarda 
... a nazım olacak 

1 

Afyon inhisar ldare•i tqkili.tını ik
mal etmek üzeredir. ldaıe, yalanda piya
aaclan ilf)ıon mübayaa ederek fiatlerde 
nizım oli\cakbr . 

ihracat ofiıi, bu seneki afyon rekolte
sini 3000 • 3500 •andık tahmin etmiştir. 

Afyonun inhisara alınması üzerine, af
yon tacirleri, diğer inhisar maddeleri gi
bi, afyon alım aatnnından da Ticaret 
Borsa.sının resim almama'\ı Jizun geJecew
ğini iddia etmektedirler. Buraa, diğer 
inhiaar maddelerile afyonun tabi olduğu 
inhisar seraiti araımda fark olduğu ye 
geçen senelere ait olup beyannameleri 
verileıo afyonlann aabsı aerbest bulun
duğu cihetle hona r~mi tahakkuk et
tirmekte ..ıevam etmektedir. 

na için belediyeden 36 bin lira iate
mektedir. Belediye bu parayı veremi· 
yeceğinden binanın yıktırılma8ını tek 
lif etmiştir. 

Sebze ve meyvaya narh 
Sebze ve meyvelere narh konacağı 

yazılıyordu. Y aptağunız tahkikata gÖ 
re aebze ve meyvelere narh konulma· 
sı mevzuu bahis değildir .. Eaaaen bu
na kanunen de müaaade yoktur. 

Sevgilisi bir kızı öldürdü! 
Katil tevkif edildi. Cinayetin sebebi 

evlenememektir 
Şehrimiz tüccarlanndan .Bürlıanettin 1 

Beyin kızı Mehlika Hanım feci bir cİna· ı 
yetin kurbana olmuf, kendisini seven bir 
genç tarafından tabanca ile öldürülınilt· 
tür. 

Bu feci cinayet bir otelde vuku bul· 
muıtur. 

Mehlika Hanımı öldüren gencin ismi 
Ariftir. Arif uzun zamandanberi Meh
lika Hanımı sevmekte ve onunla evlen
mek istemekteymi9. Fakat Bürhanettin 
Bey bu izdivaca muvafakat etmemiı ve 
kızını bu delikanlı ile evlendiremiyece· 
ğini katiyetle beyan etmiıtir. 

Maamafih Arif Bey bu kat'i ret ceva
bına rağmen kızı sevmekten vazgeçme. 
miş ve her cuma bulufup sezmeye git· 
miye devam etrnittir. 

Cinayet cuma günü aktaıru olmuıtur. 
Cuma günü Mehlika Hanımla Arif Bey 
gene buluımuılar, trene binip Çelonece 
taraflanna gezmeğe gitmlıler, sonra da 
henı bir kahvealb yapmak, hem d" bu 

mahsul hakkındaki tahminler pamuk fi
atlerindelci yükıeli9in devam edeceğine 
işaret ebnektcdir. 

Memleketimizin bu aeneki pamuk 
mahaulü hakkında henüz kati bir tah
min yapılamaz. Adana ve havalisinde 
mahsulün yağmursuzluktan müteessir 
olduğu aöyleniyor. ilk tahminlere göre 
Eğe mınlalmsının pamuk rekoltesi 25 • 
30 bin balya tahmin ediliyor. 

evlenmeye Bürhanettin Beyin müsaade 
ebneaini rica etmek için görüıınek üze· 
re Boğaza dönerek bir otele gitmitler· 
dir. 

Mehlika Hannnla Arif Beyin otelde 
ae konuftukları malum değildir. Bir ara
lık biribirin" takip eden 3 tabanca aeai 
itidilmit, ve garsonlar sesin geldiği la· 
rafa ko..,rıarken oda kapısı açılımt, A
rif Bey dııan fırlamıt, garsonu ıiddetle 
bir tarafa iterek &f8iı inmiı, telefona aa· 
nlmıt ve Poliı merkezine telefoıı ederek 

- Çabuk geliniz, ben biriaini öldür
düm, oteldeyim, gelip yakalayanaz, de
miştir. 

Polisler otele gelince Arif Bey teslim 
olmuıtur. Cinayetin itlendjti odaya gi
rildiği zaman .Mehlika Hannmn kalbın
den ve batından yaralaamıı olarak öl· 
milt bulunduğu görillmüttür. Zabıta tah 
kikata devam etmektedir. Arif Bey tev
kif edilmlttir. 

Misafire bakın! 
Cibalide Süpürgeci hanında oturan 

Rizeli Mustafa'run odaaına miaafir ola
rak gelen diğer MustaFa 110 lirasını çal
mıt ve yakalanmııtar. 

Hırsız 
Galata'da Ahmet Efendinin dükkanı

nın kilidini kırarak dükkanı soyan sa· 
bıkalı ayı Ahmet, hatap Mustafa, Arap 
Hüseyin yakalanmıştır. 

Eroin satanlar 
Bir adamla metresi altı

şar ay yatacaklar 
Galalsda Leblebici sokağında kebapçı

lık yapmakta olan lstanköylü Muıtafa 
ile metresi Panı>:altılı ııüzel Eftalya Do
kuzuncu ihtisas mahkemesinde muhake
me edilmiılerdir. Gerek Mustafa, gerek 
metreai eroin ııatmaktan suçlu olarak 
mahkemeye sevkedilmiılerdir. Cereyan 
eden muhakeme neticesinde bunlarm bu 
auçu iıledikleri sabit olmuı, ikiai de al
tııar ay hapse, yüzer lira ağırpara ceza-
11 nnniye mahkum edilmitlerdir. 

26 kilo tütün 
Yalovanm Elmalı köyünde Yuaufun 

evine emanet olarak 26 kilo kacak tütün 
bırakmak ve sonra Yusufu yakalatarak 
cürüm taani etmekten sudu lbrahimin 
muhakemesine Adliye ihtisas mahkeme
sinde bakılmaıtır. 

lbrahim erazi meselesinden Yusufla 
aralannda adavet olduğu için kendisine 
iftira edildiğini aöylemiştir. Muhakeme 
şahit celbi icin baıka güne bırakılmıştır. 

Esrarkeş 
Eırar İcmekten sudu Haaan iaminde 

bir adam -Adliye ihtilas mahkemesinde 
muhakeme edilmİ! ve mahküm oluştur. 

Oatü batı pejmürde olan, fakat bütün 
kazancını esrara veren bu adam mahke
med" de esrar içtiğini inkar etmemiştir. 

Hakim Haaanm 2 ay beş gün hapse 
konulmasına ve 7 lira ağır para cezaıı 
vermesine karar venni.,tir. 

Biri satmaktan, biri içmekten .. 
Pendikte bir !'azİnoda büfecilik eden 

lran tebaasından Abbasla, Y anyalı Ne
catı Adliye ihtisas mahkemeıine aevke
dilmiılerdir. 

Abb ... eımır icmekten, Necati de es
rar satmaktan auçludurlar. Abbas yaka· 
!andığı zaman karakolda e.rar ictiği için 
kendisine bir t•Y yapdamayacağıru, çün
kü lran tebaasından olduğunu ve ancak 
kendisine ..farelin lianşabileceğini söy
lemiş, fakat mahkemeye sevkedilince ak· 
lı batına gelmiş. esrar ic;mediğini, esra
nn cebine ba~kasa tarafından konuldu
ğunu aöylemiştir. Muhakeme şahit cel
bi için batka gÜne bırakılmıştır. 

15 seneden 3 seneye 
Beyoğlunda Rüstem isminde bir aıla

ıru kama ile yaralayıp öldürmekten suç
lu Serilin muhakemeai dün Ağırcezada 
neticelenmittir. 

Şerif cürmü aabit olduğundan 15 aene 
hapae mahküm edil.mi,, fakat yatı kü
çük olduğu için cezaaı 3 seneye iııdiril
miştir. 

Kaçakçılık mı, ticaret mi? 
Afyon ticaretiyle meşgul Taranto E

fendi ile Mahmut Nedim, Yatar Eskina
zi Efendilerin afyon kaçakçdığmclan mu· 
hakemeleri yapılmı§br. Suclular afyon 
ticareti yaptıklarını, fakat kacakcıhk et· 
mediklerini söylemitlenlir. Muhakeme 
şahit celhi İçin batka güne bırakılmıt
tır. 

Ev usulsuz mu aranmış? 
Vazifelerini ihmalden su~lu Mehmet 

Ali, Ali Rıza, Atif, Fuat ve Lutfü Efen· 
di isimli polialerle Fenerde Abdi Su ba
tı mahallesi muhtan Hüseyin Efendinin 
muhakemeleri dün Üçüm .. ;; ceza mahke
mesinde mubakeme edilmi~lerdir. 

Bu poliıler Beyaz Nuri iaminde bir 
furs121 aramak kin Emine Hanım iımin
de bir kadının evine girmişler, fakat e
vin yalnız alt katını anunıtlardır. Me
ğer Nuri üıt katta imi9, bunun için hır
sızı bulamamııslar. Fakat ey aahibi evini 
üsulauz araclıl&lan İçin polis efendilerle 
muhtar aleyhine dava ikame ehniıtir. 
IMWuıkeme tahit celbi için baıka güne 
barakılmıtbr. 

limon davası 
Limon kralı Diyamandi Ef. ve rüfe

kasının muhakemelerine dün gümrükte
ki ihtiaas mabkemeainde devam edilmit
tir. 

Diyamandi Ef. nin adliyedeki ihtisas 
mahkemeainden gönderilip gümrükteki 
ihtisas ır,ahkemesi tarafından rüyeti 
reddedilen diier davaunın mercii rüye
ti Temyiz Mahkemeıinden sorulmuştu. 
Gelen cevapta, evrakın derdMti tetkik 
olup neticenin yakında bildirileceği be
yan edilmiftir. Mahkeme, neticenin iı'a· 
nna intizaren rüyet Qdilinekte bulunan 
davayı da taliha karar venniıtir. 

Mahkemeye verilen kaptan 
!~inde ~ etya yakalanan lngiliz 

vapuru kaptaaırun 8 inci ihtisas mahke
mesinde bugün muhakemesi rüyet ecli
lecelr.tir. 

Vapurlara kıymet 
Kıymet takdiri komisyo

nu reisi ne diyor? 
Vapurlara kıymet koyaa heyet. dün 

de toplaıunamqhr. Heyet reisi Sırrı B. 
bir muharririmize ıunlan aöylemlttir: 
•- Şimdiye kadar ne cünleri vapur· 

larmı muayene ettireceklerini bildirmi· 
yen firmalara, bili, tayin ettiğimiz giln· 
leri tahriren teblil ettik. Bugüne kadar 
yalnız Sami vapuru sahibi, vapurunu 
muayene ettirmlyeceğini blldirmİftlr. Bu 
suretle muayene ettirilmek iıtenilmiye· 
cek bafka vapurlar çıkarsa V ekilete ma
lilmat verecejh. 

Muayene ettiğimiz vapurlara henüz 
kıymet takdirine baılamadık." 

Madrit sefirimiz 
Mııdrit sefiri ve Muhtelit Mübadele 

Komisyonu reisi Şevki B. dün aktamki 
trenle Ankaraya gitmittir. 

\1 f ICLEi2lılJ 
Dörtler Misakı 

Dünyayı biribirine katan havadisi 
ıiz de öğrendiniz: Dörtler misakı im· 
zalanmt§.H 

Ben ıiyaai değilim ve size de siya. 
ıi olmamanızı tavsiye ederim. Bunun
la beraber bu dörtler misakı denilen 
ıeyin manasını pekala anlayabiliy0 • 

rum. Size de anlataynn .. 
Efendim! Avrupalılar ne kadar ba

ğırırlaraa baiırıınlar, insani fikirleri 
$ahsi menfaatin üstüne çıkaramazlar: 

Daha geçen seneye kadar Franaa
run bani hani ailahlanıtı ltalyaya 
kal"fJ idi. ita.iyen tayyareleri Fraaaa 
aulan üzerinde manevra yaparken. 
Franaız JruyyetJeri Nia havaliainde 
ltalyan hududu üzerinde dağ manev• 
ralan yapıyordu .• 

Dünya, umumi harpten sonra §(iyleı 
bir Yaziyet alda: 

Franaa, Almanyanm ergeç dirilme 
sinden korkuyordu. ltalyada nüfus 
artmaaı Fransa topraklanna cöz dik
meye aebep olduğu için o taraftan da 
endi-i vardı .• Buna mukabil, Fran
sa ev..elen Polonyayı Alınanyaya kar 
şı hazırladı. Sonra küçük itilafı yap
b. Ondan sonra Yugoslavyayı lalya
ya kartı techiz etti. l.ikin Almanya 
da Hitler iktidar mevkiine gelince 
Almanyanın idare aiatemine kadar 
ltalyadan ilham almasından ve bu au
retle Franaa aleyhine bir anlaşma 
yapmaaından korktu. Bu sefer Rus
ya ile bir itilaf aktetti. Hitler Alman
yaaında komüniatler aleyhine yapı
lan imha ameliyeai bu iti kolayla1tır· 
dı. Zaten Almanyanın son zamanlar 
daki politikaaı bu memleketi tek ba
tına hırakb ... 

Görüyorsunuz ya! Bütün mesele, 
AYrUpada en kuvvetli askeri hüku· 
met olan Franaanm doat ve düpnan
lan etrafında dönüyordu .• 

Fransa, Almanyaya kartı Polonya 
ile Ruayayı hatta bir az da küçük iti. 
lafı hazırladı. ltalyaya kartı da Yu· 
goslaryayı tarnye etti. Bu sistem po
litika, harpten e..velki ve harbi do
ğuran politikadan baıka nedir? .. 

Vaktile Ruaya ile Franaa müttefik 
değiller miydi?. ltalya ile Almanya 
araaında ittifak yok muydu? .. 
Şimdi de ayni vaziyet avdet etti. 

Bu vaziyetin avdeti Üzerine bir taraf 
silahlarına bir fiıek ilave etae öteki 
taraf ta bir çivi ile cevap veriyordu. 
Bu yanşan akıbeti gene bir harp ola
bilirdi. lıte hundan korkarak on ıene 
için dört devlet: lngiltere, Franaa, 
ltalya ve Almanya bir miaak akdet
tiler. Bu netice bir nevi mütarekedir
ki; snmimi olduğundan çok ıüphem 
vardır. 

lnaanlar, inaani fikirlerle düşün
mekten daha çok uzaktadırlar •. Al
lah gözlerini doyursun. 

(Türkiye) ismi her yerde 
yazılabilir mi? 

Karileriınizden Fuat Bey bize §U 

&J&ğıya geçirdiğim mektubu gönder
mit: 

Efendim! 
Boğaziçinde (Patabahçe) koyu, 

Yapurlann ölüm döıeği hükmünde 
tutularak buraya aon günlerini ge
çirmek üzere olan bazı vapurlar de
mirlenir. Dün vapurumuz oradan ge
çerken bunlar meyanında bir taneai· 
nin üatünde cayet göze çarpan (Tür· 
kiye) iamini cördüm. 

Vapurun harap hali, boyasının _. 
iti ve kirliliii içinde (Türkiye) keli
mesinin taze ve beyaz rengi beni mü
teesar etti. 

En muhterem yerlere layik olan 
Türkiye i8mini.n olur olmaz her yere 
yazıl.mauna müaaade etmek kimin 
hakkı ve haddidir? Soruyorum." 

Kariimizin bu haklı sözlerine iıti
rak ederim. Biliyorum ki; meseli 
(lıtiklali milli) iami bir kaaap dükka
nına, Cünıhuriyet ünvanı bir meyha
neye konabilir mi? Bunun bir kaide· 
ai olmamalı mı?. Nihayet kelimelerin 
manalarile alem olduklan teY araaın
da bir ufak münaaebet ve küfüv ara· 
mamah mıyız?. 

FELEK 

"Aris,, Varnaya gitti 
Limanımızda mısafır bulunan Yu~ 

naniıtanın Aris mektep gemısı dün 
Varnaya gitmiştir. Aria Varna<l<ln ~-on 
ra Köstence limanını :ziyar~t edc~ek
tir. G~ıni kumandanından tlün bele
diyeye gelen hır telgrafla lstanbulda 
kendilerine karşı göst~rılen aamımi
yet ve misafirperverliğe teşekkür e
dilmİ§ ve bu ltekkürlerinin 3 üncü 
kolordu kumandanlığı ile deniz mek
tebi müdürlüğüne bildirmesine ta"as
ıut edilmesi de rica edilmi~tir. 

--0-

Evkafta maaş veriliyor 
Hademeihayratın hazir'lU maaşlannan 

dünden İtibaren tevziine batlanmıttır. 
Tevziat üç gün devam edecektir. Hade
mei hayratın miktuı 1500 kadar tahmin 
edilmektedir. 

Bunların maaıları Merkezden ve Oa
küdardan verildifi için, Beyoğlundaki 
cami hademeleri de clltn Evkaf müdür
lilğüne gelmişlerdi. Veznede tek bir me• 
mur oldulu için, müthiş bir tehacüm 
vardı. Bu ıebeplen içlerinde pek ihtiyar
ları da bulunan maaı sahipleri sabahtan 
akıama kadar beklemek mecburiyetinde 
kalmıılardır. Acaba bir kaç memur ila
vesile tevziat tesri edilemez mi? 

Memurların temmuz maaılarının da 
çarıamba veya per,embe sUnU verilme
ai muhtemeldir. 

-~-· 

Maarif müdürü geldi 
M"zuniyetin; reçirmek üzere bir mlld· 

det evvel Borsaya giden Maarif müdliril 
Haydar B. dün şebrimiı.e gelmittir. Ha)'· 
dar Beyin daha oıı gün mezuniyeti v:ı.r· 
dır. 
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lSA YAŞAMAMIŞTIR 

lsanın yaşadığını iddia edenlerin hiç, 
hiç bir delili yoktur 

- Ömer Rı;ııa Beye -

Tarihi lai'yı bize ispat etınek mak· 
aadile Ömer Rıza Beyin M. Eiıler'den 
naklettiği delillerin kıymetaialilderini 
anlattık. Bu makalemizde de Üzerin
de durmak imkanı bulunmadığmı bi
len M. Eialer'in ıöylece dokunup &'OÇ· 
tiği eıki müelliflerden bazıları, muh
terem muharririn vesika dediği ıeyler 
arasında yerbulmuş olduğu için, on
ları da cevapsız bırakmak iıtemedik • 

Bu müelliflerden ömer Rıza Bey, 
Tacite'ten sonra İai'dan bahsetmif 
bir müverrihin (?) Pliny' olduğunu 
söy]iyodar. Fakat bu müverrihin ( ?) 
lsa'dan nasıl bahsettiğini bize anlat· 
mak icin tek bir satır dahi nakletmi· 
yerek ·sadece M. Eialer'in "Meaihii&i. 
ve vaftizci isi ... , , adh kitabında do
kuzuncu sayıfadaki Epist, XCVI refe
ransını gösteriyorlar. Bundan, muhte
rem muharririn gerek Pliny'yi gerek
se burada ınevzuubahsetmek istedik· 
]eri yazısını bilmediklerini anladım. 
Zira bu Pliny müverrih değil, edip· 
tir. Mevcut eserleri de mektuplarile, 
imparator Trajan'a yazdığı ınethiye· 
den ibarettir. Ayni ismi taşıyan da
yısından ayırt etmek için İngilizler 
Pliny, the younger lakabile anarlar. 
M. Eislcr'in bu meaeleye dair verdiği 
referansta, "isi meselesi,, adlr kitabı
mızda, battan aşağı aynen naklettiği
miz, Milattan sonra 112 yıllarında İz· 
mitten imparator Trajan'a yazmıı ol
duğu ve tercümelerinde "96., ncı mek .. 
tup diye maruf olan (isi. meselesi: 
sayıfa 7 • 9) methur mektuptur. Pline' 
in bu uzun mektubunda isi ismi bir 
defa bile geçmediği gibi, İsi. ile alaka· 
sı olan hiç bir şey de yoktur. İzmit e
yaletinde bazı kimselerin ilahi lmpa· 
rator ile, imparatorluğun resmi Allah
larına karıı vazifelerini yapmadıklan 
için iatintak ederek bunların hıristi
yan olduklannı, imanlarını, ibadetle..
rini öirenmiı ve imparatordan bunlar 
hakkında talimat istemi§ olan Pline'· 
nin, bizzat hıristiyanlar bilmedikleri, 
söylemedikleri için, "isi.,, ismini kay
detmemesi çok ıayanıdikkattir: Bu 
mektup bize ikinci asrın baılarmda , 
hıriıtiyanların da, Yahudi ve müırik 
serli mezheplerinde olduğu ııibi, ha· 
laskar bir "Mesih Allah,, a ibadet 
etmiı olduklarını öğretiyor. Bu hıris· 
ti yanların ibadetlerine &'elince: Yahu
di ibadetinden başka bir ıey değildir: 
Muayyen günde güneı doğmadan ev· 
ve! toplan•p «Allah Meıih» e ilihi (mez,. 
mur) ıöyliyorlar, Musanın on emrini 
bi.-likte okuyorlaı, sonra dağılıyorlar
mı~. Hırıstiyanların bu Ayinleri, hıria
tiyanlığın bi.niai bir "lıi,. etrafında 
değil, fakat Yahudi - Hıriatiyan ha· 
laskir bir "Mesih Allah,, etrafında 
toplaruruş olduğunu bize açıkça an· 
)atmaktadır. Şu halde Pline'in mek
tubu bize tarihi bir lai.yı değil, iman
da doğmuı ve yafamakta bulunmuı 
bir lsa'ya ıahadet eden en eski vesi
kalardan biri olmak Üzere göıterile
bilir. 

Celaus, Lucien, lai.'yı büyücülük ve 
isyan çıkarmakla itham etmiı olmala· 
rından Ömer Rıza Bey, bunların tari• 
hl isi.ya şahadet ettiklerini çıkarıyor. 
Fakat bu muharrirlerin isi hakkında
ki membalarının lnciller ile, bu kolek
siyon içine resmen kabul edilmemek· 
le beraber, onlar kadar belki de on
lardan daha mühim olan gayrireuni 
indiler olduğunu evvelce anlatmııtık. 
Bu muharrirlerde İnciller haricinde 
kalmış hiç bir orijinal anane yoktur. 
işte bu ananeleri tenkit, bunlarla a. 
lay ederler. Ömer Rıza Beyin isi.ya 
ıahit göstermek istediği Celıua, hıris
tiyanlığın ölülerine aöylediği §U aözle
rile muhterem muharriri ne güzel 
tekzip ~er: «. . . bize hikayeler anla
tıyorsunuz. Fakat bunlan hakikat di
ye aatmaaını bilmiyorıunuz. Size iti
lılz edilen ıeyleri inkar etmek için a
ranızdan bazıları, kendi kendini dö
ven sarhoşlar gibi, İncillerin metinle-

6-
rini üç, dört hatta daha fazla değiştir· 
dini:ı,, (Contra Celsus, il. 26 • 267). 

ikinci asrın ortasında Tryphan da 
Juıten'e ne ııüzel söyler: "Boş bir şey 
takip ettiğiniz ıöyleniyor. Kendi ken· 
dinizden bir ''Mesih,. uydurdunuz,,. 
(Dial., VIll, 4). 

"İsa &'ibi mühim bir ıahsiyet hak· 
kında yığın yığın vesikalar bulunma· 
sı icap ederken, hınstiyan olmıyan mu 
harrirler lai'run isi. aleyhinde bahset
tikleri, bu sözlerde hiriatiyanların di
ni asabiyetlerine dokunduğu için on· 
ları çizip, silip değiıtirdiklerinden,. 

dolayı az bir feY kaldığını aöyliyen 
muhterem muharrir, hemen şunları i
li.ve ederek gene kendisini nakzedi
yor: 11F akat kiliaecilerin Origen, Eu
ıebiuı, Loctaniuı gibi uluları bu yazı
ları iktibas ederek cevaplar verdikle
rinden bunlann yazılarrndan haber· 
dar oluyoruz.,. Bundan maada gene 
muhterem muharrire göre §U sebep· 
]erle de bazı vesikalar daha kalmıı: 
"Müatenaihlerin dalğınlığı, bazı ıan
sürlerin kayıtsızlığı ve her şeyden 
fazla bazı insanların eakiden kalan 
kayıtlara hürmeti yüzünden Hazreti 
isi. hakkında bu kadar vesika (? ! ! ) 
kalmıt ve bunlar onun tarihini iapat 
(? I!) etmiıtir,.. Demek ki: Bir kilise 
uluları bu vesikalan iktibas etmiı ol
duklanndan dolayı, sonra da, müaten
sihlerin, ıanaürlerin sersemliğinden, 
eskiden kalan yazılara bazı hıristiyan
ların hürmet iÖstermesinden - bu 
yazılar, İai.nın aleyhinde olduğuna 
göre ruud hürmet göatermit oldukla
rı anlaıılmaz - dolayı da bize vesika· 
lar kalmıf. O halde muhterem muhar· 
ririn bu yığın yığın veaikalan nerede? 
Muhterem muharririn aöylediklerine 
ııöre bu yığın yığın vesikalann hiç 
değilse, pek az kısmı tah11ip edilmit 
olmak lizmıgelmez mi? Bu da mühim 
bir zarar sayılmaz. Biz bu veıikalar
dan ömer Rıza Beyin iÖsterebildiği 
kadarının hiç bir kıymeti bulunmadı
ğını gösterdik. 

Hakikat ıudur: Bu iddialarda bulu
nan M. Eisler'in ne kadar çürük ve 
ne kadar keyife dayanan metotlarla 
çalıımıt olduğunu ömer Rıza Bey bir 
türlü anlamıyorlar. Yahudi kitapları
nın orta devirde ve daha sonraları hı· 
ristiyan kiliseai makamatı tarafından 
sanaüre uğramıı olmasından, M. Eis
ler, orta devirden evvel, hatta lmpı>.· 
ratorluk hıristiyan olmazdan evvel de 
böyle sanıürlerin çahpnıf olduğunu çı· 
karmak garabetini göstermektedir. 
Müstensihler, ki.tipler yalnız hıristİ· 
yanlardan ibaret olmadığına göre, bu 
sansürün bu gibi neıriyata nasıl mini 
olabildiği hakikaten anlatılır bir şey 
değildir. Gene bu sansür - Hıriıtiyan 
lık aleyhtarlarının hıristiyanlık aley
hinde yazılmı§ metinlerden - §&Yet 
bilmediklerimiz varsa - iıtifade et
mesine nasıl mini olunabilir?. Celıua, 
Tryphon, Porphyre gibi müelliflerden 
bize kadar gelen metinler M. Eisler'in 
iddiasını tekzip etmiyor mu? Gene 
M. Eisler'in iddiaıma göre Yahudi 
müellifi Josephua, lsi.'yı taraftarlarını 
asiler ve büyücüler diye göıterdiği 
halde, - biz M. Eisler'in iddiaauıuı 
kıymetsizliğini göıtermiıtik - bu me 
tinler bize naaıl ielebilmiı? Bunlar 
M. Eisler'in bu iddiasının da kıymet· 
sizliğinin ıahidi de;il midirler? 

Tarihte değil, imanda doğmuı lıi. 
hakkında ikinci asra kadar, hiç bir 
vesika yoktur. incit ananeleri tama· 
mile teıekkül edip yayıldıktan sonra 
ıurada burada, muhtelif tekiller altın
daki akislerinin tarihi hiç bir kıymeti 
bulunmadığını da §İmdiye kadarki 
münakaıalarımızda ki.fi derecede 
göstermit bulunuyoruz. 

Darül/ünun Dinler tarihi 
müderris muavini 
A. Hilmi ôMER 

Milliyet'in edebi romanı: 32 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- A ! Nefise Abla! Hila giyin
memitsin. 

- Bir türlü beceremedim. Seni 
bekliyordum. 

Bir bamaratlıkbr batladı. Bir 
yollu margizet entari; üstüne yaz
lık yeni manto. Yemenilerini çı· 
kardı. Kadıncağız yemenilerini 
kendi yatakodasında çıkarırken bi 
le ublnıyordu. 

- Çıplak sokağa çıkmıtım gibi 
geliyor bana, Benzigül Hanım! 

- Alıtırsın, alıtırsın. 
Örgülü saçlarını zar zor topla

dı, bağladı. Oatüne de mantosunun 
renginde bir krepdötinle sarııı 
yaptı. Atmalı sarı iakarpin, beyaz 
_çoraJ>, manto, sarma haf. • Hepai 
ıyı. 

Ama yıkanmamıt mürekkep ba
lığına benziyen bu ni,adır kınalı 
elleri ne yapmalı. 
Kocasınm ıetirdiği beyaz, tire 

eldiTenJ.-i de takınca .•. 
·- A. ! dlye aynanın önünde gü

lümso:d i. B•ll de tango olntufUm, 
ne yaııayım? Alnımm yazısı böyle 

imiş. 
Petek zaten giyinip kutanmıfb. 

Nuri Efendiağaııı, yan odada biraz 
çakışbnyordu. Böyle yerlere ça
kırkeyif gidilirse daha ki.rlı olur
mu,. Çok para gitınezmit. 

Caddeye çıktılar. 
Önde yeni kasketi ile Nuri Efen 

di. Ortada Petek. Arkada Benzi. 
gül ile Nefise Abla yanyana. 

Elektrikler yanınıf. Sokaklar do 
lu. Gelen İnsanlar, geçen insanlar, 
köşeleri, yaya kaldırımları babala
rının yatakodaları imit gibi kap
lıyan, kiıııseye yol vermek akılları
na gelmiyen insanlar. 

Hiç kimsenin bu üç buçuk kiti· 
lik gardenparti kafilesine baktığı 
yok. 

Ama Nefiae Ablanın içini bir 
avuçdolusu kurt kemiriyor. Sanı
yor ki herkes ona bakıyor ve her· 
kes işini gücünü bırakmıt yemeni
sini çıkardığı, eldiven giydiği için 
kendisini ayıplryor ! 

Eğlenti verilen bahçenin ıtıklı 
kapı;ına geldikleri vakit ayakları 

MlLLIYET SALl 18 TEMMUZ 1933 

lJl HiJ<.A'YE [rJM 
Satılık ev 

Ahmet Efendi evini satmağa karar 
vcnni~ti. Sağdan, soldan talip].,. de 
yok değildi. Fakat Ahmet Efendi müm 
kün olduğu kadar daha pahalıya sat
mak ümidi ile gazetelere şöyle bir ilan 
verdi: 

Sahibi taraFtndan satılık ev 
,,Alb oda, iki salon, mutfak, taraça, 

sahrınç, arkada eıcarı müamireli genit 
bir bahçe. Boğaza nazareti mükemmele
si vardır." 

ilanın altında taliplerin müracaat e
decekleri adres .. 

Mahallede Ahmet Efendnin evini sa 
tılığa çıkardı'ğını zaten herkeı biliyor
du. Bir iki hafta tanınmış, tanınmamış 
bir çok adamlar satılık evi gezdiler. Ni
hayet müzayede günü geldi, çattı. 

O gün taliplerden Numan Efendi, mÜ· 
zayede vaktini beklemek için, evin kar· 
ııaındaki bahçeli .,Safa" lokanta ve mey 
hanesine girdi. Bahçenin bir kenarına 
oturdu. N uınan Efendi. Lokantacı İrfan 
Efendinin tanıdığı müşterilerdendi. 

- Ahmet Efendinin evi için mi haz 
ret? 

- Öyle bir niyetimiz var amma ha· 
kalım •. 

- Şaşılacak ıey hazret, eve üç dört 
talip var .. Doğrusunu söylemek lazımsa 
ev, güze), yeni, havadar. 

- Oraaı öyle. Ahmet Efendinin de 
müzayede nereden aklına geldi anlamı
yorum. Şu evi alaam, bizim damada ve
receğim. Fakat Sabri Efendiılen korku
yorum. 

- Sabri Efendi değil mi hazret? O 
adam ne ele kirli çıkmdır. Bir §eyi de ka 
faaına koydu mu, yapar mı yapar! 

- Bakalrm. 
Numan Efendi caddenin enine boyu. 

na bir daha baktı. Gözleri hep Sabri E· 
fendiyi anyordu. Çünl<ü müzayedede en 
korktuğu adam o idi. Birden suratı bu
ruıtu. Sabri Efendi caddenin ucundan 
ıekün etmif, geliyordu. 

irfan Efendi: 
- Halfi ıizin gibi olmasın amma, ne 

cimri adamdır o, dedi, gelir, oturur, val 
!ahi kahve hile ısmarlamaz. 

- Ismarlamaz amma, mülk edin&
ceğiın diye keaesinin ağzım öyle açar 
ki .. 

Az sonra Sabri Efendi kan ter içinde 
ııeldi. Bahçenin bir köşesine oturdu. Kü 
çük maddi gözlerile etrafına §Öyle bir 
balandı. Numan Efendiyi karıısmda gö 
rünc:e, onun da auratı buruıtu. 

- Merhaba Sabri Efendi, beni bura 
da gördün, hofuna gitmedi galiba .. Bir 
az da dostlara bırak yahu 1 

Sabri Efendi meaeleyi ehemmiyetsiz 
ııibi görüyordu: 

- Canım, ben ıuraya clinlemneğe 
geldim. Sen nasılsın, iyisin ya?. 

- Elhamdülillah .. Ev için gelmediği
ne göre, her halde borada mü'ellef bir 
yemek yemeğe geldin galiba .. 

- Yok canrm, §Öyle bir .kave içip 
ırideceğim. 

- Müzayedeye gelmiyor ıınuıun? 
Sabri Efendi suratını buro§tardu: 
- Galiba evi satmaktan vazgeçmiı· 

ler, dedi. 
Numan Efendi bir kahkaha salıver

di: 

. , . ' . . ~ , S:Ul.4& -~ 
-lıllli-0-Al!'ial 

Müşterisi var! 
Lokantanın tenha bir kötesine 

yerlettik. Her gün ayni masanın 
servisini yapan garson kız, masa
mıza geldi; arkadaşnn: 

- Naaıl, Viyoletta, diye gülüm
sedi, bugün bize yedirecek nele
rin var bakalım? 

Kızcağız beyaz önlüğü içinde 
kaybolan ellerini havaya kaldırdı: 

- Listeyi getireyim! 
Bizim arkadaf, bol çetidi se

venlerden olduğu için listede, her 
gün yediği yemekleri görünce key
fi kaçtı: 

- Ba,ka, diye, sordu, batka 
neler var? 

Garson, baJını eğdi: 
- Listedekiler efendim.. Bat

ka yemeğimiz yok! 
O zaman listeyi tekrar gözücile 

süzmeğe batladı: 
- Patlıcan tavası .• patlıcan be. 

yendi.. patlıcan çöp kebabı.. A
man, kızım .. Bu ne çok patlıcanlı 
yemek .. neredeyse patlıcansız ta
rafından bir su getir diyeceğim! .. 

Garson hanım, müdahaleye mec 
bur oldu; 

- Efendim, size Mercan balığı 
söyliyeyim .. 

- Onun mevsimi değil, geç! 
- Biraz kılıç ızgarası?. 
--Hayır! 

- Biftek.. Kanlı kanlı.. Hotu· 
nuza gitmez mi? 

- Bu sıcakta! .. Allah göster-
mesın .. 

Kız boynunu büktü: 
- · Ba~ka da yemeğimiz yok! 
Gevezeliği tutan arkadaf, gar-

sonun arkasından 
- Kızım, diye seslendi, En iyi. 

si sen kendin tabağın içine gir de 
masamıza gel! 

Kızcağız, kıpkırmızı kesildi; 
fakat hemen kendini toplıyarak 
parmağındaki yüzüğü gösterdi: 

- O yemeğin mütterisi var E
fendim! .. 

M. SALAHADDiN 

LAZARO FRANKO MAHDUMLARI 
Ticarethaneai, Galatadaki mağan· 

tarını İstan.bulda, Sultanhamamında 
(sabık Balcılar) mağazasına naklettik· 
!erini muhterem müşterilerine arzey· 
ler. (5558) 

ZA \'İ - Galata ithal.it Gümrüğünün 
22607 numerolu beyannamesine ait 
ôi2149 numerolu 27-6-933 tarihli mak . 
puz senedini zayi ettim. Yeni-sini çıka 
rltoğm>dan eskisinn hükmü olmadığı· 
nı ilan eylerim. M. Franko (5ö08) 

- Öy] eyse b İz de gidelim, dedi, a- i '""""'""'...,""""""'"""...,""'"""""""""""".....,""'"""" 
ma ben karnımı doyurmadan bir ye
re gitmem. İrfan Efendi, ne yemekle· 
rin var bakalım? 

Sonra Sabri Efendiye döndü: 
- Madem ki müzayedeye gitmiyor 

sun. Yemek ıamarlarsam reddetmez
ain ya .. 

Sabri Efendinin gözleri büyüdü: 
- Sen mi ımıarlıyacaksm? dedi. 
- Elbette. . ben yalnız yemek ye-

mekten hotlanmam. Bir arkadaıı da
davet ederaem ne çıkar? 

Sabri Efendi kulaklarına inanını· 
yordu: 

- Eh, madem ki davet ediyorıun, 
parasını ıen vereceksin, ne diye ıeni 
ıofranda yalnız bırakayım. 

Saatini çıkarıp baktı: 
- Yalnız, dedi, ben saat bir bu· 

çukta kaçtım. Daha yarmı saat vak
tim var. 

Kar§ı karııya oturdular. Numan 
Efendi yemekten evvel iıtah açsın di
ye rakı teklif etti. Sabri Efendi bu 
bolkeseden ihsana §alırdı ama, beda-

dolaşır, gözleri kararır gibi oldu, 
bir takım süslü insanlar durmut 
geleni geçeni b14tan atağı süzü· 
yorlar ve bilet toplıyorlardı. 

Bahçeye girince büsbütün afal
ladı. Bütün oturanlar, her gelenin 
kim olduğunu anlamak istermit 
gibi dik dik bakıyorlardı. 

Benzigüle yavafça söyledi: 
-- Aman yanımdan ayrılma, dü 

ter.eğim. 
Vaktinden biraz önce geldikleri 

için danı yerinin biraz gerisinde 
iyi bir yer bulabildiler. Masanın 
sağma kocası, ortaya kendisi, sola 
Benigül, kartıya da Petek oturdu. 
Garson maaanın örtüsünü yarım 
yamalak düzelttikten sonra sordu. 
Nuri Efendi: 

Kadınlara bakmadan söyledi: 
- iki tite bira. Bir gazoz. 
- Sizin için? 
- Bana da bir ellilik tite rakı. 
~ Bu gece rakı yok efendim. 
- O da neıi? niçin? 
- Bu gece Gardenparti var. A-

ileler gelecek. Onun için. 
- Böyle fey olur mu? Parası İ· 

le değil mi? 
- Öyle ama. Bu eğlenceyi biz 

yapmıyoruz. Bafkaları yapıyor. 
- Kim onlar sanki? 
- Gürbüz Gençler Spor Kulübü. 
- Varsın onlar yapsın. 
- Öyle ama onlar rakı içmiyor. 

va hem rakı, hem yemek kaçırılır ıey 
değildi. 

ilk kadehleri tokuıturdular. Kadeh· 
kr biribirini takip etti. O kadar ki 
er. sonunda Sabri Efendi, yemek ye· 
meden baıını masaya vurdu. Numan 
Efendi lokanta sahibini çağırdı: 

- Bırak uyusun, açılır, dedi. Ben 
müzayedeye ııidiyorum. 

lrran Efendi; tehlikeli bir rakibe 
l<:arıı oynadığı bu oyun karııamda 
Numan Efendiye kartı manalı ve tak
dirkar bir &'Özle baktı: 

- Y amanım ve .. eli.m, dedi, haydi 
iıin uğurlu olsun. 

Numan Efendi çıkıp gitmi9ti. O 11-

rada Sabri Efendi batını kaldırdı, gö
zünü açtı: 

- Gitti mi? dedi, iyi iyi •. Ben 
Ahınet Efendi ile ev itini daha bu sa
bah hallettim. Oç bin b"§ yüze aldım. 
Ama fU Numan denilen aözde akıllı 
herifin, bana rakı ve yemek ısmarla· 
mak niyeti varnuf. Davetini ne diye 
reddedeyim? .. 

larmıf. 
Garsonun iti çoktu. Gözleri 

dört bir yana dönüyordu. Sabırsız 
landı. 

- Öyleyse bana da bira. 
Nuri Efendi mırıldanmağa bat

ladı: 
- Hem gürbüz, hem genç .. Son

ra da rakryı yasak etınitler. Softa
lar gününde idi o rakı ıaaağı ! 
Şimdi inkılap var. Herkes istedi
ğini yer, istediğini içer, istediği 
ni giyer . Kim ne karıtır. 

Sonra büyük bir ,eytanlık be
cermif gibi kadınlara mırıldandı: 

- Hele biralar gelsin. Ben dı
tarıya çıkar cebime bir yüzlük ti· 
te sokar gelirim. 

Benzigül yavatça karıttı: 
- Rakı olmazsa eğlence olmaz 

mı Nuri Efendi! 
- itte bak! Olur mu olmaz mı 

gör! Herkesin suratı bir karıt a
sık. Rakı olmayınca bir teY olmaz. 

Söz anlatamıyacağını sezen 
Benzigül sustu. 

Küçük Petek kendinden geç
mitti. 

Kılıçlardaki o ağa düğünü bile 
bu kadar kalabalık, süslü, ıtıklı 
değildi. Gardiyan Bahri (Garden
parti) de kim oluyordu ki bu ka
dar patırdılı bir eğlenti yapabili
yordu. Renkli ampullerin saçtığı 
ıfıklara kamaJık gözlerle bakıyor-

"' 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine aigorta muamelesi icra eyle~l 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havid' 

Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hanında 
Acentas1 bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

__ &&b· Tel: Beyoğlu : 4887 4029 • 

.. ·~: .. ~ 9; Büyük Bir Müjde 
Pek yakında 

Taksim Bahçesinde 
Yeni ejileucelerile 

TROPICAL EXPRES 
Revli heyeti - (5540) 

Haydarpaşa Emrazı istiliiye 
Hastanesi Baştabipliğindeoı 

Hastanemiz için 120 ton Kriple Maden kömütİİ1 60 ton yerli kok kömürü ve 4000 kilo meşe kömürü ye 
çeki meşe odunu olbaptaki şa ı·tnamesi mücibince ayrı ~ ~ 
münakasa suretile mubaaya edilecektir. Münakasa 17 Af ~ 
tos 933 pazartesi günü saat 1 4 te Galatada Kara Mustafll t 

şa sokağında İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye merkeziııJ 
Komisyonda yapılacağından taliplerin şartnamelerini ~ 
mek üzere hastane idaresine veya mezkiir Merkez Lef" 
.l\'lemurluğuna müracaatları. (3365) 

,,_R_A_DY._o_I 1 
Aakerl tebligat J 

329 doğumlulara Bugünkü proğram 
lSTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca ders (llerlemit olanlara). 
19 Sa.s (Cennet Hantnı). 
19.JO S.. (Necmiye Hanım) 
20 Saz (NihAI T e•flk Hanım) 
20,30 Eftalya H. Sadi B. •• arbdaıla,.. 
21,30 Gramofon. \. 
22 Ajana, Borsa haberi, ıaat aran. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. _ ~ :<. 
18, : Salon orkeall'aaı Beetho•en Ouvertü 
re Emanet Puccini. ranıaiıie Mııd.ar, Buter 
Fly Ballerou danı• Boınaku• Blon March• 
Hand İn Hand 
18,45 : A1aturka ıas. 
20,15 : Ajana baberleri 

VARŞOVA 1411 m. 
17: Halk konıeri. 18,20: Mandolin or'kea

traıı. 19,35: Viyo)onıel konıeri. 21: Tenor 
mueanni Dycaı'in iıtirakil• konıer. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
21,20: Stüdyodan iki. opera temıili. 1) 

Adam'ın ''Nürnber"li Bebek'" 2) Mozarbn 
"Tiyatro direktörü'" operaları. 

ViYANA, 5'18 m. 
21,30~ Orkeıtra konıer.i. 23: PJi.k. 
MlLANO · TORlNO • FLORANSA 
21: Haberler. • Plik. 21 15: Tiyatro, mi· 

teakiben konser. Romadan naklen opera 
temsili, 

O•manlı banka•• 
iL AN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenica· 
mi ve Beyoğlu devairi, İDİ MİLLi 
münasebetile temmuzun 23 üncü pazar 
günü kı1palı bulunacaktır. (4532) 
~~ ~~~--~-~~~~~ 

DAROŞŞAFAKAYA TALEBE 
ALINIYOR 

( 1) Darüffafakaya girmek is
teyen talebenin anasız babasız, ya 
but yalnız babasız olması ve ilk 
mekteplerin ancak 4 üncü sınıfma 
geçmit bulunması tartbr. (2) ka
yıt müddeti ıs Temmuzdan ıs A
ğustosa kadar devam eder. (3) 
kaydolunmak ve müsabaka imti
hanlarına girmek için Nufus cüz
danı, son mektep karnesi, tasdikli 
mektep vesikası, sıhhat raporu, 
bir vesika fotoğrafı getirmelidir
ler. (3394) 

du. Cazbandın viyolonseli pek ta
tımına gitti. Köydeki Hasan ap
talın kemanından belki yüz defa 
daha büyüktü. O davulcu da yüzü
nü ne diye karaya boyamıftı. Yok
sa bir güldürücü oyun mu çıkara
caktı. O güne kadar zenci görmi
yen Petek Afrikalı davulcuya u
zun uzun baktı. 

Süslü hanımlar; süslü, kurumlu 
beyler dizi dizi geliyorlardı. 

Birdenbire kırrrk ! diye ince bir 
kahkahayı küçük avuçları ile ka
padı. Analığı sordu: 

- Ne var kız? 

Söyliyemedi. Yalnız kartıların
dan geçen bir genç hanımla ya. 
omdaki genç erkeği gözlerile gös
terdi. Erkek hanımdan daha süslü 
idi.Petek süsüne gülmemifti.Şakak 
!arından kulaklarının küpeliğine 
doğru ve daha &f&ğı sarkan bir 
parmak büyümüt sakalları vardı. 
Böyle sakal olur mu hiç? Vay be 
nim köse sakalım lafı bundan mı 
çıktı ki. Hadi diyelim olsun. Ber
bere gider kestirir. Böyle yere bir 
parmak yandan sakalla gelinir mi? 
Köylüler bile her cuma trat olur
lar da odaya öyle toplanırlar. Sağ 
yanındaki beyaz örtülü hasır is
kemleli masaya iki beyle iki hanım 
oturdular. Dördü de tık mı ,ık. 
Belliki dördü de büyük yerden. 1-

Beıiktaş askerlik şubesinden : 
doğumlularm son yoklamalarıl" 
Temmuz 933 perşembe günü b3 
cak ve 16 Ağustos 933 çarşaınl>' 
mr bitecektir. İşbu doğuml~ıi' t 

bunlarla muameleye tabi olanıaı;, 
ğıda yazılı günlerde şubeye ge · I 
ve gelmiyenler hakkında kanUJll 
mele tatbik olunacağı ilin otunııl· 

27 temmuz 933 ıperşembe Betıel< 
ruçeşme, 30 temmuz 933 pazar ot' ~ 
1 ağuııtos 933 sah Amavutköy, 3 1 

tos 933 perşembe Atik Sinan P~ 
tan İbrahim ağa Ekmekçi başa ~ 
5 ağustos 933 cumartesi AbbaS 
hannuma, 7 ağustos 933 pazar..,
ditsinan paşa Dikili Taş Vişne. 
9 ağustos 933 çarşamba Türk J.Jl. 
ağustos 933 cumartesi Şenlik dr! 
ağustos 933 pazartesi Muradiy<:. 
vikiye. 16 ağustos 933 çarşaınb' 
yenenin hitamı. 

~----------~-
) 

Jllilliy~'i: 
Aıno wndai~li L ı Y ~ 

ABONE ÜCRETLE~ 
Ttırı.iyo öoDa Ho..U~ 

LK. ı..,, 
3 •Jlılı 4 - • 
• • 7 ııo ı• / 

u • 1'- .. ;; 

- ıl' c.Jen ••rak swi • ..u • .._ J'ıı!.
aecea uü.ılaalar 10 kuratı.r- r;,..r· ( 
.. tbaaya ait iti... idıa mGdirit.ı;, 
racaat edilir. Caaetemiıı: ilbla,._. 
li,-etia.i kalnıl •tmn. ,,,,,,,,,(. 

BUGONKU HAV· 
":" eıilköy a.alr:..-f rasat merlf.1 

•erilen it.here •&re buaiin h••• •" ,J 
lu. olacak Y• rilzsir müteh.a••İI oJ
ıecek:tir. tfl. 

17-7-933 tarihinde ha•a ta.z1iki f) 
limetre en fazla aıcak!ılıı: 27 en •~.J 
r~ce kardedi.lmi:tir. ~ 

1
. 1 

ki hanımla açık renk elbise 1 f 
yavat konufuyorlar ve pek .,, 
batlı oturuyorlardı. Ama kO{I 
biseli, parlak saçlı bey s$1'' ı 
galiba. Bahçede kendisindel'.,1 
ka kimse yokmut gibi konllf" 
du: 

- Enayi bozuntuları! 1'~ 
girerken bilet sormağı uıı~k f 
Hot, sorsalar da kim alacP; 
marta.va!, iki li.f olur bitet• f 
lara f~til olup gelmeli. Beııiıl' 

O söylerken hanımlar "11'~ 
zı kesiliyorlar ve öbür bef 
bakıyordu. Beriki biteviye 
niyordu: /. 

- Garson •aptalı da r 
kaldı? (Islık çalarak) yo1' Şl' 
yok para yoook! Tralala! .J 

ya hof beyabu! Yuuuh! sıw 
garsoncu Efendi! /. 

Bir beyaz önlüklü adaJll J' 
- Beyim! Bu masa tıı 

tur. 
- Kime tutulmut? 

madama mı? I 
- Şey efendim, bani, jılı 

leri kapanmıttı da. 
- Bana uulan ! Viz gefit•i ı 
Hanımlardan biri elinde~, 

tanın ucu ile bu beyin diı'sıf' 
kunup biraz ağır konu~ııı:ı 
sıldadı. 

(Arlı•'' 



Yol, Otomobil 
•Aiı .. · ·ı b 

ve 
t ., __ :_ 1 e İrlilde otomobille seyya-

.,_, """""te olan t • uh · · •''O•yö • •·••·• gaz• eaı m amrı 
ı.ıııı;1ti;:"" bır kaç gün evvel şebrimize 
lluı1lli İ. Fransa, ltalya, Yugoolavya, 
~Öıyö 1 

"" tarikile Edirneye varan 
eı.ı, ·;;;::• ~radan fena yollan ti.kip e-
1~.uıkulatla Lüleburgaza kadar 
tir. '! ve buradan ileri geçememiı· 

1 ~Öıyö ltıy • .. .. ıeyyahatini ıu suretle an· 'i .... 
llıiı~11~ Yollar geçilmez bir hale gel
ı. lat.,,~ rdağına gidip 'oradan vapur· 
~dık ııla eelmek mecburiyetinde 1 . 
ı. 'laııbuıu d" . ..,,k b 1 ' unyanın en güzel ıehri o-
p~Ya 0:-~ıık. Ne yazık ki bu şehri Avru 
"''Pttiı!,1Yan kara yolu ıehrin güzelliği 

1!11 fenadır." 
d, ""1.~lırkları iki gün evvelki gazeteler-
~ ıı . 

lıir tıııleketi · · ·· • el p · ı · ~ "'•ıet . ~ ~ormege ~ en arıs ı 
"-1'\leıirk •cı~n Türk meolektıql;ırile 
t.ııb11 ı •n soylediği bu sözler bize lo
Ya 1,ıı.;;;; Edirne yolunun fenalığım ve
Ytıı; Oh ııl ~ehrinin biricik güzelliğini 

ı 1!11 ai;.jt~ek değildir. 1 ""k•adını.,, burada tekrarlamaktaki 
:l,,ı h;, ....,•kz, Turizm ve yol mevzuumuz
lıı•k~, ayeseye imkan hazırlayabil

l'ilh~kik 
ı J;"' har;t a, Avrupa kıt'asındaki yolla
. .'Yıııetı;t•~ ~etkik edildikte, beynelmilel 

~17 .,, tının, vaziyeti coğrafiye itiba
,f t d!'Deyi 'ı'••ının bizde olduğu görülür. 
~ ulı '-36 ki •tanbula bağlıyan bu yolun 

d llaıka.n lonıetreyi geçmiyor. 
t aha uı kom•ularımızda bu yollar çok 

~:t,.; ydur: Bule-aristanda 937 kilo
.""Dany ~'!'o&lavyada 793 kilometre; 

1-I.ı ..,: ~e. Yunanistand&kiler de öyle. 
~ !•len 1'. • ıken, kara tarik.ile ıehrİmİ· 
rı loıııetre:ieyyabların hepisinin bu 236 
nı ll'Öri; en sikayet etmekte oldukla
lond r0'1ız. 

ti~.ı~:t'. k-Ikan ve şeh!'i~iz~~ bi~en 
ı 'Js k' ht" yolun, erazımız uzen:'l:

ıloınctrehk kısmını, acaba Av-

Santrif ü j kuvvetler 
1) .. 

~'tl,~neo:ıeçle; de, Santrifüj kuv
tıııa. n, lllakinelerin yol iatikra
biliı, :YYPtığı tesirleri her aı:1atör 

I lİlecek atışlarda, arabaları devire· 
· ı, k· ktyı:netler alan bu kuvve· 

~tfı b' il., ır çok tedbirler alını:r. 
• 81tıio:ı· d 

1 
~ıtQ(i • • ız e, beynelmilel Avus 
1ki tıı.vıaınde kinfiye kotan 
lııeltteodt~sikletin viraj alışı örül 

.... it, 

rupa yollan ayarında yaptırmak büyük 
bir külfet midir?! Acaba böyle bir kül
fetin ihtlyan yerine masruf olmaz mı? 

Bu suallerin miftahları, hiç ıüphe yok 
ki, İstanbul kelimesinde düiümlenir. 

Tabiat l'Üzelliği itibarile bir eşine da
ha raslanaıruyan lotanbul, ıarki Akde
nizin en tabii bir seyyah tehridir. An· 
cak bu güzel tehrin iki derdi var. Biri 
hariçle olan bağlllntılarmın kifayebizli
ii; diğeri dahili yol tebekesinin İptidai
lifidir. 

Seyyahat acentelerini, alakadar esnaf 
cemiyetlerini tahrik ederek; propagan· 
da tctkilAtını takviye ederek; 236 kilo
metrelik garp yolunu asfalta çevirerek 
dertlerin birisini bertaraf etmek müm- 1 
kündür. ı 

Diğerine gelince: ikinci dert devasız 
l'ibi gö:Wkür. 

Dahili yol sebekesindeki bozukluk, 
binbir gece masallarımlaki cennetlere be
del olan lstanbulun en büyük noksanı
dır. 

Bu noktanın tabii güzelliğe yapbğı 
cölge, akfam karanlığından daha kesif. 
tir. 

Biri Florya' dan batla yarak Rumeli Ka 
vağına; diğeri Anadolu Kavağından baş
lıyarak Pendiğe uzanacak asfalt yapılı 
iki sahil yolu, hiç ıüphe yok ki, Boğa
zın hulyavi güzelliğini, /Mbrmaranrn ı~ 
mehtapta doyum olmıyan manzarasını Jj 
kıymetlendirir. 

O zaman Berlinden veya Londradan 
kalkarak otomobille buraya gelen sey
kah, lstanbulu görmek için Beyazıt ku
lesinin tepesine cdcmak veya uzun fa-
11lalarla kalkan şiriı:et vapurlannı bekle
mek mecburiyetinde kalmaz. 

Tasavvur ettiğimiz lstanbulla hugün· 
kü arasında ne kadarlık bir hattı fasd ol
duğunu bilmeyiz. Yalnız İstanbul Bele
diyesinin yeni kabul ettiiiini haber aldı
ğımız ufalt yol siyaseti sayesinde, hiç 
olmazsa doğru dürüst Şişliden Büyük. 
dereye gidilebileceğini ümit etmek iste
riz. N. D. 

MiLLiYET SALI 18 TEMMUZ 193.~ 

,-., 75 tasarruf 

Xai haııc1 borular 

Yai basrcı tulumba 

Ağı:r yağ motörleri, benzin ye
rine yağ kalan motörlerdir. Bu 
yağların bir kısmı petrolun 150 
derecenin fevkindeki taktirlerin 
den istihsal edilir. 

Büyük yükleri tafımağa mah 
sus kamyonlarda istimal edilme
ğe baflanan bu motörler, benzin 
motörlerinden afağı kalmad:ktan 
b~ka sarfiyatları da azdır. 

Ağır yağ 

Motörleri 
Taammüm 
Ediyor 

---
Motörün •ilindir 

maktaı 

Afır t•İ motörü 

Bu motörlerin kamyonetlerde 
tatbik edilenleri, tıpkı benzin mo
törleri gibi dört zaman üzerine 
çalışmaktadırlar. 

Çalıtma zamanlarında görülen 
itler şunlardır: 

1 inci zaman - Kabul. - Pis
ton, silindir içine temiz hava emer. 

2 inci. Zaman Kompres-
yon. - Piston silindir ıçı-

l evfik Rüştü Bey geldi. Bugün Ankara ya gidiyor Misakta siyasi 
Kayıtlar var mı? ·1 

: •lı.il Q (l~aıı 1 inci sahifede) 
•Ut ıı.,. ey .bundan oonra Riyl'aeticüm 
• •lı.e.ı•tunıı katibi Hikmet, Hariciye 
k• Y,v 

1 tıınuın; katibi Numan Rifat 
.:•, 11\';t~evdet beylerle birlikte, An 
1 •,~....._ 0~ıle doğruca Dolmabahçe 
•tı•riıı gıtıni,, Reisicümhur Haz-

1 't°"fik ~-~İınatlarını arzetmittir. 
ı• "-ııı., Uştü Bey bu aktamki tren

~ ~lı.t• fi t~Ya gidecektir. Kendisile bir 
ti:lilı, ;;,~iye hususi kalem müdürü 

" ır Bey de lstanbula gelmit· 

. .\'t~İtıqdq neşredilen tebliğ 
~~)•._\',~'. 17. A. A. - Türkiye Hari
ıq dun lalı 1 Dr. Tevfik Rüştü Beycfen
'4:'' '•lti~h geldi ve Yumın Hariciye 
ı>, \ıtlıtd 1 M. Pezmazoğlu tarafından 
it ";ı;ı,0!11'ev.fik Rüştü Beyefendi M. 
ı;,j')•ft~i 11 Şere_fine Kifisyada ~ir öğ-

'l'<4ri1 il vernı.ış __ olan başvekıl M. 
)ot ''filt • __ goruştu. 
~ .. it. :uşt_ü Bey sa.at 14 te deniz 

diı <ı!~lıat \Jrki_yeye hareket etti. 
•"'~tir : netıettinde şu tebliğ ncşre-

~hı~~r günü Kifisya'da fevkalade 
tı/ llarl ~ane bir hava içinde Tür
)~ •t ha c~Y.e Vekili ile Yunan başve
hl\i 1~ ll\~1~1Ye nazır vekili aralarında 
tı ııı, hıe "'katta beynelmilel siyasi u 
dt~ha hile leler olduğu gibi Balkanla-

" ~~•1ııst bir şekilde alakadar e· 
~ ~ı~lıate •r de görüşülmüştür. 
"'•~hallı v her iki devletin siyasetleri
~ti\t n<la ~•re~ görüş ve direktifler hu 
l~k '.'llıtğ ttı bır uygunluk olduğunu 
'•k; 1ki ttı' Yardun etmiştir. Bu U)'t:Un 
h~, boıtıa.°nıl.,keti birkştiren -dost ve 
lı.ın "rıu te ~~ Yeni ve mes'ut bir teza
•laıı d°"l•~ı ''."der. Her iki taraf, Bal
k; ti 'le~rı. araaında halledilmemiş 
lııtk ~ti rıı··erı halletmek ve aralarında 
ltrin •çın il~•;ıa"Cbetleri inkişaf ettir
tı.r <it dtv 1 devletin müşterek mesai-

'l'~lııti!le::.ı etmeleri lüzumunu iz
'•kiı '0ite ı-ı: ": • 
ıuırıı' •e ha ~r.ıcıye Vekili, Yunan baş 
!'t k •o fir.;ıcıye nazır vekili i!.e gö-
4(jk~aıı.., ile ~ını. _kazandığından dolayi 
~tay"''tini;ırıdıgıni söylemiş ve türk 

•t ~· 11\UıtıkJ:'ıınan nazırlarının An· 
ıı-~; ~"da ıı_n olduğu kadar çabuk 
\1 eı .•••ıı•un~'Yaret etmeleri hususun-

"il 8 , tekrarlamı§tır. 
• ın y 

.\..,, ._ancın gazetecilerine 
\;ıd.' l~A. ueycınatı 

'liır • 17 J\ A l' Q~•toı.: · · • - Atina ajansı 
••ı·lt ~•le 
...._ 

1 ~Utt~e B Verdiği bir mülalı:atta-
:::••~ı ~•!Vekiı ~ Şunları. eöylcmiştir: 
•- ııı, U •le gö .. · Çalclarıo ve M. Pas
"'" p..._ •cai~ ru§lerimizi karşıla§tır
~t kQ:lr. ltıettın olan bu yeni ziyaretim
ııı!lıla~ttrini ~~um. Münasebctlerimi
l •iter ••ı İç' ren nokta, sulhun sağ 
~ 01a;n tııilıı 'nın beraber çalışan iki 
"t • aı, t evcud' · . k "• 0 atıın ıyetının karşılık-
h,, ıı di lekinın ':ası~ır. Bu ne birinin 
in~~r~eı devı'otT.~; sulh gayesi!~ çalı-

1 ç :"'kf ~nrna, e dostane munase-
.:n<n ~l'Qı.,•iıı ına ~· bu dostluğu 

1 

1 

1 

· huııı Cletıııt<n,, e manı teşkil etmez. 
11 ••lJ.ı.,ı. ~...ıa kıaho~ değiliz 

f'tn ıuJh yoltı•1 ~.tki is~ 1 

teklerine cevap vermek iateyoruz." 
Karadeniz misakı 

Karadeniz misakı hakkında sorulan 
bir sillle cevaben Türkiye Hariciye 
Vekili bu misakın Karadeniz devleti.e
ri için Briand . Kellog misakının sadık 
J;ir tefsiri olduğunu ve - Mutaarrız 
dcvltt - tarifini, silahları bırakma 
kon!c:onsında M Politis'in ya,ptığı tef
sire uygun olarak tatbik ettiğini söyle
miştir . 

Balkan misakı 
M. Muşanof'un son beyanatı hakkın 

daki siia!e de Tevfik Rüştü Bey de
miştir ki : 

- c Türkiye ile Bulgaristan müna
sebatı çok sıkıdır. Türkiye Balkan mi
sakının yapılmasına yardım etmekle 
kendini bahtiyar addede<:<:ktir. Şu şart 
la ki, Türkiye ile Yunani11tan misaln 
dahil olacaklardır, zira hu iki devlet 
hiçbir zaman ayrı değil, dalına beraber 
yürüyeceklerdir." 

Tevfik m;~tü Bey, her türlü Balkan 
an!.aşmasının sulhun sağlamlaşması ve 
devletler ara•ında bir uzlaşma gayesi
ne ma~uf olması, hiçbir vakit bir üçün· 
cüye karşı cephe teşkili maksadile Yi!i>ıl 
maması 1Uzumunu kaydetmiştir. Rir 
bajka süalc <:evap olarak ta Türkiye 
Hariciye Vekili- «sene içinde, demiş 
tir, muhtelit mübadele işleri bitirilin
ce mübadillerin acyahatleri için mua
:nele daha riyade basitleştirilecektir. 

Yunan başvekilinin beyanatı 
ATİNA, ı;. A. A. - Gazetecil~re 

verdiği beyanatta başvekil M Çaldaris 
şunları söyledi 

« Tevfik Rüştü Bey ile yapılan dün 
kü mülakat, tam bir dostluk ve kaqı· 
lıklı bir samimiyet havası içinde olmuş 
tur. 

·retkik ettiğimiz bütün meselelerde 
direktifler hususunda tam bir ahenk 
oldui:u görüldü. 

İki hükUmetin mümessilleri arasın· 
da muntaza~nen temas oluşu harici Sİ· 
yasetlerinin bütün tezahürlerinde gö
rül ;n teşriki mesaiyi daha sıkı bir şek
le koymakta ve sağlamlaştırmaktadır. 
Bu teşriki mesai o kadar aıkıdır ki, 
Lon<lrada ve Cenevrede birçok kereler 
Yunan hariciye nazırının Türkiyeyi 
ve Türkiye Hariciye Vekilinin de Yu 
nanistanı ayni meacle.!.erde ayni görü§" 
le temsil ettikleri olmuştur . 

M. Çaldaria'in Ankara seyahati 
AT!NA. 17 .- Tevfik Rüştü Bey, 

İtalya ,·apurile İstanbula hareket et
ınezden cv\'el milli iktisat nazırı Bae
macıoğlunun köıkünde verilen ziyafet
te hazır bulunmuş ve batvekil M. Çal
darisle iki memleketi alil.kadar eden 
bütün meseleler görüşlilmüş, iki devlet 
adamın fikirlerinde tam bir mutabakat 
&iirülmüştür. 

Bu mül2kat esnasında Tevfik Rüştü 
Bey, Ytınan başvekilinin bir an evveı 
Ankarayi ziy~ret etmesi temennisinde 
l;ulunmuştur. 

M. Çaldarisin Ankarayı ziyaretinde 
yeni bir Türk· Yunan misakı imzalana 
<:aktır. 

Tevfik Rüştü Beyi Yunan ta.cirlerin
den mürekkep bir heyet eefarethanede 
ziyaret ed~rek Yunan ti<:aret §lemi na 

1 
ıruna J..cndisini seltrnlamıştır. Tevfik 
Rü~tü Bey, ~l'ürkiyenin iki memleket a 
rasınd:t ticarl münasebatın inkişafınt 
pek ziyade arzu ettiğini söylemiştir. 

Müteakiben Türkiye Hariciye Veki 
li Yunan g•zetecilerini kabul etmiş-
tir . 
Atina mülakatlarının ehemmiyeti 

ATINA, 17. A.A.- Atina Ajansın
dan : 

Bütün gazeteler dün Atinada Türki 
ye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beye 
fendi ile Yunan hariciye nazırı vekili 
arasrndıa vukubulan mülakatın çok hü 
yük bir ehemmiyeti olduğunu kaydet
mektedir. Bu gazeteler, Türkiye ve Yu 
nan nazırları arasındaki bu görüşmele· 
rin Balkanlarda sulhu kuvvetlendir
mek için bir fırsat ve vesile teşkil et
tiğini de yazmaktadır. 

Hükfunet taraftarı Proia gazetesi di· 
yor ki : 

cT<ıvfik Rüştü Bey, Ankaraya döner 
ken Türk-Yunan dostluğunun sağlam
lığına ait yeni bir delil ve teminatı da 
biriikte götürüyor. " 

l ki millet dost kcıldıkçq 
ATİNA, 17. A. A. - Atina Ajansı 

bitdiriyor : 
Tfrrkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüş

tü Beyefendi, dün Atina'ya uğradığı sı 
rada Elinikon Mellin Travlos gazetesi 
nin bir muhabirine şu beyanatta bulun 
muştur : 

" Türk • Yunan dostluğu büyük dev 
let1erden birjnin Türkiye ve Yunanis· 
tan'a karşı göstereceği dostluk derece
sinde değerlidir. 

Biribirine bağlı olan memleketlerimi
zin çok mühim ve yüksek bir kuvvet 
teşkil ettiğini iddia etmekle mübalağa
lı bir söz söylemiş olmam. 

Memleketlerimiz arasındaki dostlu
ğun fariki vasfı sulhu kuvvetlendirme 
ğe müteveccih yolda milletlerimizin 
milli mevcudiyetlerinin tanııunası e· 
sasına müstenit olmasıdır Bu hal hü
kilmetlerimizi yine sulh uğrunda çalış
makta olan diğer devletlerin dostça mü 
na11ebetlerini kuvvetlendirmekten alı
koyamaz. 
• Türk ve Y:wıan mili.etleri asırlar
danberi süren tarihlerinin seyri esna· 
sında bazen sulh, bazen de haııp halin 
de ya!"ntıtlardır. Size temin edebili
~im ki millet!.erimiz eulh halinde yaşa 
dıkları zamanlarda harikalar başarmıı· 
!ardır. Bi•birlcrile Jıaıuı .ettikleri vakit· 
lerde ise her iki milleti de müteessir 
eden felaketlere vücut vermişlerdir. 
Bereket versin ki, bugünkü dostlukla
rı, her iki tarafça da milli mahiyette 
olduğu için, çözülmez ve bozulmaz 
bir haldedir. 

Türk ve Yunan -devletlerinin, birbi 
rine bağlı olunı:a, şarkta ve Balkanlar 
da sulha genit ve müessir bir surette 
hizmet ve yardım eden çok kuvvetli 
bir teşkilAt mahiyetini aldıkları mü
balağasızca iddia olunabilir. 

Yunanistan bir Balkan memleketi
dir, fakat bilhassa bir Akdeniz devle
tidir. Çok samimi olan Türk • Yunan 
dostluğunun en iyi tarafı gerek Balkan . 

(Ba~t 1 inci sahifede\ 
cut dostane münasebetler, aulhün men 
faa.ti ve Avrupanın yeniden imarı hu .. 
susunda 4 devlet araarnda Roma miıa 
kının meydana getirdiği yeni bir teı· 
riki mesai havası içinde teki.mül et .. 
mek üzere yeniden bir vesile bulacak 
br. 

Fransız. gazeteleri ne diyor?. 
PARIS, 17 (A.A.) - Matin gaze

tesi, dörtler miaakının hazırlanmasın 
daki yardımından dolayı M. Musaoli
ninin Franıız batvekiline gönderdiii 
telgrafı mevzuu bahsederek diyor ki: 

• M. Musaolini Fransız baıvekilini 
tebrik ederken miaakm akdi keyfiye
tinin neticesi olarak Franıız - İtal
yan münasebatında husule gelen sa· 
!aha ve iki memleket araamda daha 
umumi ve ıümullü ikinci bir tqriki 
mesai imki.nına açıktan açığa telmih 
etmektedir. 

Matin gazetesi ili.ve ediyor: 
"Bununla beraber bu sözleri İtal

yanın misak haricinde Fransa ile ıi
; asi mahiyette doğrudan doğruya bir 
itilaf akdetmek ôotemekte olduğu 
r. anasını çıkarmak doğru değildir. 

Bir tekzip 
ROMA, 17 (A.A.) - lstefani A· 

jansı bildiriyor: Pariste intitar eden 
lntranaigent gazetesi bir haber neı· 
retmİ§tir: Dörtler misakının akti mü .. 
naoebetile ortaya atılan bu habere gö 
re ltalyan hükümeti aiyasi mahiyette 
bir takun ıeraiti kabule amade oldu· 
ğunu beyan etmİ§ imi§. Bu haber ta
mamen sahtedir ve aslı esaaı yoktur. 

Yeni n••rlyat 

Havacılık ve spor 
Her ..ayısında bize bir yenilik, bir 

değişiklik gösteren Havacılık ve Sıpor 
mecmuasmm (99) uncusu daha tekem
mül etınİ§ bir olgunlukla çıkmıştır. 

lar cihetinde elde edilmiş Türkiyenin 
kuvvetli bir dostluk bağile merbut bu 
lunduğu Fransa ve İtalya gibi iki bü
yük devletle teessüs etmiş dostlukları 

hariç bırakıfılınası ve bu dostlukların 
vücüdüne mani olmamasıdır. İki dev
!etin birbirinden hiçbir veçhile ayrıl
mamazlığı bu dostluğumuza gittikçe 
daha samimi ve daha sürekli bir mahi 
yet vermektedir. 

Bu dostluk inkişaf etmeli ve her 
türlü intizarın fevkinde kuvvetli bir 
surette devam eykmelidir. 

Türk-Yunan dostluğunun ne kadar 
değerli olduğunu çok sevgili Yunan 
milletine elinizden geldiği kadar teyit 
ediniz''• 

Numan 8. geldi 
Hariciye Katibi umumi Numan B. 

Ankaradan gelmiştir. Tevfik Rü~tü B. 
le birlikte Aııkaray;; dönee<:ktir. 

-
-

ilk hareketi benzin motörler.i kadar kolay 

Supap itece1deri 

Vitea •• fren tertibab 

Yai filtresi 
•D pompası 

diı:t.amo 

ne emdiği temiz havayı sı
kıttırır. Bu suretle hacmi 
küçülen havanın keyfiyeti 35 ki
loğramr, sübuneti 600 dereceyi bu
lur. 

Busırada, içinde tazyikli hava 
bulunan silindire, 250 kiloğram

lık bir tazyikle yağ sıkrlır. Bu yağ 
sıcak hava ile temas eder etmez 

1 Montlhery' de 
17 nci kadın 
Şampiyonalığı 

- Resmimiz, Montlhery de 
yaprlan 17 inci otomobil 
şampiyonalığını göstermekte. 301 
tipindeki seri arabalardan yirmi 
tane Peugeot ile yapılan bu mü 

sabakada Matmazel Hustinx tam· 
pıyon olmuştur. 

Yol 'artlarmın ağırlığına rağ

men bu müsabakada temin edilen 
vasati sürat, saatte, 78 kilometre
yi bulmuttur. 

yanmağa bqlar. 
3 üncü zaman. - lttiıa. - Si

lindir içinde yanan yağ oradaki 
havayı ittisa ettirdiğinden piıton 

inm~ğe ba,Iar. 
4 üncü zaman. - Huruç - Pis

ton yukarı çıkar silindir içinde 
yanmıt olan gazları huruç borusun 
dan dı,arı atar. 

MEMLEKETm~ 
Kaçırılan kız 

lzmirde yüz yirmi kürt 
birbirine girdi 

IZMlR - Fevzipaıa bulvannda keres 
te ve demir deposu sahibi Mecit aianın 
Albn naırunda genç ve oldukça güzel bir 
knı vll!'dır. Kız Nazım ile oeviımek.tedir. 
Fakat yine Kürtlerden Turbaba namile 
maruf bir Kürt bu kızı kendi kardeıine 
almak istemekte ve Mecit ağa üzerinde 
claima miienir olmağa çalıımaktadır. 

Biri.birlerini çok aeven iki genç bu teb
liCı:eyi oezmİt olacaklar ki baıbıqa vere
rek katmağı ve bir ..,..;vaki ile evlen
meği temin etmeği kararlıqtınnıılardır. 

Çartamba !'iinü bu karar kuvveden 
file çıkanlmıştır. Turbaba kız kaçırma· 
nın kötülüklerini namus mefhumlannı 
ileri sürerek Mecit ağayı Adliyeye mü
racaata sevketmiı, iki genç ıaldandıkla
n yerden çıkarılarak adalet huzuruna ge
tirihnitlerdir. Yapılan tetkikat ve tah· 
kikatın neticeoinde kızın evlenme çağın. 
da bulunduğu teobit olunmuı, ortada ta
kibi mucip bir hareket P'Örülmemiştir. 

Mecit ağa bu vaziyet karımnda da 
kızını Nazıma vermeğe razı olmuıtur. 

Bu vak'aya ait dava tahkikabna adli
yece devam olunurken adliye koridorun
da toolanan kadınlı e!'kekli Kürtler a
ralan~da hararetli münaka~alar ve oö
vüşmelere koyulmuılardır. 

Keyfiyetten haberdar olan müddeİu· 
mumilik jandarma ve polis ku vvetile bu 
kalabalığı dağıtmıı ve zabıta aynca her 
hangi bi• vak'anın hudusuna meydan 
bırakmamak i<in bazı ihtiyati tetbirler 
almı,tır. F~t Turbaba her ıeye rağ· 
men kızı Nazmtdan almak aevdasında 
olduğundan mütemadiyen etrafına taraf· 
tar toplamaktan vaz!Jeçmemittir. 

Bitabi bundan haberdar olan oğlan 
ve kız taraftarlarile kendi aralarında 
müdafaa esbabını hazırlamağa çalıııruı· 
!ardır. 

iki ta•afın Altın naırundaki kız yüzün
den aralanna d'üsen krnlcnn gittikçe te
sirlerini arttmrnİ cuma !Ünü öğleye 
doğru Fevzipaıa. bulvan ile lomet ı>aıa 
bulvarının teli.ki noktasındaki sokaklar
da küme küme toplanan kadınlı erkekli 
kiirtler biribirine ginnitlerdir. Atağı yu
kan yüz yirmi kiıivi mütecaviz Kürt 
ellerinde oopa, bıçak, la!, dest.,...,, keoer 
ve saire olmak üzere müthiş küfürler 
savurarak boğazlaşmışlardır. Zabıta çok 
büyük müşkülatla bu arbedeyi baatıra
bilmit ve mütecasirlerini yakalamağa 
muvaffak olmuıtur. 

Bu gürültülü kavga ağır ve hafif ol
mak üzere yirmi beş ki~inin yaralanma· 
sıru İntaç eylemiıtir. 

Dinar hllkOmet konağı 
DiNAR, 17 (Milliyet) - Dinann 

Çöl ovası nahiye merkezinde 15 Tem
muzda Afyon valisi, Fırka reiisi, vi!a· 
yet erkanı, Dinar kaymakamı, köylüler 
hazır olıluğu halde nahiye hükumet ko
nağının temel atma merasimi yapılmıı· 
tır. 

Hayırlı bir iş 
Öksüzlere manevi baba 

bulunuyor 
TRABZON (Milliyet) - Halkevi i

dare heyeti 1>ir içtimaında memleketin 
öksüzlerine dair mühim bir kı&nor vermit 
tir. Yüz kadar babasız, kimoesiz çocuk
lara birer manevi baba bulunacak ve bu 
manevi babalar yoksulluk ve sefalet sai
kiyle mektep haricinde kalmaya mah
kum, fakır. kimsesiz çocuktan sahiple. 
nerek kitaplarını, elbise ve yemeklerini 
temin edecek ve ilk mektep tahsilini bu 
zavalldara ikmal ettireceklerdir. Bu te
tebbüo memleketin zenırin tüccarları ta. 
rafından çok ciddi ve ıayaru takdir bir 
hidiıe olarak karıılarunııtır. 

Çerkeş yollarında ağaçlar 
dikiliyor 

ÇERKEŞ - Kasaba yollannm ağaç· 
lanmaoı için yapılan teıebbüı ınuvaffa
kiyetle neticelenmiı ve yollara üç yüz. 
den fazla ağaç dikilerek tutturulmuttur. 
Yakında şimendifer inşa.ah ikmal edilip 
tren Çeri<eıten geçince tabii bir inkitaf 
bathyacak, mabaulabnuz daha fazla pa· 
ra edecek, halk emeğinin mukabilini ala· 
bileceği için refaha kavuıacaktır. Elyevm 
burada arpa altımı paraya satılmakta
dır. Halbuki lotanbulda dört kuruıtur. 
Tren iıleyince bu kıymetoizlik ortadan 
kalkacakbr. ---Söke Halk fırkası reisliği 

SÖKE, 17 (Milliyet) - Doktor Şa
kir Beyin iıtifaoı ile inhilii.I eden C. H. 
Fırkuı riyaoetine Belediye Reiıi Aydın 
Bey oeçilmiıtir. 

Edirnede sergi 
EDiRNE, 17 A.A. - Edirne Halke

vinde bir bicki ve dikit aergiıi açılmıı· 
tır. Sergi bi;,ıerce kiti tarafından ziya
ret edilmeldeclir. 

Nazillide temsiller 
NAZILLl ('Milliyet) - Nazilli balke

vinde ceçen hafta muvaffakiyetle tem
oil olunan coban piyeıi bu akşam Hal
kevi salonunda tekrar temail olıınacak
tır. 

Köylerde bayrak 
NAZILLl (Milliyet) - Kazanın bü

tün köylerinde bayrak r.ekme merasimi 
bitirilmiıtir. Her cuma her köyde sayğı 
ile bayrak merasimi yapdmaktadır. 

Aydın sıhhat müzesi 
AYDIN (Milliyet) - Aydın Halke

vi müze •Ühcsi de balkın içtimai terbi· 
yesi Üzerinde büyük teıiri ~örülen sıh
hi müzeye yeniden muli<j ve tablolar ge
tirlmeği ve J:ıir de milli kıyafet müzesi 
teıkilini kararlattırınııtır. 
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Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut numunesi gibi 20000 çift yerli tire çorap ka
palı zarf münakasasiyle 7 Ağustos 933 pazartesi gÜnÜ saat 
15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyi gör 
mek üzere her gün ve münakasaya girmek için teminatı evve 
liye makbuzu ve teklifnameleriyle mezkilr gijnün muayyen 
saatinde komisyonumuza müracaatları. (3376) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

18 Kalem Revir eşyası kapalı zarf münakasası 22 Ağus 
tos 933 salı gÜnÜ saat 10 da yapılacağından taliplerin şartna 
me ve evsafı görmek üzere her gün ve münakasaya girmek 
için temin::.tı r--vveliye makbuzu ile beraber mezkUr günün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3380) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut ıiümunesi gibi 37 48 çift yerli sarı yemeni ka-
palı zarf münakasası 7 Ağustos 1933 pazartesi gÜnÜ saal: 11 
de yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya girmek için teminat evve 
tiye makbuzu ve teklifname le riyle beraber mezkôr günün 
muayyen saatinde komisyonu muza müracaatları. (3377) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsa fma göre 2000 arka çantası ka
palı zarf münakasası 7 Ağui tos 933 pazartesi günü ~aat 1 O 
da yapılacağından İsteklilerin şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya girmek için teminatı ev
veliye makbuzu ve teklifnameleriyle beraber mezkUr günün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3378) 

1ı.T . Mr. Kumandanlığı ~a. Kom. ilanları 

Y eşilköy Hava makinist 
Mektebi ihtiyacı için 2500 
kilo sığır eti ve 4000 kilo ko 
yun eti 20-7-933 perşem
be gÜnÜ saat 14 te açık müna 
kasa ile satın alınacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör 
mek için her gün ve müna
kasaya girişeceklerin belli saa 
tinde Merkez K. Satmalına 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. ( 43) (2962) 
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••• 
Y eşilköy Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı için yİnnİ do 
kuz bin sekiz yüz kilo ekmek 
26-7-933 çarşamba gunu 
saat on beşte açık münakasa 
suretile satın alm•caktır. İs
teklilerin flll'lnametİnİ gör 
mek için her gün ve münaka 
kasaya giriıeceklerin belli 
ıaatinde Merkez Kumandan 
lığı satınalına komiıyonmıda 
hazır bulunmalan. (54) 
(3115) 4219 . .,. . 

Harbiye mektebinin tekiz 
aylık ihtiyacı için altmış bet 
bin kilo koyun eti, altı bin ki
lo kuzu eti ve yİnnİ bin kilo 
ıığır eti 8-7 -933 salı günü saat 
on dört otuzda kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İıteklilerin 
tartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya gİrİ§ecek 
lerin belli saatinden evvel tek 
lif mektuplarını Merkez K. 
Satmalına Komisyonuna ver-
meleri, (75) (3404) 

* * * 
Maltepe Askeri Lisesinde 

mevcut altı adet köhne kazan 

Milllyet'ln romanı: 2 2 

Yazan: ANITA LOOS. 

Fakat Dorothy sizin ve benim gibi 1 
aevinmeae de gÜ)ümaemek için lazım 
gelen gayreti göaterme.ini bilemez. 
Nihayet orkeatra, programda "Bacb 
Fudge" (1) diye İ!""et edilen parayı çal
mıya baıladıfı zaman Dorothy büsbÜ· 
tün fenalaımıf. 

Fakat bu sırada Miais Breene'nin 
phai üzüntüleri baılamıı. Çünkü da· 
vet ettifi muaiki itılu inıan1an ıuı
turmak imkan haricinde · imiı. Divan 
hanedekileri auıturduğu zaman, aalon 
dak.iler aöze bıraktıkları yerden de
vam ediyorlarmıı. Öyle ki Misis 
Breene iıık...,,feler araımdan ırüç hal 
ile yol bulup onlara "auıunl., diye ita 
ret ~tmefe 111.ıecbur olluyormuf. 

Fak11l tanı o sırada divanhanedeki 
m usiki iltıklan en tatlı tarafmdan 
sohbete başhyorlannıf. Bunun üz~ri-

beş adet köhne tas, bir adet 
köhne süzgeç, üç adet delikli 
köhne kepçe iki adet köhne 
kepçe 7 -8-933 pazartesi gü 
nü saat on bette müzayede su 
retile satılacaktır. Eıyaları 
görmek İsteyenlerin her gün 
zavale kadar mektebe ve mü 
zayedeye girişeceklerin belli 
ıaatinde Merkez K. Satınal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (78) (3403) 

* * * 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin Beıyüz kilo Zeytin yağı 
19-7-933 çarıamba günü saat 
on altıda pazarlıkla satın alma 
caktır. İsteklilerin belli saatin 
de Merkez K. Satınalma Ko 
milyonunda hazır bulunma-
ları. (76) (3400) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı mÜeHeteler için 7000 
kilo tereyağı 19-7-933 çar
pmba arünü saat on dört otuz 
dan on beşe kadar pa:ı:arlıkla 
1atın alınacaktır. İsteklilerin 
belli saatinde komiıyonda bu 
lunmaları. (80) (3401) 

~"" ~ 

Maltepe Aıke~i Liıesinde 
mevcut 2171 adet köhne ta 
lehe fotini ile 329 adet Efrat 
köhne kundurası 7-8-933 pa 
zartesi günü uat on dörtte mü 
zayede suretile satılacaktır. 
Eşyaları görmek isteyenlerin 
her gün zavale kadar mektep 
idaresine ve müzayedeye gİ 
receklerin belli saatinde Mer
kez K. Satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(79) (3402) 

Tercüme: Kamran Şerif 

ne Miaia Breene onlan da i§aretle ms
turmıya çalıııyormuı. Fakat bu gay
reti. bir ördeğin ,.üzerken ıırtını ıa
latmamıya çalıflllaaı kadar beyhude 
oluyormUf. Bu sefer aıra aıra iskemle
lerin araamdan geçerek divanhaneye 
geçmek, oradaki davetlilere istirham
da bulunmak İcap ediyormuı ; öyle ki 
biç, ama hiç bir netice vermemek fal' 
tile eaki bir Romalı gibi gayret aarfet
mek mecburiyetinde kabyormuı. 

Orkeatra heyeti de gittikçe aksilen 
miye baılıyormuı. 

Fakat muzibin biri kütüphanede 
aııfracıbatımn şampanya hazırladığı· 
nı ketfetmeıi Üzerine curcuna aaıl o 
zaman baılamıı. O iatikamete de gay
riihtiyari bir huruç hareketidir baıla
mıf . Ve bu hareket nlonda dört kiti 
kalıncıya kadAr tlf!vam etmiı . O dört 
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1 lataebal Beledlye•I llAaları 1 
Arpa ve ~aman tiaaka•a•ı 

Mubayaasına lüzum görülen 524040 kilo Arpa ile 
721796 kilo Saman kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
T alip olanlar şartname almak üz~re her gün Levazım Mü
dürhiğüne müracaat etıneli. Münakasaya girmek için de 
Arpa için 2162 lira ve Saman için 1353 liralık teminat mak 
buz "eya mektubu ile teklif mektuplarını 20/ 7 / 933 per
şembe günü saat on beşe kadar Uaimi Encümene vermeli· 
dirlel". 

30000 Adet Esnaf muayene cüzdanının teclidi kapalı 
zarfla münakasaya konulınuştur. Talip olanlar şartname al
mak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, 
münakasaya girmek için de 73,5 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 7 -8-933 pazartesi günü 
saat on bete kadar daimi encümene vermelidirler. (3386) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

1 - Cerrahpaşa hastah anesinde yeniden yapılacak 
pavyonun şartnamesinde mu narrer eski şerait aynen ipka e 
dilmiştir. 

2 - Yalınız binanın ikmali müddeti 15 Teşrini Sani 
933 gayesine kadar temdit ed ilıniştir. 

3 - Tazminatın mikdarı yevmiye 400 liradan 200 lira
ya tenzil edilıniıtir. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin 7 / 5 U nis 
betinde teminatı muvakkate mektuplariyle birlikte pazarlık 
la ihale gÜnÜ olan 19 Temmuz 93::$ çarşamba günü saat 14 
te Darülfünun mübayaat komisyonunda hazır bulunacaklar
dır. (3362) 

Ticaret Borsasında İntihap 
intihap Heyetinden: 

Temmuz 933 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan 
'ficaret ve Zahire Borsası Hey 'eti İdaresinin yeniden İntiha
bı 27 T emmuz 933 perşembe günü icra edilecektir. İntihap 
c.tmek ve intihap olunmak hakkını haiz olanların listesi Oda 
\'e Borsa koridorlarına asılmış ltr. Bir itirazı olanların 22 Tem 
muz 933 cumartesi gÜnÜ ak~ amma kadar tahriren intihap 
Hey' etine müracaatları ilan olunur. (3358) 

Nafıa Vekaletinden: 
9-5-933 tarihinde yapı lan münakasanm feshinden do

layı Çoruh Vilayetinde Hopa- Borçka yolu ve Çoruh nehiri ü
zerinde inşa edilecek 113 met re açıklığındaki demir Borçka 
köprüıünün inşaatı k8palı zarf usuliyle tekrar münakasaya 
konulmuştur. 11 

ihale 16 Eylül 1933 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 le Nafia vekaletinde icra edilecektir. 

Münakasaya gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını 
münakasadan (8) gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne ve 
teklif mektuplarını münakasa günü saat 15 şe kadar Nafia 
Vekaleti müsteşarlığına vermeleri lilzımdır. Talipler müna 
kasa kağıtlarını görmek üzere Nafia vekaleti Yollar Umum 
Müdürlüğüne, İstanbul, İzmir, ve Çoruh Nafia Bq Mühen
disliklerine müracaat edebilirler. 

Münakata kağıtları ( 10) lira mukabilinde Nafia Veka
leti Levazon Müdürlüğünden satın alınabilir. (3370) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müesseae için iktiza eden Ereyli havzai fehmiyeıi ocakla 

rı istihsalatından ıartnamesi veçhile 350 ton kriple ve 275 
ton Tüvenan kömürünün kapalı zarf usuliyle ayrı ayn müna 
kasaları 10 Ağustos 933 pertembe günü saat 14 te te icra e
dilecektir. Taliplerin Yüzde Yedi Buçuk nisbetinde teminat 
akçelerile Müeaseseye müracaatları. (3374) 

kiti de orkeatrayı teılı:il eden dört 
muaikişinaamı:ı. Misia Breene nerede 
iae çıldıracakmıı. Kütüphaneye kot-

(1) Orkeatra Baı:h'ın lugue'ünü 
çalıyor. Bu kelime ru;znameye ba
mutat yanlıf olarak luJ11e ıeklinJe 
11eçiyor. FuJge bir nevi fekerleme
clir. 
muı. Musiki aııklan orada biribirleri
ni çipiyorlarmıf. Bu kalababk arasın 
da bir yer bulup içeri girmif. Şampan 
ya muıiki bitmeden evvel te'V:zi edll
miyeceğinden musikiyi dinlemekten 
batka çarleri kalmadığını davetlileri
ne anlatmıı ve balla kütüphaneden 
dııan etmefe bqlamıı. 

Onlar da nihayet aalona dönüp aua
mıya razı olmuılar. 

Fakat Miaia Breene davetlilerinden 
birinin sofracıbaıı ve fa1Dpanya ile 
birlikte kütüphanede kaldıiınm far· 
k. nda değilmiı. Bu davetli bittabi Do
rotby imif. 

Sofracıbatı ile Dorotby derhal pek 
iyi anl8fn11tlar. Çünkü, sofracı 'o gece i
zinli çıkması lizmı geldiğini dütünerek 
için için isyan ediyonnuı. Bahuıus Al 
man olduğu ve musikiyi pek sevdiği 
için o gece verilecek ,,Lohengrin" tem
sili icin ope .... yer tutmuf. Bittabi bu 

ziyafet dolayısile oyundan vazgeçmek 
icap etmiı. 

Aloi gibi salonda çalınan çalgıyı da 
ifidemiyormuı. Şampanyayı misafirlere 
kartı muhafaza İçin kütüphanenin luıı>•
lanru ıon sıkı ka)>aıbnıılar. Sofracı: 

- Olur ıey deiiJ .•• Diyormuı. Bu 
dünyada musikiyi sevmek te yalnız zaı 
ginlere mahsus bir hak addolunuyor ••. 

Dertleri batlanndan •i'U' Dorothy 
ile sofracıbat• benyi teaelli birer kadeh 
flllDPAD,. içmiıler. 

Şampanya pek nefu olduiu için bir, 
bir daha içmifler. Dorothy ne oldujunu 
anlamağa vakit bulamadan bir de Jıak. 
mıı iri keyfi yerinde. .. 

Hatti kendiaine aorananız: 
_ O.Vestra programı bitirdiği za

man öyle bir baleti nıbiyeye gelnUftİm 
ki cehenneme bile a:itmiı olum etrafı 
tozpembe görecektim ... Diyor. 

Bunun üzerine kütüphaneden çık
ll!'J. miaafirler arasmda göriinmüı, me 
!eklere aınalık eder gibi gÜ)ümsiyor, 
yüzlerini tannnachğ• insanlara gayet aa
mimi §"kilde halibatır son1yonnuf. 

Anlatılan, salona gellnce, o orada 
Revü'de prova etmekte olduğu yeni !Jr 
danaı oynıyacağı tubnuf. 

Bittabi kendiainden kimse böyle bir 
ıey ı.temeınişmiı, fakat, pek garip bir 

1 3 üncü Kolordu i.anıarı 

Niğde de ki kıt'at ihtiyacı ı 
çin kapalı zarfla münakasaya 
konulan 13000 kilo sade yağı 
ihalesi 20 Temmuz 933 per 
tembe giinü saat 10 da İcra e
dilecektir. Şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn ve müna 
kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve vaktinden evvel temi
nat paralarile birlikte Niğde
deki Satınalına Komisyon , 
na müracaatları. (3121) 

(2890) 4090 
~ "'~ 

Manisa Askeri SA. AL. 
KOM. dan: Fırka kıt'alan ih
tiyacı için 28,545 kilo sade 
yağı kapalı zarfla münakasa
ya konmuıtur. İhalesi 5 Ağus 

tos 933 cumartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktindan evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Manisa
da Askeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3153) (3188) 

4323 

1. F. Krt'atı ihtiyacı için pa 
zarlıkla 100,000 kilo odun sa
tın alınacaktır. İhalesi 20 
Temmuz 933 perşembe günü 
saat 11,30 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek İ· 
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 kalayma tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
zünden pazarlığa konmuıtur. 
!halesi 20 Temmuz 933 per 
ıembe günü saat 14 tedir. İı
teklilerin ıartnameyi 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 

* * * K. O. Merkez kıt'aları ihti-
yacı için müteahhidi nam ve 
hesabına pazarlıkla 200,000 
kilo Arpa satın alınacaktır. İ
halesi 22 temmuz 933 cwnar
telİ günü saat 11 dedir. İstek
lilerin ıartnameyi görmek Ü· 
zere her gÜn ve pazarlığa gİr
mek için o gün ve vaktinden 
evvel F mdıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(257) (3348) 4508 

K. O. ve 1 F. lot'aları ihtiya
cı için pazarlıkla 3,000 kilo 
gaz yağı satın alınacaktır. 1-
halesi 22 temmuz 933 cumar
te1i günü saat 11,30 da dır. 
lıteklilerin ıartnameyİ gör
mek üzere her giin ve pazarlı
ia gİrmek için o giin ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (255) (3350) 
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fe7 olınalda benber, herkes bu hareke
tinden al.-Qlı; yerele son derece m..,,_ 
nun kalımı· Etraftan alloılar baflamq. 

Dorotby de, buı arlradqlarmm, lo
calannm lııarinıinde beoteledikelri bir 
prbıın n.brem beyitlerini söylemekte 
tereddilt em-Hı. 

Revü sahnesinde söylenmek üzere 
~f olan bu prlruım salonda 
M;ylenmesi hiç caiz olmadıfı besbelli bir ,.,,. ... 

Fakat tuhaf değil mi, misafirler bun 
dan ela ıocunmanvılar. Bililöa muai
ki qddannm artılı: keyiflerine payan 
yolımuı. Biliıkis salona öyle bir hücum 
etmiıler ki dört kitillk aaz heyeti salon 
dan çıJunaia ç.Mııırken az lralmıı karp 
f4)ıkta viyolonseli parçalıyorlanmı. 

Dorothy artık SÜTIU'enİn n1bu mesa
be.ine ııebıı&t. Charlie Bresne de yani ba 
flllda pürfftihar dunnk ODU aı•kane 
bir bakıtla lmcaklamıı. 

Nlbayt ite Misis Breeııe'nin müdaba 
leoi liz•m gelmif. Kadm müstakbel ge
linini kolundan tutup durdurmuı. Misa
firlerine: 

- Gellııimin kendini böyle helak et
meeine razı olamam! - Diyonnuı. 

Dorotby artık ev sahibe.inden gİt· 
n>S için müsaade almağa hazırlaruyor
muı. Herkes söyliyeceği sözleri itibnek 

zarfla münakasaya koJlll": , 
tur. Kuru otun ihalesi 
Temmuz 933 pazartesi ~ 
saat 15 ve samanın ihale51 
Aiustos 933 salı günü 
1:; tedir. İsteklilerin §ar1 

mf'sini görmek üzere het. ( 
ve münakasaya girmek 1 · 

o gün ve vaktinden evvel 1 

lif ve teminat mektuplarilı 
zinede Askeri SA. AL. 1'

1
. 

yonuna müracaatları. (~ 
ı 2804) 411"' .. .. 

Ezine Askeri SA. > 
KOM. dan: 

Ezine ve Bayramıçtal<İ 
t'at ihtiyacı için 1,250,~ 
lo odun kapalı zarfla JJl~1 
kasaya konmuştur. 1h8• 

21 ağustos 933 pazartesi 
nü saat 16 dadır. İstekli! 
şartnameyi görmek ütıf 
her gün ve münakasaya. ~ 
mek için o gün ve vaktıll 
evvel teklif ve teminat ıfl 
tuplariyle Ezinede A•; 
SA. AL. KOM. nuna ~'il 
caatları. (3172) (>' 

"''(. ~ 

Balıkesir Askeri SA· > 
KOM. dan: ~ 

Balıkesirdeki kıt'at 1 

yacı için 100,000 ve bıı( 
ve Mudanyadaki kıt'at i; 
165,000, Bandırmadaki 
t'at için 60,000 kilo sığır"' 
kapalı zarfla münakllP 
konmutlur. İhalesi 13 J. 
tos 933 pazar günü saat 
dedir. İsteklilerin ıartrışl 
yi görmek üzere her ~ 
münakasaya girmek İ~ 
gün ve vaktinden evvel te ~ 
ve teminat mektuplariyle A 

lıkesirde askeri SA. r 
KOM. nuna müracaatl~J~ 
(3170) (3~ 

• * * 
K. O. ve 1. F. Krt'atı ; 

pazarlığa konan 86,500 " 
taze F asulya 86,500 kilo ı 1 

lıcan 11,150 kilo BaınY' 
55,000 kilo Domatese Y1 
bir talip çıktığından ve t , 
edilen.fiat pahalı görüld1 
den ihalesi 20 T emmuı 
perşembe günü saat 11 de~ 
pılacaktır. İsteklilerin tal 
meyi görmek üzere her f 
ve pazarlığa girmek için tf: 
edilen saatta Fındıklıda 3-t 
O. SA. AL. KOM. nun!_.ı. 
meleri. (259) (3JI" 

• • • • 
Haydarpqa hutah~ 

çin müteahhidi nam ve ~ 
na pazarlıkla 12,406 kil~ 
ğurt alınacaktır. lbaleti 7 

ğustos 933 perıembe 1. 
saat 15 tedir. lıteklileriıı ~ 
nameyi gönnek üzere bel' t 
ve pazarlığa girmek için O 

ve vaktinden evvel Fmdı~ 
3. K. O. SA. AL. KOI'tt· 
na 2elmeleri. ( (258) 
(338 _ _ 9) _____ ,/ 

ınenıııt 1 ııl' 
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Hereczane ~: -de satılır. ~ 
-----·~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-

Edirne Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
P I Mektebimiz bahçesinde yapılacak 19500 lira keşifli ka 
da 1 teneffüshane binasının inşası 12 Temmuz 1933 taribin
~n itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münaka 
ı\'·Ya. konmuştur. Münakasa 2 Ağustos 1933 çartamba gü
la.ll sa.af 15 le Edirne Lisesinde müteşekkil komisyonca yapı-
h c~tır. Taliplerin ehliyeti fenniyeyi haiz mimar veya mü 
c ': ıs olmaları, yahut mimar veya mühendis istihdam ede 
~ lerine dair Noterlikten musaddak vesaik ibraz etmeleri 
~~dır. Talipler proje ve şartnameleri görmek üzere her 

ıse müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3240) 
--- 4416 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

iciııd Merkezimiz için 1500 il a 2500 teneke benzin ile varil 
1;•ul'İ 20 ton gazoil ve aynca 220 teneke gazoil kapalı zarf 
lt 

1 e mubayaa edilecektir. Münakasa 3 Ağustos 933 per
datbe g\İnü saat 14 le Galata' da Kara Mustafap&fa sokağın 
Ya.ıı~ta.nbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda 
kar ,a.caioıdan taliplerin şartnamelerini görmek üzere An
Ya.t l ~a. Hudut ve Sahiller sıhhal Umum Müdürlüğü Ayni
ll'ıeıtı uhasipliği ile lstanbul'da mezkUr merkez Levazon 
tv., trluğuna müracaatları ve münakasa günü saat 14 ten 
rıu: (teklif mektuplannm komisyona getirilmesi ilin olu-

. 3175) 

ASIPIN KENAN-
Tabletleri 

Rın~•~rtn bu braraı&lılı eberiya ne.sle, kır· 
"ı.i '."'· lıeııafrıeı gibi hHtalıkla.r te"f'lit eıcler. Buna 
f~ nı Oltnak için yanuıuda daima tazeliflni mıaha
\abl~ için şişe tüpler içinde bulunan Aaipin Kmatı 

... ıte .. 
tı"•. tını buluodunmıfı unutma,mu:. Bu sıhlıa-

•l t;z: • • 
ıçın en emin bir iliçttt. (5379) 

.........___----~~~~~~~~~~~~~~~~~O~H~ 

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğindem 

!Qı ICale - Ezine tarikinin O t-000 kilometrosundan 3 -1 092 
ltıi:tt\etroauna kadar olan 30 92 metro tulindeki kısmın ta
'ila.~tı eaasiyesi 27 -7-933 tarihine müsadif perşembe günü 
ten °n beşte ihale edilmek üz ere 1-7 -933 tarihinden itiba 
kol> 27 gün müddetle ve kap ah zarf usulile münakasaya 
olu ·tllu~~. Bu inşaatın bed e!i keşfi 11728 lira 54 kurut 
~-:a rn~~kasa Çanakkale Vilayetinde yapılacaktır. Müna 
t~ltı.Ye. ıştirak edecekler teklif mektuplarım ve muavakkat 
I~;- ~na.tiarmı aynı günde s aat on b~e kadar Makamı Vi 
l"tie e Vermeleri ve evrakı ke şfiye ve tafsilat almak İsteyen 

tı Nafia Başmühendisliğine müracaatları ilin olunur. 
.........__ (3034) 4160 

HER AYiN 

445~; 

t DemiryoUarJ idaresi ilanlıt.!"i 

Ankara Ytllr•ek Ziraat Eutitü•fl 

Ziraat ve Baytar Fakül
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 

- - 1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve 4S erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakülteaine(SO),Yüksek Onnan 
Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese leyli ve mec 
canidir. · - _., 

Kabul şartları ıualardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 

'. 3 - Y qı 17 den qağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin İcap ettirdiği bedeni kabiliyete 

malik ve haatalddardan salim olma)(, (tam teteldriillü hasta 
hane sıhhat Hey'eti raporile tevsik olunur). 

5 - Tahail leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkanı-
ruru kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarı
lanlann bükômet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak lı:efaletna· 
me vermek (Milessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

8 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 
den hflanilhal mazbatası ile 4 lat'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadet 
name dereceleri ve müracaat tarihleri sıraaile kabul muame 
1eai yapılacaktır . 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler eneli 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
ae bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapılmıu:. 

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

Daha fazla maliimat alır ak i "yenlere müracaatları 
t"kdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

n 4154 

Deniz Levazım Satl.nalma 
Komisyonundan: 

20000 Metro Amerikan bezi: Aleni Münakasa: 19 Temmuz 
933 çarşamba saat 14 te 

5 kalem boya fırçaları : Aleni Münakasa : 19 Temmuz 
933 çarşamba saat 15 te 

50000 adet Zımpara kağıdı: Aleni Münakasa: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 10 da 

20000 Metro Salaşpur : Aleni Münakasa: 20 Temmuz 
933 perşembe saat 14 te 
4000 Adet Güverte Fırçası: Aleni Münakasa: 20 Temmuz 

933 9erşembe saat 15 le. 
200 kilo sünger ; Aleni Müzayede : 20 Temmuz 933 per

şembe saat l 6 da 
Deniz kuvvetleri için münakasaları icra edileçek olan yu 

kardıı. cins ve miktarları yazılr 6 kalem malzemeye ait şart 
nameleri görqıek isteyenlerin her gün ve itaya talip olanla
nnda hizalaraında yazılı gün ve şaatlerde Kasımpaşacla De 
niz Levazım Komisyonuna muvakkat teminatları' ile müra· 
caatları. (2938) 4097 

Çanakkale Nafıa 
Eaşmiihen isliğinden: 

Ezine -Ayvacıkyolunun O 000 kilometrosundan 12 687 
kilometrosuna kadar olan kısmın tesviyei turabiye, şose 
ve imalatı sinaiye inııaatı 27 · 7 -933 tarihine müadif perşem 
be giinü saat on beste ihale edilmek Üzere 1-7-933 tari
hinderı. itibaren 27° gün müdde~le ve kapalı zarf u!ulile 
miinakasaya konmuştur. 

Bu inşaatın bedeli keşfi 12-'IB 1 l lira 56 kuruş olup 
nliinakasa Çanakkale vilayet inde yapılacaktır. 

Münakasay~. iı,:tirak deccl·ler teklif mektuolarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat on b~e kadar Ça 
n .... kkale valiliğine vermeleri lazımdır. 

Taliplerin müna1ia:ı ~arinamderini Çanakkale, 1stan 
bul, İzmir Başmühendislikleri ile Ankara yollar Umum Mü 
dürlüğünde mütalea edebilecekleri ilan olunur. (3035) 

4161 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

İstanbul Limanı Bakteriyoloji Laboratuvarı için sahil 
"ırı.ı ~ un - Sı"v h tt ·· · d M t · hh" k · b" k k t d t ıl k d · 
t "a. 3Ss . as a ı !lZe rın e entese stasyonu cıva- sı ıye mer ezı masının yu arı a ın a yap ır aca aıre 
~· ın'kil • 

. MHl&II 
1 
1 
1 

1 

KARADENİZ POST ASI 

Samsun 
Vapuru 20 Temmuz 1 

PERŞEMBE 
1 

günü akşamı hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gi- il 
resun, Trabzon. Sürmene, Rizcye a· 
zimet ve avdet edecektir. 
Faz~ tafailat için Sirkeci Yel-

kenci hanındaki acentalığma miica-
caat. Tel: 21515. (5613) 

• 

-
ı.. Hacı Fidan merhwnun haldi .. 

(Birinci amıf) 

s0NNETÇI EMiN 
Befiktaş Erip B. apartımamna 

geçmiştir. Kabine Tel. +-4595. 
Ev Tel : 4062 ı. ( 5099) 

4293 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy'de Abdulbh ef. Jokantasr 

sıraaında 33 GUmaraya taşnnmştır. 
(50ES) 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

lSKENDERlYE POST ASI 

ANKARA 
Vapuru 1817/933 sabgllnü llde 
Galata rıhtımından f ımlr - Pire
İskenderlyaye kalkar.(3322) 4484 

KARADENiZ POST ASI 

KARADENiZ 
1917/933 çarşamba ıünü 18~e 
Galata rıhtımından kalkar. 
Dönllşte T"ıreboluya da uğrar · 

1 33211 

4520 

ihtira ilanı -
" Humbaralard& islibat" hak-

kmda iatibsal olunan 24 Ağuatoı 
1931 tarih ye 1254 num&rah ihti
ra beratr bu defa mevkii fiile kon 

İİıak üzre ahere devrüferağ veya i
car edileceğinden talip ol&nların 

Galata'd& Çinili Rrhhm Hanında 
Robert Ferriye müracaatl&n ilin 
olunur. (5394) 

4368 

Ziraat Vekaleti Silo 
Komisyonundan: 

Denizli, Balıkesir, Çerikli, Yerköy, Hacı Şefaatlı, Ak
şehir iataayonlarmda birer buğday ambarı yaptırılması ka
palı zarf usulile 21 gün müddetle münakuaya konmuştur. 
Bunlardan Balıkesir'de yapılacak olanın lı:qif bedeli 
16.300 lira diğerlerininki 15. 600 zer liradır. isti yenlerin 
münakasa evrakını beş lira mukabilinde Ziraat Vekaletinde 
silo komisyonunun teknik bürosundan alabilirler. Taliple
rin % 7 ,5 teminatlarile ve münakasa şartnamesi dairesinde 
3 Ağustos 933 tarihinde saat 15 te Ziraat Vekiletinde silo 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3216) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

4-UG 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği İçin 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saat do kuzda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. imtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi 

almat·aktır • 
Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya 

"Yüksek İktisat ve Ticaret ·• mektebinden ve ~hut Hu 
kuk Fakültesinden mezun ol ınaları lazımdır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. imtihan programına ve si\ 
ir sartları havi matbualar : A nkara, İstanbul, ve İzmir Zi
ra~t Bankalarından tedarik e dilebilir. 

Talipler hu matbuada yaulı vesikaları bir mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat t>tmiş bulunmahdırlar. 

(321 l) 4382 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye mektebinin 933 mali senesi erzak ve mahrukat ıh· 
tiyacatı aşağıda gösterilen günlerde Fındıklıda Güzel San'at· 
lar Akademisinde Yüksek mektepler muhasebeciliğinde mü te 
şekkil mübayaat komisyonu ta rafından aleni münakasa sure· 
tile ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Y aldrz 
da ki.in Mülkiye Mektebi Müdürlüğüne ve münakasaya işti 
ı·ak edeceklerin ihale tarihinde n evvel teminat akçelerini mu. 
hasebe veznesine yatırarak ma kbuz almaları ve münakasanuı 
saat 14 ten 17 ye kadar devam edeceği ilan olunur. (3031) 

Nev'i İhale tarihi Günü 
Ekmek, tuz, et, sade yağı, pirinç, fa- , 
sulya, nohut, kırmızı ve siyah merci- 25/7 /933 Sah 
mek barbunya bezelye. 

Beyaz peynir, kaşar, zeytin, sabun, 
zeytin yağı, yumurta, şeker, un, ir- 26/ 7 / 933 
mik, makarna, pirinç unu, şehriye ni-
şasta. 

Sebze, kuru soğan patates, kok, ma- , 
den, mangal kömürleri, odun, süt, yo 27 /7 / 933 
ğurt kase yoğurdu, tere yağı. 

3031 

Çarşamba 

Perşembe 

4176 

Meccanilik hakkında ilin 

Maarif Vekaletinden: 
ı 1:ıı olu cı o metroda vaki taş ocağından çıkanlarak nin kapalı zarf usuli ile 29 Temmuz 933 cumartesi gunu 
!; ı\.~1.ısto n;~ak 10000 M3 bal astın kapalı zarfla münakasası saat 14 te merkezi.mirde ·müteşekkil koimsyonda münakasa Lise ve Ortamekteplerle Muallim mekteplerine alına-

~ıtı e)': l 3 pazartesi günü saat 15 te Ankara Idare mer- sı yapılacağından taliplerin şartname ve pilanlarını görmek cak mecanni leyli talebenin imtihan zaman ve şari:ları Ağus 
t~~~I 1' afsi~~ ~anktk ır. K . l . d üzere Ankara.' da Hudui: ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü tos icinde ilan edilecek ve imtihansız hiç bir talebe alınma· 

'l.ll .ara ve ayserı vezne erın e b~er liraya ğü ayniyet muhasip'iğine ve İstanbul' da mezl•ur metkez yacaktır. Bunun için Vekalete şimdiden boş yere müracaat 
.a.rtnamelerde yazılıdır. (3295) Levaz:m Memurluğuna r--_iirac.ıatlıı.rı. (3094) olunmamalıdır. Aksi takdirde istidalara cevap verilmiyecek· 

----~~~~~~........::....~~~~....;..~~~~~~-1-;:;:.:::.::.::.:.:.:.:.:...~~~~~~~~~:..!::~~~~~~..L..;__~ı.u.~~~~~~~~~~__:~~~--411.JS~ 



Belediyey~, ne oldu? 
Parayla yapılmıyacak işler de vardır. 

Acaba bunlara neye bakılma yor? 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Mü 1 

tehaaaıs zevattan mürekkep bir 
belediye heyetimiz, bu heyetin ba
tmda da tecrübeli, it bilir, yapar 
Ye yaptırtır bir Belediye Reisimiz 
var. Son seneler zarfında Ankara
da az para ile çok it gören bele
diyeye halkın müspet büyük ic- . 
raab münasebetile tükra.nı vardır. 

Fakat son zamanlarda belediye
mize ne oldu? Bir çok hayırlı itle
re tetebbüs ettiği halde bunlardan 
müspet bir netice alınamadı. Bele
diyede bugünlerde bir durgunluk 
var. 

Biz biliyoruz ki dokuz yüz bin 
küsur lira içine sıkıttırdığı bütün 
bu icraat, oktruvadan kaybettiği 
iki yüz bin lira ile muhakkak aksı
yacak, bu faaliyete oldukça mü
him bir sekte verecekti. 

Fakat gene biz biliyoruz ki, ba,
lanıp ta ikmal edilemiyen bu icra
attan ekserisi de paraya ihtiyaç 
mesaettirmeyen kısımdandır. 

Belediye sokakları sulayamıyor, 
her taraf toz duman içinde, bunu 
mazur ırörürüz, çünkü bu hizmetin 
aarfı icap ettirdiği para yekUnu e
pi tutar. Şehirde ufak tezyinat it
leri yapılıyordu, bundan da sarfı
nazar edildi, çünkü bu da paraya 
ihtiyaç göıterir, vesaire vesaire ... 

Fakat içme sularının fiati indi
rilmitti, kararın neticesi ne oldu? 
Tatbikata yaz geçtikten 
sonra mı ba,lanacak ? İt-
faiye meydanındaki ma-
DAIJZ kalabalık eskiden dağıb· 
lırdı, bundan neden vazgeçildi? 
l'irmi kuruta kıymalı ve yağlı ( !) 
börek satanlar hala neden faali
Jette? Lokanta vitrinlerinde yemek 
tethir edilmemesi ıribi güzel bir ka 
rar neden tatbik edilmedi? .. Bun
lar ve emsali küçücük icraat karar
ları idi ki hala uyuyor. 

Belediye bugünlerde tahsilata 
çok fazla ehemmiyet veriyor. A
lacağını alıyor, cezalara dikkat e
'cliyor, yerden göğe kadar haklıdır. 

Aııca.k biz de kendisinden bu ufa
cık itleri rica ediyoruz. 

Bundan ba,ka mevsimi geçme
den halkın tikiyetlerine tercüman 
olarak tunu da belediyeden temen
ni ediyoruz: Şehirbahçesi haddini 
attı, fiatler Montekarloyu da geç
ti. Bomonti de aynen bu tekildedir. 

Umumi bahçelerde ve bilhassa 
"Şehirbahçesinde,, tehir halkının ı 
hava alma11 bir mübrem ihtiyaç
tır, bu ihtiyacın tatminini de muh- 1 

terem belediyemizden beklemek 
hakknnıtdır. 

Hüliisa; hiç bir engelin yese dü
türemediği Ankara Belediyesin
den hatladığı bu ve bu kabil para 
ya ihtiyacı obnıyan icraatının ne
ticesine intizardayız. 

S. R. 

Kutludüğün köyü 
Bu köy nümune köyü 

yapılıyor 

Kutludüifün köyünde bayrak 
çekme merasimi 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Halke-

-- Vah, vah, vah!.. O canım elbiıe daha 
ikinci glyiılnde akmıya mı batladı? 

• • 

•• 
kabahat sende! .•• • • 

zçıc 

•& • 

almadın? ••• 
5508 

Karacabey Harası Müdürlüğünden 
Karacabey Harasının (15) bin küsür kilo saf ve yarım

kıun ile Karacabey koyun yap ağısı pazarlıkla satışa çıkarıl
mıştır. Şartnamesinin bil' surdi Bursa, İstanbul, Balıkesir 
Baytar Müdürlüklerindedir. Taliplerin satış günü olan 25 
,Temmuz 933 çarşamba günü saat 15 te Harada bulunnta 
hırı i1!'\.., olunur. (3300) 4478 

· Neden pahalı 
Kahvenin 200 kuruşa sa

blmasındaki sebep? 
ANKARA, 16 (Milliyet) - An 

karada çekilmit kuru kahvenin ok
kası iki yüz kurup satılmaktadır. 
lstanbulda yüz kırka satıldığı hal
de burada iki yüze satılması ga
rip görülmektedir. Oktruva kalk 
tığına göre okkasına nakliye ücreti 
olarak fazlasile on kuru' zamme
dilae burada da yüz elliye aatıl
maaı icap eden çekilmit kahve fi .. 
ati hakkında belediye tetkikat yap 
tırmaktadır. 

Yeni çamlar 
Bu seneki tecrübeler t 
muvaffakiyetle neticeleı> 

ANKARA, ı7 <Milliyet) - GtJll' 
- birinci tecriibeoinin verdiii ,....,; 
falôyetli netice üzsine bu sene Bel,; 
ye gehrin muhtelif yerlerindeki ıı.M' 
n caddelerde çam dltmüt ve bunl•,_ 
hep9i tutmuttur. 

Bu çamlar Kızılcahamam omıaJll,.
seyrek tal'aflarından kaba ve yuınu~ 
topraklı sahalardan oldukça zahmeti~ 
aökülerd< ve tahta kutularla ...,,._.., 
yapılarak Ankaraya ıetirilmişler ve ı
ni bir ıekilde dikilmiılerdir. 

Recep Beyin riyasetindeki yükaek ho misyon cümhuriyetin onuncu yılına ait 
merasim provammı hazırlıyor. 

Kibritler noksan çıkıyor 
ANKARA, 16.(Milliyet) - An

karada perakende alınan kibritle
rin noksan çıktığı halk tarafından 
9ikayet edilmektedir. Filhakika 
her kutuda üçten baflıyarak on ta
neye kadar eksik çıkan kibritlerin 
bayiler tarafından alındığı zanne
dilmektedir. Belediyenin bu husus 
ta da takibatı aldığımız mektup
larda temenni edilmektedir. 

Ankarada ıimcliye kadar yapılan .. ç~ -: İ 
hususundaki tecrübelere nazaran yuı ll 
yebnif bqİ tutmamakta, ancak yiiı ~., 
yirmi betinde muvaffakiyet ıörülın~ k 
idi. ş. 

En çok hangi kitaplar oku
nuyor ve kimler okuyor? 

Bu sene tam yedi yüz doksan fiıll' 
clilôlmittir. Ve tecrübe ümidin fevki•dl . 
netice vemıiıtir. Üit 

Bunlardan dikilenlerin miktarı j1' 
mahalleri ve tutmıyanların adedi tÖylr ; 
ıdir: . ti; 

Çankayadaki ilkmektep önüne djlı1 • Halkevi kütüphanesinde 2 ay içinde 
okuyanların adedi 2,6 72 dir len 220 fidandan ancak sekizi tuımaı"" 

tır. Gazi bulvarına dikilen 3?.5 fidan~ l'ı 
• ır "-25 tanesi tutmamıştır. 1 smetpasa E"' d ANKARA, 16 (Milliyet) - An 

kara Halkevi komiteleri aletli bir 
tekilde çalıtmaktadır. Köycüler 
bizzat köylerde, temsilciler sahne
de, diğerleri kendi mesai hudutla
rı içinde aık sık toplanıp · uğr~
maktadırlar. 

Bu meyanda netriyat ve kütpha 
ne komitesi de müspet izler üze
rinde çalıtmakta ve bu çalıtma
ları da semerelerini vermektedir. 

23 Nisanda halkın istifadesine 
açılan kütüphanede bu tarihten 
30 hazirana kadar on iki bin iki 
yüz altmıf iki eser kayıttan ve tas
niften geçmi9tir. Bu eserler cilt ha 

vi Ankant civa..--mclalD ,,Kutlu düğün" 
köyünü Nümune köyü yapmağa karar 
venniıtir. Nafi Atuf Beyin riyaset etti
ği kırk kiıilik bir heyet köye giderek 
köylülerle tanıımıt ve bir de bayrak dik 
me meraaimi yapılmıfhr. 

Merasimde Halkevi namına köycü· 
lük şubesinden Naci Bey bir nutuk SÖy 
lemittir. Bundan sonra köylülerle muh
telif mevzular üzerinde temaslar yapıl· 
mış, bir çok köy §Brlalan ve öz Türkçe 
kelime!...- derlenmİ§tir. 

DOKTOR 

HORHORUNI 
Her l(Ün akıama kadar hastalarını 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 
daki muayenehanesinde tedni eder. 

Tel. 2,4131 (4917). 
4049 

Darütşafaka Lisesi Müdürlüğün 
elen : 

Mektebin bir senelik ihtiyacı o
lan ve mecmuunun tutarı 10 bin Ji. 
raya baliğ olan mütenevvi erzak 
kapalı zarf usulile alınacağından 
taliplerin şartnamelerini görmek 
üzere her gün ve münakasaya if
tirak etmek üzere 3 Ağustos 933 
perfembe günü saat 14 te Nuruos· 
maniyede Cemiyeti tedrisiye mer 
kezine müracaatları. (3231) 

4381 
~~~~~~~~~~~~~-~-

Bakırköy sulh hakimliğinden : Ra· 

kırköy ve mülhakatından 330 ila 340 •• 

neleri zarfında vefat edipte mülga kas 

sam idaresince terekesine vaziyet crlil 

mi~ ve m;ıahharan mülga itam müdiiri 

yetine devir ve halen eml3.k ve itam Lan 

ka"ına teslim edilmiş olan paralaıın 

varisleri mahkemeye üç ay zarfı:ı.tla 

müra<"aat et~dikleri taktirde kanunu 

rnccien;nin 534 üncü maddesi ahkimına 

tcvti 1ran hazineye devri intikal m'Ja· 

nıelesı yapılacağı ilan olunur. (55~3.' 

1
- AsKt:rl :ıı ail>rı.r.::a- 1 

lnı· i an arı __ ............................... --~---
Tophanede Asker! San'at

lar rnektebi talebesi için aşa· 
ğıda yazılı 8 Kalem Sehze pa 
zarhkla mübayaa edilecektiı·. 
Vermek isteyenler 20 T euı· 
muz 933 perşembe giınü saat 
14 te Bakırköyünde Barut 
Fabrikalarında Satmaima Ko
misyonuna ge.sinler. (300) 
(3366) 

130 Kilo Taze Bakla 
106 ,, ,, Soğan 
404 ,, Sakız kabağı 
143 ,, Semiz Otu 
75 ,, Kuru soğan 
16,5 ,, Dere otu 

6 ,, Maydanoz 
146 Adet Ene-in~ 

!inde on dört bin yüz beftir. Mü
tebaki eserlerin de tasnif ve tecli
dine devam edilmektedir. 

Bu tarih zarfında kütüphaneye 
devam edenlerin mrkdarı 2.672 ki
ti olup bunlardan 2.160 kiti kitap 
512 kiti de gazete ve mecmua oku 
mu,tur. 

Kitap okuyanlardan 40 kiti terbi
ye mevzuu, 24 lisaniyat, 6 idare, 
300 edebiyat, 94 iktisat, 304 tarih 
ve coğrafya 288 tabii ilimler, 358 
roman, 118 riyaziyat, 12 ruhiyat 
32 esse (tecrübe), 8 hıfzıssıhha, 2 
siyaset, 36 hukuk, 38 kiti de fizik 
ve kimya mevzularına dair oku
muşlardır. 

Bu tutulan kayda göre; 2.160 ki 
tap okuycuların 1.594 kitisini tale
be, 80 memur, 62 itçi, 183 hukuk
çu, 6 bankacı, 4 gazeteci, 4 aktör, 
4 tüccar, 2 muharrir, 2 meb'us 2 
malul zabit ve 262 kitisini de bu 
meslekler harici zevat tetkil et
mektedir. 

Kütüphane gün güne zenginle,. 
mekte ve siparit edilen yüzlerce 

Malatya heyeti 

Baz.t temenniyatta bulunmak üzer~ 
Malatyadan Ankaraya bir heyet gel
diğini, Baıvekil ismet Pa§a Ha:ııretleri 
taralından kabul edilerek yemeğe 

alıkonulduklarını haber vermiıtik. 
Heyetin lemenniyatı nauınitibara a· 
lınmış ve mümkün olabilenlerin yapıl
masına baflanmıştır. Resmımi:z bu he ... 
yet a.zasını gö.stermektedir. 

cilt muhtelif lisanda yeni eserler 
bugünlerde beklenmektedir. 

Zamana uymak lazım 

tüaü önünden 1 tfaiye meydanına ka~ 
olan kısına dikilen yüz fidandan " 
tutmamqtır. itfaiye bahçesiyle Bele<' . 
ye bahçesine dikilen elli fidandan oıı; 
nesi tutmamı ıtır. Ve müteferrik su 
te dikilen yü~ fidandan da ellisi ıuııı' 
IDJftır. 

Bu son yüz fidan ile elli fida.,.. 1""'" 

diğerlerine-nazaran zayiatın fazla ol~! 
bilhassa bunların son zamanda ve ..,.V 
sim seçtikten sonra dikilmesi ve çı ,r 
rılınasıncla ve ambalajındaki kusurl 
dan ileri ııelmiıtir. 

Görülüyor ki; bu sene dikilen ç~ , 
!ardan alınan netice !Ck rnuvaffaki~ I , 
ve ümitli ve bütün ümjtJerin fevkıfl 
olmuıtur. 

Önümüzdeki sene bunun daha ıı'; 
yapılması için tertibat al ı~!Ilaktadır.. 

meyanda iki bin beı yüz fidan e · 
dikilmesi ve cam koruluğu ya .. ı1oı 
düıünülmekteclir. 

-- - -

Umumi Ne~riyat ve Yazı Jıc/erİ 
Müdiirii ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaa-ılık T. ft· 

Ayakta durabilecek yer bile bulun· 
mayan bir ~abah Tramvayında res· 
mini gördüğünüz Kadınlardan Beşini 
bir arada tasavvur dmek hem u::.yrı 

kabil, hem de gülünç olur, digilmi ? ..... 
Evvelce Tramvay, Tiren ve Otubiis gi· 
bi vesaiti nakliyenin bulur m&dığı bir 
zemanda bu tarzda giyi.nmek bir mah• 
zur teşkil etmiyehilirdi, qünki o :ı.aman 
ya yürümek ve ya!'utta hu~usl araba• 
ı.rıa seyahatelmek adetti. 

Demek oluyorki; icatları sırf insanla• 
rın daha rahat yaşamalarını istihdaf 
eden Asrımızın terakkıyatrna uymak 
mecburiyet1ndeyiz. 
Bugünk11 MesJ.ıenıer buna en güzel 
bir delfl tqlı.n ederler. Böyle Asri bir 
Mesken i91n temııman Elektrikle çalı· 
fan Otomatik P'RIGIDAİRE Suguk Hava 
ve Buz Dolaplarınaan daha rahat bir 
icat tasavvur edilemez. 

Frigidaire markasını taşımayan hu Sogıık hava 
dolabı hakiki Frigidaire degildir. 

BOURLA BIRADE~LER VE Ş" 

ı::r.,i~o·odtıi!~ 
Geocral Moto:- m:ımulah 


