
Phalere' den kalkan ve 
bulunan 

denize 

Yeni basılacak gümüş pa
ralar için mübayaa emri vila
Yctc geldi. Bir mecidiye 37 
kuruştur. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHl\ıIUT 

içinde altı yolcu 
bir tayyare yanarak 
düştü. 

Sii"h K a sızlanma 
0nf er ansına 
azırlık 

Alımet ŞVKRV 
ıı~tlıtııın .. -. . - '-' ed d 
.ıaltıı ı. ~ıyı t ..... p en evre• 
lııi ~ak zamanı celdiğinde 
'~· ıupbeaiz buna Konferana
lı.ılı 111Dini verecektir. V eraailleı /•n lı:onferanalann arkaaı a· 
t, '· Bllgiin Cenova, yarın Ce--, ı,k11••i gÜn Streza, aonra Lon-
1,ı ,;tr Cenevre, cibi zamanın 
•~tiirt ~!arı ..ıyyar tuluatçı tiyat -
'•rıne benzediler. 
'b L~ll~ tamirat konferanaında 

' •or;i;"1eranaının içtimaına ka
ıi]t.h 1tti. O aralık daha Cenev
"rd ""~ konferanaı devam 
· ~ . .\r•da Wqington ııörüt• 

qı,, Par;, milli.katlan, Roma 
~~ toler;, oldu. Ondan aonra da 
ıı.-ı le"" tantana ile Londra cihan 

. 0rıferanaı açıldı. Bu konfe. 
ı.,~;""'1 Cenevre ailihıızlanma 
ıı.ı, ıle atağı yukan ayni za

~ ıı._?ltıyordu. Londra konferan11 
ıı' '<ır k'lı.ı~ı •llda açıldı. Cenevrede de 

ıı-11 •11ıııa lı:onferan11 Temmuzun 
)ıı.ıııı~İı toplanacakb. iki büyük 
"d, 1,•I konferana bir arada içti· 

!'ll,"''Yecefi için Cenevre ıilah
~,._ le ltonferanaı T eırinievvel or
ı ko,.;d~ tehir edildi. Şimdi Lon
~ eranaı tatil karanru vennez· 

q.lıı, ~· Cenevre konferanaı için 
. lkı, ôlfladı. 
•lq.l~t ltonferan11 açıldıiı zaman, 

'nlna. konferanaı reiai Mr. 
ti~ ~ll. Londrada idi. Sabık ln

ı., arı.ciye nazın, ıilah11zlanma 
~tlldaki mütkülatı Londrada 
~e çalııtı. Filhakika o za-

• d" •ada vaziyet te müaait idi. 
ll1>ya devletlerinin en aalahi

'dıunları Londrada toplannuş 
lop{0•~ardı. Koridorlarda bunla

_,':' hır halde teaadüf etmek da-
it,; llınkiin idi. Fakat Londra.ya 
ı,~•ırabhaalar iktıaadi ve mali 

1 
lıtr. •rle o kadar me.ş!"l oldular 

'>il,, lfonderaon'un aılahaızlanma 
l.ı;, "'"!iul olacak vakitleri yok· 
ı İ,; ' d'ölda bir netice elde edeme

)111dir ki, Mr. Henderaon Ce
e titti ve ailahaızlanma konfe

" lçtimaını Temmuzun birinci 
• d.., Teıriniev.el ortaaına at-

i Ş;ltıd' 
't~ . 1 •ilah11zlanma konferanaı, 
~ ~ '•rıievvelde toplanacaktır. An
d;;"feranı geçen ay tatil kararı 1 llolı:tadan baılaraa, ııideceii 
· lj Çtlttrıazdan ibaret olduiunu 

, ı.\~~eraon bildiii için büyük 
~ •rııı payitahtlanru birer birer 
ı...: etnıeğe çıkmııtır. Henderaon 
!~arla Cenevrede toplu bir 

)'Pölmadığı işi yapmağa çalı-
Siı • 
~ :ı..~•:tlanma konferanaı reiai ev

liı ''iıi ziyaret etmiıtir. Burada 
~ il lla.riciye nazm M. P aul Bon
''r ij •, &onra da Batvekil M. Dala-
·-; IÖrütmiiftür. Pariı ıazetele
'd~dıldanna cöre, Franaız dev-

. ,h,~ ları, Franaanm ailahuzlan
' ıı,d ltı,ndaki noktai nazarını açık 
.'11.,d~ ıle Mr. Henderaon'a izah et
·~,,,ll'. Bu yazılardan anlatılıyor 
."'lltı llaı:ı:Jar timdi en ziyade silah

> a llıukaveleıile teıbit edile
il'tiyetin beynelmilel müra
~ lenıin ve idameıi noktasına 

~iliı~•t veriyorlar. 
- '•:ı:lanma konferanaı açılalı 

~ ~ltç ~r lıuçulı: aene ııeçmiıtir. Bu 
b &ene zarfında beynelmilel 

11 •Uerin aldığı ıekle ııöre dev-
' ; •il&haızlanma hakkmdaki 
~ 11':>.arlan değiımiıtir. Gerçi 
~~l.ııı daima emniyet noktaaında 
'"' •tnıiıtir. Fakat emniyet ne 

~'l 1•1Din edileceği hakkındaki 
t~i1~0ktai nazarı zaman zaman 
"" r. 

·~ liendenon Pariıten aonra 
~ tiderek ltalyan Batve'dli 

>.ıuaaolini ile görüşecek. 
'' ;'11ra Berlin'e uğnyacak. Ve 
~~ •• :•t'a ıiderek M. Beneı ile 
"1>, I{ •decek. 

l oı,tı •lldenon tarafından yapıla
') '•••c lı~. tum~nin ne ııibi bir ".~-

ı!,ı. "->r, •tı keatırilemez. Fakat uç 
"-iı l •ilihaızlanma konferansı a
.. ;:"~ •llıan, müabet bir neticeye 
~illd 110lttaaından vaziyeti her :ta

S; 'ıı .~rı dahil az müsait bulacağı 
liılt ılelıilir. 

~~ ~· t'tla.n..,a meseleai birinci de-
•• •o.n k be · \iı..'t'tıa •o. - Almanya re a ti-

~~•tirı·' Almanyaya kartı aıkeri 
1.1."1}, 1 trıuhafu:a etmek iatiyor. 

S.. ••lteri noktadan zayıf bu
.1~;11<1 F'ranaa da ailihaızlanma 

'iı, 1•. l> ~ daha müıaadekir bulu-
' 'ttıı,c~ •t Almanya vaziyeti tak

lıı.&. • F' ranaa da bu noktada daha 
~· rıt davranmak mecburiyetin-
. •ıı .... 

t,._'" Almanyada iktidara geç
~t ~oı, llaa!ı silihaızlanma meaele-

ı,'t ~itr >rıuteyakkız davranmafa 
>, .. ~r .. _Hitler'in Almanyayı 

f tılahlnmakta olduğu mu
(l)e 

v;ı.,,, 2 inci sahifede) 
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Türk Universitesi dünya-
nın en yüksek bir ilim mü
essesesi haline getirilecek 
Maarif vekilinin Milliyet' e beyanatı 
Kadrolar 1 ağustos günü neşredile-

cektir. Kimler kadroda kalıyor? 

Maarif Vekili Refit Galip Bey · 

Maarif Vekili Dr. Retit Galip 
Bey, dün öğleden sonra Darülfü. 
nuna gelerek bazı ziyaretleri ka
bul etmittir. 

Müdafaa Vekili Zekai ve Afyon 
mebusu Ruten Efref Beyler, de 
Re9it Galip Beyi ziyaret ederek 
kendiıile görütmü9lerdir. Retit 
Galip Bey, dün aktamki trenle 
Ankaraya gitmittir. Hareketinden 
evvel gazetecileri kabul ederek 
fU beyanatta bulunınuttur : 

- Burada yeni Üniversitenin 
kurulusuna müteallik son hazırlık 
lıula ~efgul oldum. l9lerimiz her 
safhasında memnuniyet verici bir 
yürüyü9le ileri gidiyor. İstanbul 
Tüı·k Dniversitesinin dünyadaki 
emsali arasında en muhterem mev 
kii olan yüksek bir ilim müessese 
ai halinde kurulabilmesi için müm 
kün olan vaaaitle ve bütün imkan
ları temin etmeğe çalı9arak ha
zırlanıyoruz. Bu akflUll Ankaraya 
gidiyorum. Birkaç gün kaldıktan 

(Devatn1 1 O uncu sahifede) 

Eczacılar depo sahiplerin
den ve halktan şikayetçi 
Halkın kendi kendisinin 

kabahat mı olması 
hekimi 

oluyor? 
Eczacılar ne yapmak istiyorlar? 

Son zamanlarda eczacıların depo 
aahipleri hakkında bazı cünnü meı
hutlar yaptırmak üzere tqebbüs· 
lrrde bulunduklannı haber aldık. M« 
aele §Udur: Şehrimizde 30 - 40 kadaı 
ecza deposu vardır. Bunlar eczahan• 
lere toptan aatıf yaparlar. Kanunu 
mahaua mucibince depolann peraken 
de satıı yapmaları memnudur. Sat
tıkları takdirde azami 150 lira para 
cezası ve üç ay hapia yatarlar. Fakat 
lstanbulda mevcut bütün eczahane• 
ler depolar1n perakende aabf yaptık• 
lar1nı iddia etmekte ve bu auretle 
kendilerinin işsiz kaldıklarlDI aöyle· 
mektedirler. Kendiaile konuıtuğumu:ı: 
bir eczacı diyor ki: 

- Depolar her malı bizden ç.>k u
cuza verebiliyorlar. Halk tabiatile 
depodan ahyor. Bize perakende sah§ 
yapmıyan depo yoktur. Kanun iyice 
tatbik edilemiyor. Sonra kanundaki 

Bir ecza deposu •• 

Dr. Tevfik Salim Paıa 

~ezalar hafiftir. Doktorlar reçet .. Je
rinde daha çok müatahzar ilaç yazı
yorlar. Biz bir ııünde bir kere bile 
hav•nımızı elimize almıyoruz. "Spe
cialite" ilaçlar iae depoda daha ucuz 
almıyor, Halk böyle birçok hazır ilaç 
larlD isimlerini ve ne için kullaoıldık
aı tnı öirenmiıtir. Çok defa doktora 
bile &'İlmeğe lüzum ııönnemekt<:, bir 
ecza depoauna uğrayarak iıtediği ila
cı alabilmektedir. Depolar reçetesiz 
birçok tehlikeli ilaçlar da veriyorlar. 
Onlar meauliyet altında dağilerdir. 
Çünkü perakende ıatıı kaydı için 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Galalaaaray mektebinde reasam Ham it Necdet Beyin bir resim sergİai açhfl· 
n1 evvelce yazmııtık. Sergide irili ufaklı 69 resim teıhir edilmektedir. Resmi

miz Hômit Beyin sergisinden bir köıeyi göatennektedir .. 

•• • m evvı 

7 
Bir Balkan 
Lokarnosu 
Tevfik Rüştü Bey Sof ya

ya gidecek .. 

Romanya Başvekilinin teklifi 
Verilen habere göre Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Riittü Bey eyliılde Sofya'ya 
ııiderek Bulııar Baıvekili M. Muşanoff 
ile görüıecektir. Tevfik Rüıtü B. le M. 
Mutanoff araaında bir Balkan Lokarno
ıu aktı için müzakerat cereyan edecek.
tir. Balkan Lolı.arnoıunun aktı, Roman
ya Baıftkili M. Titüleaku tarafmdan 
teklif edilmit ve meselenin halli Tevfik 
Rüıtü B. le vuku bulacak müzakereye 
talik edilmiıtir. Bildiğimiz veçhile M. 

.. 
Bulgar Ba,•vekili M. Muşanoll 

Titülesku da teırinievvel •onunda Anka
rayı ziyaret ede.-ek bu meaele hakkında 

(DcvamJ 1 O uncu sahifede) 

Heyeti Vekile 
• 

I çtima ediyor. 
Reşit Galip ve Zekai Bey
ler dün Ankaraya gittiler 

Şehrimizde bulunan Milli Mü
dafaa Vekili Zekai"" Maarif Ve
kili Rqit Galip 
Beyler Heyeti ve
kile içtimaında 
bulunmak ÜZrE 

ve vaizi olan da 
vet üzerine dün 
ak,amki trenlr 
Ankaraya gitmip 
[erdir. Maliye 
Vekili Abdülha
lik Bey bir gün 
evvelki trenle git 
tiği için elyevm 
Ankarada bulun 
maktadır. 

Zekai Bey 

M. Troçki 
Fransada bir kaç ay 

kadar kalacak 
Refika11 ile birlikte §ehrimizden 

hareket etmit olan M. Troçki rcfika
sıru tedavi için ltalyada bırakacak, 

kendiai de Franaaya gidecektir. M. 
Troçki Franaada bir kaç ay kalacak
br. 

Boğazlar meselesi 
PARIS, 19. A. A. - M. Paul 

Boncour dün Franaamn Türkiye 
sefareti adli müatetarı ile Boğaz
lar komisyonundaki Fransız mü
messilini kabul etmittir. 

--0--

Başvekilimizin taziyeleri 
BUDAPEŞTE, 19. A. A. - Ma

car başvekili M. Gömböf refikaaı
nın vefatı münasebetiyle bafve
kil ismet Pafa Hazretleriyle Ha
riciye Vekili Tevfik Rüttü Bey
df' ı• ~amimi taziye telgrafları al
mı,tır. 

PEŞTE, 19. A. A. - Madam 
Gömböş'ün cenaze merasimi dün 
büyük merasimle yapılmıttır. Sal 
tanot naibi ile Madam Horthy hü 
ki.imet azası, parlamento erkanı 
ve askeri ve mülki bütün büyük 
memurlar merasime iftirak etmit
lerdir. 

•• 

e 

Mağlubiyet acısını tam bir 
galibiyetle çıkardık 

Moskovada güreşçilerimiz yaptıkları 
yedi maçın yedisini de kazandılar 

MOSKOV A, 19 (Kafile ile giden 
huausi muhnbirimizden) - Dün ak
tam güreı laknnmnz Moskova muh
teliti ile karıılaştı ve müsabakayı 7 -
O kazandık. Bu maçlarm tafailatını a
tağı yazıyorum: 

Futbolde uğradığımız büyük mağ-

lübiyet Üzerine, hemen o akşam ya
pılacak olan güre§ müsabakalarından 
da aşağı yukan ümidimi keamiı gi
biydim. Maçtan sonra, otele avdet et
tiğimiz zaman güretç.ilerimizi bir kö
şeye çekilmit ve Seyfi ile konuşur bir 

<Devamı 1 O uncu sahifede) 

• 
Bir lngiliz kadını gözüyle 

Türk kadını .. 
Mel Marie Seton 

ne diyor? 
Jngiliz gazetelerinde tiyatro ve sine

ma kritikleri yazan Mel Marie Seton 
bir kaç ııündenberi tehrimizde bulunu
yor. Mel Seton ıinema ve tiyatro mev
simi olmadığından tehrimizde içtimai 
tetkikat ile mqııul olmaktadır. 

Mel Seton bundan Ü~ aene evetine ge
linceye kadar tiyatro artistliği yapmış, 
aonra artistliği bırakarak muharrirliğe 
baılamıftır. 

Dün Londra otelinde görüştüğümüz 
Mel Seton bize dedi ki: 

- Balkan ve bilhaıaa Türkiye gibi 
yeni ve ıenç memleketlerin ainema ve 
tiyatro bayatı ile alikadar oluyorum; 
çünkü tiyatro ve ıinema hayatının inki
tafı dalına içtimai hayatın inkişafı ile 
muvazi olarak yürüyor. Burada ipek 
film atildyoaunu gördüm; bu küçük mü
easeıe beni çok alakadar etti. insan Av
rupada bulununca Şark memleketlerini 
büıbütün baıka türlü görüyor; ıonra 
buraya gelince ;,ittiklerinin çok mubala 
ğalandmlınıı olduğunu anlıyor ... 

Avrupa ve lnciltere inkılaptan yorul-

(Dcvatn1 10 uncu sahifede) Mel. Marie Seton 

Bir kaza savuşturuldu 
Şirketi Hayriyenin iki vapuru dün 

limanda hafifçe çarpıştılar 

Burnundan halil ...,.eııe ht18ara uğra yan Tarzıneuin 11apura Köprüd11 ... 

Dün sabah limanda bir kaza sa 
VUfturulmuş, Şirketi Hayriye'nin 
58 ve 47 numaralı vapurları ara
sında hafif bir müsademe olmuf
tur. Yaptığımız tahkikata göre, 

saat 10 da 58 nwnarolı vapur, 
Köprüden Oaküdar'a hareket et
mi~tir. 47 numaralı vapur da saat 
1 O u S geçe Köprüye gelmek üze-

(Devamı 10 uncu •ahilcdc) 

• u r c 1 
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Arap İzzet Paşa sahnede 
1 

Rusyadan pecelt mrıltcıcirler. - lznt Holoi.,. llleclisi1- 6ile çeki
ıtiyor. - Kimler cevdı tlayaffdfllJ'! 

R-;lU>Ja K. .... •e IC.afku Miiali
manlarmdan ilt< )'Üz bin nüfuı mema• 
Wııi -a.nu.,,. lııicnot ..... eıı: iatiyerek 
.ır.atibiaaai ş....ı. lilılo - zade lznt 
P.,. YILlltuiı. atebeipb.uıeye .m. 
racaat ' '•'-· 
~ -a- n•t meb•• ol- L

W!t •ww' -, lounl- t,._t P ... ya 
...-.......U.n cariptf. Flllu.t Hü.ld
,.... daı.;. a.ı.ıilide mediai riilteli.da 
Ye ...... yÜ. teftit ukeri lluımİIJ'-U a• 
liaintle tetkik 'We miiJaJ.aza ettinaek
siııia lı:ab..I ft bıffip edi.el'IDeai de 
bundan daha caripti ! 

izzet Pap. o -eıeırde 11labat1 
maliye komiqonu i.liai reiıi aanisi ve 
Ham.idiTe Hicar Demil'J'ollan Komis
yonu Alisi bq reis vekili olduiu V6 

Padişahın hem ikinci ki.tibi, hem de 
mabeyinciai bulunduğu ve har-eyn 
mubterenııe)'D deki müeueaab lsli.mi
yeye de baktığı cihetle nüfuz ve fÖh· 
reti her tarafa dal budak aalmqb. 

Hindiataaclan, Blücüatand-. Efca· 
niatandan, Tibettıen, Meıılnotma, Fut..., ı-.. lali.m mutebe......, Hicaz fİ· 
ınendiferi İçin iaoeler p..deriyorlar
d1, hatta Kırımdan, lnneden de iane 
o.kmaa-. damhyordu. Bütün bu para
ların hepıi, J~zet Holo Pqa JUUllln& 

geliyordu. Padiııahm her tarafla mu
habeTatı, muamelitı devam ediyo?"du. 

d- kalı.l eJwnıp ıaacak iradeiıteniye 
kat'i pılrilde olmaJ"lP icaı....... bilmü
talea i-- teH ın ettiii cihetle 
;• macliıııi vükela ictimaında müaake 
... .,ıunacaiı .,.. ...... veftllitli. Bat· 
katip - da a,..U INJ-aaatta bul-· ......... 

Uç cia _..a Mecli• Vikela
~ paki!. inilıachnda meaele 
...W. -..ı.er.,.. ı.-ı.....ı. eWYel-
1-u.le ş.-J'I De.letçe mtaleai 
k.,.&yet ..ı.·-•• brarsfr olmakla 
ollo.ptalr.i iradei luuuaİJ'8 Mecliai Vü· 
kelanıa karan vakiini havi tezkere
ile ŞuraJ'I De•lete tndi olun.uftu. 
Şamh l:ıtzet Paf&'Pll o zamanki ik

baline, nüfuz ve iktidarına binaen itti 
zam ettiii bir it haklunda menfi re
yini vermek. onu küçük diifürmekti. 
Halbuki velr.i.letten Şurayı Devlet rü
eıa l!e a.a&lllldan. ona taraftar ve men 
IU)I olanlaro1 yapamıyacaldan bir 

""' ·- itte bu, idi. lzzet Holo Paıa, o devini ... İstene 
i-.a her i,.ı&ii Ye her fen&lıiı yapa
bil.inli. Hele Maliye K0<n;•1- i.liai 
ı.-di id- .,., nezanıti altawl.a icti
- ettiitl..._ ımemuplanıı a7lıklan· 
nı aylarca tedahüle bırak-ıyarak 
.,erdiriyordu. O aaman için buudan 
IMi)'ük temenniyat •e nimet olur mu 
idi? 

Fakat daha çok müşküller 
olduğunu da saklamayor 

Pam, 19(A.A.)-M. Hender10n 
ecnebi ıazeteJerin &erlin muha
birlerini kabul etmiş: ve Berlindeld 
müzakereleri hakkında apğıdaln 
beyanatta bulunmııttur: 

- Silithan bırakma meaelesi
ni ciddi surette tetkik ettik. Hali 
hazırda henüz iktiham edilmesi 
mevı:nu baluıolau meseleleri ldlçük 
g6naek ve g6ıtermek istemem. 
Fakat fU ka.mıattoyim ki en mü
hinı noktalarda ook taı nazar ihti
lafları biraz azalmıştır. 

M. Henderson.. silihları bırak
ma konferansınuı umumi netice
leri hakkındaki nikbinliğini izhar 
etmi4: ve Almanya ile Fransa ara· 
sındaki dostane uzlaşmanın ehem
miyetinden bahsetmiı ve beynel
milel münasebetlerin bu uzl · _ma· 
Ja bağh olduğunu s6ylemift r. 

Encümenler birer birer 
işlerini bitiriyorlar 

Paris, 19 [A.A.] - Ajans Ha
vasın Lo.dra muhabiri bildiriyor: 

Borçlanma meselesi tahrir ko-
1Ditesi dün ijleden sonra işlerini 
bitirmiştir. 

Bu toplantı çok uzun ılUlllÜf 
ve M. Scbacht bir çok -.eıeler 
ve bu arada, hususi tali komito
nin hazırladığı metnin vaktinden 
evvel nqredilmiı olması hakkın
da hadiseler çıka~tlr. 

Komite, bazı teferrüat tadilib 
ile verilen karar projesini kabul 
etmiştir. Bu proje borçlular ile 
alacaklılar arasında müvazeneyi 
temin etmektedir. 

Harp borçları 
Vaşington, 19 [A.A· J - Na· 

zırlıırc' an M. Ptrilips harp l:orç
lanna dair görüşmelerin ey!ülden 
evvel bllflamak ihtimalinin az ol· 
duğunu bildirmiftir. ÇüDkii M. 
Roouevelt Ağumtoı •)'iDi Hyde 
Parke'da mafıkineıPnde geçire
cektir. Nazır, Reisicumhurun borç 
lar meselesi ile bizzat uğra.1aca
ğ.nı i!ive etmi~tir. 

• 

Cümhuriget bayramına hazırlıkı 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Cümhunyetin onuncu yılını fııJ! 

md it;in Ankaratla cıali Nevzat B·eyin • eiıtliği alhnıla mevki kıtl 
tir." ' po,o İl• 6eletliye reİI muauini ve Ciirrhuriyet Ha.lir. F.,/ıaıı 
baylenl.,. miirelrk.,, 6ir 1-niıyon ti'fl·bki.il etmiatir. 

K~ayon hgün ilk ıoplımhyı ytıpmışlır. ' 

Tayyare Cemiyeti merkez bina~ 
ANKARA, 19 (Milliyet) - T •Jtya.re cemiyeti meTkez bina•1' 

alı !1'1lo:fl0 liraya miitealılıit Beiri lkye ihale etlilmiftir. Emlıik 1 
kası binaaı ti. 111740 liraya Acim an İnfaat evine iltale edilmiştir· 

Demirgolları inşaat dairesi reislı 
ANKARA, 19 (Milliyet) - - Nalica velı&leti tlemiryolları İJI 

dairesi teialiğine miihendiıı Rau B. -.:ıleten tayin etlilmi,tir. 

Ankarada memba suları mesef e. 
ANKARA, 19 (Telefonla) - B.·fır.ye memba suları iizeriııJ' 

k:~ ot ll<' takibatını IJİdcletlendiriyo,.. latanbuldan gelen memba il 
"''i hııkiki memba suyu olup olmaılıii• dah11 genİf mikyasta korıtr 
dilwektir. 

• 
lzmir rıhtım şirketi 

IZMIR. 19. (Milliyet) - HiilıUm.ete intilrali teluırfiİ1 
nhhtn firketlne yeni rek/ini 11erme it için nalııı ifleri umum tı1il 
Sırn B. le Nalia 11elrôleti lıaltuJı m üpuiri aeltrimize gele;elr if' 
lanmıff llf'iır. · 

Bornova bağcılarının istedik/et 
Ruıyadaki Müslümanlardan Mema

liki Osmaniyeye hicret etnıelı: istiyen• 
ler, bundan dolayı izzet -ya müra
caat etmiılerdi. 

Böyle bir müraca.at bunu izzet Pa
~.a.nın Padifa,b nezdinde teTTİç ettir
mek istemesi ve ettirmesi tabii görü
lebilirdi. Li.kin e n chemıniyetaiz, ba· 
ait, h11tti. saçma sapan meaelelercle 
kıh ktrk yaran, ince eleyip sık doku
yon Hiinkarm, mutadı hili.frna olarak 
l:z:zet p~nm bir arzı üzerine: 

Ruayadan celecek muhacirler iti 
İfle böyle korku ...., endifeler içinde 
Şurayi Devlett,. mevkii tezekküre ko· 
mtldu. 

Rei. Hacı Akif Pat• jdi. Hacı Aa· 
lr.if Pata merhıım, Maniaah özü, tö
zü doğru, bak bildiği yoldan ,a,maz 
icap ederse bu uğurda gözünü budak· 
tan sakınmaz tam bir Türktü. 

M. Hiııderıon d6rtler misakı
nın im1a11 dzer.ine A!111an bafve
kili ile Fraııaız başYtkifi ara11nda 
samimi surette bir noktai naur 
teatisi icap erlemekte olduğunu 
ilive etmiftir. Bu mllnase'beile 
salihiyettar Alnıan membaından 

bildirildiğine g6re Hitler - Dala
dier mnllkahnm tarihinden bah
setmek henOz pek erken olur. 

IZMIR, 19. (Milliyet) - Bornoua bcıictlan cuma gütıÖ 
lanarak inhiıNU iiarainin yeni sene ııi.yah oe mialrd üiirnlerİll' 
Juiu ılüfÜ}l liolın yiilı.etilmesi çarelerini arcryactı/danlır, TopltP 
Vali ve lllebuslar tlavetlitlir. lnhiıarlar velı&letinden tle bir ıniiıl' 

Dörtler misakı ve Romanya .... · •ten-ec
1
•ek•t•ir•. ________________ _ 

Pariii, 19 [ A. A. J - Havas 

- Pekili. ! Gelsinler! 
Diye, hemen irade edivermesine ne 

diye iim? Bütün vük:elii, vüzera, eski 
yen i sadrazamlar, P adi,ahı yakından 
tanıyan devlet ricali f.ŞIP şa§ıp kal· 
mışlardı! Bu, olur şey mi idi! 

lıin daha garip ve gülünecek yeri 
izze t Pasa.nın idarei mahsusa.ya emir
lft' verer~k Ru,.yadan gelecek üç yüz 
b in kişi için vapurlar hazırlatnıağa 
kalkı~ması ve bunu havadis sırasında 
ga~etelerin yazıvermiş olmasıdır ki 
e r tesi günü Rus sefareti baş tercü
matn Hariciye N a.zınna müracaatla 
resme:n keyfiyet i istifsara lüzum gör
m.ü~tü . 

H ariciye Nazm, de .. letçe ittiha% e
clilmi1 böyle bir karardall haberi ol
madığını beyanatla g•zett!lerin neıri 
y:>tını tekzip yollu bir liaan kullan
mıs ve bu havadisin menıe' ve mahi .. 
yslini tahkik edeceğini vadile baı ter .. 
cümanı savdıktan sonra &adrazama 
ve sarayıhümayuna arzı malü.mat 
eylc m i,ti. 

Ss.drazıam paşa, filvaki mabeyn 
ba ,ki tabetinden gelen bir tezkerei 
hu ; u siye:de Rusyadan memaliki mah
ru•ava muhaçeret için takdim edilen 
!stiı·hamo.amen1n zahş,ahane canibin-

Müzakere esnasında, reisi Hacı A· 
kif paıa ile sadrazam mütercim ko
ca Rüştü Pata merhumun oğlu aza
dan Süleyman Reıat Bey meııeleyi a· 
dama.kıllı baltalayıp kökünden çürü
tüverdiler. 

Dediler ki : 
"Şimdiye kadar Ruayadan memle

ketimize gelen Rusyalı muhacir Müa
lümanlar bakk1ndalci (ııurrei recep 
1287) tarihli kararnamei ali meydan· 
dadrr. 

'"Bu kararnamede derç ve tespit e 
dildiği vechile badema iki devlet a
rasında ihtilafa mahal kalmamak ve 
b ir gılna yanh,hk olmamk üzere ev· 
vellernirde menaup oldukları memle
ket hükômetinden muhacerete ve o 
taraftan kat'i alikai t abiiyetle bu 
tarafta taW'attun Ye tepdili tabiiyete 
mezun .,(duklarrrun •enedatı müteka· 
bileye r a ptile temini ve tabüyet oabı
kalıırı kayıtlarmm mahalli sicil nüfu
sundan terkini ve yeni hüviyet tezke
relerinin ona göre tanzimi. ve tahlif
lerinin icra11 lizımgeldiği bastülbeyan 
olunarak Bab1iliye bu vechile mua· 
mele olunma>r zaruri bulunduğunu 
ve yoksa m.ülken ve siya.seten mahzur 
ve mazarratları dai olacağı,. mütale
aamı ite.ri sürdüler~ 

f,t.rkaıı <1ar) 

r Yarın: 

Arap İzzet Paşa sahnede 
-2-

Resmiyete dökülünce, if, ıruya diistii! - i zzet Pasa aleyhinde 
;12ğmur'gibi yağan jurnallar. - l~etPa~a. menkupf Ama böyle 
menlriibiyete can kurban! - izzet Paf(l yine -gözde! 

!i!ıi!!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;,ı~~~~;;;;;;;;;;;;o;;;;;!!i!;!.iiii!i~ı;;;;;;;;;;~;;;;111..ıl! 

Sevda kurbanlarının- aşk 
macerası nasıl geçti? 

Arif kimdir, kızı 
3ı.iyükdere.fe Bristol otelinde A. 

ri f 'in Mehlika Hanmu öldürmesi 
ile neticelenen cinayet etrafında
ki dedikodu devam etmektedir. 

Arif'in çok iyi tanıdığı bir arkada 
tı ile dün bir nıuharririmiz görii!
mii~tür. 

Bu zat Arifin hayab ve Meh
lika Hanmıla nasıl sevi,tiklerini 
!Öylece anlatnnştır: 

- Arif 27 yatlarında kadar
dır . Yakı,ıklı bir gençtir. Babası 
müteveffa kaymakam Nuri Bey
dir. lstanbul taraflarında oturu
yordu. Sonradan Harbiye'ye ta
şınmıştır. 

Babasından kalma paruı da 
vardı ve huvarda geçinirdi. Bar
lara ve balolara giderdi. 

ilk lan1fma 
Arif ile Mehlika Hanım Göz: 

tepe' de lanıtmıtlardı:r. Mehlika 
Hanımın Göztepede bir bildikleri 
vardr. 

Oraya sık sık giderdi. Bir gün, 
mevsim yazdı, Arif le gezmeğe 
Göztepe'ye gitmi,tir ve kızla ora
da tanışm1stır. Sözleşmifler, baş. 
im gün Beyoğlunda bulıqmuşlar, 
ıinemaya gibnişlerdir. Sonraları 
bu gezmeler fazlalaşmı,tır. 

Sevda başlıyor 
Jki genç birbirini gittikçe sev

.,ektedir ve bu sevdanın bir yuva 

• • 
nıçın vermediler? 

kurmakla neticelenmeıi taraftarı
dırlar. Bunun üzerine Arif, Meh
lika Hanımı istemİftİr. 

Arifin o vakit bana aö1lediğioe 
göre kızın ailesi evveli. buna hüs
nükabul göstermiflerdir. 

KIZl vermiyorlar 
Fakat kızm babası Bürlıanettin 

Bey yaptığı tahkikatta Arifin ha 
yatını düzgün bulmuyor ve ret ce
vabı YeriJor. 

Kızı hapsediyorlar 
Fakat aşk macera11 nihayet l»ul 

nıuyor ve iki sevgili gizlice gene 
buluşuyorlar. Kızın ailesi bu vazi 
yet kartısmda Mehlika Hanım 
göz h_apsine alıyorlar ve eW"den çı
kamu1orlar. 

Arif dayalı yiyor . 
Bununla beraber her nudaa ııe 

ne bulUfmalar oluyor. Mehlika 
Hanımın babası bu hallere çok kız 
maktadır. 

Bu sıralarda Arife bu haller
den vazgeçmesi ihtar edildiği gibi 
bir kaç defa da dayak - -yediğini İ· 
şittim. 

Bankadan çıkarılıyor 
Arif, İtalyan bankasında memur 

do. Bu sevi,me yüzünden içkiy.e 
de dütmüştür ve arasıra kıza da 
içki içirdiği görülmüttür. Bu su- ı 
retle gayri muntazam biı: hayat 

M. Henderson yarın Pargue'e 
gidecek ve orada M. Benes ile 
mülakatta bulunacaktır. Muıraileyh 
bundan Eonra Munih'e gidecek 
ve orada M. Hitler ile görüttük
te~ sonra Pariı üzerinden Londra· 
ya dönecektir. 

Rekor peşinde 
Bir tayyare havalarımız

dan geçecek 
Nevyork : 19 [ A . . A J - Tay

yareci Cados ile Rossi, Avusturya, 
_Türkiye, Irak, ve lran tarikile 
battı müstakim istikametinde dev· 
ri aleııı rekorunu kırmak niyetile 
bu sabah bavalanacaklardı. Fakat 
hareketleri yarına t ehir ed ilmiştir. 

Balbo gene şimalden dönecek 
· Chikago : 19 {A. A.J - Jene
ral Balbo, rilonun şimali atlH 
üzerinden Avrupay~ pazar günü 
gitmek ihtimali olduğu bildirmiş
tir. 
Şu yol takip edilecektir : 
Nevyork, Sched.iac, Terre-Neu· 

ve, Ve1entia, Irlanda ve İ ta lya . 
Clı ikago : 19 [A. A.] - Wolff 

ajansından : 
J •neral Balbo, Alman tayyare

c;lerinden Votı Gronau,a şu tel -
grafı çekmiştir . 

' Siz Avrupanın şimalinden A
merikaya giden yo'u açan bir 
" çığır açıcı,. oldunuz. ltafyan 
hava filosu minnettar seiamlarını 
s iz ,~ ilet ir. 

Bir yo!cu tayyaresi denize düştü 
Atina: 19 [ A. A. ] - Alb ki

şi ib saat 13 te Romaya müte -
veccihen Phalereden hareket et
miş olan İtalyan deniz tayyare -
sinden hiç bir haber ahnamamıı· 
hr. Bazı şayialara göre tayyare 
Şira adası yakininda alevler için
de denize dilşmüştür. Bir takım 
torpido muhripleri tayyareyi ara
mağa çıkmıfbr. 

iki Sovyet tayyaresi 
Varşovada 

Varşova, 19 (A.A. ) - Geçen 
mayıs Polonya tayyarecilerinin 
Moskovaya yapbklan ziyareti iade 
için iki Sovyet aıılr.eri tayyaresi 
dün Varşovaya relmitılerdir. ...................... , ................ ________ ,. 

sürmeğe bqlatlllfbr. 
Bittabi i•ine de gidemediğin

den bankadan çıkanlmı,tı:r. 
Bunun üzerine Arif babamıdan 

kalma emliki de sabmfbr. Bir va 
kit te Çelikkanat iıimli bir riaaleye 
-'erik olmUfblr. 

Diğer nifan talepleri 
Arif ba9ka kızlara da talip o( •. 

mu• fakat kimse kızım vermek ia
tememiftir. 

Arif Beyin fillinimi kaybettiği 
hakmdaki havadis asılsızdır. A
rif Bey dördüncü istintak hakimi 
Salih Bey taraf~dan isticvap edi
lecektir. 

ajansından: 

M. Paul Boncour, Loadradan 
avdet etmiş olan M. Titil.le-sco'yu 
kabul etmiştir. iki devlet adamı 
ğfinün siyasi mes~leler hakkında 

görüşmüşler ve noklai nazarları 

araaında tam bir ayniyet olduğu· 
nu görnıüşlerdir. M. Boncour ile 
M. Titülesco dört c!evlet misakı 
ebaf:nda yapdan müzakerelerin 
Avrupa münasebatında mühim bir 
sükün ve huzur temin etmiş olma• 
sından dolayı memnuniyet izhar 
etmişlerdir. --Çinde teknik imar 

Paris, 19 ( A. A.) - Havu 
ajansı bildiriyor: M. Massigli'nin 
Fransayı temsil ett iği Çinin tek
nik imarı komisyoııu düıı ilk top· 
lan tısını yapmıştır. Komisyon Çin 
hükümeti ile milletler cemiyeti 
konseyi aras_nda teknik bir irtibat 
memuru tayinine karar vermİf, 

l:.u vaıı:ifaye milletler cemiyeti 
sıhhat şubesi mfiC:ürü Polonyalı 
Dr. Reicbmann'ı tayin etmistir. --Hint kongresinde anla-

şamamazlık 
~ Bombay, 19 [ A. A.] - Her 

şey, Gandbi ile, kongre reisi M. 
Aııog arasında bir ihtilaf olduğu
nu gösteriyor. M. Aneg herhangi 
bir şekilde sivil itaatsizliğin tek
rar başlamasını istemektedir. 

Bir Amerikan petrol ge-
misinin iskandilleri · 

SANDİ. GO, 19 [A.A.] - Ame
rikan bahriyesine ait bir petrol 
gemisinin kaptanı yüzbaşı Maya 
San Pedri ile Ma,nila arasında su 
altında kahn bır kara parçasının 
mevki ve vaziyetini tayine •e ha· 
ritasıo çıkarıııağa muvaffak ol
duğunu bildirmiıtir. 

Kaptanın ifadesine göre bu 
kara parças.ı Anıı:ırikadan ild de
fa daha büyüktür. Su altındakı 
bu kıtanm dağlan Hinıayalanın 
en yüksek tepelerinden daha yük· 
sektir. Bundan bqka kaptan Ma
ya deniz elbnda 5301 kulaç de • 
rinliğinde bir de çukur bulmuttur_ 

Zeppelinin seyahatleri 
Fredrichafen, 19 [ A. A.} -

leppelia ceaubi Amerikaya 19 , 
ağustostan 29 ağustaıa kadar yeıd 
~ seyahat . yapacaktır. 

Almanya ve Papal~k 
Berlin 19 (A.A.) - Von Pa

pen tam bir salihiyeti haiz oldu· 
ğu halde Papalık ile yapılan mu
ahede31i imzalamak l\zere bugün 
tayyare ile Romaya gidecektir. 

İmza merasimi Romada par
lak bir şeJ:ilde yapılacak va metin 
Roma ve Berlinde ayni zamanda 
neııredilecektir. 

Silahsızlanma 
Konferansına 
Hazırlık 

(Başı 1 inci uhifede) 
hakkaktrr. Aachen'dea Königaberg'e 
ve Kiel'den Friedrickdıafen'e kadar 
Almanlar talim ve terbiye görmekte· 
dirler. 

Alman milleti müııelli.b bir millet 
halinde harp için teıkilallandınbyor. 
H itler'in 1918 mağlubiyet i hakkında 
telkiu ettiği fikir §Udur: Harptaki 
Alman silahları mağlup olmaınııtır. 
Mağlübiyet sosyal istletin ve komü
nistlerin Alman milletine ihanet et
meleri, yani içeriden bo:zgunculuk 
,raptnaları neticesidit".. B ir dereceye 
kadar dahili politika mülabazalarile 
yapılan bu telkin, Alınanlara 1918 
te ıili.hlarınm mağhi]> olmadığı ka
naatini veriyor. Almanyanın 11918 
deki mağlubiyeti siyasi bozğunculuk 
netic~i mi idi'! Yoksa Alman aaker
leri nıi mağliip oldu? Yeni zaman 
harpleri ordu ile ordu arasında değil, 
milletler arasındadrr. Binaenaleyh 
mağlubiyet te bazan ordunun muha
rebe meydamnda ezilmeailet bazan 
da geride maneviyatın bozulup ta lu
yaınlar ve ibtili.ller çUmıaaile tecelli 
eder. Rusyadaki ihtilal de mailılbiye
tin tecellisinden batka bir ıey değil· 
di. Tarib itibariyle hakikat bu mer• 
kezde olmakla beraber, Almanlar 
gittikçe maziyi unutmakta ve 1918 
de kıyam çdanaoaydı mağlüp olnuya
caklarına inanmaktadırlar. Eğer 
sulh noktasından tehlikesi olınaoay
dı, bu kanaatin ancak akademik kıy
met ve ehemmiyeti olabilirdi. Fakat 
İş orada da kalmıyor. Ve fu mantıki 
sil&ileyi takip ediyor. Mağlup olmı
yan Almanyaya çok ağır sulh §artla· 
n tahmil edilrni~tir ki, oulb ıartlan• 
nm ağtr olduğu da münakata kal
dırmaz b ir hakikattir. Bütün dünya· 
ya karf ı meydan okuyup ta mağlüp 
olnuyan Almanya, elinde kuvvet ile 
bu haksızlığı tamir edecektir. 

Böyle bir zihniyetin Fraıuada a• 
kialeriui göstermemesi mümlı:ün de
ğildir. Binaenaleby silah&1zlanma iti 
bir çıkmaza ııirmit bulunuyor. Fran· 
sa müaait bulunmadıkça, Almanyada 
hiıler kabarıyor. Alman7ada hider 
kabardıkça, Frlln3a daha :ziyade müı
külpeaent davranmak lüzumunu his· 
sediyor. Bu itibarladrr ki üç ay aonra 
toplanacak olan Cenevre sil&ha1zlan• 
ma konferanaı için zemin hazırlamak 
maksadiyle seyahate çıkan Hender• 
son tarafından bu yolda aarfedilecek 
mesainin muvaffak olacaft çolı: fÜp
belidir. 

Ahmet ŞOKRO 

Fasta zelzele 
Faa, 19 [A.A.] .:.- Fas'la saat 

6 da iki zelt:ele duyulmuştur. 
Dörder saniye aüren zelzelelerden 
biri ayni zama.ııda, Taza'da da 
duyolmqtur. --

Amerikada nafia işleri 
Wachington, 19 (A.A.) -Ha

ber •erildiğiıı.e göre 9 devlet ta
rafından yol inıaab hakkında ve
rile~ proje kabul edilmiştir. Bu 
iş için 40 milyon dolarhk bir pİlra 
lizım olacakbr. Diğer taraftan ı, 
nezaretinden Miss P.erkins Matis
tanber işsizliğin yüzde 7 n~betinde 
azaldığını, sanayİin haziran içinde 
bir milyon iısize iş verdiğini bil- , 
dirmistir~ 

Eczacılar ve deJ 
Sahipleri 

(Ba,f< l inci ıWıifede) 
defter tıatmuyorlar. Kanun ddf 
perakende oatıfr menetmiıtir. il 
nu perakende talqa dev&llll ell 
ıdıhati umumiTe ile de çok ' 
dardn-. Depolarda bu ili.çlerı 
lar da diplomalı eczac• değil, • 
ath tezgahtar memurlardır. So~ 
müatahzar ili.ç yani apec:ialite. 
ecza fabr.ikalanndan da çok ,a 
çiyiz .• Fabrikalar gazetelerle 
türlü ilaçlar ilan etmektedir· 
bu ilanlarda istediği tafsilat• 
lor. Ne doktora gidiyor, ne d~ 
ha1>eye.. F abrikalann miiıneJl1 

yapan depolara ıriderek berk~ 
disinin doktoru oldu. Sinir iç• 
ku için, romatizma, baıa.ğnsı,~ 
ağn•ı, böbrek oaııçıaı, iftiha, 
için daha mühim haatalıldar if~ 
tün tafaili.tile haztr yapılmıt .. 1 

boyuna rekli.m ediliyor .. Bu l>Ol 
derse eczahanelet" kapanınaii• 
kflmdur."' 

Etıbba Oda8urcla 
Diğer taraftan doktorlar ~": 

alite ili.ç vermekte kend.il.,.-iPll 
bulmaktadırlar. Geçenlerde 
odaaı kongresinde Dr. Tevfill 
Pqa bu meselefe dair fUDlat' 
mittir: 

- Doktorlar ecza fabrilı:' 
eczacılardan daha çok itimat t 
lar. Müstahzar ili.çlann ı.u""' 
faiyesi daha fazladır. Bir çal< " 
terde oldufu gibi eczacdar d" . 
tepten çlktıktan aonra ıtai I' 
bir eczahanede bir müddet 
tttalı ve ondan &OGl'a bir eczahllı 
b ilmelidir." 

Bu ilaç meselesinde eczacrl~ 
torlardan ve depoculardan, do . 
dt' eczacılardan ıiki.yetçl va~~ 
<• iı-. Haber aldığnn12a göre Etı 
dao1 fabrikalan hazır ilaçları ~ 
tile gazetelerle ilan etmeleri.ı>l~ 
ni için Sıhhiye vekiileti oezdı1' 
•cbbüsatta bulunacakbr. . 

Bir İstasyonun pla.ııl' 
Varşova, 19 (A.A·] - G•1 

lese göre yeni Varşova isU.1 

nunun io,aahna ait plinlarıJI 
yeleriui hamil bir kadın bil' 
tevkif adilıııİftir. Bu plin 1'0 

(erini kendisine mühendis 1~ 
vİ.I vermiştir. Mumaileyh ıtı>' 
•İnden ıuledilıniştir. 

Banker Harrimaıı 
New-york 19 (A.A.)-t1

1 

hastahaneden kaçarak tekti'. 
sıklam d6nen Banker Hııfl'1 

bir nehre dünmilş olduğull11 

lemqtir. Banker, mahkeıne)'~ 
kedilıiüş, mahkeme kendisİ1'1 

1 

le•ue akıl ve nıh hastalıklBl'' 
tahaneıine g6ndermi~tir. --Milletler cemiyetiniıt i 

toplanhsı rJill' 
Ce.nevre, 19 [ A.A.] - . 
· · k ·yeti cemı yeti azasının e seerı Ji 

yeti umumiyenin yapacağı ııV 
timam geri bırakılmasın• , 
tar olduğundan katibi uınııll'~ 

· · · 25 •·ıde 1 
vetı umumıyeyı eyıu 

lamağa davet etmiştir. e 
Diğer taraftan Milletler .'1 
t . li"" l k di•f ye ı mec sının ge ece a ,} 

devresi Je 22 eylülde açıl•~ 



ııepan 1 
~ ~ İş ve gösteriş 
~' ,.y:~erde Anadolu içinde uzun 

!ı ...... •darıtl..ap~ muharrir arkada§· 
""4thed I . ~rı Etem Bey Si•aaa ait 

,1, U: e erını §Öyle hüliıa ediyor-

~,u~'"jta düzğÜn bir yol ııörüp 
"t: 

0 IADJz hemen izahat verir· 

1ıııı:: 1111rıu Vali Muammer Bey yap-

...... <:..;it fi L 1 • 
jj!d~diif ?•ta annda b.r karakola 
BI '<I.,., •dıp takdir etaeniz ilive e-

..._ Vaı · · sı.... 1 l'.tuaınmer Beyin eseri. 

'
l~e ~ hemen belli batlı her imar 
ı -·iıı erıı u Muaınmer Beyin eli ol-

. Ş;;Ph ll§ılıyor. 
•lôt•U:· Yok ki bugÜn deiil S.vas 

c:deıı ı/"! bir köyünü bile ayırt et
llıııbu.; Utiin. Türk.iyenin her ki;ıesi

•>il Yet hükumetinin en medeni 
\' •lrı • dofmağa batlamııhr. 

ı ltı ~•kt 12 
Yukanki mütahadeyi kay

llııı h •n ll>akaadım halk tabakala-
• hp, P;llllı iyilik leri benimsediğini 
ı.u, rı 1.rı unutmadığını ipret et-
t· . 
l•r et· . rı"-ı • ~de ıalihiyet olan her va-

rı 'rıa aııfeaini bug\inkü hüküme
p ~lı l>•orranundaki hatlara uydu

lıı 1"1ıt olaa, ismi halk d iline dü 
"ii~ ~er Bey gibi yalnız §Öhret 

jı'lııı •lu,.("""i bir hayirdua da kazan 
ı. liaıb o.r: 

il' rıl'1-ııı Ukı çok defa bu vaziyette O• 

j 'l'lıı•ı.ıe 't Yapmak ve iti vücude ge-
'• teç;/ ziyade gösteri§ ya.,mak 

,~ı'llılı.J 1 bir §Öhret kazanmak için 
8ir ~ tahit oluruz. 

'"traı:)•letn dahilinde muntazam 
• le. 1. 'Ve halkın en yakın ibtiyaç 

· llııtii dYrayarak çahtmak, ikinci ve 
~irı •tecedeki aalibiyet aahil'le-

ı 'P~~lunetli ııörünür. Bir park 
\ıiı, b · ~ bir yol açmak arasındaki 
to~ : 111.in aari göriinıneai, ötekinin 

. l\İııı 'Pınamaaı gibi aykın olması
%1· · °" c;ok defa birincinin tercih 
<'-.•ııe bi ı· .~ fa "t o uyoruz. 

•· lij nlerde Zonguldakta yapılan 
''. ~~~İ ııibi röateritten ibaret 

tib '"tin mühim bir inkılap ham 
~ ıı,;. bo.Jfandırıldığı henüz hatır· 

.rı ~k · Bunu tertip edenler viliye
"")•ld•.iil dört bet fakir çocuğunu 
-.,.ı. •rıne alıp yatıh bir mektebe 

j t ..... · k" ' ayet merkezine davet et• 
~ b?Yliilerin ayağına kadar mun 

. ır toae yapaalardı, fÜpheaiz 
1
" d takd" . '-. ~ can an ınnı aazanır· 

-.,nediliyor ki, köylüyü tchre 
k ,.._ta) ve bıçakla yemek ye· 

~llkıliba hizmettir. Bu çocouk 
'il _t anahatlan büyük fCf tara· 
tt Ç•'lilen inkılabın makaadına 

. · , .. İne de aykmdrr. inkılap el-
i ~.i~labiyet verilenlerd- röate· 

r 1 ! it bekliyor. lamet Pata hü
' •• '~.~ takip ettiği aiyaset fikirle

• "'-. "!iinütlerin değiımesi, köylü 
1 iıtıı ~dı refah yollan üzerinde var 
(, · 'Vro.ması etrafmda toplanmıı 

l(;;,,ıı 
lııiı, ?ola, mektebe, refaha ka· 
"t ~ilin tchirliden ders almağa 

~ iiııt İi~~an yemeğini naaıl yiye· 

f,~ıı0rte bu:'~;_,, · • · · d ' ) .. ....,.u vazıyeti ıçın e ça· 
it trı~"k yemeği öğretmefe kalk
~)f -~f mana~i~e hakarettir •. 
~l~" Çürük gorutlerden takdır 
'<ltalt ı..;kliyenler inkılabın manası 

" •tınediklerini anlatmıı olur-

t\ Burhan CAHlT 
\J~ -.. ~-

"apur enkaz halinde 
""~· satılacak 
~~. Canik vapurlarile lstanbul 

ıl. 't;;.: İtiıı"" .. anı.az halinde barice. ıı:ı.tı.1· f ·~ ij.., lıükünıete müracaat edilmittir. 
ı ~· cıı_ 'et filo•undan bu suretle a!"'· 
· ~ lı 11 bu vaourlann harice sablma· 
tir, ıı>)eti Vekileden müsaade istenil-
~· •ıılann yerine yeni vapur alına 

ıa. ._. __ -
"!, ~"''nlarda Türk Ticaret filosuna 

'ılil ).•). İsminde yeni bir npur il
ı.."'.l~1t"'1~tir, Yeni tetekkül eden va-

/ • ~"\ ~ Şırketi de ecnebi limanlara İş· 
j •-~ete bir kac:- yeni vapur müba .. 

"urundadır. 

,1 BORSA ' ıı __ ._ 
19 ""'1sından alınan cetveldit) 

l'EMMUZ 1933 
A. k 

1,ı;ı l,ijk t 1. m F i a t 1 ar ı 
"'• /'>111.r Tah-.ilAt ~t t :"ili 97,50 
ıı:. d EJ.1rtrik 
~ ' )·ı"' 9'i.-~--b.ı...,.. l .3S Tram••J' 
~'i.~ı., ıde S3.SO Tünel 

? ~~~ 3,?S Rılıtımı 
'•~ S 60 Aaadolu 1 

l·ı" 1 >i,_ 1100 " ili ~ : meıail 

'&,.~ ESHAM 

1 11 '' ?-la. T elelon 
~ ~ " ~~'l.ıiljl\e 9,50 Bomonti 
: J ~ '-ı..;'t••i, 9,55 T erkoa 
Y ' ''fl41ı, 11. lii, 102 ÇUnento 

~~a 4tı) •e 25 ,40 fttibat dey. 
"- . 50,65 ~ark dey. 

' 1)• 3,8() Balya 
.1 t Ç t 15.25 Sark m . ec~ 
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">~ l2,06 i Prai 
•• 705 50 

! t "- "iS//S Vi7ana 
'ı, .. ı Madrit "- • eı. B 1 ~ t,""' l.l8J,·7 ~ er İn 
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04,09 Pıe1te 1 J ._,,,) 2.'14 40 Be!srat 
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14~ 
219 
118 
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::S. 
121) 
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1 Şilin, Ay, 
1 Peteta 
1 Mark 
1 Zeloti 

2!> Ley 
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f 1 Cf'rno•eç 

ı~ 1 f. ltm 
f 1 J\t ~>Hye 
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12,30 
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24~ 
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• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

Tütün vaziyeti 
Tüccar mayısta bir bu

çuk milyon kilo aldı 
Bu 1enenin m&)'IS a)'I zarfında tücca

nn memleketin muhtelif mmtakalannda 
köylüden aldığl tütün miktan ı,53ı,93ı 
kiloya balii" olmuıtur. Bunun 900 bin 
kilosunu ı932 mahsulü tqkil etmelrt<>
dit. Ma)'lı içinde lnhisar ldareai de köy
lüden aynca ı,054,207 kilo tütün müba
yaa etmittir. 

Son 15 günün tütün pİya6a6l 
Son 2 hafta i~inde kumpanya ve tüc

car tarahnclan nefsi Samaun'clan ve 932 
çifçi mahıullerinden 30 bin kilo tütün 
satın almm1ştır. Düşkün tütünler 25 • 
13S, mahsul kısımrun kiloau S2 - 208 
kuruttan alınmıfhr. 

Bafra nuntakuında ayni müddet zar
fında inbnar idaresi ve tüccar tarafından 
25 • ı3S kuruş arasında SO bin kilo tü
tün mübayaa olunmuıtur. Alaçam'da 
932 mahsulünden 3S bin kilo tütün ıs · 
ı20 kurut arasında satılmı§tır. Bu mın· 
takada zürra fiatlardan memnundur. 

Erbaa'da son ıs gün içinde 27 bin ki
lo çifçi tütünü sahlmıştır. Fiatlar ıo · 
90 kuru~ arasındadır. 

Trabzon mıntakaıında 932 mahsulü
nün mübayaaaı bitmiştir. Muğla mınta
kasıncla, son ıs gün içinde Milas'ta 9740 
Fethiye'de 507 kilo tütiin satılmıştn. 
Diğer mıntakalarda tütünler tamamen 

sahldığmdan piyaaa faaliyeti kalmamıı
tır. 

4 aylık tiitiin ihracatımız 
ı933 senesinin ilk 4 ayında Türkiye'. 

den muhtelif memleketlere yapılan tü
tün ihracatı yekunu da 8.089,688 lira kıy 
metinde ıO,OS0,678 kiloya baliğ olmuı
tur. 

932 1enesinin ayni aylannda 8,182,391 
lira kıymetinde 8,92S,S80 kilo tütün ih
racahmlz vaki olmuıtu. 

Yerli mallar sergisi 
Galataaaray'da, ağustosta açılacak yer

li maUar ıergisinin kütat merasimine 
ait bazırbklar yapılmakta, sergi komite
ıi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Kü
fat reamine şehrimizde bulunan devlet 
erkanı ve mebuslar davet edileceklerdir. 
Sergi açık bulunduğu müddetçe hergün 
bir de gazete çıkarılacaktrr. 

Haziranda pamuk ihracatımız 
Haziran ı933 ayı zarfında Mıersin li

manından muhtelif memleketlere yapı
lan panwk ihracah ı04,9S6 lira kıyme
tinde ı776 halyadır. Haziran ayı ibra
catnmz evvelki ay ihracatından 477 bal
ya fazladır. 

Menim b&şlan!Pcı olan eylulden ha: 
ziran sonuna kadar on ay zarfında Mer
sin limanından yapılan pamuk ihracatı
nın: İse 988,2ıS lira kıymetinde ıS,990 
balyadır. 

Alınan haberlere eöre bu sene pamuk 
mah9ulü iyi görünmektedir. Ancak ba
ZI yerlerde yağmura ihtiyaç vard1r. Ya
pılan ilk tahminlere nazaran Adana mın
takasınm bu ıeneki pamuk rekoltesi 
ı00,000 balya tahmin ediliyor. Memle
ketimizin ı933 • 934 pamuk rekoltesi ise 
Adana mıntakaaı ıoo.DOO balya, Ege 
mıntakası 2S,000 balya ve diğer mmta
kalar ıS,000 balya olmak üzere ı40,000 
balya tabmin ediliyor. 

Buğday fiatları yükseliyor 
Buğday fiatleri yalnız Amerika piya

ıalannda değil A..rupanın en mühim 
yipasası ol~n Liverpoolda da yükselmek
tedir. Yükaeliş devam etmektedir. Bu 
biıdiıe kumen doların düsmesile izah o
lunmaktadır. Kısmen de - dünyanm en 
büyük buğday ihracatçılan olan memle
ketlerde - Amerika birleşik hükümetle
ri, Kanada, Arjantin ve Avusturalya da -
buğday zeriyatının tahdidine karar ve
rilmesile izah ediliyor. 

Kavun geç yetişecek 
Trakyada havaların ae..-in ve kapa

lı giboeıi yüzünden kavun geç yeti
§CCektir. Turfanda ufak karpuzlann 
adedi 40 kuruşa satılmaktadır. 

Şeker fiatları 
Ticaret odası idare meclisi evvel

ki gün hafi bir toplantı yapmıt ve 
teker fiyatlar1 etrafında odaca yaptı
rılan tetkikat neticesi üzerinde mü
zakeratta bulunmuttur. Ticaret mÜ· 
dürü beyin hazır bulunduğu bu içti
mada, §eker fiyatlarında ihtikal' ol
madığına karar verilmiıtir. 

Diğer taraftan aldığ1m1z malu
mata göre, Ticaret müdürlüj'ü, bu 
neticeyi, şeker piyasasının vaziyetini, 
tüccarın kir niıbetlerirıi bir raporla 
lktıaat vekaletine bildirmiı ve kir oh 
betine göre fiyatların normal görülüp 
görülrnediğini istizan ebnittir. 

Odada idare intihabatı 
Ticaret ve zahire borsa idare he

yetinin intihap müddeti ay sonunda 
bitecektir. Yeni idare heyeti intiha
ba tını idare edecek heyet teşekkül 
etmiş, müntahiplerin listeleri hazır
lanarak borsa salonuna asılmı§lır. 

Burçak isteniyor 
ispanyada bu lene burçak mahsu

lü bozulmuttur. Memleketimizden 
burçak almak iatenildiğinden bahis
le Barselon'dan ofise müracaatlar va 
ki olınuıtur. 

Kabzımallar 
Ticaret odasında dün kabzımalla

rın İ§tirakile bir toplantı yapılmııtır. 
Bu toplantıda, kabzımalların küfe 
ba~ma almakta oldukları komisyonun 
malın satış fiyatı Üzerinden yüzde 
m u a yyen bir mikdar olarak alınması 
fikri etrafında müzakereler olmu§, 
l<abzan:ılların düşi' nceleri dinlenmiş
ti&·. Bn hu!usta tetk*ata devam ediw 
lecekfi r. 

D•rUlfununda 

Dişçilik tahsili 
Mektep 4 seneye 

çıkanlıyor 
Darülfünunun yeni kadrosunda ditçi 

mektebinin tahsil müddeti dört seneye 
çıkarılacaktır. 

Talebe, diıçi mektebine ııirmeden ev
vel bir sene P. C. N. sınıfında okuyacak 
ve P. C. N. den hariç vakitlerini ditc;i 
mektebinde &'ec;irerek deaenler ve lJro
tezlerle meıgul olacaktır. Talebe ikinci 
sınıftan itibaren tqrih, fizyoloji, ensaç 
ve rü§eym derslerini Tıp fakülteıinde, 
Tıp talebeaile birlikte takip edecek ve 
bot vakitlerinde ditçi mektebine gelerek 
kliniklere devam edecektir. Yeni iımile 
Dit tababeti mektebinin ası) meslek ted
riaatı 3 Üncü 11nıfta batlamaktadır. Mek 
tebin dördüncü sınıfım bitiren talebe 
6 aylık bir sömestr devre•ini ikmal ede
cektir. Doktora da muvaffak olanlar Diş 

• doktoru ünnnını alacııld;..., muvaffak 
olamayanlar da sadece elit tabibi olarak 
kalacaklardır. 

Dit tababeti mektebinde ilga edilen 
kürsü yoktur. Ancak &'eçeıi aenedenberi 
nim resmi mahiyette açılını§ olan ders· 
ler, bu sefer kürsü halinde ibdaı edil<>
cektir. 

Kadroya yeniden 10 agreje ve ı4 asis
tan ilave eclilmi•tir. Bundan maada ıiers 
levaziminin baz~lan değişmekte ve bir 
k:mm dershanelerde tadilat yapılmakta
dır. 

Leh talebesi 
Dün şehri gezdiler, şerefle
rine resmi kabul yapılacak 

Şehrimize geldiğini yazdığımız Leb 
Darülfünun talebesine Prof. Boleslaw 
Waıewski refakat etmektedir . Prof. 
Boleslaw Waaevski, dün bize demiştir 
ki: 

- Lehistanda teaekkül etlen talebe 
cemiyetinin 5000 ~sı vardır j bir çok 
kıınnlara aynlmış olan bu cemiyetin bir 
de Türk - Lehistan tubeıi 'Vardır. Biz 
bu kısma mensubuz. Türkiyeye iki mem 
leket araaında fikri münaaebat teaisi için 
geldik. Lehistanda az Türk vardır; bun
lar o kadar temesıül etmitlerdir. ki Le
lilerden asla tefrik edilemezler .. " 

Lehli misafirler dün telıri gezmiıler
dir; Leh Jeneral konsolosu M. Wağne
rovtz cumarteıi ak!8JDİ !ereAerine bir 
resmi kabul yapacaktır. 

Mahkemelerde 

1 
Beledlwede 

Yeni inşaat 
Ruhsatiyeler belediyedeki 

komisyondan v~riliyor 
Yeni yapı ve yollar kanunundan 

sonra belediyenin tekrar intaata mü: 
aaade etemğe batladığlnı dÜn yaz" 
mıttık. Belediye reisi Muhittin Beyin 
riya1etinde bir komisyon teşekkül et
miıtir. Yeni intaata kazalar değil, 
bu komisöyon müsaade etmektedir. 
Yeni tehir plim yapılıncaya kadar 
inıaat müsaadesi bu.. komisyon tara· 
fmdan verilecek ve trtifalan da ko
misyon binanın ıemtine söre teabit 
edecektir. 

Belediye sıkıntıda 
Oktruvanm kalkmasından dolayı 

belediyenin senelik varidat kaydı 400 
bin lira tahmin edilmektedir. Güm
rük idaresi de henüz ilk taksit bele
diye hiaaesini vermediği içn belediye 
müıkül vaziyette kalmıttrr. Bütçede 
inşaat fasıllarında bu sene yapılma· 
sına karar verilen bir çok işler tehir 
edilecektir. Daimi encümen bu sene 
hangi itlerin yapılabileceği hakkın
da bir liste hazrrlamağa başlamıttır. 

Ehliyetnamesiz çalgıcılar 
· Mensup oldukları cemiyetlerden 

ehliyetname almzyan çalgıcılarm dün 
den itibaren takibine baılanmıttrr. 
Ehliyetnamesi olmzyanlar icrayı sanat 
tan ınenedilmektedir. 

Belediye mektupçuluğu 
Münhal bulunan belediye mektup

çuluğuna tasarruf makaadile kimse
nin tayin edilmiyeceği söylenmekte
dir. Esasen belediye mektupçuluğu
na tahmil edilmit fazla bir iş yoktur. 
Bu vazife yazı işleri kalemi mümey
yizi Hüsnü B. tarafmdan ifa oluna
cakbr. Belediye mecmuasının itleri i
le de istatiatik müdürlüğü uğraıacak
tır. 

Unkapanı köprüsü 
Unkaparu köprüsünden bugÜnden 

itibaren araba ve otomobillerin ııeç
mesine müsaade edilecektir. Yalnız 
kamyonlar geçemiyeceklerdir. 

Akay'a vapuriteklif ediliyor 
Akay idaresine vapur satmak için 

bazı ecnebi kumpanyaları tarafından 
teklifat vaki olmutlur. ldare, yeni va 
pur almak için henü7,1 tahsisatı olma
dığından timdilik ,._4ut vapurlar1DJ 
ıslaha çahımaktadrr. 

Dün 78 dava.gönderildi 
Uyuşturucu maddeler cürümlerine 

gümrük mahkemesi bakacak 
Uyuıturucu maddelere ait cürümlerin 

muhakemeleri ihtiaas mahkemelerine 
verildikten ronra Adliyedeki dokuzuncu 
iblİlas malıkmeeainin iti çok artnuı, her 
gÜn muhakemeler saat 20 ye kadar de
vam etmiıti. 

Adliye Vekaleti davaların dokuzuncu 
ihtiaas hakimliğinde 'Ve müstantik teka
süf ettiğini nazan dikkata almıt ve ls
tanbul vilayeti hudutlan dahilinde vu
kua gelen uyuıturucu maddeler ceraimi
nin muhakemelerinin ~ümrükteki seki
zinci ihtisas hakimlii!inde yapılmasına 
karar vennİ!tİr. Dün bu husustaki emir 
ihtiaas mahkemelerine tebliğ edilmiıtir. 

Bunun üze.ın,.. Ac1liyedeki dokuzuncu 
ihtisas mahkemesi elindeki 4S davayı 8 
inci ihtisas mahkemesine göndermeye 
karar venni~tir. Dokuzuncu ihtisas mÜs· 
tantikliği de 30 dava)'I sekizinci ihtisas 
müstantikliğine tevdi temi~tir. Dokuzun 
cu ihtisas mahkemesi ve müstantikliği 
yalnız Bartın, Koca le. Adapazan ve 
dairei kazası dahilindeki diğer yerler
den eelen uyutturucu maddeler cürüm
lerine bakacaktır. Dün rüyet edilen üç 
davada vazifeeizlik karariyle 8 inci ihti
sas mA-hkemeıine tevdi edilmi~tir. 

Tahliye edilecek mahkOm'ar 
Muaddel ceza kanunu hapis cezasını 

bet seneye indinniıtir. Bir gazete hapisa 
nede ~ seneden fazla hapse mahkUnı 
olanlannın yeni kanuna göre vaziyet]eri
nn tayini icin Velıilete müracaat edildi
ğini yazmıftı. Bu haber yanlışhr. Hapis 
cezası beş ıeneye inmesine rağmen ceza
ları k•nunda tasrih ve tahdit edilmis o
lan mahkümlar bundan istifade edemi
yeceklerdir. Aneııık ceza kanununda mün 
tehaları kaydedilmeyip te «tu kadar ay
dan aşağı olmamak Üzere bapsedilirler'' 
gibi bir maddeye istinaden S seneden faz 
laya ... ahkum olmu• olanlar varsa bu ka
nundan istifad~ edebileceklerdir. 

Fakat lstanbul hapisaneainde de böy
le bir maddeyle be• seneden fazla hapse 
mahkum olmuı olan kimse yoktur. 

Süreyya Paşanın davası 
Eski lstanbul mebu•u Süreyya pata

nın rece gelen telgraf isimli pir kitabı 
muharriri Nazım Hikmet Bey aleyhine 
açtığı hakaret davasına dün üçüncü ceza 
mahkemesinde bakılmıstır. Nazım Hik
met Bey mevkufen .e.;rııada bulunduğu 
için mahkemede bulunamamış, vekili lr
fan Emin Bey de müvekkilinin huzuru
na lüzum eöstermiştir. Muhakeme Bur
ıaya talimatname yazılması için başka 
güne bırakılımştır. 

Tevkifhane müdiirllnün 
muhakemesi 

Tevkifane müdürü iken İ!len eLÇ!'k-

tirilmit olan >Mekki Bey evvelce ağlr ce
zada beraet etmiıti. Temyiz mahkemeai 
bu beraet kararını baz. ıahitler dinlen
mediği için nakzebnştir. 

Dün nakzen yapılan muhakemede bu 
ıahitler dinlenmiıtir. 

Mluhakeme iddia ve müdafaa için baı
ka güne bırakılmııtır. 

Temyiz raportörleri 
Galata sulh hakimi Nuri, ikinci istin

tak hakimi Hakkı, Üsküdar müddeiumu
mi muavinlerinden Zühtü Beylerin tem
yiz raportörlüğüne tayin edildiklerine 
dair olan emir dün lstanbul müddeiumu
miliğine tebliğ edilmiıtir. 

MahkOm oldu 
Bir sirkeli dolandırmaktan sudu Moris 

ve lsak Levi İsminde iki karde;in muba
k~meleri dün ücüncü ceza mah.kemesin .. 
de neticelenmiştir. Bu iki kardctten Mo
risin cünnü ıabit olmu!, bir sene bir ay 
hapsine karar verilmiş, hak suçu sabit 
ol..,..dığl irin be>-aet etmistir. 

Dün yakalanan kaçakçılar 
Dün adliye ihtisas mahkemesine dük

k~'lında ka~ak aieara kağıdı bulunan 
Petro ile dükkanında kaçak r.akmak ta
l' bulunan Hakkı sevkedilıni~ ve geç 
vakıt muhakeme olunmu~lardır. 

Her iki kacakçı tevkif edilmiı, muha
kemeleri şahit celbi için başka güne bı
rakılmıttır. 

Fir rüşvet davası 
Beykozdaki kibrit fabrikası faaliyete 

başlamadan eyveJ Avrupadan gelen kib
ritleri muayene etmemek ve rüıvet al
maktan suçlu gümrük muayene başme
murlanndan Hasan Fehmi, muayene me
muru Mehmet •e R..za Efendilerin mu
hakemeleri dün neticelemı,iştir. Memur
lar rütvetten heraet etmitler, fakat va
zifelerini ihmalden otuzar lira para ce
zaaına mahküm olmuslardrr. Ancak bu 
memurlar C'Vvelce m.,;kuf kaldrklan için 
cezanın tahsiline mahal görülmemittir. 

Hayret edilecek bir dava 
Sait Pata zade Vehbi Bey isminde 

bir zat otomobil yantlarmda amatör 
birinciliğini alan Samiye Bürhan Ca
hil Hanıma karşı birinci sulh hukuk 
mahkemesinde bir dava açmış.tır. 

Dün birinci celsesi görülen bu da
vada gazetemizle Samiye Cahit Ha
nınun vekili irfan Emin Bey bulun· 
muttur. Vehbi Bey istidaHnda otomo 
b il yarışlannm kadın ve erk.ok ama· 
tör, profesyonel ~o{Cr, ve k-,,rs olmak 
Üzere muhtPlif k :ı.tego!"'acre ayrıldı tiı, 
halbuki Samiye Cahil Hanım erkek 

Maarifte 

Halkevi sergisi 
Bütün ilkmektepler ta
lebesine gösterilecek 

Halkevinde açılan ilkmektepler 1er 
giıine bütün ilk mektep talebeainin 
•e muallimlerinin toplu halde ııetiril
meai takarrür etmit ve mekteplere 
tamim yapdmıttır. Sergiye ecnebi ve 
ekalliyet mektepleri talebesi ve mu
allimleri de gelecektir. Anadoludan 
tatil dolaynile tehrimize gelen mual
limler de 1ergiyi gezeceklerdir. Bu 
serginin her 1en• yapılma11 muvafık 
görülmektedir. 

Gedikpaşa Amerikan mektebi 
yerme .. 

Tatili faaliyet eden Gedikpaf& A
merikan mektebi binaunda reami bir 
mektep açmak için maarif idaresi bi
na sahipleri nezdinde tqebbüaatta 
buJunmağa karar •ennittir. 

Yeni ilkmektepler 
Ders senesi ha§mda yeniden açıla

cak sekiz yeni ilkmektep için kira ile 
binalar bulunmuttur. Bütçede tahsi
sat olmadığmdan yeniden bina in§a 
edilemiyecektir. 

Bazı ekalliyet mektepleri 
kapanıyor 

Mali vaziyetlerinin bozukluğu do
layısile bazı ekalliyet mekte.,leri Ö

nümüzdeki sene batında kapanacak
br. Beyoğlu Rum lisesi ile Zağraf

yan Rum liseleri tevhit edilecektir. 
Kapanacak mekteplerden açıkta ka
lacak muallimlerin yerlettirilmeıi 

için tedbir ahnacakbr. 

Fransızca kurs 
Yüksek iktısat ve ticaret mektebin 

de yaz tatiline mahsus olmak Üzere 
franaızca ku.ralar açılmıfhr. Kuralar 
pazar gÜnÜ batlıyacak ve iki ay süre
cektir. 

vııayette 

Gümüş para 
Satın alınması emri 
Defterdarlığa geldj 

Yeniden gümüt para basılacağm

dan eski gümü~ paralann tahsilatta 
kabul edilmesi emri dün defterdarlı
ğa gelmiştir. Bir mecidiye 37 kurut 
niıbet üzerinden almacakbr. 

Maarife devir 
Düyunu umumiye binasının maari

fe devri bitmi§tİr. lstanbul erkek li
sesinin altındaki maliye tubeleri ile 
eski muhauaaab zatiye binaaının da 
Darülfünuna devri emri defterdarlığa 

1 gelmittir· 

Cenup treni 
Hat müdürü hükumetle 

temasa gitti 
Şam - Halep timenclifer battı ve tem

didi müdürü M. Ll>uis Nidelet Beruttan 
ıebrimize gelmif ve diin alqam Ankara'· 
ya ııitmiştir. M. Nidelet Bağdat hatbn· 
dan aynlıp bir ıirket' "-!rahndan idare 
edilmekte olan kısmm müdürüdür. M. 
Nidelet dün bu hususta bize dedi ki: 

- Bildiğiniz 'Veçbile son itililname 
mucibince Bağdat hattuun bir kısım Su
riyeden aynlarak Fransız sennayesi ile 
tO§ekkül eden bir Türk şirketinin idare
sine tevdi edilmittir; hen de bu ıirketin 
müdürü ııfatile hükumetle temas için 
Ankaraya ridiyorum. Ankarada bir gün 
kaldıktan sonra Halep tarikile avdet e
deceğim." 

Lausanne sulhü 
Konferans salonunda 24 
temmuzda merasim var 
Lauaanne sulhunun )'llclönümüne tesa-

düf eden 24 temmuzda Hukuk fakülteai 
talebe cemiyeti tarafından Darülfünun 
konferanı aalonunda büyük merasim ya
pılacaktır. !Merasime ait proııram hazır
lanmaktadır. 

24 Temmuz &'Ünü büyijk Lauaanne 
zaferinin mahiyet ve ehemmiyetine dair 
profesörler ve talebe tarafından nutuk
lar aöylenecek, konferanslar verilecektir. 

Davet 
Hukuk ~ebesi cemiyetinden: 
24-7-933 Pazartesi ııünü saat ıs,30 

da muhterem meb'uslamnızı, hocalarımı 
21. arlıadatlamnızı •e bütün lıtanbul 
halkını Konferanı salonuna Javet ede-
nz. 

amatörlerle beraber yanta ittirak e
dip birinci geldiği için erkeklere ait 
kupayı aldığını ifade etmektedir. 

Bu dava sporcular 8.leminde hayret 

uyandırmıttır. Yarı~ın teknik kısmını 
idare eden Turing klüp Vehbi Sait 
Beyi di •hı.lifiye etmiş, gelecek yarış
Jara tokm~maya karar vermittir. 

Bir kere tecrübe ediniz 
Bir yerde bir sünnetçi ilanı gör

düm. Diyordu ki: 
"Acuu: ..., fenni ameliyat yapılır. 

Yara derhal lıapanır, bir here tec
rübe lıôlidir." 

Güldüm ... Ve aklıma geldi. Ada, 
mın birini asmaya götürüyorlarmıı 
demit ki: 

- Amanın! Pek zorlamayın! ilk 
aubpmdır .. 

lnaan sünneti hayatında bir defa 
tecrübe eder. Bir ikinciaine hacet 
kalmaz ki .• Zaten hayatta sünnet ol
maya benzeyen neler vardır ki; bize 
hep: 

- Bir kere tecrübe edeyim de gö
rün! derler. Ve tecrübe ederler. O 
tecrübe değil hareketin aslıdır. Mu
vaffak olur mu, olmaz mı? Orasını 
artık arayamayız. Çünkü insan ha
yatında bir kere sünnet olur, bir ke
re a11ldığı gibi .. 

Yeni gümü§ paralar: 
Kiğıt liralann ortadan kalkıp ye

rine gumuş yüz ve elli kuru§luklar 
çıkanlacağını .. ne y'1.an aöyliyeyim -
sevinçle karşıladım. Bende öteden 
beri maden paraya kartı bir muhab· 
bet vardır. Ben paranın ses:in i, m usi
kisini itilerek büyijdüm. Şimdiki ço
t:uklar gibi yağlı ve rengi kaçmış k i 
ğıtlarm yapıtkan temasile deği l ... O
nun için gÜmÜ§ paraları d ör t . gözle 
bekliyorum. Yalnız bir korl<um var. 
Şimdiden açıkça söyliyeceğim : Bn 
paraların resimlerini iyi yapmazsak 

çirkin, berbat bir fCY olur. Esasen bu 
resimler taklit edilemesin diye ince 
ve zarif olmak gerektir .. Bizde r e •· 
mi dairelerin zevki selimin i k imin 
veya kimlerin temsil eitiğini b ilmiyo
rum amma, geçenlerde Güzel Sa 
natlar Akademisinde bugibi işlere bak 
mak üzere artiatlerden mürekke p bir 

komiayon teıkil edilmesi lüzumnnu 
hiaaettiklerini öğrendiğim zaman hü .. 
kümetin de benim gibi bu reomi itle
rin (eatetik) tarafından pek mcm· 
nun görünmediğini anlıyorum .. Meıe
la son baaılan damga pulları güzel 
değildir. Daha fazla aöylemiyeceğim. 
Hiç güzel değildir. Aman dikkat e
delim. Yeni paralan böyle yapmıya· 
lım. Damga pulunun güzelliği, çir· 
kinliği pek mevzuu babs.olmaz a mw 
ma, para öyle değildir. Bedii zevkimi 
zin nümunesi olması lizım gelen 
cümburiyetin i1k lira_1arına i tina ede 
!im ... 

FELEK 

Poliste 

Toprak altında 
İki amele ağırca yaralandı 

F eriköy - Okıneydan1 caddesinde ter· 
kos borulannı amele çavuşu Halil, Mar· 
ko Leonidaa ~ıkantlarken tedbirsizl ik 
neiicesi olarak toprak çökmü, tür. A mele 
den Yusuf ve Mehmet toprak altında 
kalıruşlar Ye ağırca yaralanını~lara'ıt. 
lkiıi de hastaneye kaldmlmı§tır. 

Gözünden yaralı 
Beyoğlunda Topcılar cadde•inden ge

çen 5 yatındaki Şahin çocuk, 'Vatman 
Mahmutun idaresindeki tramvay •adme
sinden ıı:özü yaralanmıthr. 

Nara atanlar· 
Dün ıı:ece Karagiimriikte döşemeci 

Mustahı, terlikçi Ahmet, !Oför Ahmet 
Kimil, Davut ıarbot bir halde nara at· 
mağa batlamışlar ve mahalle halkının 
rahatını ridermiılerdir. 

Hepsini polis yakalamıştır. 

Yalancı memur 
Beyoğlunda Calnnak sokağında Sı nu· 

maralı eve Ali isminde biri e:iımi, ve ki
racı Ferit Efendiyi clöğmüştür. Ferit E
fendinin bağırması üzerine bekçiler gel
mit, Ali bekçilere: 

- Ben memurum, diye sahte süs ta
kındığından yakalanmı~tır. 

Sokağa düştü 
Davutpaşada Cöl' İ<kele•İnde l,ir ev· 

de oturan Şevket Efendi oğlu Üc yaşın
da Muzaffer evin ikinci katından &oka 
ğa düıerek ağır surette yarnlanmıştır. 

Kaçak kağıt 
Gümrük muhafaza memurlaT"ı tarafın

dan dün Galata' da boyacı Dimitro oğlu 
Petro'nun düklıinıncla 20 defter kaçak 
ıigara kağıdı tutulmuftur. 

Bursa şakileri 
Bursa soypncularmdan olup Samsun 

ela yakalananlann bir ıırkada§ırun lıtan
bul'da olma11ndan fÜphe edilmeıi üzeri
ne tahkikat yapılmak:tad1r. 

Kı.. . haberi er • 
Çek muallimleri 

Dün ÇekoaloYakya ilk, orta ve lise 
1 

muallimlerinden 60 kitilik bir kafi
le Çar Ferdinand vapuru ile Varna
dan ıehrimize gelmiftİr. Çekoslovak 
muallimleri tenezzüh için dokuz gün 
kadar tchrimizde kalacaklardır. 

• Mmr iyan azasından Ali Ah
met Elmetavi Bey ıehrimize gelmit
tir. 

* /il, Rochet - Franaanın lstanbul 
viskonıüllüğüne tayin edilen M. Ro
chet dün §ehrimize gelmİ§lir. 

, ÇANAKKALE l!!!!!!aı 
• ŞEHiTLERiNi ZiYARET 
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Askeri bahisler ) 
os~t:!:::,~~~~~~ roma- Anafor Sayfiye 
b .ı d B f k' Bazı iDKnlar vardır. Çabuk et, 

Bazı kadınlar pek ziyade çalıtır- na af'a ı. u se er ı ramanın dost peyda ederler. Bir yerde birisi· 
lar ve bundan bir halsizlik, kuvvetsiz hususiyeti ŞU : Bir neıir müesse· le, bir kere konuttular mı, sanki kırk 

On yıldanberi birbirlerinin göz- diden bu havalinin yabftırılması lik ve dermansızlık duyarlar. Birma· senin sipariıi üzerine yazılıyor. yıllık ahbap gibi içli dıth oluverirler. 
!erini oymağa çalı,an, ve araların- için tedbirler alınmaktadır. Lehli- ğaza veya fabrika veya it evine git- Üstat velut yani verimli ro- Beraber gezerler, beraber yer, bera· 
da, kavganın yarın öbür gün pat· !eri ıevmiyenlerin iddialarına göre medikleri halde yalnız ev itlerinden ber içerler. içtikleri ıu ayn gitmez. 
lıyacağı beklenen Boltevik Rusya bir olçar ( 4) halinde (Lemberg) bu kadar yorgwr-düterler. mancılardandır. Kafasının bütün Dost intihabında mütkülpeaent olıru-

b d tluk 
1 

L h hücrelerini, bu en kudretli ereri yan insanlann filvaki ahbabı çok o-
ile Lehistanm birden ire oı deki e suvari fırkalarına, bu yu· Her gün it yerlerine batka yerde lur. Fakat doıtu, hakiki dostu bil-
kurduklarını tatarak görüyoruz. , redeki Okranya millicilerinin Leh çalıtmağa giden kadınlar böyle kendi için uyandırıp harekete getirmiı, mem ki çok olur mu?. insan çok ah· 
On yıldanberi Bolfevikler Lehli- aleyhdarı hareketini derhal boğ- evlerinde çalıtan kadınlara gıpta e- durmadan, nefe1 almadan çalııı· bap edinmeden ekseriya zarar görür. 
)erle: "panlar, panlar, yunkersler, mak için yapılacak itler hakkında derler. Kendi itlerine niıbetle onu ha yor. Az fakat dost insanlarla arkadaş ol-
necip kanlılar!,, Sözlerile alay e- daha fİmdiden buyruklar gönde- fif görürler. Halbuki bir evi derleyip k mak, benim için en güzel yoldur. it· 
derlerken, Lehliler de Boltevikle- rilmiş imif. temizleyip yoluna koymak ve onun Hakkı da var: Çünkü, itapçı te Rifat Çinari Bey böyle ahbabı çok, 

,, her türlü i•ini yapmak öyle zanno- ile pazarlık uyar mı düşüncesi bir tanıdığı bol insanlardandır. Fakat 
ri"Mütereddi ve anormal kafalar. • ı ·· .. k (Leh • Sovyet) yakınlığı ve Jundugu- kadar kolay deg" ildir. En u- saniye ıçın zihninden geçmiyor. bu ahbap ardan zarar mı gorur, yo -
So .. zlerı'le avlandırırlardı. Halbuki f d k b ıı· d - 'ld" (Alman • Leh) geçimsizlig"ini gös- fak it bile dikkat gözünden kaçmı· y k k 1 sa ay a mı, orası pe e 1 egı ır. 
bugün (Varanva)da, {Leh. Sov- azacak, teslim edece arar aş· 

r- teren diğer bir vak'a da Hitlerci- yacaktır. Bunda hem sanat, hem ce- Rifat Çinari Bey iyi bir gençtir; 
yet) ademitecavüz misakından bat l ah saret ve hem de maharet lazımdır. tırılan parayı hemen alacak. temiz kalpli, saf, ahlakı mazbut bir 
kaca iki memleket arasında bir de erin dAlman y udilerine kartı ister evin hanımı kendi itlerini ken· Dün yine masasına oturmuş, insandır. Hatta bot hosbettir. Bir mec 
askerıl.k mukavelesı'nı'n bag-Janma- takın ıkları tavurlardan sonra ya- d' b k 1 k k' 1 d .. "l b' k liıte insana tatlı saatler geçirtir, gül-' aşma görme te o sun, ister ise pe az ımse er e goru en ır o· 
sı lüzumu ileriye sürulmektedir. pılan bazı göıteriflerdir. Bellidir dürür. Fakat hazan da öyle liizum· 

kı. Çar Rusyaıı zamanında Ru•ya- kk~ndisine bu hususta yardım edecek, !aylıkla, kendini sıkmadan, adeta ıuz teyler anlatır ki, inıanın canını 
d 'il l · • ımseai bulunmasın, her halde her k l 1 ak' b d" ı ·b' ·· ·· ·· Kısa zaman a mı et erın gaipten ulağına eriten cüm e eri sıkar. O v ıt en ın er gı 1 gorunu 

münasebetlerindeki büyük de- daki Yahudiler bir çok haklardan gün bir çok mes'uliyeUeri üzerine al rüm, fakat dinlemem .. 
mahrum edilmit idiler ve çok fe- mı§ demek olur. birbiri arkasına sıralayormuı gibi, Rifat Çinarinin çok iyi ahbap ol-

ğişikliklerin bir misali de 1 l d 
L h ) na muamele görürlerdi. Boltevik Böyle ev i•lerile ug"ra•mıy•-Iar na ace e ace e yazıyor u. duğu bir aile vardır. Bu yaz Bostan-

bu olsun. ( Sovyet - e • • ~· ı o d inkılabı ile Rua Y ahudilig" i hakkı- zarında bunlar pek ehemmiyetsiz ırö- Bir arlık, . durdu. Yüzüme baktı: cıda bir köık tuttu ar. ra a oturu-
yaklatmasımn iki başlıca i.mili D yorlar. Rifat Çinari, sizden iyi olmasın, 
vardır: Birisi, Şuralar İttihadı Hü- m geri aldı ve asırlarca gördüğü rünür. Faka( bu pek ehemmiyetıiz gö Kolay gele üstat.. edim. bu iyi ahbaplarının yakasını hiç brıakır 
kumetinin uzak tarkta Japonyaya zulme karşılık olarak hatta imti- rünen itlerin her gün tekrarlanmaaı Teıekkür ederim 1 mı?. Hemen haftanın bir kaç eünü ora-

l b. d ld · L h ve mütemadiyen yapdmak mecburi- ? d B tan , ı J, aile hallen' 
k b k l k · · A yaz ı ır urun a e e etti. e is- Na•ıl gidiyor roman a.. os cıoa 0 uran u • arşı ser est a ma ıçın vrupa yeti, su damla11nın ta•ı delmek kahi· • kiU · · d · anlardır Allah art 
h dak. bul -ı tanda dabı' Yahudı'lere fena mua- • Ş d"d I · ? G va en yenn e ını · • udutların ı unumunu sag a- !inden insanı yıpratır. Her sabah uya im ı en ne söy enır Ö• tırım gözümüz yok, hatta biraz da 
ma bağlamak istemesi, diğeri de mele edilmemektedir. Bu hal nmca br düzine itin dünkü gibi bu- rüyorsun ya, çah~ıyorum. DJşün- zengi~ kimselercfu. Evin erkekleri, ken· 
(Almanya) da Hitıercilerın udi· de Lehistan ve Sovyet Rus- gün de kendisini beklediğini habrına dü, kalemi hokkaya bltırdı ve di aöyleyiılerine nazaran büyük ticaret 
dar urununa ( 1) çıkmaıı üzerine ya gibi iki memleket var- getirmek ve hiç bir kimsenin bu yü- itlerile uğraııyorlar. 
Lehistanın batı hudutlarında yeni d k' b l d y h d' kü hafifletmiyeceğini bilmek ve bu tekrar curakladı: Bostancıdaki köıkte eğlence mükem-

rr, 1 ura ar a a u ı- h - Yalnız, romana isim bula- mel .. Bu""yu"k bir bahçe içinde güzel bir bir tehlikenin bat göstermit olma- 'ki k 1 bakıl B ağır itlerin hafifletilmesi i tiyacını 
cı ere ötü göz e maz. una k k d - . madım 1 ku• yuvası .. Kapının önünde şık bir hu sıdır. pe az imaenin ü~ünecegıni batır- :r 

karşılık Hitler Almanyası Yahudi- Iamakla beraber hk bir •ikayette bu Ben sordum •• susi otomobil .. Rıhtımda bir moto
1 
r, bir 

Bu ademitecavüz misakını hot 1 h • • B • hah • ,, .. ·· k t t ere karşı erkesin bildiği sarkın- lunmıyarak bunlan kemali memnuni kotra.. ern, rı ulun uvve er a· 
görmiyenler arasında Okranya mil· lıları ve saldırmaları eksilmemekte yetle yapmağa devam etmek pek bü - Şu kitapçının ısmarladığı mam. Nereye, ne vasıta ile !',İtmek, gez-
ıiyetperverlerinin ve batta Ukran- "k hl"k . d ı·ı d kı"tap d·eg"ı'l mı'? mek isteseniz hepsi hazır .. Rifat Çinari 

d . B d "fk l L h y h yu a a metanetıne e a et e er. . ya Sayet Cümhuriyetinin de bulun- ır. un an o e enen e a u- hiç böyle eğlneceli yeri kaçınr mı?. Rı· 
dilerinden (Boriıilli) ,ebri civa- Her gün bu ahlak metanetini göster- - Evet 1 fat Çinari ıehirde ıizin, benim gibi va· 

duğunu, sözümüze devam eylemez- mekte de"'8.Dl eden binlerce kadınlar O h ld h' d h ki' ı k d · t 
l Ç nkü 

1 

rında oturanlar bir toplantı yapa- - a e ıç üşünme, e- sıtai na ıye o ara aıma tramvayı er-
den evvel, zikrede im. Ü ·· on- vardır. Maamafih bu gayret ve meta cih etmek mecbu•iyetindedir. Fakat 
!ar gerek Rusları ve gerekse Lehli- rak Almanyadaki kan kardefleri- neti göstermek istese bile her günün men aC:ını koy 1 Bostancıya gidince it değitiyor. O gÜ· i 
!eri Okranya istiklali aleyhinde u- ne kartı eksilmiyen sarkıntılara mütemadi yorgunluğundan vücudü- - - Ne diyeyim ? zel asfalt yolda açık, spor otomobille 
yuşmµş sanmaktadırlar. dair görüşmütler ve birbirlerine nün tahammülü kalıruyan kadınlar - Böyle parası sağlam kitaba öyle k11nımlu, fiyakalı giditi var k~ can 

• yamlıp yakılmıtlar ve Lehistanda- da nadir değildir. k dayanmaz.. 
(Sovyet - Leh) ademitecavüz k' Yah d 1 ne is:m onur : Rifat Çinariyi Bostancıdaki ahbapla-

ı u i erin kendi yurt karde._ Böyle i•le hırpalanan kadınlar ek " Ç t d k kl'k 1 d · 1 k 1 ç·· k"" b d mukavelesinin tesiri it ve hareket T • an a a e ı ... ,, ersın. rı pe sever er. un u u ffenc a am 
!erile İyi geçimlerini öğmütler (5) seri hazımsızlıkla haJ ağnlarma tu- M. SALAHATTİN çok eğlencelidir. Alay eder, kendisile a-

yuresinde (Z) derhal kendini gös- ve bütünLeh Yahudilerinin (Leh tulurlar. Hazımaızlığın başlıca ıebebi lay ettirir. Gülmek, eğlenmek için neler 
termit olup Ruslar son haftalarda Yahudi Cemaatinin Hitlere ceva- kendi yiyeceğini kendisi pitirip ha- yapmaz. Fakat onu baz•n da b'raz faz. 
Lehistan hududu yakınlarından zırlamaımdan ileri gelir. Kendi ye- Davetler la kızdırırlar. Muziplik olsun diye ne-
bazı a skerlik fırkalarım ve koşun- bı.) adlı bir zırhh kruvazör satın meğini kendi pi§irip te iıteha ve zevk ler yapmazlar? .. O vakit Bostancı ıeya-
ları çekip derhal uzak doğuya gö- alıp Leh Hükumetine vermek mak- le yiyen kadınlar pek az ve adeta ka· Tetklk gezintileri' hatlerini bir kaç gün icin bı!"'dkır,Bfakad t 

sa dile para toplamak için bir ce- aradan cok e:eçmeden yine gı er· e a· 
çürmü~lerdir. idenin istisnası sayılabilir. Bunun için va, bütün bir yaz sayfiyede oturmağı 

miyet kurmag-ı karar al.tına alını•· b' k k d ı ı k dil · 1 t b 1 H ı· k · reı·sıı·g-ı'nden· ilellidİı' ki Bolteviklerin en mü- T ır ço ev a ın an ya ruz en erı s an u a evı . kim feda eder. Oraya gidemediği gece-
l>emmel ve asri ve dolgun fırkaları !ardır. Leh gazetelerinin yazdık- için yemek pifirmekten çekinirler ve Halk C:ersaneleri ve kursları şube- Jer rüyasmda otomobilin kornası, moto· 

1 1 b h d d !arma göre bu teklif ve karar Le- sıhatlarırun zaranna olarak bazı ko- mı·zin tertip etlig" i ( İstanbul tet- run düdüğü • kulaklannda tatlı akisler 
ve '°tun arı atı u u u yuresin- histanda çok beğenilmit ve yahu- lay ve uydumta !<!Ylerle veya gıda yapar . .Mıııl mı~ıl uyurken bir tatlı ha 
dekilerdir. Bu halde Sovyet boru- dilerin hoşuna gitmittir. Hatta pa- kıymeti olmı ufak tefek bazı e- kık gEzintileri ) nin üçüncüsü bu tralarla gözleri güler, yüzünün çizgi. 
sunun, uzak doğuda gittikçe daha I . l hemmiyetaiz JllY•cekler yerler ve ya- Cuma günü asarı atil<a ve diğer !erinde Ürpertici bir tebessüm belirir. 

Evde çalışan kadınlar 
Avrupa'nın Öoğusunda askeri-siyasi 
· vakalar 

RADYO 
Bugünkü proğraJ11 
ISTANBUL ı 

18 Cramofoo. I• 
18,30 Fr•nSJzca der• (llerlerrıit 1 ° 19 Kemal Niyııız..i. B. ve arkaclat ,.tt· 
20 Nebil Oır!u lamail Halır-kc B·•!"• i,ı4 

20,30 Kemani. Reıat B. ve arkad•t 
2Jtl0 Gramofon.. f'Jo l l 
22 Ajan•, Bor•• haberi, aaat at• J .• 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Alaturka aaz. , 
18,45 : Viyolonsel kon•eri (Edip S· 
daa). 
19,45 : Alaturka •U. 
20,15 : Ajan• haberleri. 

VARŞOVA 1411 m. :! 
Karıf.lk kon•er. 22: KonFeraıa•· 

peret •• farlnlar kon•eri. 
BUDAPEŞTE 550 m. ı)-
21,0S: Kon•er (Beetboven, Liıı 

Bir nakil. (Sirk Bekettow'dan)•tV 
Dobmanyinin 'ida.re•inde opera o 
nın lıton•eri. 

ViYANA 550 m.. ,~ 
21.25: Puc.dni'nin eserlerindeJ\ 

DOT" opera•• (Torjno'dan rıaldcoJ. 
MILANO • Torlno . FLORAN~.! 
21: Haberl•r ... Plak. 2ı,3S: IC.,... 

ri1at. 23: Dan• mu•ikiai. 
PRAG 488 m. 
21: Çek operalarından parça1'1' 

Piyano konseri. ~ Son haberler. 

__ H_E_R_E_V-D1~S1 

Bulundurulması elzeın o~ 

.. Lyso/" 
uaour ııuoıtı 

Müstahzarı su ile karıı0 

apartımanların havalarını tecdit, 1 

hanelerin fena kokularını izal<. •i 
h ~ 

şırlırı dezen fekıe ve sari hastı lı., 
nakil vasıtaları olan pire ve ııh~ tıı• 
rolan yuvıhnnı tahrip için pıl fır 
essirdir. "~ 

Altmcti fa ikamızı hamil bU1• lıi,: 
yan ambılAjları reddediniz. 

Fabrikatörleri: Schuelke 
A. G. llambourg. , 

Türkiye için yegane acen11
· 

Jakoel Mahtumu, İstanbul. 

• 

Türki7e için 
L. K. .. -

7 60 
14-

Gelen. ••raL. seri •erilmex.-ı 
geçen 111Aıhalar 10 lnıınııtur.- -~ 
matb•afa &it itler için müdirı 
racaat edilir. Cazetem1:& il&ntarı• kalın ötmeg-e ba•lıyacag" ı beklene- ra ar top anmağa bile batlanmıt- Rifat Cinariye Bostancıda yapılan 

T t hut ta büsbütun yemekten vazgeçer- müzelerin gezilmesine tahsis edil· -
bilir. Bu kadar askerlik kotununun ır. Jer. muz.iplikleri sayıp dök•em, gülmekten ı 111 
Le.ı hududundan alınarak uzak do CINOCLU B h 11 b 1 h miştir. Arzu edenlerin cuma günü katılırsınız. Kendisini bir dakika rahat BU GÜ N K Ü HA~ t 

li1etint kabul etme&. 

d 
u a erse ebiy e azımaızlık ve saat 13 le Halkevi konferans sa· bırakmazlar. Eh, bedava sayfiye hatm ,J 

ğuya gön erilmesi, Rusların, Leh- (1) Urun : mevki bat ağrıaı lıa~lar. Bunların çare ve te- için bu kadar da rahatsızlık elbette çe· Yetilköy aokeri rasat merkeSİ, · 

lilerden askerlikçe teminat almıt (2) Yure : saha daviıi ise arkada,hk ve arkadaşla lonunC:a hazır bulunmaları rica kilir. Onunla en çok denize ıririldiği va t~':'.:ı.":.:~""::':ü!;~; ~;:!!\"i:'ti~• 
olduklarına delalet eder. Zaten de (3) Uğur : istikamet birlikte yemek yemektir. Yalnızlık olunur. kitler eğlenirler. rinden eaecektir. ,ili 
son zamanlarda Leh gazetecilı'g-ı'n- (4) Olrar •· •eferber olma dolayıaile bu suretle rahatsızlanan Sebebini ııöyliyeyim: Rifat Çinari de 19-7-933 tuihin~• ı... .. w .. ~ 't 

cr 9 ek k k H tmd da milimetre en Eu1a hararet 24 eP )ıı. 
d S R k h • b ( Ô kadmlann huna kartı alacakları ted nize <rinn ten or ar. aya a • 

e ovyet usyaya artı ıç ir 5) ğmek : metetmek İstanbul Mahkemei asliye Birinci ha bı'r kere tuzlu su vücudünü Hlatma· •İİ••m•iı•ıiiidii.İlll•• .. •••:;;, . bir birbirlerile birletip birlikte çare- ~ · 
ıaldırımlı dil kullanılamaz olmuş- ................................................. - ........... ., sine bakmakhr. Meseli. yalnız batına Ticaret Dairesinden : mı,br. Belki doğduğu vakit ebe hanım ~ 
tur. Hatta' Lehlı'lerın' Sovyet Rus- f J. Skemberi Mahtumları Şirketinin bir kere onu tuzlu su ile yıkamıJlır. y 1J1. ı, 

Yadan sava• malzemesı' tedarikle- Aakert tebligat b" ·· k İ<ıtanbul'da tütün gümrüğü cad<kıinde O, pantalonlarını diz apagına ar .,. daki . . ·- Rif 1 "ı 
1 

yiyeceği yemeği piıinnekten ise büs- k - kad den aıçrama11 bir olmuı.. • ç'"' · 
.,. utün o yeme ten vazgeçen sarı saç var, üıtüne de azun donlarını sıvar. Ve ortaım ııvrı ıe-ne a ,, 

k · · · (' " ·· kt lduk ------------- ı b' h d b. h 1 numaralı dükkanda limoncu Be.Uo- vu"cudu""ne batmasın mı? .. Ne)'• me ıçın gız ıce gorutme e o • ı ır anım ostu ır anımın yeme- donlarının paça bağlarile diz kapağın· •ır 
ları da söyleniyor. Bu meselenin Askeri malüller çağrılıyor ğe geleceğini bilirse o yemeği seve mento efendi aleyhine 932-964 dosya dan sıkı sıla bağlar. Denizin derin olmı ğını bilmiyen Rifat, bağır baır 
Lehistan için hayati bir ehemmi- seve yapar ve hazırlar. işte böylece numarasile ikame eylediği 8323 lira 74 yan yerinde, dizlerine kadar, •Öyle bir içinde dolaımağa ı.a,lamıt: (f 

yeti vardır; çünkü bir savat pat- Eminönü. askerlik şubesi reis- haftanın üç günü birlikte yemeğe ge kuruş alacak davasından dolayi mü· iki dakika suyun iônde durur. Bu man· - Odada cinler vM, cinler 

1 h 1. d L h' ta k d' lig" ı'nden ·. 8-7-933 tar,'hı"nde gaze. lecek olan dostu hanımla yemek için ınai!eyhe tebliği muktezi evrak ikamet zara karıısmda, denizde vıkanmakta o- titin... ·ıf. 
aması a ın e e ıı n en ı sa- - lan hütün ev halkını katıla katıla güldü Rifat Çinari, korkusundaıı ''f 

vat malzemesini Dançig koridoru t 1 ' 'l. dild'". h'l h pitirir. Diğer üç gününde dostunun fiı.bı meçhul olduğu cihetle tebliğ e- .. tırma wetinnemi•, ;ık aklına l.1 
1 ') ah S ) k e er.e ı an e ıgı veç ı e a ·p evinde pi,irip hazırlıyacag" ı yemek i· rı·ı d" • · d h k k ıu·· muha rur. • • ~ yo u ı e y ut ta e ini veya Ro- l"" · · • • · • · b 1 eme ıgın en u u usu · Rifata n-enlerde misafir kaldığı bu cinler olmuı. Zaten kapınıı:ı ma uı..erının tesoıtı ıçın şu emizde çin kendisi oı·aya gider. Bunun diğel' k ,_ · k 1 1 · · dd · ~-· · · · ·· ili ~ manya Üzerlerinden getirmeg" e eme"'rı anununun 4 ıncı ma esı ahbap evinde parlak bir muziplik yap- Rifatm vazıyetını goze ye. JI 

kayıtlı ma'ulinin müracaatları bil- bir faydaoı da her gün evde çalı§an f ka daha h ·· h k bah halkı kahk h larl · · winıı•l'".J mecbur kalır, ki bu ug-urlar (3) mucibince ilanen tebliğat i asma - mıılar .. Gece, enuz er es çe a a a ıçerı a lı"i 

hem t hı 'k ı· h d . . d' dirilm!şti. Ş:mdiye kadar mücacıat kadınların bu mÜnHebeUe dıtarda rar verilerek tebliğ olunacak evrak de otururken evin ırenç kız ve erkekle- hu kadar kalabalığı bir anda "/ 
e 1 e ı, em e verımsız ır. temiz ve saf havada gezinmeg"e vesi- rı'nden hır' kacı Rifatın yntacagı- odaya görünce öyle utanmı• öyle ut$.~ 

etmis ve edecek olan malul zabi- mahkeme divanhanesinde talik kılın · " f91"' Leh erkanıharbiyesini tedirkin le olmasıdır. Ayni zamanda bu suret usulcacık girmiıler. Onun yatacağı kar Sonra, korkudan gözleri 
tanın maaş kayıt suretlerı'yJe yet• J b h · · d J mış olduğundan müddeialeyh Françes- 1 'c'ne b'ır ı'g"ne koymu•lar Yor açılmış oldug"u halde: .1 eden meselelerden birisi de Okran- e aa a ıtın en sonra veya evvc yo anın 1

-' ' • • ot" 
!erinde mevcut raporlannın birer her halde bir çeyrek saat kadar dı- ko efendi tarihi ilinın ferd'5ı•:ıdan iti- ganı yine güzelce örtmüşler.. - Ben burada yalnız yat 

ya ve Akroten milliyetperver- suretini M. M. V. celilesine tak- §arda gezinilmit olur. Sıhhata fayda- haren on gün zarfında mahkemeye mü· Rifat Çinari, geç vakit yatmak için ye inlemeğe başlamıt·· .. /. 
!erinin tatkmlıklarıdır. Bu iki mil- h diğer bir takım hareket ve faaliyet racaatl.a dava arzuhalini tebellüğ ve ce odasına çıkmıt. Soyunmuı, dökünmüt, Anafor sayfiyede tabii~ 
let te Lehistanın doğu parçasında dimi mecburi olduğundan acele ler de bu münasebetle evde yapılır. va? Jayıhası vermediği takdirde hak- yorganı açmıt, yatağa girmiı ve otur- hat edemez, muhakkak insan• 
oturuyorlar. Evvelce, (Şarki Ga- olarak 1-8-933 tarihinden evvel Bu'"yu"kada muş. Üç kere kelimei ~ahadet getirdik- şey bulunur.. _ . .J l kında muamelei giyabiye icra kıhn:ı· ten sonra yavaşça başını yastığa koy- O giinden ıonra Rifat Çil" 
içya)da yapıldığı gibi, daha 'im- şubeye ge:meleri ilan olunur· Dr. ŞOKRO c~ğı ilan olunur. (5672) muı. Fakat uzanmasile karyoladan bir· Boıtancıya gitmiyor. 

l!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!'!"'!!""!!!!!!!!!!!"!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!'!"!!"!'!'!'!!!!!!!!~~~"!'!!"!~!!!!!!!--~_!!!'~-.~!'!!!!!!!!'!_~!!!!!!!. ~~~~~~~!!!!!!!!!"!!'!'!!!!!!!!'!!~"'!'!!'!"!'!!!!!!--~ .. ~'!'!!...~· 
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YA YLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. 

Güreşçi nezaketle batını eğip te
fekkür ediyor. 

Kibar, Yatlı bir hanımefendi 
gizlice gözlerini siliyor. Aklına 
Dumlupınar' da kalan oğlu gelmit
tir. Mülazımdı. O da böyle gürbüz
dü. Böyle güretirdi. Kılıç, tabanca, 
binit müsabaksları yapardı. 

Kırsaçlı bir efendi yaİımdaki
nin kulağına: 

- Benim Sakaryadan dönıniyen 
büyük oğlan da ölümünden biray 
önce müsabakada birinci gelmİf· 
ti. 

Diyor ve gizlice içini çekiyordu. 
On üç on dört yatında bir oğlan 

zenberekleşmit, bir ok gibi ileriye 
atılacakmış gibi seyrediyor. 

iki genç kız fıaıldatıyorlar : 
- Milli sporu kızlar arasına da 

yayacağız. 

Kurumlu bir hanım yüzünü bu 
ru~tuı·•r:•k mırıldanıyor : 

-Bu kaba saba şeyleri bırak
salar da dansa ba9lasak. 

Petek babasını düfünüyor: Bir 
kolunu büküverirdi de belki üç 

kiti açamazdı. Sağ kalsaydı da i
ki ayağını da kesselerdi. 

Nuri Efendi karısına: 
- Hele bak! Diyordu. İtte bu 

çapta yiğitlerle İzmiri, cümhuri
yeti kazandık. Sen geçen yıl Gazi
yi gördündü. 

Nasıl? Onun da omuzları böyle 
genit, çenesi böyle kemikli, boyu 
böyle çelik dilme değil mi? Biz 
böyle gençler yetittireceğiz. 

Benzigül gülerek soruyor: 
- Bizi unutuyor musun? 
- Hu! Çocuk lastik memesini 

dü,ürdü. Masamn altın3an alıver. 
- Geçen baloda haksızlık oldu. 

Şerminde Nihal birinciliği alacak
b vermediler de gittiler bir müıne
yizin mimif, katibin mimit, onun 
kızına verdiler. 

- Şerminde Nihal'i tamrım. 
Misyoner Kollejinde iken de hep 
tangodan birinci çıkardı. 

- Hülya Ekrem Bey! Siz de gü
retir misiniz? 

-Kah kah kah kah! 
-Güretirim Hammefendi, fa-

kat ~u hakem güreşenlerin tırnak 
!arını yoklamaıa ! 

- Fena mı? Manikür masrafın
dan kurtulursunuz. 

- Azizim! Bizim için spor ifte 
böyle olmah. Güref, yüzme, at, av, 
nİfan, tayyare .. 

1skrim müsabakalarında Petek' 
in yüreği ağzına geldi. Babası öyle 
güzel deynek oynardı ki on dey
nekli üstüne çullanaalar hepsine 
kartı durur biricik yemezdi. 

Benzigül: 
- Eniftemin kardeti suvari za

biti idi. Çöl muharebelerinde itte 
böyle kılıçla vuruta vuruşa şehit 
o im uf. 

- Mater Leyli! Ne diye yüz. 
!erine bu ,telleri geçiriyorlar, may
muna dönüyorlar. 

- Dezagreabl bir tey. 
- Tıpkı orangotan. 
- Bravo! Bravo! Çok güzel bir 

sol tuş! 
Yüzünü karaya boyıyan adam 

tavulunu öttürdü. Koca keman ka
lın bir gıy ses çıkardı ve gürültü
ler başladı. Başlar batlamaz da 
ortalık doldu. 

- Fokstrot! Fokstrot! 
Petek Benzigül'ün kulağına e

ğilerek yavaşça sordu: 
-Gene kavga mı çıkb? 

- Hayır. Dans ba,Iadı. 
- Danı nedir ki? 

' 

-Oyun havası. Oynuyorlar. 
-Böyle oyun mu olur? 

- İşte bak, oluyor. 
- Bunlar Misket havasını da 

oynarlar mı? 
- Bilmezler. 
- Anam çok güzel bilir. Kara-

kut havasını da mı bilmezler? A
ma ne bilecekler, o çok zordur. An 
nem bir sağlasın, bir buraya gel
sin, bir oynasın da gör. 

Annesi .• Sağalacak ... Buraya ge 
lecek .. Oynıyacak .. Benzigül ab
lası da görüp taşacak 

Benzigül yutkundu. 
- Zavallı Yayla kızı! Annen 

Cebeci mezarlığına gömüleli ay
lar oldu. 

Diyemedi. Gözlerini gösterme
mek için batını çevirdi. 

Ve gardenparti bitti. 

İkiye bölünen kız, 
dörde bölündü. 

Bakkalın karısı. Nefise ağlıyor
du. 

Korka korka umdukları başına 
gelmişti. Kocası hastalanmışb. Söy 
lediğine göre geçici bir teymiş: 

- Belimi ütütmüt olacağım. Bir 
aya varmaz geçer dedi doktor. 

- Acap kötü bir .• 
- ! ;us! Doh"tordan iyi mi bi-

lereksin? Çok defa soğuktan olur
muş da ... Bir yün kutak almalL 

Kadın i,in iç yüzünü anladı a
ma ne yapsın ki doktora da inam
yordu. Bolaki doktorun dediği ol
sun. 

Bu pis hastalık neysene, gelen 
::ıonolar işini ne yapmalı? Uç tane 

1 

bono sutı sıraya dayancıı uı ~"" . 
Arkasından icracılar asıldılar mı 
evin kapısına! Bunlar da bir fey 
değil, kocası kese yoldan yürüyüp 
ifi açığa vurdu: 

- Şu takı altınlarını ver! 
Kadın asıl buna ağlıyordu. Dar 

usunu kafatasının içinden oynatan 
asıl bu idi. Beşibirlikleri, altın bi
lezikleri, gümüt kemeri gidince 
dımdızlak kalacaklardı. Dötek yor 
gan, ev kastanbası kaç para ede
cek? Belki yarın onları da saman 
pazarındaki Allemkallem hanında 
haraç mezat edecek. 

Ne olur olmaz, birdenbire gelir, 
bastırıp alırsa ne yapacak? Düşün
dü taşındı. Komşulardan danıttı, 
sağlık aldL Ona dediler ki: 

- Karının malı ayrı, kocasının 
malı ayrı Meğer iklim sen koca
na kaptırmıyasın. O vakit mahke
meye dr gi.:sen nahle. bu seter de 
onları karı koca arasında olmut 
mr i9, gürültü çıkarmayın derler. 
İ . . . ? 
yısı mı .•• 

- Ey, ne sustunuz? İyisi mi? 
- Şey, bir yol var buna. 
- Hangi yolu gösterirseniz ona 

- Şey yap, hani, biJaıe~j 
pabilir misin? Demek iste 
şu: Kocandan kaç! e 

- Nasıl kaçayım? Nereıj. 
yım? Kimim kimsem yo1' ~jl 
mz Kayabaşında uzaktaıt 

N. . k - '1 sım var. ıçın açtıgunı ~ 

bu sefer paramı o alma~ ... ~ r 
- Söylemezsin para ı~ 1 pi 

ğını. Sorarsa bar danslıı.r1~f 
dandı, tangolara abttı, ~ 
kaptı, ne dedimse para et S 
dan ötürü aldım batımı t 
dersin. Bet on kaymam "'si 
bitirinceye kadar buradıa ıl 
ceğim. Canım bu kadar 1' 
lam da uyduruver itte. ~ 

Bu pilin Nefisenin aıJı ~ 
Petek'i evden uzaklaştır~e~ 

- Kız Şermin! Dedi. / 
derse git. Benzi gül ablıaıt !'~ ' 
de ki annem p••d-ı teııııı 1 1 
cak, buraya gelirse rahat• 
derni orada veroin. 1,f 

Petek defterlerini kitıı.P. 
'ttl• 

tuklayınca kota koşa gı i 
' · o!<;ık kapı ;ı karı..rı Jt 

Nefise işe başladı. Değer l 
yükh yPnik n,..,; "ar ne· 1 dJi 
sini ;ki bohcayn •11 

• de" sardı. Altınlarını neyi ıf. 
bay;ı koydu. Belinden ıı.~011' 
doğ7u bnğlayıp sarkı~tı· .t 

(Ar.;n·;•.,... 



aradeniz incisi: Gireson 
Vilayetin her sahasında müsbet neticeli 

ve feyizli bir yükseliş görülüyor 

,,, 

Cl~t 
Gireson'a yukardan bir bakıf 

ııı~, ,\/ SON. GMilliyet) - Vapuru· 
ı.}•ı...,:na" bumunu döndüiü zaman 
.::..., d ~•pelerinden başlayıp etek· 

1 llıi, bit Otıız kıyıaına kadar inen !erte-
' . ~/"!illik görürsünüz. Bu yeşil 
ıh ~do,,. ~0zlerinizi alır, vapur göverte
~' .,,,,j,~ r karış yeri bile boş olımyan 
ı ~' "' ıq'• feyizli dalğalan ,,Burun u

e ~ 'lıl. İyj d.,. doya doya ıeyredeniniz. 
1 ~ ~ ll\ı te Y~klaşbnız mı, bu yeşillikle-
~· ' !tt.. Ula !l'otnülrnüt villimsı evler, bir 

l' ,ı,{- ~ıkar. 
~ -~.; hiç bir yerde bu derece cö
h ,.,;!,"•terınemi, denebilir. Topra

ı•~ ""ıı..., . kabiliyetinin en yüluek teza
~~~11>e burada tabii olursunuz. 

oı6 1~ ; • "'~lderi ve ııüzelliklerile Kara 
~i ..,, bj, >ncisidir. Suyu ve havasile 
r' .l.J~<ıı •toryum olan Şebinkarahiaarın 
d~ •• ;-~n vilayete ilhakı, müıbet ne
..._ 1..,. eyı:ı:Ji faaliyet sahasını bir az 

\f·ı ~·'•bniş oluyor. 
'dli il;. 1 QYetin asayi1 11ru:iyeti 

1 )·~:"."· evveline f'elinceye kadar 
~ di~~n!ikal eden zabıta vukuatı na· 

Jıl ·~~'! h celbedecek kadar çoktu, 
, ' '~ilıa "'." bnunca ittihaz edilen cezri 

rU~ "ı-~ ~tedbirlerle buf'Ün ıüklin ve 
8 " ' "v~ .tnile tahii bir vaziyet a1mı,. 
4 ; ~'ıı. k Jetjg her tarafmcla zal,ıta kuv-

,, t ·~ı du!'Ulan kanuni mevzuata 
. "' mütevellit bir ıev!?idir. Yeni 

111\e !1ılı, heyetinin Cüınhuriyet aclliye
~diii ~ ıurette kararlarında göı
~ l'a.t ve isabetin asayif üzerin-

i' ı! l»r tesir yaptığını da aynca 
t "'"' nt ~ l&zand•r, Vilayette iyi bir 
ı~ıtan;rıtesi te1'İs ve aıayi~in temini 
1 .. .,ii 8 Yali Salih Cemal Beyin göı
""t ı...~;vaffakiyet Dahiliye Vekile-

l• •r edilmiştir. 
~F l'.ı.Viı.'tQ~ ve iktisadi 11ru:iyet 
., J.;'."ilı Y•lın varidat kaynağı fındıktır. 
~ tiıı,;.,j;'~lere fındık istihsalini ziyade 
'>i $,li!, U•usunda muhterem Vali

J'. i~"Ykaıf"'™'1 Beyf Pndinin gösterdik 
·":J ııı;,, ~ b de mesai, vilayetçe şük ·a"1ı 
l?'i ~de 1'11kmı~ ve Ziraat Vrklleti
• ( 11..c~,,.. .. lakd<r edilmiştir. 
of l~lleıı ~V•k.iıJ.,tince viliyetimize gön
" llİ) ~•ıt ~•le heyetinin yedi ay zar-

u1 ~it, 8erdıği faaliyet tayanı memnu
.j oli,ı., ldir Q heyetin calışbn tefi müfet 
ı~ '• >:ik. ~Yİn bu sahadaki mesaisi tak 
f',,i 1-,,.':'lıi.,, jd•lel:.ilir. Vilayet merkezinde 
~ ) .,. ~ •tdrki imar nisbeti vasati o-

>t~'<J. 113 ~." n d:r. Fındık bahçelerimiz 
ıl') d;;'°>tıla. 11 sahipleri ve yüzde 27 ıi mad 
1<") it h· "•ıı.ı le la"afından idare edilmekte

ı,I 1ıd1~liı.ı~ rı:;..ııçelennde imar faaliyeti• 
'-ıJ.ı ı.,,.d dığın yaman dütmanı olan 

lı • "<li!':ı; <Balaninus Ncum) ile mü
dık -tifıa ve muvaffak olundu. 

;I. (~ '>ltn~;' ~aziyetine ııöre bu sene fın 
~ 'ııı.ı_ O!:ıO) ~ınin viliyet merkezinde 

)•" (100 ••el,ulu ve Görele kazala;,/ 'İıı4: ı.h ·~) kantardan aşağı olmı
kııı· !..ti ~,n ~dilmektedir. 925 senes ııı111, > k defa olarak bu sene bere
'ıı.t. ti,, İ~ alınacals ve halkın yüzü gü 

ı1 ., 
~i 

'ııı, "111~ ~ Ya ve ispanyada fındık 
~~ İ)j •ene az olduğu için fındıkla 
it "-~lara edeceğine muhakkak na 

lb.. -. Dıaktadır ...... ·c1 • 
V 1 Qte biitçesi ve mali va-

1.:. _v~) • ziyeti 
~ ı;;..."t Uınumi Yaridatı (367) bin 
''•.1"-1 ;.ı:..., Bu varidat en mühim ve 
~ı ı;,.."11 ...;. te...:ıi ve tahsis olunmut 
~).~>\ti.: e fındık mahsulünün fazla 
' ' ' '"n '"k ı "il • "'lıık Y\i ıek olmaıma göre ha-
1 iıı"'~. a~a ai~ tahı~~ta ehemmiyet 
hı);," )a~ı •azıyet duzelerek fayda-

, 
1"'cağı emn.iyetle beklenile-

b.~..ı"dô ~elediye ifleri 
;;:..._ d., Ye I . 

t •·~ • ~ı· '! ~ muntazam ve pro
. )'~~-tı,~e ışlemelrte, ıehrin iman 
~ ~dd"1 '''asiJ!a ve halkın her türlü ihti

• ı...-~ ı...,.~!apılrnaktadır. Bir çok 
"' bi."li, !'.ta "" yapılan parke taşlarile 

ıı!, t:.\ .. i d.:;.:taraaı itibarile bu sahiller
,. ııı.."-1~1d 1• Ş ~~yan yeni yapdan 

ı_ ~~Yon ~ nn tnühim bir kmnında 
'/ 1 '. ı._ ; ı._h •naatı bitti; hanlar, ha· 

~ ••I' ~!'>ı. Yve]p~ ve lokantalar, fmn
fi~, ~ 'lild; ş•Ptır>larak tertemiz bir ha 

, .. ,~ ol · •hrin b" ük ih · 1 
ı 1~. •ı i ~n i•keı-':n. uy . tıyaç a-

ı._-·d~ l•nj d -mızın yeruden yapb· 

ıi > '••) l'tııQkı8 • Be!ediye ııöz önünde bu 
d•ı..~::-~ i~i ta~, VP İnf& projelerini 
l: hu.,.~'Y n ır deniz mühendisinin 
''1 cıq • • e-elınesi beklenmekte-

"·~' v . • Vı)i Qzıy • 
:'• .ı;, Yetinı· detı ve fikir faaliyeti 
'ot ••ti ız e h' . .., 
lı~ •il,; Sebinlc" >rı _vı,..yet merkezinı-
' "' 1 orta arahısannda olmak Ü· • '-'"•t •e 69 'lk ~ ı)~ 'Plete d ı mektep vardır. 
~ d,, nı l.tep e•aın <?den talebe, 6054 

' Yıl, ,
011

tnualJimJeri <I47) dir. 
tında orta -ı.teplerden 

Gireson'un bilgili ve çalıfkan 
Valisi Salih Cemal Bey. 

50 ve tam devreli ilk mekteplerle köy 
mekteplerinden (400) talebe mezun ol
ınuıtur. 

Halkevinin ve Muallimler Birliğinin 
faliyetleri, fikir ve kültür hayab Üzerin
de hakikaten elle tutulacak kadar maı
bet ve mes'ut neticeler venniştir. 

Sıhhi vaziyet: 
Vilayetin 11hhi vaziyetini bir kaç nok 

tadan tetkik etmek lazımdır. Su ve ha
va itibarile iyi; tevellüdat itibarile orta; 
doğan ~ocuklann bakmu itibarile geri
dir. 

Vilayet merkezile Görele ve Tirebo
lu kazalannın sıhhi kadrolan tamam, 
Karahisar ve Alucara kazalanmnki çok 
noksandır. Görele ve Tirebolu kazala
rında bir diıpanıer vardır. Vili.yet mer 
kezinde husuıi idare bütcesine dahil 35 
yataklı bir memleket hastahanesi var
dır. ihtiyaca kafi değildir. 933 senesi 
sıhhat bütçesi dardır. Sıhhi malzeme 
çok noksan olduğundan 11kmb çekil
mektedir. Bu s'"neki 11hhi programın 
batında halkı sari ve saJ,.ın hastalıklar
dan korumak İçin atı tatbikine daha faz 
la ehenvniyet verilecektir. Vilayet da
hilinde frengi hastalığı maatesaüf fazla 
dır. Bu menhus illetle mücadele iôn Ve 
kaletin e-önderdiiti mütehassıa Doktor 
Necip Sıtkı Bey mücadeleye ba,lanuş· 
br. Vilayete en sıhhi ve konforlu tesi
satı muhtevi yeni bir hastahane kazan
dırmak husuıunıf.a kıymetli teıebbü
sün h•• han!!İ bir ruhi saikla müabet ne 
tice vermemeı~ böyle bir sıhhi müesse
seye hakikaten ihtiyar duyan halkı mii
teeaair etmi~tir. Mevcut memleket hu
tahaneai; bina ve tesiıat itibarile sıhhi 
ihtiyaçlara cevap verebilmekten maale
ffl uuk bulunmaktadır. 

Nalia İfleri 
Vilayetimizin, sahili dahile baila

ma11 itibarile en mühim yolu Giireaon -
Şebinkarahisar yoludur. Valimiz Salih 
Cemal Beyfendinin Ankarada Nafia Ve 
lrileti nezdinde yaptaklan teıebbüı ü
zerine bu yol icin viliyete (50) bin lira 
ikraz edilecektir. Bu para ile yol üze
rinde köprüler yapılacakbr. Ve bu ıu· 
retle Gireson Şebinkarahisar yolu ihti
yaca tamamile uygun ve muntazam bir 
hale ııetinlecektir. Gireson • Ordu yo
lunda 700 metrelik tesviyei turabiye ha
lindeki kısan bu yıl esaslı surette şosa-
11 İnşa ve ıilindraji ikmal edilmit ve 
iki köprü tami~ olunmuştur. 

Tirebolu, Hartit yolunda bu sene 
8000 amele ile in§aata devam edile
cektir. 

Gümüıhane vilayeti hu.Juduna he
men beş kilome!Te kadar yaklaşmış olan 
Görele • Kürtün yolunda sonbahar iti 
programliı 2500 amelei mükellefe çalı.!· 
tmlmak yirminci kilometreye kadar o· 
lan kıımı otomobil gecmesine müıait 
bir hale getirilecektir. Gireson • Trab
zon yolunda onar metre açıklığında se
kiz gözlü bir ahşap geçit yapılmııbr. 

Vilayetçe köy yollanmn intaatı için 
timdiden ihzarata baılanmıştır. Köy 
kanununa tevfikan en mütekasif köyler
den ge~k Üzere bütün nahiyelerde 
dahilden merkeze kadar amudi bir va· 
ayette ana yollar yapalacalr, köyler bu 

MlLLlYET PER 

,.--
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Aydın sanatlar mektebi 
Aydın vilayet, kaza ve köylerinde 258 

muallim ders okutuyor · 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Sanatlar mektebi 895 senesinde 
Aydın idadisi olarak yapılmıt ve 
923 te mıntaka sanatlar mektebi 
kurulmuştur. 

İdadi iken bir binadan ibaret o
lan mektep bugün müteaddit ila
velerle büyütülmüt ve sahası ge
nitlemittir. 

Mektebin intaat kısmı talebele
ri tarafından mektep esaslı bir su
rette tamir edilmif, kapuları ve 
pencereleri değiştirilmit, merdi 
-venleri yenilenmiş, Müdür evi, asri 
çamaşırhane yapılmıttır. 

Bu sene konferans salonu yapı
lacak, sınıfların tabanları beton 
dökülerek altlarına umumi ve asri 
hala, erzak anbarı ve depo yapı
lacaktır. 

Mevcut atelyeler enine ilaveler 
yapılarak değittirilmektedir. Bun
lara amut olarak ihzari sınıflar i
çin de . bir atelye yapılacakbr. 

Yatakhane - için timdiden ta-
1 lebe tesviye ile uğrqıyor. Yakın

da yatakhane pavyonları, mekte
bin üst kısmı mether haline soku
lacaktır. 

Sanatlar mektebinin bugüne ka
dar, 26 tesviyeci ve elektrikçi, 29 
marangoz, 8 tenekeci, 1 demirci, 
11 tornacı ve 3 motorcu yetittiril 
mittir. 

930 ders yılında tenekecilik kal
dırılarak İnfaat sınıfı açılmıt ve 
mektep üç senelikten bet seneliğe 
çıkarılmıtbr. 
Aydın Spor mıntaka reisi olan 

müdür Emin ve tanınmıt sporcu
larunızdan bulunan sabık müdür 
Beylerin himmetlerile mektepte 
spor çok yüksetilmittir. Her aını-

fın ayrı birer voleybol, basketbol 
sahaları ve tenis kortları ve bir de 
umumi futliol sahası vudır. Yüz
mek için de mektebin genit havu
zu vardır. Fakat bu sene 15 met
re geni9liğinde 25 metre uzunlu
ğonda bir havuz daha yaptırıla
cakbr. 

Mektep Müdürü Emin Bey mek
tebi muasır milletlerdeki emsaline 
yetittirecek bir hale getirmeğe ça
lıjmakta ve bu yolda alika ve hi
mayelerile muvaffakiyetli adımlar 
abnakadır. 

ilk mektepler 

Aydın Vilayetinde 10 tanesi vilii 
yet ve kaza merkezlerinde 13 ta

l nesi nahiye ve köylerde olmak ü
zere 23 tane tam tetkilatlı, 7 si vi
layet ve kaza merkezlerinde 70 i 
nahiye ve köylerde olmak üzere 
4, 3,2 smıflı ilkmektep ve ayrıca 
bir de tam tetkilıith Y ennipazar 
ilk zati mektebi vardır ki vilayeti
mizin ilk mektepleri 100 tanedir. 

Bu mekteplerde vilayet ve ka
zalarda 40 hanını ve 61 erkek, na
hiye ve köylerde 4 hanım ve 139 
erkek muallim olarak 54 harum 
ve 199 erkek olmak üzere 253 mu
allim ders okutmaktadır. 

Bu sene Tilıiyet ve kazalarda 
1322 kız, 2107 erkek ve nahiye ve 
köylerde 1908 kız, 3936 erkek ol
mak üzere 9348 talebe ilkmektep
lere devam etmittir. 

Bu ders senesinde tam tetkilat
lı ilkmekteplerden 56 kız 201 er
kek olarak 257 ve üç senelik köy 
mekteplerinden 76 kız ve 228 er
kek olarak 304 talebe tahadetna
me almı9lardır. Vilayetimizin üç 
ilkmektep müfettiti vardır. 

:Aydm ükme ktep hocaları 

Rize ortamektep mezunları Ankara Çankaya sporcuları 
--fi"·-- TRABZON, (Milliyet} - An-

' 

l
ı kara Çankaya sporcuları temmuzun 

1 

yirmi birinde Trabzon idman oca
ğı ve idman gücü ile birer maç yap 
mak üzere tehrimize geleceklerdir. 

l 
Aydın belediyesi halkı etsiz 

bırakmadı 

Rize, (Milliyet} - Ortamekte
bin geçen hafta nihayet bulan ha
ziran mezuniyet imtihanları neti
cesinde, biri hanım olmak üzere, 
19 talebe tahadetname almak hak
kını kazanmıthr. latanbul lisele
rine bir kaç yıldanberi pek iyi me
zunlar gönderen bu mektebin ça
lıtkan idare ve talim heyetlerinin, 
son sınıf talebesile birlikte çektir
dikleri bir fotoğraflarını gönderi
yorum. 

Yenipazarda bataklık kalmadı 
Yenipazar, (Milliyet} - Nahi

yemizde sıtma mücadelesinin öna
yaklığile kurutulan bataklıklardan 
batka geri kalan bataklıklar da 
kurutulmuftur. Bu suretle nahiye
mizde bataklık kalmamıtır. 

Halkımız, kendilerinin sıhhat 
ve sağlığile bu kadar alakadar o
lan Cümhuriyet Hükfunetine tiik
ran minnetlerini izhar ediyorlar. 

umumi yollara bağlanacaktır. Bu suret 
le köylüler kamyon ve diğer vesaitle 
mahıullerini pazar yerlerine getirtnek 
imlrimnı bulnuıı ola<:aldardır. 

AYDIN, (Milliyet} -Kasapların 
grev yaparak et kesmediklerini 
dünkü mektubumda bildirmittim. 
l'1• vaziyetten evvelki gün çok geç 
haberdar olan belediyemiz, hemen 
tedbir almıt ve gece yarısı aığır 
ve koyun sabn alarak dün tehrin 
et ihtiyacım hiç bir tikiyete mey-
dan vermeden temin etmittir. Be
lediye bugün de koyun ve sığır 
kestirerek halka satmaktadır. Be-
lediyemizin bu ciddi ve cezri ha
reketi kartısında sökdürmiyecek
lerini anlıyan kasaplar, belediyeye 
bat vurarak hayvan kesmelerine 
ve satmalarına müsaade olunmaaı
nı istemitlerdir. Belediyemizin hal 
kın sıhhatile alakadar olan bu ka
nuni icraatı Aydınlılar üzerinde 
çok iyi tesirler yapmıttır. 

Fındık rekoltesi 
TRABZON, (Milliyet} - 933 

fındık rekoltesini tespit etmek ü
zere seçilen heyet fındık sahaları
na gitmittir. 

Trabzonun ithalat ve ihracatı 
TRABZON, (Milliyet} - Trab

zonun 932 senesi zarfında yalnız 
ecnebi memleketlere ihracatı 3.351 
319 lira, ithalatı ise 912.661 lira 
kıymetindedir. Bu suretle en fazla 
ihracat yaptığımız memleket ltal
ya ve en fazla ithalat yapılan mem 
leket Çekoslovakyadır. ı 

Bursa elişleri sergisi 
Nedim B.in kürresi ile 50 sene evvelki 

mektep tablosu son derece takdir { di' dl 

Elli sene ecı cıelki mektep 

BURSA (Milliyet) - Dördüncü 
yerli mallan ve Necati Bey Kız sa"n'
at mektebi sergilerinden sonra bu
gün de, vilayetimiz ilk mektepleri
nin ittirakile meydana getirilen el 
İferi sergisinin küf'lt resminde bu
lunduk. 

Setbatmda Hoca Ali zade, mek
tebi aalonlannda tethir edilen ıergİ· 
nİn açılııı münasebetile Maarif mü
dürü Bey tarafından kısa bir nutuk 
irat edilmiıtir. Bu nutukta "Yurdu
muzun irfan ve ikbsat ıahaıındaki 
inkifaf derecelerini muvaffakıyetle
rin Bursa vilayetinde bundan böy
le de devam edeceğine en kat'i bir 
kanaatle inandığını söyliyen müdür 
Bey, Tanzimat · devrinden bugüne 
kadar olan yenilik ve garplılaşma ha
reketleri etrafında güzel mukaye
seler yapmış, cümhuriyetin cezri in
kılapçılığı, Büyiik Gazinin yükaek 
dehasından feyiz alan Türk mille
tinin irfan tarlasının muzır otlardan 
temizlendijini iliveden sonra sergi
de teıhir edilen eserlerdeki muvaffa
kıyeıten dolayı azami mesaileri ge
çen muallimlerimizi tebrik etmittir. 
Bol bol alkıt toplayan bu nutku mÜ· 
teakıp kurdela sabık Maarif Vekili 
Eaat Bey (Bursa) tarafından kesil
miştir. içeride Hoca Ali Zade müdü
rü Cemil Beyin aan'atkArane bir au .. 
rette yaptıjı Cümburiyet tablosu 
önünde bir müddet durulmıq, aıke· 
ri müzikamn çaldığı latiklal mart> 
hünnetle dinlenmittir. Bundan son
ra her taraf ayn ayrı gezilmi§tir. 

Vilayet ilk mekteplerinden 83 
mektebin eserlerile eargiye ittirak 
ettiği anlatılmıttır. 

Sergide tarih, çoğrafya, tabiat 
derslerine ait kıymetli teyler bulu
nuyordu. Bunlar arasında 12 - 15 
yaıındaki çocuklar tarafından yapı· 
lan beya. , İfler de takdirle ıeyredili
yordu. Buraah muallimlerin bu ış· 

Sutıiden 

Kiıli çocuk 
AYDIN, (Milliyet} - Germen

cik nahiyesine bağlı moralı köyün
de dün bir vak'a olmuf, 12 yafın· 
da lıir çocuk yanatmaları sarı ke
mer köyünden Mehmet oğlu Meh
medi bqından ağır surette yara
lamıftır. , 

Moralı köyünden Ramazan oğlu 
Cemal ağanın oğlu 12 yatında Ha
san, yanatmaları Mehmet ile dün 
kızak çekmitler ve öğle üzeri hay
vanları sulamak üzere kuyuya ge
lirmitler. 
Hasanın ağır hareketlerinden 

sinirlenen yanatma Mehmet, onu 
azarlamış ve "sen suyu kuyudan 
çıkaramıyorsun nasıl benimle kı
zak atacaksın,,? demit. Hasan 
Mahmedin bu hareketinden çok i
çerlemit, fakat belli etmemit. hay
vanlar sulandıktan sonra Mehmet 
ahır önünde öğle uykusuna yatmıt 
Mehmedin uyuduğunu ören, küçük 
Hasan bıçak, tahra veya orak ol
duğu henüz tespit edilmiyen bir 
teyle Mehmedin batına vurmuş 
ve ağar surette yaralamıttır. Meh
met Aydın memleket hastaneGine 

!erde en ziyade takip ettikleri gaye 
yetişecek yavruları daha şimdide~ 
eaaslı bir tasarrufa alııtrrmak, onla
ra hayatta ihtiyaçtan fazla fuzuli 
§eyleri kullanmanın muzır olduğu 
esaaını telkin etmektir. Sergide bil
hassa en ziyade takdir ve alkı§ll 
mazhar olan bir ıey varaa. o da Gem
lik Gazi mektebi muallimle;inden 
Nedim Yaman Beyin elli sene evvel· 
ki mekteplerde tedris usulünün tek
lini tasvir eden tablo idi. 

Cidden san'atki.rane yapılmıı o· 
lan bu tablo umumi bir merak ve 
alaka ile aeyredilmiıtir. Nedim Be
yin yılmaz mesaiaile meydana getir
diği anlatılan Küresi de derin bir a
laka ile tetkik ve takdir edilmittir. 
Bu (Küre) mukavvadan yapılmıt oluı 
içine elektrik levazımatı konmuıtur. 
Kürenin Üıt tarafm.a ayrıca bir de 
ufak ampul vazedilmittir. Yallı bo
ya ile boyanmıı ve beı kıt'anın hü
kilınet merkezleri ile mühim vilayet
leri ufak birer nokta teklinde kü
renin yalnız bir tarafına muntazam 
bir sıra halinde yazılmıt harita kısmı 
ise madeni noktalarla işaret edilmit· 
tir. Buna nazaran, meseli. talebe
den birine lngilterenin merkezi olan 
Londra sorulduğu zaman talebe, kü
renin merkezinden geçirilmit ince 
tellerden birini yazı, diğerini de 
haritadaki madeni noktalardan biri
ne temas ettirir. Bu ıırada ampul 
yanarsa talebenin yalnız kitaptan 
değil, harita Üzerinde de dersile ali.
kadar olduğu kanaati ha11I oluyor
muı .. Muallim Nedim Beyin bu ese
ri münevverlerimiz, bilhassa Esat 
Bey (Bursa) tarafmdan çok beğenil
mif, meb'uılar ve talebe velileri mu
allimi tebrik etmiştir. Sergideki tah
nit iılerinde muvaffak olan mual
lim Faruk Beye de ayrıca tefekkür 
edilmittir. 

DERViŞ 

lmaıa köyünde bayrak 
AYDIN, (Milliyet} - Halkevi 

köycüler tubesi azaları ve idare 
heyetinden Avni ve Vasfi Beyler 
dün imam köyüne giderek bayrak 
çekme merasimi yapmışlar ve köy. 
lülerle içtimai ve zirai konuşma
larda bulunmuşlardır. 

-<r-

Aydında çoban piyesi 
Nazilli (Milliyet) - Dün akşam 

1000 den fazla hal~ huzurunda 
halkevi temsil kolu Çoban piyesi
ni tekrar temsil ebniştir. Temsil 
bu defa daha muvaffakiyetle ba
tarılmıttır. 

Nazillide riyaziye dersleri 
NAZİLLi, (Milliyet} - Halke

vi kütüphane şubesi tarafından 
gençlere riyaziye dersleri kursu 
açılmıttır. Kurslara 30 dan fazla 
genç devam etmektedir. Kursun 
hocalığını, ortamektep riyaziye 
hocası Seyit Bey üzerine almıştır. 

getirilmiştir. Adliye tahkikata de
vara etmektedir. 
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Vilhelm. tahhnı nasıl bırakmışh? 
Eski Alman Veliahti neşretmekte olduğu hatıratında 
Umumi Harbin bazı ~fhalarını perde perde ·anlahyor. 

Harbin sonunda miistalrbel ciimhurrei.ri Hinıienbur11 imper«törle beraber Potsdflllft uırayuıd• bahçeye do
ltıft'Ulla çckcırlCP'kert 

t Öyle hadiseler var ki üzerinde 
pek grar etmeğe gelmez. Mamafi 
ben babam imparator Wilhelm'in 
tahttan indirilmesini ve sonra o· 
nunla beniın rRfyedilmekliğiıni:zi 

- Ben Prusyayı bırakamam, 1 
Babamtll. hemfikir olarak beni 
müstacel bir vazifenin beklediiii 
betinci orduya, yan\ kendi ordu
ma iltihaka karar verdiıa. 

Dünyada neler oluyor? 
Amerikalılar tasarruf için harp_ .gemi
lerinin üçte birini istirahate çekiyorlar 

/ 

le 880 milyon tuarruf JllPDllf ola
caklardır• Diger taraftan hizmette 
bulunan gemilerdeki mürettebat 
ta yüzde yirmi niıbetinde azaltda
caklf1'. Şu var ki, muvakkaten hiz
metten çekilen gemiler en az ite 
yarıyanlardır. 

Temmuzun birinden beri istira
hat etmekte olan bet saffıharp zırh 
lısı tunlardır: ldatro, Miuiuipi, 
New Mexico, Texace, Tennessece. 

Ayrıca bet zırfıh kruvazör, otuz 
üç açık deniz d8*oyeri, on alb 
tahtelbahir, bir tayyare, iki torpil 
gemisi istirahate tçrkedilecekler· 
dir. 

On zırhlı, oo zırhlı kruvazör, 
altmıt destroyer, otuz tahtelbahir, 
iki tayyare,. üç torpil gemisi, yet
mit muavin gemi hizmette bırakıl-

.. 
" , 

~' 

KUçUk lkhb,aaı.ar 

Hitlere çiçek atmak yasak! 
lmperatorluk ııanaölyeainio k...,..ı 

mahsuo müdürü tU tamimi ıröad 
tir: 

"Son seçit reaimlerinde ve 
ıkilin oeyahatlerinıli aeyirciler 
biline ıeoe çiçek yalmuru yaj 
lardır. Şimdiye kadar bir çok bidİ 
lerin ııöaterdiği cibi, bu çiçek 1 
muru otomobilde oturanlar için ıetıJl 
keden iri detlldir. Geçenlerde ı.ar 
vekile ...,fakat eden bir zatm yii.~ 
telle bailamDif bir çiçek demeb • 
mq ve bu zat yÜsibıden yaraıa--: 
tir .. Yiizüpü -ktlnde çevil'IQemlf 
saydı bir cözünü muhakkak ka~ 
cekti. Bu oebepten bafnkil geçerli" 
arabuma çiçek atmak aureti bıiıt" 
de memnudur .. '' 

( Kodnı'sche Zeı'tlll'I 

Elli çift birden evlendi 
Geçen pazar Berlindeki Saint 

zare kilioesinde milliyetçi oost.ı·. 
fD"kasma mensup elli çiftin .dini " 
kiılı mera.simi yapıldı. 

Hont w-t krt'aar ihtiyat eh .. 
ile evlilere kiLioe kapmıııda ref• 
etti. Alay bafmda hücum kıt'a . 
müzikaiı olduğu halde ilerilerken bl 
terce halk tarafından alkıtlanryorıl. 
Dini mera.&imden sonra elli çift bl 

Bohem daYıarnasına gittiler V"e b 
da bin kitilik bir ziyafet Yerildi ~ 
lenildi. 

Propaıranda nazır• Goebbels de 
l,eatlye ittirak ediyordu. Şimdiye ~ 
dünyada iıitilmemit olan bu bi.dı 
teait için aöyledıti nutukta milliY . 
aooyalistlerin dindar olduklarııu 1 
teren bariz bir delil olduğunu ,ı;:tf" 
dl. 

• icap ettiren ahval ve teraiii tafsi
lfltıla anlatacağım. 

Babama veda ederken, bir setll'! 

sonra -:ırada elini bile sıkamayaca 
ğnnı hiç batırma getirmiyordum. 

yadaki mevcudiyetim ıelıepsiz 
bir dahili rıarbe yol açaı,ilirdi. 
Bu ıuıetle babamın yapttğı feda
karlıkta da bir mana ka.lmlyacak
tı. Diğer taraftan benim ahr.au ka 
nmı. akıtmak iateme:v:itiı:ı.d,m n .... k 
sadım taç ı•e tahtımı de(!il, met" 
lekl•timi lnırtamıaktı. Halhuki mu. 
kabil bir ihtifal Almanyav• metum 
bir itgale mahkiim edebilirdi. 

( Berliner Boerr"en ZeitrJl'I 

Hindenburg anlatıyor 

• 

8 Tetrinieani 918 de imparatör 
heni alelacele Spaya çağlrdL Bu 
haberden bir teamet sezdim. So
ğuk ve hüzünlü yollardan otomo
bille haraket ettim. Son bahar 
ağaçlıı.rm yapraklarım soymuftu. 

Umumi karargah ile payitahta
rasında müzakereler oluyordu. 
Berl!n hükUıneti, ancak imparatö
rüq iatifaıının dahili bir harbin 
önüne geçebileceğinde israr edi
yordu. 

Her dakika gittikç~ ümidi kıran 
yeui haberler geliyordu. Gayet a
ğır bfr lıava içinde babamla otur
duk Bu sahne daima. hayatımın 
kahualarmdan biri olarak kalacak 
tır. Kimse bir lokma. ekmek yiye
meyor, kimsenin canı konUflllak i 
temf'yordu. Sofrayı süsleyen çi
çekler bile ortalığın hüzün ve me 
lalini arhrmaktan batka. bir feye 
yaramıyordu. Yemek yenedik te, 
a<leta imparatorluğun naşi öniiu -
de bekledik. 

Az sonra prens Maıt de Bade'in 
darlPcİ bükilmetini aldık. Prens 
bu suretle Prusya tahtını ve impa 
ralör!Uk tacını babamdan ve ben
den almış oluyordu. 

Max de Bade can 'ansöliyelikten 
istifaaıw vererek, kendisini naip 
il.in etmiş ve aoıyalist lideri E
bcrl'te hatvekıilet mesuliyetini ü
zerine almıt bulunuyordu. 

Baban olup bitenleri bana ve 
erkanı harbiye reisim Schu•m· 
berg'e anlatırken, yüzü kül gibi İ· 
di. Protesto ettik ve kendiıinden 
bu ııurı>lle baziçe olmağa miiııaa
de etmemesi ricasında bulunduk. 
Hatta ben ihtilali bastırarak asa
yiıt ve intizamın iadesi teklifinde 
bulundum. Bu teklifime Schuen· 
berg de ittir ak ettik. tık hedefi. 
miz cüzi mikdarda komüniatleı-in 
de geçirdikleri Kolonya idi. 

Kayaer boyun eğiyor 

Kayaer her zamankinden daha 
sapsarı batını salladı: 

- Hayır, dedi, Almanlar ara
nııda. kardeş öldürerek mücade:le-
ye giritilemez. . 

Onun verdiği karar ordusu ile 
berab.!r kalmaktı. Ve muanni<l~e 
ilihe etti: 

Milllyet'in romanı: 24 

Halbuki bizim bir ecnebi top· 
rağındaki menfamızda bulti.frnak 
mukaddermit-
Babamın emri vaki kal'fıaında 

nihayet boyun eğdiği zamar. ya
nunda c!eğildim. 

Bir kaç sene sonra 9 tetrini sa
nide Bethma.nn - Holweg'i11 kor
kak politikaıma çıkıpnlan alkıt
ladığı Clzaman, bu defa bana kar
tı fırtına koptu. 

Gene bir 9 tetrinisanic!e herlces 
tarafından bırakılan babam an
cak yanında kalan bir avu-; sadık 
zabitle; in iknaı ii&erine Yatan top
rağını lerketmeğe razi olılu. 

Boftı giden ümitler 
Ludendorff tetrini evvel aonla

rına doğrıı istifa etmitti . Harake
tinden evvel kızıl ihtilal dalgası 
~enişlemeğe b8'lamqtı. Fakal bu 
haraket henüz cephe muhal'iplcr\ . 
ne 5irayet etmemisti. Adamların 
kendi tt.-~ekkülleri~i hiç terketme,., 
1., ... "·r. • 

Kıtaahm harpten yorgun aç .-e 
biilaç olmakla beraber mükem· 
mel bir disiplin altında Mense Ü· 
zerine çekildil~r. Orada tevakku
fu dütünüyorduk. Zira içimizden 
biç birimiz teslim olmafı hatırına 
getirmeyordu. Mütareke müzake
relerinin devam ettiği srrada, ale. 
!acele rical hisaini vermemek için 
zaflarnrızı 8ıklattırdık. 

Babam gibi ordumu yurt~arma 
götürmeme müsaade edileceğini 
zannediyordum. Fakat bu ümidim 
hükUmetin kararı ile suya diittü• 

Berlinle tema.11 muhafaza etmek 
üzre, payıtabtla sıkı rabıtaıl olan 
üçüncü ordu kararghı umıunisine 
gitıim. Orada endite içinde soaı
lerce lniki1metin emirlerini bekle
dim. 

' Zaten karargahı umumi diye 
de 1-ıir şey yoktu. Ortalık allak 
bullaktı. Yollar kıtalarma iltihaka 
aldırııı etmeyen döküntü efrat ile 
doln-< ~tu. • 

.'lir tek yol; Menfa 
Nihayet kumandalıktan mahrum 

kaJdım. Bende her hangi bir te
sirde bulunma!, imkanı da kalma
mıştı. O sıralarda benim Alman-

• 

Hulıi.aa ö•::inde bir tek yoı v:ır. 
dı: 1\1enfa yolu. Erkanı ha.ı-bi}·emc 
veda eltim ve befinci orduya son 
emd yevm\)·i yazdım. 

Son emri yevmi 
'' ffatmetmeap Hz. yüksel< ku

mandanlıtı bırakmıt oldı.:kların
dan ve timdl muhasamat ta tatil 
edilmiş bull>nduğumdan beo d<o 
kuırtandanlıAnnı terketmek mec. 
buriyetinde bulunuyorum. 

Kahraman kıtaatmıa göıt•.ıı·
dikleri ceııaret, ferağat ve fedakar 
lıklanndan dolayı bütün kalbiınle 
t8'ekkür ederim. 

Ordum bütün gururu ile alın yük 
sekte olarak en iyi alman m i
le fethetti!ri Fransız topraklarını 
toerkedebilir. Dört uzun sene zafer· 
de de, ıztırapta da sizinle ortak ol 

• dum. Bugün sizlerden ayrılıyorum. 
T arilı bütün kahramanlıklarınızı· 
yeni nesillere anlatacaktır. 

Bana olduğu gibi teflerinize sa 
dık kalınız. Allah sizinle ve al
man vatanı ile beraberdir. " 

Ondan aonra emir zabitlerimle 
beraber Vroen hoven'de Holanda 
hududunu geçiyordum. 

Şimdiye kadar deniz itlerinde 
bir çok ihtiraları olan Nev • Y ork' 
lu bir mühendisin oğlu Thomas 
Labre yeni bir yarış otomobili yap
mı'Jlır. Bu aletin hususiyeti üç ha· 
fif dubadan mürekkep o!u~udur: 
İkisi önde, biri arkada .. bu suretle 
aletin su kesiminden aşağı kısmı 
haddiasgariye indirilmittir. Hali-

Bir Amerika harp gemisinin çelik direği ue Aaya lilosunun amiral 
gemisi .. 

Amerikada bütçede tasarruf i- mıflardır. Digerlerile berah~r !l"e
çin, filolarınm üçte birini alb ay i- ne iki yüz on üç P~ gemı hız
çin hizmetten çekiyorlar, bu suret- mette bulunacaklardır. 

Yedi günde devrialem 
Amerikalı Post sekiz günlük kendi 
devrialem rekorunu. kırahile~ek mi? 
Amerikah Ma.ttern iaimli bir tay· 1 

yareci tek bapna. ve eD kıaa zaınan• 

da devrialem seyah•ne çıkm•f, fa
kat Behring boğazmı geçeceği aıra

larda. kayholmuıtu. Uzun müddet ken 
dlainden haber ahnmamıttı. Nihayet 
bunludu. Mattern bu auretle muvaf
fak olmuı sayılamazdı. 

Arkurn,.dan Post iominde bir Ame-
" rikab Winnie Mac iımindeki tayya· 

re.ile hareket etti. Poat N e.-york cİ· 

vannda Floyd Bennet tayyare karar 
ııihından aynı 16 omda Moakovaya 
doğru hareket etmiıti. Post 1931 ..,. 
nesinde ayni tayyare ile sekiz gün ve 
birkaç saatte dünyayı devretmişti. Şu 
dakikaya kadar da kendi rekorundan 
birkaç saat ilerde bulunuyor._ Tayya
rede otomatik bir cihaz sayesinde 
tayyareci havada birkaç aaat iatirahat 
edebilmektedir. Post ilk merhale ola· 
ı·ak Berine nmiJtir. Orada biç bek
lemeden Moakovaya gitmif ve Moako 
vada da çok durmadan yoluna de

vam etmiıtir. 

harekette iken on bet santimetre 
kadar bir fey .• büyük aüratlarda 
çok büyük ehemmiyet alan au mu· 
kavemeti bu tekilde hiÇ mesabesi
ne getirilmittir. 

Thomas bu kanu otomobili ile 
saatte 260 kilometre yapabiliyor. 

Motor, merkezde bir tek perva
ne ve aletin hususi tarzda yapılışı 
dalgalı denizlerde bile muvazene
yi mükemmelen temin etmektedir. 
Bu kanu otomobilin boyu yedi 
metredir ve iki kişi almaktadır. 

SolJa W i!ly Poııl 

Merhalesiz diinya rdn1 u 
NEVYORK, 19 (A.A.) - Merha

leaiz dünya meısafe rekonınu kınna
ğa tetebbüo edecek olan Franaız tay• 
recileri Codo• ve Ro11i bava fl'rlları 
fena olduğq için hareket günlerini 
tayin etmemiılerdir. Şimdiki halde 
n bugünkü !""ait altında tayyareci· 
terin Avuaturya, Türkiye, Ceziretül· 
arap ve lrana. doğru uçacaklan zan· 
nedilınektedir. Tayyareciler üç gün 
havada durabileceklerini ümit ediyor 

lar. 
lituanyalı tayyarecil'!rm 

cenazeleri 
BERLlN, 19 (A.A.) - · Atlu deni· 

zi ile A vrupanın bir kıuı:unı &fDl&ğa 
muvaffak olduktan ııonra gayelerine 
iki saatlik bir uçuı kala diiferek ölen 

Yeni ba.fvekil ile beraber çal 
mak benim için her gün yeni bir , 
vinç oluyor. Hitler ile aramdaki 
nasebetlor o kadar iyidir ki, bir 
yÜk baba ile tonınunun münaae~1 

leri bu kadar iyi olmaz. İhtiyati 
ma kaqı gösterdiği dikkat, haki 
ten insanı rikkate getiriyor. O 
ğum veya kalkbğmı zamanla 
bülaaa her türlü ahvalde bana ya 
ma çalıfıyor. O kadar genit mal· 
tına her zaman hayran kalıy 

kendisi ile her mevzu üzerind;; k 
ıulabilir. Hitlerde istediğini k• 

açık ve tarih oöylemek huaaaı " Jı 
dır. Birkaç kelime ile en uzun nutd 
lar kadar ifadei meraın eder ki, elı 
miyetini aöylemeğe lilıum yok. 
derecede iyi kalplidir ve sade te.
zuu içinde daima milletin adan>• 
rak kalaektD". 
(Nortl hacuaer Altagemline Zeintol 

ltalo Balbo: gazeteci idi 
ceneral -oldu 

ltalya bava nazın Ceneral 
Musaoliniden sonra ltalyamn en po 
ler adamıdır. 3 Haziran 1896 da 
ğan Balbo henüz ge<>.; bir talebe ilı 
ltalya müttefiklerle beraber hl' 
girmİ§ bulunuyordu. Ba.lbo bir , 
avcı alayına gönüllü girdi ve biİ 
muharebeye iJtirak etti.Terbisteo 
ra Floransa darülfünunda tekrar ~ 
siline deT&ID etti. İkbsadi ve içti; 
ilimler doktora .. verdi. 

1920 de Mussolini ile sıkı bir d.,.ı 
ı . k ba.iladr. Ve F aıist hareketine ~ 
rrtb. Roma üzerine yÜrüyÜJÜ 1ıa2:ır 
yanların belli batlılanndan bir ta . 
ai de o idi. 1923 de Fqiot m.ilioİ .

1 
· 

oldu. 1924 de meb'us intihap edı 
bir sene milli ikbaat nezareti ınü• 
ıarlıtına tayin olundu. . i 

1926 da bava nezareti sekretef&cli 
. ,ı;, Tetkilatçıhğını a6n derece tal< . 
eden ve kendisini seven Mussili0

. 

yardımı ile ltalyan bavacdığmı ter;; 
etti. 1928 de bütün bunlara mül< 

1 

(< ı ceneralliğe nasbolundu. Bir ,,e'
•onra da hava nazırlrğrna geçti. 1 

(PoJit,/l"1 

Lltvanyalr iki tayyareci 
Gierenaa'ın cesetleri yarın, 

ile Kaunıu'a götürülecektir. 

• hil ref"kiha mecbur olur. Ertesi günü Dorothy Cbar1
1
!e ~;:: - Haberin ola un! der. Eğer aaçımn •ey rahibine vadettiği veç e ı • d bi ı f br Cha ıe • ...ı 

bir teline dokunursan seni mahkeme- yatına tahammül etmeğe karar verıniı. Fakat bu rİClllaralannda 0 kadar ene' en r te gra a ' r d•"' 
b hak mu"th;• bı·r ka-"aya yol -açar ki Do- kat olarak Abels isminde bir a ye ıürülderim vallaf.i.... Ve kendi kendine ıöyle ir mu eme ..,.. • g 

O. ayag·, Lı"ribirin' . e dol-·--'· L--ıyı yiirütmü•: " rothy odasına kapanıp Weıtern Uni- göoteriyornuq. ,.il 
" -~ """' ' 1 f ed - Bütün dava masarifi ban• aıtıktan sonra, Leater'le ulenmenin bil· - Madem ki hen Lester'e ıaksefon on tirketine te e on er. ' 

yük bir marifet olmadığı nihayet Doro- çalarken itrk oldwn, belki saksefonunu - Charlie Breene'e bir telrraf çe tiri • diyonnuf. lı ııı' 
thy' . kaf d ı.:• ed 'b' l duyarsam wene .. -.-'- olurum•. kin ... Beft' L---tmak i<'in bir a.YUka.t Bunun üzerine Dorotby a 1•· nın asına an . er gr ı o ur.... ~ ,ıı< ·~ - " d d d' · •,.,. 

Oflun için Leater'in sakaafonu ü- ırösterainl Leater tahammül edilmez Mister Abela'e gi er, er ını 
f ASIL XJ zerinde ne teair yapacak diye merak bir bale geldi... der. tır. ' 

Tercüme: Kamran Şerif• Dorothy bu suretle Lesterle bir ev tutup eder. Kocasına: Fakat bq eonada ~ter karıomm Fakat Mister Abels deiikf1~ 
itte o :zanıan Dorothy hayatında ilk d yerleıir ve nihayet sev\iliıinin aohbe- p .. • ak f ki · i · ·"" · · ı.a aileain'llen aldriı ufak bir aı "' ~ 

d e kapı kapr dolaşıp şampanya aramı•· ~ • - azar gunu a aa onu eve ge- bütün söyledi enn •t• ti,.. ıçm pı• L-.L- bD"" •elı"n' olınadıg"ını ..... ıı ·•f f larak b k b' · • B ' tin,.en zevkiyap olmak fıraa\fnr bulur. · d b' 1 d' l · D 'b" ) ....,,_.. ., ,..- ,.. 
e a o çarça u ır '! tuttugunu mq. u şampanya Dorotb,.'ye Leıter O zaman kocaJı hakkında •u maluma, lır e ıraz ça ın eyeyım.. er. Y• kıracak gı ı o ur. lıilirmif. Breene ailesinin de DorO / 

hissikablelvuku ile hiueder. Çünkü 0 hakkındaki bütün nikbinliğini iade eder. b alır: Lester hayata bir otobüs biletçioi Bunun üzrlne Pazar ırünü öğleden Dorothy küfürlerine cevap ver- nin bft~n,,,aımdan pek memnııı' 
·· 'lk defa 1 ak L _ _,. ·· d" Gidip Lester'i yatakodaoında bulur. Les- sonra Dorothy g, .. el bir yemek ha- mek' için kaplJ'l açtıiı zaman Lester ~ gun 1 0 ar ester' gun uz •Ö- olarak atılmı•mı• Sooyete hayatında bı'r h k' d 1 mıyacaır...• da takdir ede-:•. . Jd 

zü ile görmek fıroatım bulur ve onun ter vak'aYI Portland'daki ailesine bildir· mevki tutabilmek icin saksefonu muha- zırlar, kendisine e . er zaınan m· küçük bir lambayı kafaaın a tuz ~- ,.- ··-Y rJ •
1 New _ York içinde Oregon modaaına gö- mek için bir telgraf kaleme almıya uğ- bere tarikile öğre..;:..işmq. Fakat bir den fazla bir yeni gelin aÜIÜ vem;e· buz edeı-. Bunun üzerine Dorot~y, b~· Çünkü Mister Abela New· ,;I ~11 re saç kesmesini bilen bir berber bulnuya ~şryo?"?uş. Dorothy Lester'i alıp her· tramvay kondüktörüne ha• olan fikirler- ğe çalı~rr. Yemekten sonra, saksa O• rinei imparatorluk devrine ait ~ı'dpı· yiiksek ailelerin, oğulları ke~if 

1
,,. 

1 muvaffak olduğunu e;örür, esin ıçınde ortaya dikip: den bir türlü kurtulamanuo. Gene de nu getirip kocasına: yade askerini temsil eden demır en vü olmıyan bir kızla çıkmaz t e 
Jeney City'ye yaklaıtıı.sa Dorothy'yi - Kocam! .. diye takdim eder. durmadan konuştuğu halde' 0 kadar az ~ Ne olur ... Bir "bluz" çalsana... bir ocak maıaomı kapıp muha,rebeyi aapbğı zaman hizmetine mürac:a• O 

bir dü§üncedir alır. Fakat artık iş işten Charlie kur.unla vurulmusa döner. şey söylermiş ki nihayet Dorothy: Der. kazanır. Fakat aksilik olacak, ehem- tikleri a.....katlardanmış. . 
geçmif bulunur. Bahusus Tiller Gir)s Zazallrnm vaziyeti cidden çok fena imiş. Çünkü havalar İçinde Dorothy'ye miyetoiz bir yerini nip.n alacak yer- Avukat Misis Breene'e gitınlf' 

Ç.. k" b - Kuzum, nefesini böyle israf etme.. · · kır ı:. tutar d d · k" ~ balet heyeti kaptanı ile Mister Hender- un u ne yapacağmr ilmiyonnu,. Se- S .__ en çok "bluz" tesir edermif. de adamın çeneaını aca.,.ı • a emrı ı: J,,.. 
1 d be · k .ı· ki a ... efon çalmak için lazım olur! ·demi<. ' b' d b •-- fon al"" 

son : ne er en rı en ıni iç ye venniş oldu- ' Fakat o zaman, Leater'in yalnız Bu suretle Lester ır a a sa ... a - Siz zahiren Dorothy'ye y -•·"'' ... d Bu cevap aralarında bazı acı sözler te- l ı· 1 ıJJ.,. 
- Nikahta bulunacağız! diye sevine. gun :an meyusiyelini rzhar icin kendini t' · . . I B d 1• ba•ma çaldığı bluzların insan çalamıyacak ha e ge ır. eder ılbı' ıörünün... Fakat e ııl 

1 . · k" - a ısııır mucıp o mu~. u a, mese a ' dü ·· ı d 
erinden uçuyorlarmış. gene ·~ ıye vc,emez ya.. k "' . k h k 1 k kulag"rna go"re olmadıg" mr anlar ve Lester yatağa ıer, gun erce ya· dan onu izdivaç baır" larr altın a 'I"'' tunctan uçıi ey e, topra tan tütün b ""dd f d feP _, Onların ne;elerini bozmak ta hi~ işine Nihayet Rak• t Klüb'e telefon edip tablası 'l'ibi bazı eşyanın laatisine yol bir aakaafoncu için bir orkestra şefi- tar. Dorothy de u mu et zar m a mak için blitlln gayretinizi oar ,;.-

gelme-•. Onun i~<n •Özünde durur. Avrupaya ha•ehe! eden ilk Tranaatlan. açmış. Öyle ki Dorothy: nin ne olduğunu bütün ehemmiyetle ona bakmağa mecbur olur. . Eğer bu ıöylediitimi yapar1&~·~~. 
IDorothy o ak~am ihtiyaten bir çok eş tik i~in bir bilet almalarını söyler. Son- - Bu evlenme değil, bela! ... Derneğe takdir eder. Fakat bir koca bir kere bu vazı· istediğinizden fazla pua verır• ..,) 

dost davet etmemi~. Haaıt~ta:" ~C~h~a~r~li~e~b:u~·-_L~r~a:..:;:D~~:ro~t~h~i~il~e~v:eda~~lao~.~·r~,~o~n~a~s~aa~d~et~te~·j_~ba~ş~la~mı~~- ................................................ 1-~JD~ogrot!!!th~~n~ıil'h~a!l!e~tjL~e~s~t~er~'~e~: ~~~..l...J[;•~t~e~d2u~·· ~m:2!e~•i~n~ .. ~- _.:;O~n:d~a~n:_:.so:n:r~a:....~a~r~tr~k;..J.~~~~~~~~~--'...L.""',....~P·...,; L-"...__ tim ı:im etumoltil il ba • · · • · 
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FARADAY 
F 

t\ c •raday 22 eylül 1791 de Lond-
dog •v11rında Nevington Butta da 
idi, ~Ustu. Babaaı adi bir demirci 
ıi! y n be• Y14mda iyi bir ilk tah-
~lt~ı~tau sonra Londrada bir 

ıa13 ıdın Yanma Yerildi. Orada 
lı.,esk~adar kaldı. Mütaleaya pek 
tııtıı ~~ olduğundan Madam Ma
d,d 11 küçük bir kiınta kitabı isti
~~111 UYabdırdı. Royal lnatitutioıı 
ilin ~nd11n birinin tavsiyeaile Davy 
F a.raderılerini takibe kaJ>ul edilen 

' y~d a ! notları o kadar adıhatle 
•ini ( ~1 büyük hikmeqinaa kendi
lirer kıde pipara - toirı) tayin et
/)av:. maiyetin~ aldı. Faraday 
lle~r 1!e Pariıi, Montpellieryi, Ce
~a.y ey,, ltalyayı ve bütün Avru
J:' 

1 tezınittir. 
"'taday ~bel . . 

lletı'c . o zaman tecru enmn 
eaı · f retli Ilı enni mecmualarda ne.-

1) l'lneğe batlamı,tı. 
Yal jvY.istifa' edince Faraday, Ro
oııuıı llıti~tionda muallim olarak 
oldq. terıne geçti ve sonra direktor 
borıı 873 te bugün gene Faraday 
lqil sq leınıiye olunan boru vaaı
(11ci~ (chloru) ve sonrada sıraaile 
rlıid .e •ulphydrique) i ( acide chlo 
•e ~<ıue) e (acide sulfureux) ye 
ıs.5 °nyağı mayi haline getirdi. 
hı) le, hu devirde malum olan 
t. llrın ks . . . hal. iter le e erısmı mayı ıne ge-
~tı.' soğuk havalı aanayıa ıol 

tıa.~~O de Danimarkalı hikmeqi
len b !•ted bir cereyan ile kat' edi
llatis· 1~ telin civarındaki bir mik
tin~ 1 ıbrcnin mezkur tel istikame
'ltiğ~~ut bir istikamete teveccüh 
tey~n! ke•fetmitti. Arago, bir ce
'&iıır '.le_ kat' edilen telin demir 
litiıı··~•nı bir miknabs gibi cezbet
hir bı 18Pat etti. Ampere, küçük 
la.r 

8 
arn çubuğun etrafına helezon

•ildi;.rıııayı düşündü. Cereyan ke
l~Yo ~ zaman miknatısiyet kaybo
lle ~1.u .. Halbuki ham demir yeri
~~İld~k •kame olunur ise cereyan 
liı:j ıkten sonra da miknatısiye
~lt llıubafaza ediyordu. itte mik
~te~I elektriki !electro aiınant) bu 

e ke,folundu. 
l&ıı ~'ılı i de.Far aday, elektrik cere-

t~• !e. rnıknatısi saha (champ 
~b\r.etıque) arasmda bir müte-

A. 1Yet bulunduğunu diifündü. 
liı e~ba bir mıknatıs cenyan tev· 
'ı.tıen e~e:ı: mi? Ancak yedi sene 
la.t ıa,~ır çalıtma neticesinde biz
h~""iil .a değil mıkna~si saha ta
hılitıd atı.om kapalı hır devre da
biJ~ : bıttesir cı>reyan tevlit ede
ıs;ı1 egini ketfetti. 29 Ağustos 
Ç1ıh11 .de tecrit edilmit ve bir demir 
tt:ı'l'i b~ıı etrafına sanlmıt iki dev-

trb' · ~t I ırınin yanına koymUflu. 
e,,,,,e erden biri pile diğeri bir 
ki de:0 rnetreye merbut idi. Birin-
eıııı tede cereyanı verip veya 

l?rd;lcıe ibrenin inhiraf ettiğini 
tı ce

1
.' Galvanometrenin gösterdi

le İıi "Yan (müteuir), cereya ın 
'.:'aııı~~Ya tevakkufu (müeuir) za 
"i. ~- .~nda ve yalnız bu iki z•m•n 
~ orulüyordu. 

"' . tef k· F d ·ı· ~.ırr1111 ~zanal! ara aya ı ım 

ıu 111 .1~ ~inaen 1836 d~ ~eri asa lılı:ı: !ırası lD&af venldı ve 
loıı C e kraliçe kendisine Hamp
~l'etour~ da bir ikametgah verdi. 
'~'liıı~utevazı olduFdan mem
r'ddeı:.ıı bütün tereflı payelerini 
• ı. 

ı.ıı:"ar d 
I ~llııı~ ay 25 Ağustos 1867 de 
·l'h cd-11 · Courda öldü. Mumai
~tio11 1aınagnetisme), (polari
e~lriı/01:a~ire )ı ketfetti. Bir e
~l'la i Valııdi layasisine kendi na
( ~""e~hfetle Faraday ismi verildi. 
b 'tıode) attı, aahai mdaıatisiye, 
lll~th'.. v.ı. isimlerini kendisi 
~ ....... 

oı "'•ia· · lt:~~ttLır ııısn neticeleri pek büyük 
İıı~ tiha · unlar sayesinde elek
(l°"'' .. ~' ~e ~lektrik motorlarının 
eı'tıe 0 ~~ır sahaya girmittir. 
"'klrikı 1 sayesinde kimyayi 

f edeb't(e~ectro - chimie) inki-
~•ttir. · & 

Müşabehet 

..._ lV • 
eıqt 

~ .. -.... lfiç Q ne YQpıyorsun .• 
cıı~ı •.. llq ~ıne .. Gülteni ,ılayınıı 

gq <llıstırıyorurı., 

• 

Yazın açılı lıava ue bol pnq çocuk/an böyle prbüz ve sıhhatli yapar. 

Güzel sanatlar akademisi sergisi açılıyor 

!I 11 11 lii it il ll · ll 'I! 

lt l\ ll ll ,, !t ''"'il 

--,. 

lll!!t!lfl!SI!! 

11Jii1! !! it -il 11 , .... 
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• İlk hava fatihleri · 
Mongolfier kardeşler "uçan makina,, 

larını nasıl yaptılar? 

Mongollier· balonıı uçurmağa hazırlanırken (1783 te yapılan bu resim-
de halk111 nasıl heycan ve a lika gösterJiii görülüyor) 

Derler ki Joıeph - Michil Mon
golfier bundan yüz elli sene evvel 
alet üzerine kurutulmak için ası
lan bir gömleğin titiP kabardığını 
görerek, ilk balonu yapmak fikri
ne dütmü,tür. 2."aten beferiyetin 

~aliini değittiren bir çok ihtiralar
da hep böyle basit tesadüflerden 
doğmuttur. Bir elmanın ağaçtan 
düttüğünü gören Nevton cazibei 
arziye kanununu buldu. Denis Pa
pin kaynayan tencereye bakarak 
ilk lokomotifi yaptı. Bugün sema
lara hi.kim olan insanlar da bu za
ferlerini Mogolfier kardetlere med 
yundurlar. _ _ ... 

Joıeph ve Etienne Mongolfier 
çok es}Q bir ailenin çocuğudurlar, 
Birisi 1740 öteki 1745 te doğdular. 
Yedi karde, ve kız kardet idiler. 

Joseph sakin tabiatlı idi, fakat 
istikli.li severdi. Onun için tahsili 
de azdır. On üç Yatında iken Ak
deniz kenarında bir kulübede ya· 
şamağa karar vermit, ailesinden 
ve mektepten kaçmıftır. Fakat aç 
kalınca bir çiftliğe yamak girmit, 
orada da yapamayınca boynunu 
bükerek tekrar ailesine dönmü.
tür. Az sonra tekrar kaçmıf, batka 
bir kasabada seyyar satıcılığa ba.
lamıtbr. Bu suretle topladığı para 
ile Parise gitmit ve orada zamanm 
alimlerile temasa geçmittir. Bu te-

. maslarından çok feyler öğrenmit-

1 

tir. Babası kendisine o kadar endi
şe ve ıstırap veren oğlunu tekrar 
yanına getirmeğe muvaffak olmuf 
ve onu manifatura itlerinde şerik 
yapmıfbr. Fakat Joıeph gene dur-
manııf, bu sefer bir yerde kardet
lerinden birisi ile bir kağıt fabrıka
sı tesis etmittir. Joseph Mongoefi
er 1770 te amcasının kızı Tberise 
Tilbol ile evlenmittir. Bu suretle 
eve ve Joıeph'in hayatına intizam 
girmittir. 

Bundan sonradrr ki kardeşi Eti
enne ile birlikte havalarda uçm•k 
fikrine· saplanmıttır. 

Avignon da ilk yaptıkları tecrü
belerle iki defa sıcak hava hasıl et
mek için saman yakarak iki baloİı 
uçurdular. 

Üçüncü tecrübeleri daha parlak 
oldu. Bu defa kağıt ve bezden bü
yük bir balon yaptılar. Bu balonun 
muhiti yüz on kadem tutuyordu. 
Bu balonu sekiz adam tutuyordu. 
Verilen ipret üzerine adamlar ba-

yağmura rağmen balon yükseldi, 
yükseldi ve bulutların aratında 
kayboldu. Tahmin edildiğine göre 
balon 20.000 kadem kadar yüksel
di •e orada balon içindeki gazın 
tazyiki ile parçalandı. Champ de 
Mars dan on mil uzakta Gonnesse' 
e dü9tü. Halk koşuştular. Rahip 
gökten düten şeyin müthit bir hay
van derisi olduğunu söyleyince 
halk zaten parçalanan balonu taş
la odunla param parça ettiler . ., 

Etienne bunun üzerine saraya 
çağrıldı. 1783 eylülünde Kral on 

lo•eph ve Etienne Mongollier 

altmcı Lui'nin huzurunda bir t~ 
riibe daha yapb. Bu defaki balon 
daha büyüktü ve hasır bir sepet te 
ili.ve edilmiftİ. Bu sepette yolcu 
olarak bir horoz, bir koyun, bir ör
dek vardı. Balon yükseldi ve ni
hayet heyet Vauresaon onnanına 

1iüttü. Kral Etrienne'e nitan veba
basına asalet tevcih etti, kardetine 
de yeni taharriyatta bulunması i
çin 40.000 lira verildi. 

Ayni senenin tetrinsanisinde 
Etienne tarafından imal edilen 
bir balon iki kitiyi Seine nehrini 
geçerek sekiz kilometre mesafeye 
götürdü. Heyecen umumi bir bal 
almıftı. 

iki kardet çalıtıyorlardı, Fakat 
ihtilal itlerini bozdu Etienne ile 
babaamdan .onra da Joseph Mon
golfier 1809 da felce uğradı. 
Bir kaplıcaya gitti Ye orada son 
nefesini verdi. 

Mizah köşesi: 

iki arkadaş arasıQda 
- Birader, bu olur fey değil, 

biziın karıyla hiç münakaşa etme
ğe gelmiyor. Son sözü daima ken
disi söylemek istiyor! 

l !onu bıraktılar ve o da yavat ya
-, vat yükselmeğe batladı ve on da

kika havada kaldı. 

- Gene taliin varmıt yahu! .• 
Bizimki bir kere ıöylemeğe bqla
dımı sözün sonunu bir türlü a-eti
remiyor ! 

Güıel Sanatlar akademisinde diploma konkuruna giren eserle:den mürekkep kıymetli bir sergi vücude 
getirilmiştir. Sergide bilhassa muallim Mitat Beyin afi~ atelyesi {Ok orjinaldir. Bundan maada tezyinata 
dahili mimariye, mobilyeye müteallik eserler ve yüksek sanat kıymetini haiz tablolar mühim bir mevki 
tutmaktadır. Sergi bugünden itibaren açılli.caktır. 

Artık herkes bu ihtiradao bah
sediyorlardı. Mongolfier kardeşleri 
Parise çağırdılar. Etienne Parise 
gitti ve fen akademisinde kardeti 
ile buldukları uaül hakkında iza· 
hat verdi. Pariate o kadar bekle
nen uçuf tecrübesi 1 783 apstoau
nun nihayetlerine doğruChamp de 
Mars ta yapıldı. Alimler ve büyük 
bir kalabalık b•lonun uçutunu al .. 
kışladılar. Akade.mi ihtiram tam 
olduğuna karar verdi ve iki karde
şi alimler listesine geçirdi. Fenni 
te~vik için konulan alb yüz lira 
mükafatı da verdi. 

Eski bir kayıtta şöyle yazılır: 
"38 kadem muhitinde bu balon 

dıtı zamkla kapatılmıt tahtadan 
yapılmıftı. Balon 27 ağustos 1783 
te Champ de Mars da saat bette 
300.000 kişinin huzurunda yüksel
meğe başladı. O sırada başlıyan 

Annenin hiddeti 
Anne hiddetle çocuğuna: 
- Sana da hiç bir teY dayan

dıramıyorum !,. Baban fU arkan
daki pantalonu tam bet sene giy
mitti. Sana göre küçülttüm, bir se· 
nede paraladın! 

Filesof gemici 
Uzun br deniz yolculuğuna çık

mak üzere bulunan genç bir ge
miciye kobıfUSu demit ki: 

- Siz ne cesaretle deniz yolcu· 
!uğuna çıkıyorsunuz? Babamzm 
büyük babanızın hep denizde öl
düklerini unuttunuz mu? 

Gemici cevap vermit: 
- Sizin babanız, büyük baba

nız nerede öldüler? 
- Evde, yataklarında . 
- O halde siz ne cesaretle her 

alqıam evinizde yatağınızın içine 
girip yatıyorsunuz? 
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Kapalı zarf sure il] e 
satılacak muhtelif 

eşya satışı 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp 
aahipleri tarafından teaahup ed ilınediğinden dolayı gümrüğe 
intikal eden ve 1549 No. lu kan unun muvakkat 2 nci maddeıi 
mueibince gümrük rüsumu ara rulmakaızm aşağıda yazılı eski 
gümrillı: tarifesine göre faullar a ayrılmıı olan muhtelif eşya 
lıUalarmda göeterilen tarihlerin kapalı zarf usulü euretile mü
nakasaya vazedilmiıtir. Bu etY anın izahatlı listeleri İstanbul, 
Galata, gümrükleri ile Başmüdürlükte aeılıdır. İstiyenler liıte
yi tetkik edebilecekleri gibi eşyayı da İatanbul ve Galata güm
rüklerinde görebilirler. Bu eşyalara ait müzayede prtnamesi 
İ&tanbul Gümrükleri BB§IDüdü rlüğünde müteşekkil satış ko
misyonuna müracaat edilerek alınabilir. Münakasaya İştirak 
edecekler verecekleri teklif mek tuplıJrmda imza ettiğim ıartna
me dairesinde faslın muhtevi b ulunduğu kap eşyayı lira ve ku
ruş mukabilinde satın almağı kabul ediyorum. Diye imza e· 
derek şartnamenin 7 nci maddesinde tarif edilen şekilde mü
hürlü bir zarf derununda teklif !erini ihale saatinden evvel ko
misyona tevdi ve mukabilinde bir numara almalıdırlar. Talip
lerin kudreti maliyelerini tevsi k edecek Ticaret Odasından ve
ya bankadan musaddak vesaiki teklif mektuplarına ilive etme 
leri şarttır. istekliler alacakları fasılların muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu nisbe tinde pey akçesini ve yahut ba
şabaş hazine ve istikrazı dahili tahvilatını veyahut kıymetin
den % 1 O noksanile Borsaya dahil ve diğer milli esham ve 
tahvilatını hamilen mezkUr gün ve saatte komisyonumuza mü-
racaatları. (3048) 
F. No. Kap Tahmin edilen Müzayede ıttbıl Etyanın cinsi 

adedi Kıymet ye 1Ratı 

14 

15 

17 

18 

19 

24 

25 

29 

30 

1115 

117 

124 

499 

3750 

46 

1516 

447 

Ura Kuruı 
13116 79 26 ağuıtoı cumar

teıi s. ıs 

19152 80 2 eylUI 

14267 16 eylül 

6480 53 23 eyllil 

12446 54 29 eyllil 

" " 

" " 

., 
" 

" .. 
21325 48 4 te9rini nni,, ,, 

10020 05 11 .. '' n 

KlğıUar, zarflar, 
mukaYvalar, matbu 
kitaplar, klıgıt ıi
cimler ve sair ka
ğıt qya. 
Pamuk mensucat 
pazenler amerikan 
bezleri ıeritler 
iplikler, çoraplar 
ilnne fanile eıyaıı 
ve 1aire 
İpekli menıacat 
kadifeler ipekli ço 
raplar kravatlar 

atkıla,. ve 1air efya 
Muhtelif yDn meıı
sucat. 
Ynnlü ipekli elbi
seler çamaıırlar 
ıapkalar ve aaİre 
Muhtelif saıı 'atlara 
ait demir, pirinç 
a!At edevat kablo
lar, teller, düğme
ler, catal bıçak 
kaıık ve saire 
Volespit, otomobil 
aksamı otomobil 
ve saire 

16174 25 "klnanu ev. ,, ., Eczalar, kundura 
boyaları yağlı ver
nikli boyalar çivit, 
yazı mürekkebi 
tuvalet podraları 

15132 98 9 .. " .. 
Ye saire 
Sinema filimlerl, 
sellüloit mamulatı 
oyuncaklar moden 
temizlemeğe mah
auı tozlar cililat 
ve saire 

4177 

Haydarpaşa Askeri Baytar ve 
Tatbikat Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - 933 senesi Askeri Bayları yetiştirilınek üzere tale
be kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kabul olunacak lale be Türkiye Cümhuriyeti tabaa 
aı olacak. 

3 - Alelemrazdan salim olacaktır. 
4-Sinni on albdan dun yirmi ikiden yukarı olmıyacak 

tır: 
5 -Tam devreli Liseyi ikmal edenler kabul edilir. 
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İstanbul Gümrükleri lff~va mektebine kayıt ve kabul 
Başmüdürlüğünden; dilecek talebeler hakkındaki şerf 

• Muhtelif Eıya Satııı Eskişehir Hava Mektebi Müdürlüğünde• 
928 n11111i nihayetine kadar Gilmrülderde kahp aahibi tarafından İkin dd d d lı ı h · J ı~• t 1- ·cima e e e yazı şart arı aız oan"" 

tesahüp edilmemeainden dolayı 1549 No. lu kanuna te-.fikan gümrük "k 1 • ·ı h H · b" · · 'iıılJ> da ve vesı ai azıme ı e er sene azıranm ırıncı gı 
rwıumu araaılmaksızın aıağıda eski gOmrlik tarifeııiııe naıaraıı fasıl- den itibaren Ağustosun on beşinci gününe kadar Es~-iş~ 
lara ayrılmıı olan muhtelif e11a hizalarmda ıöıterlleıı tarihlerde mil· hava mektebi kumandanlığına müracaat edeceklerdır· r 
ıayede saretile ıablacakbr. Talipler buna ait fUlnameyi lıtaııbul riçte bulunupta vaz'iyetleri şeraiti duhule tevafuk edeıt tiV 
Gtımrlikleri Bqmlidllrlllğllııde mllteıekkil satıı komiıyonandan ala- ki k kum danlı~ · I d 

r lerin dahi işbu vesai me tep an gına ırsa e 
bilecekleri ıibi etyalan da stanbul, Galata Gtımrllklerindeki mahalli ler ve alacakları cevaba göre hareket edeceklerdir. 
mahsaslannda glSrebilirler, iıtekliler her faıılm hiulannda gilaterilea 2 _ Şerait şunlardır : 
ı&n ye uatlerde kıy-tlerinln % 1,5 niıbetinde teminat akçelerini ak 
hlmilea komisyonumuza mllracaaUan. (3047) A - Türk olac • 1J 
F. No. Kap adedi Tahmin edilen Mnzayede fbll qyanın einsi . B-Taliplerin orta mektep (lise sekizinci s.uuf>('J 

silini ikmal ve asgari (17) yaşını bitirmiş, azami 
Li~:~~Uf ve uati yaşında bulunmak, orta mektep tahsilini ikmal edenlerlj 

ta mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler İmtihansız. 5 

11 

13 

16 

20 

21 
22 

23 

26 

27 

00 

322 

127 

264 

868 

87 

203 

29 
749 

208 

292 

361 

51 

2825 65 29 Temmuz cumarteıi Çay, Kahve, alul k le 
S. 15 Şeker, çokalata rak kabul edilecektir. Şehit, m , as er evlatları ı ~ 

938 89 5 ağuıtos ,, ,, 

4715 44 12 ağustos ,, ,. 

4804 73 19 ağuıtoı .. '' 

1504 30 9 Eyllil 
'' '' 

3001 15 1 teırin EY. ., ,, 

Ye nire nebi diline vakıf olanlar tercih edilirler. Mektebin kad,rıl 
Levanta, Loıyon orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dolınadığı tak~ t· 

orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulıı ve nir ltriyat 
Mulatelif deri hile musabaka ile alınacaktır ; af} 
mamfılatı çan- C - Ahvali sıhhiyeler hava noktasında uçuş v I 
talar kondu- lerinde istihdama elverişli olduğuna dair mutahassı& 

tam olan askeri hastahane hey' eti sıhhiye raporunu ~~ ralar iskarpin- P"' 
ler terlikler bulunmak, (haricte bulunanlar mahalli askerlik şu 

1 ne müracaat suretile muayeneye sevk olunacaklardır .. • ve saire · v 
Sandıklar, çer• te_şkilli hey' eti sıhhiye olan şehirlerde en büyük askerı 
çiveler, tahta kama mürac_ııat ile muayeneye sevk olunacaklardır. 
kunduracı çi- D - Ahlakı mazbut olduğuna hiç bir cihetle maıll I 
Yİsİ ve saire veya maN<fun olmadığına dai r hüsnühal varakası ibra:ı 
•taç ve tah- ınek, (mahalli polisinde tasdik şarttır). ! 

3 - Mektebe kayt ve kabul edilecek talebeler gev ta eıya ·~ 
Çadır bezi, çu li küçük zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun miicl 

1 • • ı"p ce muamele görecektir. Bu kanuna tevfikan mekteptend~ 
va ' ııcıım, ' 1 ıkmak . 1 k kud .. ,, zusi e ç ısteyen er anca meccanen o ukları mu 
balık atlan te ait bilumum masarifatı e1 velce taahhüt ederek tediye ve nir keD• 
dir etya.. mek suretile çıkarılacaktır. . 

Her hangi bir suretle mektepten çıkarılanlardan &! Muıambalar, 
leri onsekizden dun bulunanlar esnane duhullerinden ve liltik akçeler 

lbtikli etyalar sekizini ikmal etmiş olanlar çıkarılmalarını müteakip hş ' 
14 tik teker- kıtaatına nefer olarak verilirleır ve duhullerinden itibsı'~ 
le~ler ve ıa muvazzaflık hizmetlerinden fazla mektepte bulunduJd 

17 99 14 teırini eY. Maden kömlirlerl her seneye mukabil altı ay hesa bile hizmet ederler. 
4609 67 21 teırini ev. :: :: Elektrik aksamı 4 - Mektebi muvaffaki yelle ikmal edenler hava kıf~1 

3175 05 28 teırlni ey. " ., 

3332 05 18 Teşrini sani " ,, 

1628 25 18 Tetrini 1ani ,, • 

228 95 16 Klnunu ev. ,, • 

3047 

levazımatı .~ ve miiessesatında (12) sene müddetle hava gedikli )riiçO 
puller, eıy;yı :ııabit olarak ifayi vazife edecekle~ine dair noterlikten mtı5 

dak senet "Urutlarını vereceklerdir. .A zliccaciye, por- "' e"' , 
selen efyalar 5 - Müddeti tahsil iki senedir. Mektep leyli ve nı 
muhtelif cam- nidir. Askeri lise talebeleri gibi libas, iaşe edilecek ve d 
lar eHııılar. levaznnı da verilecektir. il 
Ziraate ait 6 - Musabaka imtihanı Eylülün ilk haftasında ve ,, 
allit edevat va mektebi binasında yapılacaktır. Bu cihet ayrıca gazete!" 
elektrik aksa- le ilan edilecektir. . . . •fıl 
mı makineler 7 - Mektebe kayt ve kabul edilenler 15 Eylülden ıtı~ 
demir kazan- ren mektebe alınacaklar ve birinci Teşrin bidayetinde der~ 
lar çorap va re başlayacaktır. Mektep bunları ihtiyaca göre pilot, nışaı;~ 
yazı makine- bombardımancı, fotoğrafçı, muhabereci, silahcı hava geD" 
!eri ve sııire li küçük zabiti yetiştirecektir. 
Erazi mesa- 8 - H~va gedikli küçük zabitlerinin rütbeleri ile Jtl~ 

hasının tayi- ları aşağı:da gösterilmiştir. 
nine mahsus 
alet, dürbün 
alitı heklmlye 
ve cerrahiye, 
elektrik ve 
radyo aksamı 
oparlar ve 
ıaire. 

Kokulu ko
kuıuz muh· 
telif sabun
lar iıparma
çet mumlan 
balmumu 

Müıtamel 

eıyayı zatiye 
4163 

Kuruş 
Gedikli çavuş 3 X 700 

Baş çavuş mua. 3 X 900 
Baş çavuı 3 X 1200 

Baş gedikli 3 X 2000 
Tahsisatı fevkaladeleri maaş ücretlerinin üç mislidi!~ı 
Gedikli küçük zabitlere gedikli çavuşluğa terfi tarı 

rinden itibaren beş sene müddetle istihdam edildikten ~ 
ra sicilleri müsait olanlara bir nefer tayini zam verilir.~; 
olan gedikli küçük zabitlere aile maaşı olarak her ay ~~ 
ten ve maktuan beş lira verilir, Yirmi sene hizmet ed. ~ 
arzu ettikleri takdirde askeri tekaüt kanununa tevf~, 
son aldıkları maaş üzerinden tekaüt edilirler. Bunlara tv 
ütleri anında 500 ve kırk yaşını ikmal edenlere 700 lira iw' 
miye verilir. ~ 

Talip olanlar milli müdafaa vekaletinde veya mües•t,ı 
tında , yer bulunmadığı takdirde devletin diğer devair 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

müesesatına tercihan kabul ile istihdam olunurlar. ·fe 
Gedikli küçük zabitanın muhtelif rütbelerde bulunalı• 

cekleri azami yaş aşağıdadır: 
Gedikli çavuş 40 
Baş çavuş muavini 40 
Başçavuş 45 
Baş gedikli 50dir. 

6 - Talebe mektep idaresine ibraz edeceği vesaik mek 
tep Müdiriyetine hitaben yazılı bir istida nüfus tezkeresi, aşı 
şehadetnamesi, neş'et ettiği mektep şahadetnamesi veya tas 
diknamesi mahalle Hey'eti ihtiyariyesi tarafından memhur 
polisçe tasdik edilmiş esbabı ceraimden olınadığma ve hüsnü 
ahlak eshabından olduğuna dair hüsnühal şahadetnamesi. 

Ziraat Bankaaı Miifettit n amzetliği için 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saat do kuzda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi 

almaraktır • 

9 - Uçuşa başladıkları tarihten itibaren ıehri o~ 
lira ve mektebi ;kmali müteak İp de şehri otuzar lira taYl'.:,, 

ellik müteferrikası verilecektir . Bu tayyarecilik zaınJP" 
her iki senede bir de 10 lira ilave edilir. t 

Ayrıca tafsilat istiyenler Haydarpaşa Askeri Baytar 
Tatbikat Mektebinden şifahi veya tahriri izahat alabilirler. 

(3095) 4286 

İzmir Maarif Müdürlüğünden: 
lzmirde Gündoğdu mevkiin de yaptırılınakta olan Gazi ilk 

mektebi ikmali inşaatı 3/7/ 933 tarihinden 23-7-933 tarihine 
kadar olmak üzere yirmi gün müddetle, kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. (34 710) lira (33) kuruş bedeli ke
şifli olan l:iu işi yapmak istiyen lerin daha fazla izahat almak 
üzere her gün İzmir lıtanbul ve Ankara Maarif Müdürlükle
rine müracaatları ve fenni ehliyet vesikasile teminat makbuz 
veya mek~uplarını ve teklifnamelerini 23-7-933 pazar günü 
saııt 12 ye kadar İzmir Vilayeti Daimi Encümenine tevdi et
ıH ·lc-ri ilan olunur. (3027) 1117;: 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya 
"Yüksek 11'tisat ve Ticaret " mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lizımdır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. imtihan programına ve sa 
ir şartları havi matbualar : Ankara, İstanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edilebiliP. 

Talipler bu matbuada yazılı 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'tmİş bulunmalıdırlar. 

(3211) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Akliye Hastanesine lüzumu olan 30000 metro yerli A
merikan bezi olbaptaki şartname ve nümuneıi veçhile 8-8-
933 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulü ile ihale edilınek ü
zere münakasaya konmu§tur. İsteklilerin ve tartname ve nu 
muneyi görmek isteyenlerin komisyona müracaatları. 

4481 (3310) 

10- Her hangi bir emir ve vazife dolayiıile uçu§ >'tı' 
pF,rken gerek sukut ve gerek uçuşun yerde ve havada e~ ' 
hı sairesi hasebile malul kalanlara ikinci mülazim rütlı'' 
üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur. ş! 

11 - Vazife esnasında şehıt olanların müstahakı Jtllı ~ 
efradı ailesine de yine bu rütbe üzerinden eytam maaşı t:~ 
sis edildiği gibi kanuni mirasçılarına İrsi hisseleri nisb~/,. 
de tevzi edilmek üzre 5000 lira nakdi tazminat vetl ~ 

(l022) ~ 

Deniz Levazam Satınalma 
Komsiyonundao: , 

"' ,.,., 17 kal Bo a1z • Kapalı zarf: 22 Te111ıfl ,, em yam emesı 
9 

. 
ı 33 cumartesı saat 14 tc. ~· 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kanalı zarf usulü i!e ,ıı, 
bayaa edilecek olan 17 kalem boya ~alzemesine ait şartı>j~ 
meyi görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip olanlarııı ı1' 
hizasında yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz LeVıt~~ 
satmalına komisyonuna müracaatları (2937) 41 
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Leyla Asım SU SPORLARI VE VESAİT 
n Diirıya h 
• e "'•hat ~n er tarafında etrafı deniz 
te efıetnnı? an yerler mutlaka denizcili
~bn he •yet "e_rİrler. Bu keyfiyet ha
ıı_ lııtet;e v~~sı:ı;ıde gayri kabili inkar 
I dır. ~"" ':?:tukür. Mesela İngiltere a· 
et htr ıe ~ coğrafiıi itibariyle bu mil 

lflııı, td Y en ziyade deniz ve ona la· 
"1t•tiıı~d". feyler ile meıgul olmak za. 

'l'· ., .. 
d 'COrette, • • 
,•, 'Pord tanayıde, harpta, eglence-
~nc; Plan'J. ne d.e olursa olsun deniz hi-

ldd•dir ı:elir. Amerika da ayni şe· 
d • ı.ı;._l, ofa 
ı 'tıın aibi, b rak Yalnız bu iki devleti al
•tını töıt uıı_l'.""a benzer daha bir çok 
'af, h.rak ttebılirinı. Ötekilerini bir la· 

lıı.nı, ıp •ı>oru ele al al un: 
;ttiii ~ibi~·bütün dünyanın da kabul 
ı~ •u ile < 1~ •u. tehridir. Dör~ bir lara· 
lo~ den~mıı olan bu ıehırde maa
~· ~ b k dalla doğrusu su sporcu- ı 

•t~ .... rı emen yok denebilecek ka-

••h~ ı.;. ki .. h: '•de t ~~J'l hir araya toplayan bu 

t ·n iti.; , ~I lluAe aöyliyebilirim ki, on 
.. " . nı e .. 
~ ı .. lliif l'."Zme bilmez. Bu hakika. 
lu tk IÖylj •dı~~~. halli. daha ileri gi· 
1 ,~dır, il Yebıfırım ki, utanılacak bir 
~ ~tlirunu Yüzde üzerinden görmek 
•dur: 07 ae elde edeceğimiz rakam 
k ııun.;~ l,47 Yani yüzde 1,5 bile değil. 
1'1ılaı~ ••beplerini ararsak iki t•Y ile 

1 ··•t: 

2 ::::. G •&aitsizlik. 
llunı., ~ıulduk. 
1 -. \r 1 bırer birer tetrih edeyim: 

du · •&ait . 
l tıı hafd llzlik; İstanbul ıu ıehri ol-
~r• ıııaı;ı, • ds~ .•Porlan için hiç bir va11-
~- 11tııa tak· •tıldir. Yüzücü fenni bir 
ı ~I Ya~•cak'P etmek iat~iği zaman, bu 
,

0 
"ıııayrıı Yasat bulamıyor. Bunu da 

"'I """ı•r b' bu spordan suğuyor ve 
ı" ltıkilaı ıraicıyor. Bu hususla maale
t''.· ll;;rı b" ve Belediyemiz bakahatli
' ;''!_e "•d •r etrafı ıu ile kaplı olan bir 
·~,'oqf~0.:: be~ on t~ne yüzme havu
~~ -t•çt;ı, i~~b? Haydı be! on taneden 
11/ıla..,_~?!I 1 lrne kaııalı havuz da mı 
rl ı~•it l'e~ h ~nl~.rın da yapdması için en 
>i 1 kurııı •c tuphe yok ki Kadıköyün 
'Ilı de ••b~ktbr. Havuzun hiri orada, bi-

~ •cifeb~ı· •ıka bir yerine pek güzel 
' ı ır . .._ lJ • 

• 'otııııı ı.·Yuşukluk: Yine esefle kayde 
:,~'ta tJ 

1 
bizim eenclerimizin de bu 

•,ot, Q·YUfuklukları birine plıinda ge
, llıii•d~~~ ben Öyle gençler tanırım 

1 ayatında denizf'! girmemiş, 

1 
hatta ayağmın bat pannağını bile deniz 
suyuna aokmamııtır. 

Halbuki beter vücudüne sıhhatlı o
lahilmesi için en hüyük yardımı doku
nan denizdir. Bu gençler ıuyu bardakta 
görmeği tercih ediyorlar. 

Memleketimizde, ver- kaıuızlık, 
müzmin bir haldedir. Bunun sebebini a 
raraak bulacağımız nihai nokta uyuıuk 
luktur ve ıpor yapamamaktır. Hiç bir 
fert yoktur ki, spor yapmıf olsun ve bu 
hastalıklardan birisinin bazıcası bulun-
sun •.. 

Bunun için zararın neresinden d6nü 
lürae kardır fehvasınca hareket etmek 
lazundır. 

Yapdacak itlerin en baımda, İstan 
bul ııibi dört bir tarafı ıu ile çevrilıniı 
olan bir ıehirde hir kaç yüzme havuzu 
vücııde getirmektir. 

Elyevm mevcut iki havuz vardır. 
Biri Büyükderedeki, diğeri de Modada
ki ... 

Büyükderedeki lido sof ticari dü
ıüncelerle vücude getirilmit ve is ber 
akiı çıkınca bin türlü müıkülat t~ be
raber türemiıtir. 

Bu havuz şekli fenniyi haiz olmakla 
beraber, şehrin çok uzak ve merkezden 
ayrılan hir kö!esindedir. Onun içindir 
ki, burada ısra .. etmek manasız olur. 

Esasen bu havuzu yapan t"§ekkül de 
hugün Temmuzun 20 si olduğu halde 
havuzu değil tamir ettirmek, bir tek çi· 
vi bile çaktırmamııtrr. Binaenaley bu 
taraftan zaTfı nazar etmek en doğru ç.a-

• 

• 

redir. Bundan ba~ka müsabakaların ve 
yanılann orada yapılması için hir mah
zur daha vardır .. Malum olduj;ı veçhi. 
le Boğaz havası çok serttir. Havuzun 
bulunduğu yer, Karadeniz Boğazından 
kopan rüzgarm ilk çarptığı y_erdir. Bi
naenaleyh en sıcak bir günde bile orada 
sakin bir hava ve vasat bulmak imkan
azıdır. Sonra yüzücüler olsun. atlayıcı
lar olsun bu rüzgara orada hiç olmazsa 
üç dört sat çıplak bir surette maruz kal 
makta ve hastalanmaktadırlar. 

Bu suretle Dimyata pirince giderken 
evdeki bule:urdan da oluyoruz. 

Onun için bu sene müsabakalar, hat. 
ti kürek ve yelken yanılan da dahil ol 
duğu halde Modaıia yapılmalıdır. Mo
da, İstanbulun en sakin koyudur. Bura
da vücude getirilmit olan deniz hamamı 
ve havuz müsabaka i~in harikulade mü
saittir. Her ne havada oluna olsun Mo 
dada yapılan havuzun suyunun kırıttı· 
ğını görmek imkinıızdır. 

Binaenaleyh; eğer faydalı bir tekil
de ıu sporlarının terakkisini gönnek is
tiyorsak, yapacafunız tek it. yüzme, 
kürek ve yelken sporlarını Boğazdan 
alıp Modaya nakletmektir. O zaman da· 
ha iyi yüzücü yetiıtirehilir ve daha sıh 
hatli rekorlar elde edebiliriz. Bunu 
memleket sporu namına Denizcilik fe
derasyonundan ve lıtanbul mıntakaım
dan beklyoruz. Tekrar ediyonım. Zara
nn neresinden dönülse kardır. 

Bu sene yüz~e yarışlarına 
girecek .. 

Bu sene su sporunun yüzme ıubeai 
meraklıları, bize yeni ve kadınlar a· 
ra11nda çok güzel rekorlar tesiı edecek 
bir Türk kızını göreceklerdir: Leyli A· 
ıım. 

Karilerimize bir parça bu yeni yüz 
geçimizden bahsetmeği faydalı bu
luyoruz Leyla, yelken komitesi reisi 
doktor Demir Turgut'ün kardeti ve 
Asım Beyin kızıdır. 

Tahsilini Avrupada yaparken spo
ra kartı duyduğu büyük aık dolayısi
le bununla da uğrapnağa batlamıf· 
tır. 

Esasen bu spor tr)erakırun Ley)i.'ya 
arız olması bir veraset işidir. Çünkü 
Leyli.'nın babaıı ve anası gayet iyi 
birer avcı olduğu gibi, ıu ıporlarına da 
çok ehemmiyet veren fahsiyetlerdir. 
Zaten bundan dolayıdır ki oğulları 
Demir'i ıu ıporcuıu olarak yetiıtir
mitlerdir. Geçen sene doktor Demir 
Avrupadan geldiği zaman bu gencin 
orada da kazanDUf oiduğu büyük mu· 
vaffakiyetlerden tarih sırasile ve kendi
mizden hiç bir fCY ilave etmiyerek 
ıpor aayfamızda bahsetmiıtik. lıte 
Leyla Asım böyle hir ailenin ya§ iti· 
barile en küçük uzvudur. Bu Türk 
kızı spordaki kabiliyetini Avrupada 
ve bilhaua Viyanada lanıtmağa mu· 
vaffak olmut ve Viyana huz üzerinde 
pateli hokey kadın takımı kaptanı 
olmuıtur. Yalnız bu spor ile iktifa el· 
miyen Leyla atletizm ve yüzme spor· 
lan ile de metırul olmut, ve irtifa at· 
lamada 1,43 atlıyarak, Viyana rekort
menine korkuu rüyalar geçirtmitlir. Yüz 
mede ihtiıaııru kurbalama yüzmede ikti 
aap ebniı ve çok iyi derece almııtır. Mü 
teaddit şehir müsabakalarına ittirak 
ettiii gibi, patenli hokeyde de bir 
çok defalar Viyana ıehrini lakımile 
beraber temıil ederek fampiyonaları 
ittirak etmittir. Ağabeyisi kadar ol
mamakla heraher Leyi&, mükemmel 
hir yelkencidir. Bizde hiç taammüm 
etmemiı olan buz Üzerinde yelken ya
nılarından kazanılmıı bir çok müka
fatları vardır. Hemen şurasını da ila
ve edeyim ki, buz üzerinde yapılan 
herhangi bir spor, ıpor şubelerinin 
en güç olanıdır. Çünkü vücut ' ile ka· 
fa arasında çok ııkı bir irtibatın mev-

Geçen seneki yelken 
yarışları 

Geçen sene Moda ve Y etilköyde 
de yapılan üç yelken yarıtının müka· 
fatı ahvali mücbire dolayııile mevsim 
zarfında verilememiıti. Yeni yarıt 
mevsimine girmeden evvel bu müki
fatları sahiplerine tevzi etmek için 
Türkiye denizcilik federasyonu yel
ken komitesi bir program hazırlamıı
tır. Bu programa göre geçen sene bu 
üç yat1fa giren tekneler önümüzdeki 
pazar günü Modada saat üçte lop 
!anacaklar. Burada toplanmıf olan 
tekneler prova Iıattı seyri ile •• §arai· 
ti havaiyeye göre •• ya Kızkulesi par· 
kı önüne veya Süadiye açıklarına ka· 
dar imtidat edecek olan bir resmi 
geçit yapacaklar ve tekrar Modaya 
avdet ederek demirliyeceklerdir. Bun 
dan sonra mükafatlar yeni Moda gazino
sunda aaal 7 de sahiplerine tevzi edi· 
lecektir. 

Fener bahçenin Büyükdere 
şubesi 

F enerbahçe klübü Rüyükdere iake 
le pasajında yeni tefrit ettikleri yuz· · 
Md lokalinin kiifat reuni meraa ~mini 
cuma günü ıaat 15 te yapacaktır. 

Fenerbahçeliler, kendi aralarında 
. li2me havuzunda göaterif mü,abaka 
lını yapacklardır .• Bu lokalin açılma 
•İle F enerbahçe klübünün denizcilik 
i~in uğraftığı lokaller üçe baliğ ol
'' U§ oluyor. Ortaköydeki tube ile Ka· 
dıköyündeki, lokalde kürek yenı lokal 
de de ya1ruz su ve yüzme aporlari!,~ 
meıgul olacaktır. 

•••••-•••••••••••••••••••••-•n .... , .. , __ ,,,.,_ 

cul bulunmaımı icap ettiren bu ıpor 
aynca da bir muvazene meaeleaidir. 

llkbaharda buraya gelgıit olan 
atlet komple Türk kızı, bu sene Fe
nerbahçe klübüne dahil olmut veyÜz· 
me yarıtlannda sanlacivert formayı 
müdafaa ebneğe karar vermittir. 
Yüzme antrenorü Her (Teketof) ile 
konuıtuğumuz zaman Leyla'nın sitili 
hakkında sorduğumuz suale antrenör 
kısaca ıu cevabı vermittir: 

- Yüzmek budur. Yüzücülerimi· 
zin hepsi böyle olmalıdır. Bu cümle 
Leyli.'nın su sporunda fenni kıymeti
ni meydana koyuyor. Bakalım bu 
Türk kızı diğer hanımlarımız için hir 
misal olabilecek mi? 
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Süleymaniyeliler 
Samsunda 
İstanbulspor da T rabzona 

gidiyor 
Şehrimizin en kuvvetli takımlann

dan Süleymaniye klübü birinci futbol 
t.ıkımı 17 kiıilik bir kafile le Samsu· 
na gitmiıtir. Sekiz on :ıeneden bf!ri 
lstanhul kulüplerini hir çok defalar 
davet eden, İzmir, Ankara, Buıya, Es
kiıehir gibi ıehirlere nazaran, Ancak 
f•m<fi lıtanbuldan takım davet <'lıne
ie baılayan Karadeniz sevahili şc
hırleri de birinci defa olarak Samsun 
!ular, Süleymaniyeyi memleketlerine 
davet ederek iki maç yapmağa mu
vAffak olmuılardır. Bu sahilde Tı·ab· 
zon, Samsun, Gireaon gibi sporun ol
dukça rağbet bulmut ıehirlerinde, 
aralarında yaptıkları maçlarda, oku
duğumuz mektuplarda pek fazla aliı 
ka ile takip edilen müsabakalara bir 
de lıtanbuldan davet edilecek : akrm 
11trın inzimamile muhakkakbr ki bu 
müıtait gençlerin, memlekete daha 
nafi bir tekilde yetiımelerine vesile o 
lac aktır. 

Öğrendiğimize göre Trabzon kulüp 
!erinden Necmiati kulübü de latanbul 
üçüncüsü, İstanbulsporla mutabık kal 
mıttır. Bir aya kadar bu kuvvetli 1a
knnımız da Trabzona giderek orada 
maçlar yapacktır. 

---o>----

Yüzme müsabakalan 
Cuma ııünü Modada lstanbul de

nizcilik heyeti tarafından ilk )'Ü7.mc 
letvik müsabaklan yapılacaktır. 

Bir çok masraflarla meydana ge· 
len yüzme havuzu dururken, Mod&da 
açık denizde müsabaka yapılması doıi 
ru bulunm<maktadır. 

Bu sene yüzme milı.ıbakal~rmda 
en kuvvetli rekabetin Fenerb• ı; '"'• 
Beykoz o.raarnda olac,.ğı tahmin <dili 
yor, temas <iliğimiz b.ı iki klüp yÜz· 
n\e kaptarilwn, müsabakaların mu.
hakkak kencii takım lan taraf;~da ~ 
kazanılacağını iddia etmektedirler. 

Geçen sene Fenerbahçe kulübüne 
intisap eden meıhur ve tek yüzücü· 
müz Salim de bu sene her gÜn için 
çalııtığını söylemektedir .. 

~Od 
:ık a Ve k::tnunl!U"ıl 

.ı~~._,.& .. ,.&. .. .. • """' - --·--

l.ir t Ve sonbaharlarda hepimiz 
~aıı1:'hdd.~t geçiririz. Çünkü mo· 
il tıi p knuı ne tarafa çevrilece· 
ıa.llıa.ıı~ kestiremeyiz:. Moda bu 
q,, Narda korkaktır, muhteriz
~4Jc e Yapacak? Etekleri uzal· 
kollar Dıı? kısaltacak mı? Güzel 
l aşln~ll açık tutacak mı? omuz 
kısaltııı 1 kapatacak mı? Saçlan 

1\1• ak tın, uzaltmak mı lazım? 
ll! •'il ' . 
kavı y ıyı kaçan kırmızı ton, 
·~çatakz seınasi altında uygun 

1~8 ını? 
ıeı 0~tılar bir şey ne kadar gü· 
~ihay::~· değişikliği olmadıkça, 
'Y~t~ 

1 
ıkar:ar. Onun için bedii 

tilikı. tı arımızı canlandıracak ye· h <t ı· 
a~,1 .. aıınıdır. Her hafta Bet· 

Ilı • ın ay . f ·ı . . d'nl 'ile t nı sen onı erını ı e-
~o~ adhanıınül edebilirmisiniz? 

te ·a a rıu,,. varyasyonlar sadece 
~'2iı, i ın arzu ve ilhamlarından 
il.rııı.d lı.Sf.ıı ruhunun ezeli ihtiyaç· 
(;' •ıı. il Qıı. h eri geliyor. Gerçi her 
tıı~ıı,:!~ . gitmek için mevcut 
&eııe h erı tüketiyoruz:. Fakat 
~od 01a gitmek ihtiyacındayız. 

~~r. li il.tıırı acayip bir felsefesi 
ı;a 1,'' kadı'l rakibeleri arasın· 
fkık <> ~'Yüz etmek için daha 

d "''Y•ıını k .• ııı. k e ister. Fakat her 
~llı.e b endi aralarında bir birle· 
n·'tıı. 1 ~llzenıek ister. Birlikte saç· 
~rUkte e;~rler, birlikte uzatırlar. 

t k•ld ıııtanlarını dizlerine ka· 
'llıa k,d ıtırlar, birlikte topukla
tellıiyeij ar salıverirler. Her kadın 
~''ek ~de gerek ictimai mevkii 
ıtib guzell' • · b' lti!e b ıgı, gerek kareketeri 
, ır llıoda ~zıları vardır ki, bunlar 
b''et sahf~. ~rtaya atmakta ce· 
er kest ıdırler. Yeni tuvaletler 

ll!ir. D·:n evvel onlarda görü
~~erler ıgerleri sonradan taklit 

dı, hu • .'1 Çok kadınlarımız vardır· 
.. ar· " E 

e~ " ,, d vvelii moda çıksın 
erler eye beklemeg" i tercih 
li " r lil3.sa b 

l 'n!er ar Unlar cesaret göste· 
il.tııaq1 asında böyle bir kova-
sın f vardır· M d 1 kend'l o ayı ortaya atan 
Ya.ııı ı erinin takl't dild'.. . 
llı'l ortay ı e ıgını 

ı tştiği . a attıkları modanın umu 
nı görünce, onlara ben· 

Bir çak kadınlar şişmanlığın ilk ı 
a!Ametlerini merak ederler. Fakat 
bu noktada kati ve sarıh bir ıey 
söylenemez. Zahiren ehemmiyet -
siz görünen bazı allmetler müte
hassıs gözü ile yakın şişmanlığın 
bir alametidir. Maamafi daha bazı 
alametler vardır ki bunlar umu • 
miyet itibarile fışmanlığın ilk if~
deleridir. Bu alametler de en zı
yade boyunda, ensede ve karında 
göze çarpar. 

bundnn başka şişmanlanıp şiş-
manlımadığını kontrol için tar • 
tılmak gibi kolay bir usul de 
vardır. 

Kadın vasati sıkleti şudur : 
20 den ıs tea 30dao 3S ten 40 tan 

.Boy H 1 ~9 a 34 e 36 a soara 

metre kilo kilo kilo kilo kilo 
1,45 50 52 53 55 56 

Solda bevaz tuvalden orijinal mot akşam tuvaleti . bir sabah kıyafeti, 
illi bir akşam tuvaleti, ortada zarıl 

zememek için hemen bir yenisini 
bulurlar. 

Ahlak ve adetlerimizin de mo· 
da üzerinde tesiri oluyor. Umumi 
harp binlerce kadının bayatını 
değiştirdi. Ortaya kısa etek ve 
kısa saç modasını çıkardı. Hisler· 
le moda arasındaki münasebet
leri tetkik etmek enteresan bir 
mevzu olacak M. 

Göz yorgunluğu 
Uykusuzluktan veya kuvvetli 

ışıktan gözleri yorulanlar için, 
çehrenin bu en kymetli uzvuna 
tazeliği vermek kolaydır. 

Borikeli ılık bir suyu bir vapu· 
rizatör~ koyunuz, gözlerinizi ka· 
payınız, bu suyu bitinc~ye kadar 
göz kapak:arınızın üzerine püs· 
kürtünüz. 

Çamaşır kokusu 

1 

natırken içine bir kaç defne yap· 
rağı atılıraa, kirli çamaşır koku
su eve dağılmaz. 

Güneşten kararanlar 
Bazı kimseler deniz banyosunu 

severbr, fakak güneşten karar • 
mağı istemezler. Halbuki denize 
girince, bunun önüne geçmek 
güçtür. Ancak beyazlanmak için 
şunlar tavsiye edilebilir. 

Yumurtanın beyazını göpürün
ceye kadar çalkalayınız ve bu kö· 
püğü akşam yatarken . yüzü1;1üzı: 
sürünüz. sabahlayin hafıf borıkelı 
ılık su ile yuzunuzu yıkayınız. 

içine bir kaç damla Teintur?e 
Benjoin kanştırılmış ılık an ile 
yüzü yıkamak da iyidir. 

Tuzun faydaları 
Ütünün çamaşırı saratmamasını 

isterseniz, bir bezin içine tuz: ko· 
yup bağlayınız ve arada bi~ .b~ 
bezi sıcak ütünün altındın geçırınız. 

Yumurtanın beyazını çalkalar -
ken içine biraz: tuz atarsınız, da
ha çabuk pöpürür ve caba iyi 
tutar. 

1,50 52 54 55 56 58 
1,55 54 55 57 59 60 
1,60 57 58 60 62 63 

1,65 60 62 64 65 67 

1,70 64 65 67 70 71 

1,75 67,5 68'5 70 72 74 

1,80 71 72 74 75 77 

Bu rakkamlar vasatıdir. İıtatis -
tiklerden alınmıştır. Binaenaleyh 
nisbi bir ııkleti vardır. 

İki yüz üç yüz ııram farkede· 
bilir. Hastalık zamanları müstesna, 
fakat hali tabiide bu normal sık
leti muhafaza ya çalışmalıdır. Eğer 
zahiri hiç bir fey yokken sıkleti
ni:ı: de na:ı.arı dikkati calip iini 
bir tabecdül oluna endişe etmek
te haklııınız ve bunun 1ebebini 
aramalısınız. 

Bazı kimseler çamaşır yıkarken 
evin içine dağılan kokusunu sev
mezler. Bunun için çamaşırı kay· 

Fransada aon yapılım at yarrılarında 
ı;ok b11ğenilcn kadife bir ~oka 

Bir ateşin çabuk yanmasm~ i_s
ter ;eniz, içine biraz tuz: serp.mz. 

Halil yünden iki güzel rop 
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İ.Vlağliibiyet acısını tam bir 
•' galibiyetle çıkardık 
; Moskovada güreşçilerimiz yaptıkları 
~- yedi maçın yedisini de kazandılar .. 
r (Başı t inci sahifede) . r'.~d-~n o~aa~dı ~cak bu k~dar g~
!' vaziyette buldum. Hepsi heyecanb ı: rultii olabılırdı. Ellı alt:~nrı. bın el bı
~ di. Zavallı gÜref kafileai reisi Seyfı ribirine çarpıyor ve yırmı bet otuz 

Cenap ta ne aöyliyece~ !•!1ı:m'f• bin ağız bağınyor. Herkea, bizzat Rua 
_ bir takım tqci kelim~!~~ sarfe~ıyor, Jar, Muatafanın ıahamdan tckillenen 
~ fakat sıh_!ı":!ine keııdı.sının de ınan· büyük Türk milletini alkıılayor ve ae 
madığı yuzunden bellı oluyordu. "-' d Ga • ih . • .. 1 • • 

S 8,5 eaatine ancak 60 da- ...,,..,yor u. yrı tiyan go~ erınun 
aat ' maç ı · d • h" ti" Arbk ti · kikalık bir müddet kaldı. Güretçi erm yaıar ıgmı ıaaet ~· .. par 'fi 

en sinirlisi Abbas adeta yerinde du- kazanmıtbk. Netekım oyle oldu. 1-
ramıyor. Bütün kafile heyec":n. için: kinci maç için Abbaa ringe bir kap· 
de, herkes düşünüyor ve emınrm ~ı lan çevikliğile sıçradı. iti çabuk bitir-
içinden, bu çarpıtmaları ~azanabıl- mek arzusunda olduğu yüzünden bel· 
mek için dua ediyordu. Nıhayet k":· li idi. ilk dakikalar geçince, Abba.m 
filenin atada. hare~et. zamam ge~~~· faikiyeti arttı. Öyle bir an geldi ki 
Otomobiller ıle Kultur parkına gı ı· rakibi nefes alabilmek, ve mütema ~;. 
yoruz. Ben, Çoba? Mehmet, Abbas, yen tatbik edilen oyunlardan kurtul. 
küçük Mustafa bır nlarabada~z.d Be- mak için minderden dışarıya kaçm~-
nim ile beraber ola ann ıçın e en k .. :.· 

~ • h ı· kırd ı ğ" batladı. Fakat bu ço sunreaı. neşelisi Çoban.. Hot Of a 1 ar . . k"b' · k ı " ı· k k da•larmı gu""ldürüyor rüzel bır ıekılde ra ı ını ya a )an _. soy ıyere ar a 'Y • • 

Ancak bu gülüş hemen iıuanın du- Abbaa bir salto ıle Ruaun aırbnı ye-
dakl:ınnda donuyor ve gene bir dü- re getirdi. Gene ayni • kıyamet ... Gene 
;üncedir başlıyor. Stada geldik. • ı yni ~·~··· Vaziyet 2 • O 

Daha kapıdan girerken kalablıgm Oçuncu maç bu aefer arslanın maçı 
ul!ultuau kulaklar-da çınlamağa ba, Bu çocuk hakikaten bir ar~lan gibi 
la~dı. Etrafta tahminen 25000 • 30000 göründü ve rakibine soldan salc\;rmak ı 
kişi var .. Bu halk kütlesinin mühim tıraatıru bile vermed~n 5 • ~ .ırcı da
bir kıamını çok uzak yerlerden sırf bu kikada bir kafa kol ıle rakıbmt ye=e 
karşılaşmayı aey~etmek i~i~. gehlen indirdi. 3 • o galibiz ..• iti tam mana-
Türkler tetkil edıyorlar. Buton aa a, . . b" l"b" 
Türk ve Rus bayraklan ile aüslenmiş aile siı:ortalamak ıçın ır. ga ı ıy ıt 
Bir aralık güretçilerimizin aoyunduk daha lazım. Onu kazan~cakgımız ~.ı.v 
lan odaya gittim. Hepai kırmızı for· vetli, çünkü artık Saimın ategona:-
malan •ırtlarında gene çok ainirli ve ne geldik. . . 

· ·· ı · k ık bir halde Saim Ringe çıktı. Su sefer aınır ra-kuV'1el manevıye eyı ır .. . . S . k d 
Se fi kan ter içinde, manevi kuvvet ki;ılerimize geçmı§ti. aım ne a ar 
ve:ebilmek için mütemadiyen aöylü- sairin ise rakibi o kadar ainirli idl. 
yor. Nihayet beraaim baıladı. _Her ilk tutuımalarda bizim güreşçiler 
ıki takım da sahaya çıktılar ve bırer kapalı ve fıraat vermez bir halde gü · 
birer halka takti.." edildiler. Bizzat reıiyor. 3 dakika geçti, daha bir ka 
ben heyecandan bitiyorum. Güretçi· pışma yok. . 
terimiz hiç alıımadıklan bu büyük Birden bire Saim hücuma geçb. 
kUt~e önüne çıkar çıkmaz büsbütün Daha Rua güre§çiainin toplann asına 
ainirlendiler. Hepimizin ümidi kırılır vakit kalmadan çok yerinde ve ust:ı· 
gibi ol<•yor. Her iki milletin marşları !ıkla yapılmış olan bir süpleksle ken-
d, . ndi. Artık müsabakalar baılıyor. 
Rı r.ı; .l ilk defa küçük Mustafa çıkb. dini yerde buldu. Gene galiptik .. 1 e-
l ,. - ~İ bir hasta benzi idi. Tirtir titre· .u hürat gene ayni tekilde ... 
, .. ği muhakkak. Bir kaç saniye sonra Nuri her zamanki beıut çe:\resi-
r~kibi çıktı, her ikiai de candan ve le ringe çıkb. Nurinin rakibi çok ı. Y· 
c,,uı. urekli alkı~landdar. Hep Mus- metli ve güret tekniğini tam miinuile 
tafayı tetkik ediyorum.. Dokunulsa b len bir sporcu idi. Müsabaka çok 
:ıt layack vaziyette. Gonkla beraber hararetli oldu. Her iki rakip kP.t'i ne· 
h; ,. iki rakip biribirlerine doğru YÜ· ticeyi alabilmek için, çalışb. Net:cede 
r..idüler. itte bu anda tarif edemiv•'-
c c~im bir bileti ruhiye teairile Mua· Nuri ıt:ayı heıabile galip ..• 
t:ıfa basını sallayarak bir hareket yap- 87 kilo için Muatafa güreşiyor, çnk 
t. Bu h~rekett~ geriden kendi&indt-n ~ert olan rakibi kendi aertli3i nisbe-
•••ı.JoCctı4 e..d.ı\ıd..ll.lıt..1c ...... üq.Lflilllct:-Un "Yf;:_, ···- ---·--... --- -----·· .a.- ....-, ....... t;-
hapışmadan sonra, mensup oldu~1 rlerden biri olan bu müsabaka ne 
büyük milletin kanı damarlarında da çare ki çok sürmedi ve Mu••afa bir 
ha rahat dolaıhğı hissediliyordu. Bir kollayııla Rusun açık tarafını bul
nralık gözüm bizim gürefÇilere takıl-

du ve indirdi. 6 • O galibiz .• ' clı. Hepsi Mustafanın nefea alııına 
lbile dikkat ediyorlardı. Nihayet aon maç •.. Çoban çıl.• ı. Av 

Muıtafada olan tahavvül onlarda rupanın her kÖ§Cainde olduğu gİİ>i bu 
da var. Hepai en ince teferrüatma ka aı·slan yapılınm ıöhreti buralara ka
dar kendilerinden olanın galibiyetini le- Jar yaydmıı, herkes biribirine ı;.o-
menni edjyorlar. b ( b 

ilk on dakika bitti. Hakemler Mus- an.. ;o an diye göateriyoe . 
tafayı galip ilan ettiler. Arbk yolun ilk tutuımalar biraz zevkıiz oldu. 
yarısı katedilmitti. Bizim çocuklarda Fakat •onra sonra Çobanın öldürücü 

Bir Balkan 
Lokarnosu 

(Başı 1 ine; sahifede) 
hükümet erkanı le ııörüşecektir. M. Mu
§&Doff, B'!lgar ~etel~D;ı.e v~t.i olan 
beyanatında Te~~ Ru~tu B .. ın. Sofya
yı ziyareti habennı teyıt etmıştir. 

Hariciye vekili Ankarada 
ANKARA, 19 A.A. - Londra i~~aat 

konferanımdan dönmekte olan hancıye 
vekili Tevfik Rü~tü Beyfendi bu sabah 
tebriınize gelmittir. 

Vekil Bey is\asyonda Dahiliye ve Zi
raat Vekilleri Aalk hrka11 umumi kati
bi Recep Bey yali Nevzat, Moıkova 
büyük elçimiz• Hüseyin Ra_gıp, A_~na el
çimiz Eni~ Beyler, batv~~~e~. must~tan 
Kemal huıu•i k"lem muduru Vedit B. 
ler, H~riciye Vekaleti ve sefare~er e~
kinı tarahndan karşılanmış ve bir polıs 
müfrezesi tarafından aelamlaDJru!br. 

Ayni trenle lstanbulda bul~~~ o
lan Hariciye Vekaleti umurru Übb1 Nu
man Rifat Bey de gelmiıtir. 

•• • 
Türk Universitesı 

(Başı ı inci sahifede) 

sonra buradaki i~leri bizzat takip 
etmek üzre tekrar geleceğim. 

Gazeteciler,Vekil B.ye kadrodan 
çıkarılacak müderrislerin isimleri 
ttrafmda yapılall dedikodulu net

riyatın sihhatini sormu~lardrr; . 
Vekil Bey '\l cevabı vermı,tır: 
- ' isimler etrafında fİmdiye 

kadar hiç kimseye. bir 'ey söylen

mediği için ileri sürülen haberler 
tahminden ibarettir. 

- Yeni kadroların hangi gün 
te1>lii edileceğini sorabilir miyiz? 

- Yeni kadrolar 1 Ağustosta inti 
~ar eden gazeteler ile ilan ve ala
kadarlara tebliğ edilecektir. Şim
dilik size söyleyeceklerim bunlar 
dan ibarettir." 

Bir İngiliz kadını 
Gözüyle Türk 
Kadını.~ 

(Ba~. ı il'ci sahifede) 
mutlardır. İngiltere de inkılaplar yavaş 
yavaş olmuı, fakat Türkiyede her inlcı
li.p ani ve ıedit bir hareketin mahsulü o· 
larak doğı,°;uştur; bu sebeple diyebilirim 
ki Türkler inkıli.p yaparken Avrupayı 
taklit ebnemişler, kendilerine mahsus 
bir ıark sistemi bulmuılardır. Bu nokta 
bizim icin cidd"IJ ayanı dikkat ve tel· 
kike di~er bir m~vzı,ıdur. 

Beni hayrette birakan bir şey de Türk 
kadmırun ııklılı,1 iyinmekte gösterdiği 
... ........ _. -·r· ·-~.-\ l.•.r.Jn....-....... •~·--'•JU,5'• 
bu meharet, bir Avrupalıyı şaşırtıyor. 

lstanbul'un bir{ok yerlerini gezdim, 
halk ile temas ettim; halkın ruhuna mu
fuz ederek içtimai inkılabı anlamağa ça
fıttım. 

lstanbuldaki kimsesizler yurdunda ser 
aeri çocuklann sokaklardan toplanması 
Ruıya'da bu iıte takip edilen yolu çok 
andırıyor. 

lıtanbul'da daha birkaç gün kaldıktan 
sonra Atina'ya oradan da diğer Balkan 
memleketlerine gideceğim." 

fevkalade bir kuvvei maneviye yiik. ku'"' ı•ti karşısında Ruaun yorulduğu 
sekliği gözüküyor .. Muatafa sevincin- göze çarpmağa baıladı. Bu uzun sür. 
den ne yapacağını fatmnış bir vazi- medı. Çoban güzel bir ka.\·ray11ıa -Göz Hekimi 

1 Dr. S. Şükrii yette ... Gonk tekrar çaldı. ikinci on rakı~ ı in sırtım yere getirdi. 
dakika baıladı. Bu sefer Mustafa bü-
tün oyunlarım rahatça tatbik edebi- Küll.;.r Park alkıttan inlerken ben 
liyor. Rakibi yalnız müdafaa vaziye• l•a'abalıgm arasından sıy•·ıldnn. 0-
tinde. .. Müddet bitti, Muatafa galip. !•mobille bunları size yetİ§tirebılme& 
Kıyamet kopuyor zannettim. Yer ye- i~in telgrafhaneye gidiyorum. 

Birinci sınıf mütıehassıa 
(Babıali) Ankara caıldcei No. 60 

4027 
- ---- . - ~ 

- -

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

HE NEVİ 
l\1ecmua 

Bir kaza 
Savuşturuldu 

{:R""~' ı inci sahifede) 

re Betikta•t' an kalkmı,tır. 
İki vapur, Kabataf iskelesi a. 

'çıklarında kartılatmıttır. Bu sıra· 
da 58, esasen Osküdar'a gideceği 
i~n ayni zamanda bir müsademe
d~n kaçınarak sancağa dümen 
kırmıfbr. 47 de, 58 in önünden ge 
çebileceği zannile iskeleye dü
men kırmıf, bu yanhf tahmin 47 
nin 58 in iskele yanından kıç ta
rafına bindirmesini intaç etmi,tir. 
Bu müsademe neticesinde 47 nin 
ha,bodoslaması, 58 in de iskele 
kıc tarafı hasara uğraınıtlardır. 

Bereket versin, her iki posta, 
kalabalık değildi. Bununla bera
ber, gayet tabii olarak yolcular t~ 
la~ dütmü,lardır. Müsademeyı 
müteakip iki vapurun da yollarına 
devam etmesinde tehlike olmadığı 
yolculara söylenmiş, telaş ve endi
fe teskin edilmittir. Filhakika, 58 
No. lı vapur, müsadc.,.ıeden son

ra da Çengelköy' e kadar gidip 

seferini tamhmlaı;nış ve Köprüye 

dö:·. -nü~, 47 de yoluna devam e

derek Köprüye yana~mı,tır. Bu sa 
hah iki~i de hawza alınmak üzere 
Haliçe girmiştir. 

Kaza duyulur duyulmaz Şirket 

güverte enspektörü Vasıf ve teftit 

4efi izzet B. ler, limandan bir fen 
heyeti iki vapura da gitmitler ve 

ilk tahkikatı yapmıtlardır. ilk ke 

fif, iki vapurun Şirket fabrikasın
da 3 gün içinde 500 lira sarfile 

tamir edilebileceğini göstermiş
tir. 

Şirketihayriye'deki (Müsade

me tahkik Komisy,.nu) bugün top· 

)anarak kaptanların ifadelerini a

lacak ve hangisinin kabahatlı ol

duğunu tesbit edecektir. 
Şirket T eftif müdürü İzzet B. 

kazanın ehemmiyetsiz olduğunu, 

hasarın cüzi bulunduğunu söyle-
mi~tir. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğledea 

sonra aaat (2,30 dan 5 er kadar lstan

bulda Divanyolunda 1 IS ııumaralr hu

yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanQ: 
22.398. 

4025 

f at. r. Kumandanlığı 
Sabnaima kom. ilanlıarı 

Gülhane hastanesinde 
mevcut 168 kalem köhne a· 
latı cerrahiye 2-8-933 çar 
şamba giinü saat 14 ten 15 e 
kadar müzayede ile satdacak 
br. Görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra Gülhane 
hastanesine ve müzayedeye 
girişeceklerin belli saatmda 
merkez Satın Alma komisyo 
nuna uğramaları. (3255) 

4410 
• • * 

Mektep kitapları 
Roman 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 200 kilo ayşe kadın Fa
su1yası, 400 kilo larrruzı do 
mates, 200 kilo taze Bamye 
ve 300 kilo Patlıcan 22-7 -933 
cumartesi giinü saat on yedi
de pazarlıkla satın ·alınacak 
tır. Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Sa
tınalma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (83) 

1 (3435) 

Kartvizit 
Fenni kitaplar Fatura_ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

· defterleri mevcuttur 
. Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

4577 
* * * 

Harp Akademisi için dört 
1 bin kilo Bulgur 22-7 -933 cu

martesi giinü saat 16 da pazar 
, hkla satm alınacaktır. 1stek

)iJerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa girişecekle 
rin belli saatinde Komisyon 
da hazır bulunmaları. (87) 
<3439) 

4580 
* * • 

-
1 

. ' 
~ 
• 

HER AYIN 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden:

0 Kırklareli memleket Hastanesi için tahminen (120 
lira kıymetinde (126) kalem ecza ve laburatuvar, Röntk~; 
alatı tıbbiye 26 Temmuz 933 Çarşamba günü saat on be~ · 
ihale edilmek üzere açık münakasaya konmuştur talipler; 
ııartnamesini görmek ve münakasaya İştirak etmek üı! 
Kırklareli daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

(3099) 4~ 

rü 9-8-933 çarşamba gÜnÜ saat 
16 da kapalı zarfla satın alı
nacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez K. SA. 
AL. KOM. nuna vermeleri. 
(89) (3469) 

* * "' Y eşilköy Hava Makinist 
Mektebi hayvanatınm ihtiyacı 
için bin kilo arpa ile yedi yüz 
kilo kuru ot ve yedi yüz kilo 
samanın pazarlığında verilen 
fiatlar pahalı görüldüğünden 
24-7-933 pazartesi günü saat 
onbeş otuzdan on altıya kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin belli saatinde Mer 
kez K. Satmalma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(91) (3471) 

• • • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

İçin on sekiz bin kilo sade yağ 
9-8-933 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarfla satın a1ına 
caktır. Şartnamesini görmek 

DOKVNACILIK 
MAi.ZENE Sİ 

Bl/YilK lllPOSll 

tfıJ~t ooa ~ tA\B ~ a 
/$TANIVl-Sil/KICI NVR HANil 

Devredilecek ihtira • ber•11 
. ~~J) 

« Topçu malzemesınde tekem"' ,·ır 
··cıJ 

hakkındaki ihtira için Sanayi m~ ıf 

ydinden istihsal edilmiş olan 8 ~1;ıl 
ran 1927 tarih ve 946 numaralı 1 jl 
beratı üzerindeki hukuk bu kere ~ 
sına devir veyahut icara veriJecl / 

den bu bapt« fazla maHlmat edi11ıııt~ ı' 
zu eden zevatın fstanbul'da saM'ı 

)il 
pu'da Ta~ Hanında 43-48 num~ra tP' 
kain vekili H. W. Stock efend.iYe ) 

racaat eylemeleri ilfin olunur. ~ 

Beyoğlu Dördüncü ulh HukU~ ~~ 
ktmcsinden : Mecid;ye köyündt ~i 

sokağında 23 numaralı hanede 5' ıır 
iicen 17-6-933 tarihinde vefat eden ııt' 
mazan efendinin terekesine rna:tılct Gazetecilik ve Matbaacılık ·r. A. Ş. Kitap kısmı 

Telefon~ 24310 - 24319 - 24318 
10 

476 

Harbiye Mektebinde mev
cut binyüz kilo pamuk 26-7-
933 çarşamba günü saat 14 
ten 14,30 a kadar pazarlıkla 
arttırdacaktır. Pazarlığa gi
rişeceklerin belli saatinde 
Merkez K. Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(82) (3434) 

'1- ""'1-

Harbiye Mektebi İhtiyacı 
için 850 ton Lavamarin kömü 

İsteyenlerin her gÜn ve münaka 
saya gireceklerin belli saatin
den evvel teklif mektuplarını 
Merkez K. Satmalma komisyo 
nuna vermeleri. (90) (3470) 

ce vaziyet edilmiştir: .~ 

İlan tarihinden itibaren aJacald' ;il 
vereccklilerin bir ay mirasc~.ıar-~ 
ay zarfında Beyoğlu dördüncu 1ır 

hukuk mahkemesine müracaatı..rı 
zumu ililn olunur. (5616) 
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llaçıarı~ızı B?.HÇE 
KAPIDA SALiH NECATi 

den Alıns"Z. Rcç-eteıcı-lnı~ 
büyük bir d<l<kat, ciddi 
bır utikanıetle hazırlanır. fosfotin NECATi 

Çok kıymetli bir bebek sıdaa:dır. Bu
aunla be•lenen yavrular tomhul vo 
kuvvetli neş'eli olur, sıhhatli büyür. 

(5342) 

4337 

[ 3 üncü Kolordu ilanları 1 
tco~rlu Askeri SA. AL. 

" 1• dan: 
ti}'a! e!ci.rdağmdaki kıt'at ih
iı. •kıçın 16,000 kilo gaz ya-

.. çı tn"" ak 
ctkı un asa ile alma-
933 ır. İhalesi 25/Temmuz 
l &alı iiin .. l s tedir •tekli1 . u saat . 
llıek erın !Utnameyi ırör
ı.;;_ Veya almak üzere her 
:'"" Ve ın.. k . •sin 

0 
•. una asaya gırmek 

letnin:'°1 ·ve vaktinden eVYel 
S.&.. A.ltlarile Çorluda Aakeri 
c · KOM. nuna müra-
1\atl.rı. (3140) (3006) 

4127 
c~ .. ~ ... 

İlıt1·~ lca Mıt. Mv. kıt'aları • #at . • 
ıle 8,oÔo•ç~ açık münakasa 
c-kt kilo kuru soğan alma 
••lı ~-~alesi 1 ağustos 933 
literİn_ u saat l l dedir. lstek
ıtre lı t•rtnameyi görmek Ü· 

airınekr. ~ ve münakasaya 
. elti\ •Çın o gün ve vaktin-
lt' <1a 'i"k_l tenıinatlarile Fındık 
t1t g-eı~ : S~. Al. komisyonu-

~erı. (236) (3177) 
4313 

Çat ı • • • 
iİiver:jca l\;1~t. !\1v· ~~abere 
'tıliııak nlerı ihtıyacı ıçm açık 
!tllti a al aa ile l O ~alem kuş 
R'lıaı •nacaktır. ihalesi l a
t~r~'ı 933 ~ah. günü saat 1~ 
itirlllek~~khlerm şartnameyı 
"-ka Uzere her gün ve mü
~e "ak~a girmek için o gün 
tit. p lınden evvel teminatla-
1\~~itndıklıda 3 K. O. Sa. Al. 
((38 >'l'onuna müracaatları. 

(3179) 4315 

·Çatal * * * ''he . ~ Mst. Mv. kıt'atı ih-
18,o~ç~ açık münakasa ile 
ıı takt kilo kok kömürü alı-
933 ır · İhalesi 1 Ağustos 
dır &alı günü saat 14,30 da 
!!ii~llı l'~~klilerin şartnameyi 
~ilaa e ıçın her gÜn ve müna
\' ~t l'a girmek için o gÜn ve 
1\. 01\~an evvel F mdıklıda 3. 
llıele ·. a. Al. Kom. nuna gel-

rı (239) (3180) 
4316 

<; 'l' ... "' 

b~}'~talca Mst. Mv. kıt'aları 
l'tıiitı~atı ~htiyacı için açık 
•ıı o• asa ıle 30,000 kilo ku
:~,l~ alınacaktır. ihalesi l a
ı 1,308 933 sah a-ünü saat 
lıulll ~adır. İsteklilerin şart
\'e ltıe}'ı gürnıek üzere her gün 
Rtil\ ..ı. akasaya girmek için o 
~Ua:~1vaktmdan evvel temi-

a.. A.ı' e Fındıklı'da 3 K. O. 
itti, · Komisyonuna gelme

(240) (3181) 
4317 

ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel 877 
liralık teminatlariyle lsparta
da Askeri SA. AL. KOM. nu
na müracaatları. (3165) 
(3284) 

4456 
• •• 

lsparta Aıkeri SA. AL. 
KOM. dan : lspartadaki kı
t'atm ihtiyacı olan 1,138,434 
kilo odun kapalı zarfla mü 
nakaaaya konmuıtur. ihalesi 
10 Ağustos 933 pertemhe gÜ 
nü saat 15 tedir. isteklilerin 
ıartnameyİ görmek üzere 
her gijn ve münakasaya gir
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel 845 liralık teminatla
riyle İspartada Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatta-
n. (3164) (3285) 

4457 

• • • 
Burdur Aıkeri SA. AL. 

KOM.dan: 
Burdurdaki kıt'at ihtiyacı 

için 179,706 kilo kunı ot ka
palı zarfla münakaaaya ken 
muştur. İhalesi 10 Ağustos 
933 pertembe günü saat 16 
dadır. isteklilerin şartname
yi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya girmek ıçın o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat maktuplariyle 
Burdurda Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3390) (3180) 

• • • 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Çorlu kıt'atı İçin 9,000 ve 

Tek:irdağı kıt'atı için 13,000 
kilo sade yağma pazarlıkta 
teklif edilen fiat pahalı görül 
düğünden ihalesi 24 Temmuz 
933 pazartesi gÜnÜ saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin tayin 
edilen gün ve saatte Çorludaki 
Askeri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3183) (3428) 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih 
tiyacı için 25,000 kilo yerli 
mercimeği açık münakasa ile 
alınacaktır. ihalesi 12 Ağus
tos 933 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin nü 
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gÜn ve vaktin
den evvel teminatlariyle Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(261) (3424) .. ~ . 

\:aı • • • ~- alca M t M · · ık Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları ···11ııak ı s . v. ıçın aç 
lld.tıq 11 asa ile 40,000 kilo fırın ihtiyacı için 90,000 kilo Un 
A.
1 
~at alınacaktır. ihalesi 1 l,.ı>.pah zarfla münakasaya kon 

5,:10 ~s 933 aalı günü aaat mu~tur. İhalesi 12 Ağustos 
'"}'" a dır. isteklilerin şart- 933 cumartesi günü saat 14 
Ve tı·;" 1 görnıek üzere her gün tedir. İsteklilerin nümune ve 
{l~I\ vltnakasaya girmek için 0 şartnameyi görmek üzere her 
~il.tlar~ı"•ktinden evvel temi- gün ve münakasaya girmek 
~a. A.I. e Fındıklıda 3. K. O. için de o gÜn ve vaktinden 
(~4 l) IConı. nuna gelmeleri. evvel teklif ve teminat mektup 

(3182) 4318 lariyle Fındıklıda 3. K. O. SA. 
t

3 
,,. ,. • AL KOM. nuna gelmeleri. 

'o l>arta k (262) (3425) 1\1 ..J as eri SA. AL. 
1' r· \(an : • • • 

~tıı 11\ b'~deki kıt'at hayvana Haydarpaşa Hastahant'&İ 
..,99 ır s l"k 1 için Müteahhidi naın ve hea1 
? •745 ı:ıne 1 htiyacı olan bına pazarlığa konan 12,406 
liltffa rn·· o saman kapalı 
lir. lh 1~akasaya konmuş- kilo yoğurdun ihale tarihi ga 
~I r li "- .~sı 6 Ağuatos 933 Pa zetede sehven 30 ağustos 933 
ı ~ı · nu s 1 . l olarak çıkmııotır. Mezkiir Yo-
~ · tın , aat 5 tedır. stek " 
·eı·l! L • artna.tneyi .. ek . . ğurdun İhalesi 22 temanız 

tı ı Qer g°" gorm u- 933 cumartesi günü saat 14 
v .. t{. İçitı 

0 
u~ ınünalcasaya gir-

1
-1 4So ı· !l"lın ve vaktinden ev te yapılacağı ilin olunur. 
~ l it lık (285) . (3467) 
s~ 'triyl i teminat mek- 'l' 'l' "' 

t11~ı"'-ı l. KÔ~alrtada askeri Konya askeri SA. AL. 
ıı.r 1 ( 3 · nuna müra- KOM d . 166) • an : 

(3283) Konyadaki kıt'at ihtiyacı t . 4455 •• 2 t· o~6,Parta A k ~ ıç:n , 720,600 kilo meşe odu 
-rı. dan . 8 erı SA. AL. nu kapalı zarfla münakasaya 

• (!fn"'d · konınuı:.tur. İhalesi 9 Aguv s 
'"<!" "••l eki "' kı· elık ·ı - kıt'atmın bir tos 933 çarşamba günü saat 

ı o ı ıtıya 1 
it:\ • llı-p.,_ ka c1ı o an 292,025 15 tedir. İsteklilerin şartname ı 
,\'!ı. Ya !ton r>a 1 zarfla müna yi gö:-mek üzere her gün ve 1 
c .. ; t;ı: 933u~~ur · l~ale~i ! nıünak~aya girmek için~ gün 
tı t>ı l~ dir.Pa-:ı.rt~sı _gunu · ve vaktınden evvel teklif V€" 1 

ey, n-"·rı:y,eıl~_tekhlerın şart temir.at mektupla:riyle Konya 1 
t tız.ere her o-ün d~. K. O. SA, AL. KOl\1. nu- 1 

ANADOLU 
Türk KARADENiZ POSTASI 

Samsun Şirketi Sigorta 
4 ()Dcil Yakıl Ha11 fıtaıabul 

fhtlyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk IJrasıdır. Vapuru 20 Temmuz 

PERŞEMBE Nama muharrer hisse senetlerinin {~ 60) ı Türkler elindedir. 
TUrkiye lı EaDk... tatahadan tqkll olunmuştur. idare mecllal •• müdürle.. 
heyeti ve memur?an lıılmllen Tlirklerden mitrekkep yegane Türk Siıorta Şirke
tidir. Türki7ealn her tarftfında (200) ü geçe11 acent•lannıa hep•l TürktOr. TUr
kiyenia ea milhtm ndieasese!erinia vebauka!anoın ııigortalaC"ını fcra etmektedir. 

günil alqaaıı ~k•tle Zon&'ul<lalı:, 
İnebolu, Samaun. Ordu, Gi-

1 resun, Trabzon. Silmıeae, Rl.ıeye a
zi-t YC avdet edecektir. 

Fazla taf.ilit içın Sirke.:i Yel
kenci hanındaki acentAılıfma müca
caat. Tel: 21515. (56\3) 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi&ortalarıaı en iyi şeraitle 1apar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla 6der. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 4028 ı .. lll!Jllllli!lllil!l!!llJl!l-·--·4liiiıııSH~ 

J Devlet Dem.lr7olları idare• i UAn ar ı f 

Sunsun - Sivas hattı üze rinde Mentete istasyonu civa
rmda 365 inci kilo metroda vaki tq ocağından çıkarılarak 
teslim olunacak 10000 M3 bal aıtın kapab zarfla münakasası 
7 Ağustoı 933 pazartesi günü saat 15 te Ankara idare meı·
kezinde yapılacaldlr. 

Tafailit Ankara ve Kav seri veznelerinde beşer liraya 
satılan ıartnamelerde yazılı dır. (3295) 

4476 

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

kı.n ile Karacabey koyun yapağısı pazarlıkla satışa çıkarıl
mıştır. Şartnamesinin bir suı·eti Bursa, lstanbul, Bahkesir 
Baytar Müdürlüklerindedir. TaUplerin satış günü olan 25 
Temmuz 933 çarşamba günü saat 15 te Harada bulunma 
ları ilin olunur. (3300) 4478 

na müracaatları. (3179) 
(3391) 

• • • 
Gümüş Suyq ve Haydarpa

§a Hastaneleri için pazarlık
la 7,000 kilo koyun eti alına
caktır. ihalesi 20 Temmuz 
933 perşembe gÜnÜ saat l 5,30 
dadır. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve p:ı 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fmdıkbtl~ 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 

gelmeleri. (260) (3423) 
4569 

K. O. Kat'aları hayvanatı 
ihtiyacı için pazarlıkla 45,000 
kilo yulaf alınacaktır. İhale
si 20 Temmuz 933 perşembe 
gÜnÜ saat 10,30 darlır. İstek 
lilerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için tle o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM.nuna . 
gelmeleri. (263) (3426) 

4570 

, 

.. Deniz Yolları şletmesi 

_., Naim Vapu~ idaresi 
- j ACENTALARI : 

IC&ralı:öy - Köprilbaıı Tel. 42362 

. 2mir Sürat Posta•ı 
ADNAN YllpUnl 

Fer Perşembe rtı•n 
aaat tam l 8de doğrulZMIR' e 
hareket eder. T afailit için Gala 
h Gümrük karfı11nda Site Fran-

seı Han No. 12 Tel: 4 1041 
(554 >] 4S29 

Sirk~ci Mühürdar zade h•n 
Telefon: 22740 

~~~~...,...~~~~-~ 

MERSiN POSfASI 

KONYA 
•apvu 21 I 7 I 933 cuma .. at 
ooda idare rıhtım•ndan kalk ır. 
Kuıadaaı ve Ge1ibolu'y ı )'al· 
nıs d6ali,te ujrar. Çe9aııe prog· 

ramdan çıkuılıı ı•tır . 134-H > 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 
Matbaa ambarlarmda mevcut Arapça harfli kitaplar liı 

leleri mucibince dört partide s atılmak üzere kapalı zarf usuli 
le müzayedeye konulmuıtur. Şartname ve her partiye ait lis 
tder yirmi kuruşluk damga pulu mukabilinde Devlet Matblka 
sından alınabilir. Birinci partinin ihalesi 12 Ağustos 933 cu 
martesi, İkinci partinin ihale si 19 Ağustos 933 cumartesi, 
Üçüncü partinin ihalesi 26 A ğustos 933 cumartesi ve Dör
düncü partinin ihalesi de 2 Ey lul 933 cumartesi giinleri saat 
14 te Devlet Matbaasında ya ptlacaktır. Her partiye talip ola 
caklar ayrı ayrı teklif mektup larile Matbaa veznesine yatıra
c..ıkları pey akçeleri makbuzla rmı muayyen zamanlarından e 
vvel Matbaa Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. (3463) 

lstanbul Tayyare Piyango 
Müdürlüğünden: 

Şartnamesi veçhile 140,000 adet türkçe ve 10,000 ad t 
fransızça el pil&.nı ile 10,000 adet duvar pilaru tab ettirilece 
ğinden taliplerin 22-7-933 cu marteai saat 14 te komisyona 
müracaatları. (3421) 4591 

lS BAN~ASI .. 
~ 

f<UM8ARA SAHı'PLE~INE 
HE~ StNf •QOOO 1 rRA 
~ ~ f 

MUK fAT VERt-1Ef.<TEDIR 

HER 
• HER 

t-<f.5U>EDE , 
1 

KESIDEDf 
• 

').07 5000 
_KUMBARA LiRA 

• lf 

SAHiBi .. ~ 

MU'<AT'AT 
• • 
IKRAMl'a'I .ı 

TlVZı 
• 

KA1ANIYOR EDİLİVOR 

KU~~AlAR SfNEDf: tKi OEfA 
NiSAN ~-·ETFŞR;N, fV"tt'tN 

BtRİNCİ 6ÜN1.EA( 
~·- EK İl i~ C· R . 
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Ağaç parmaklık Bahçe kalmıyor 
• 

H 
.. b .. .. .. il .. I Tahmin etmek mümkün-

er gun uyuyen, guze eşen, sus enen dür ki yerinden kaldınlacak 
Bunun sebebi bahçelere 

saat konmasıdır 

-- Vah, vah, vah! •. O can m e 1bise dah• 
ikinci giyit!nde akm:ya m1 başladı? 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Bele-Ankara ya ecnebiler ne gözle bakıyor? 
diye ıimendifer köprüsünden geçip 

Ankara'nın, milli mücadeleye kadar 
gönüllerde yertutan varlığı §Öyle böyle 
bir viliyet merkezi oluıu, Lauıanne ıuJ .. 
huna kadar, kahramanlar diyarı, milli 
varlık ve idarenin CO!kun kaynağı bulu
nuşu, Lauıanne'c1an bu~üne kadar ya
pılan İ!ler bezentilerle Büyük harptan 
sonra dünya'nrn her yerinde ya yeniden 
veya deği,tirilerek düzeltilen veya &'"" 
nitletilen §ehirlerin hemen en güzellerile 
ölçülebilecek, öyünülecek, güvenilecek 
bir ıehir halini alıııdır. 

Ecnebi veya yerli her kim olursa ol
ıun Ankara'ya eelmeden önce nikbin de 
olsa gönülde yqıyan Ankara ile, &'Ördü
ğü Ankara araımda ölçülemiyecek ka
dar büyük farklar olduğunu aöyliyenler
den iıitmekteyizl 

Belki bizler her zaman içinde olduğu
muz için Ankara'nm l.uırünJ<ü &'Üzel var 
lığını olduiu gibi &'Öremİyonız veya ya
pılan itleri henüz az &"Örüyoruz ve onu 
varlığı ölçüıünde IÖyliyemiyoruz. Şura
sını Öz !'!Önülden söylemek &'erektir ki, 
Ankara buı?Ün yalnız Türkiyenin diğer 
şehirleriyle değil, kıtası küçük olmakla 
beraber, dünyanın en güzel yerleriyle 
tamamen karıılaıtınlacak ve övünülecek 
güzel bir şehir olmuıtur. 

Çankaya, Yeni§ehir, merkezi Ankara, 
Keçiören. Di~ iıtaaiyon dolaylan, 
Cebeci, Gazi Orman Çiftliii &'Önülleri 
ıevindirecek çok &'ÜZel varlıklardır. 

Geçen ıene yapılan ve Ankaramn bir
çok yerlerine kadar uzayan aıfalt yollar, 
ne !?Özel oldu. lıtasyondan Büyük Mil
let Meclisine, Bankalar önünden Yeni
şehir'e, oradan Çankaya'ya giden yolla
rın kenarlarındaki ağaçlarla, Gazi Or
IT'an Çiftliğinin &'eniı ormanları ve Çift
likten istasyona yakl&f8D yol boylanna 
dikilmis ceşitli ağaçlar caddeleri süsle
mektedir. 

Cankaya'nm güzel, köıkleri bunlan 
süıliyen çeşitli ağaçlar, parklar, bahçe
ler, Y enişehir'de her evin güzel bahçele
ri, JtÜlleri, çiçekleri, Keçiöl'ftl' de imreni
lecek yeni yapılnuş bahçeler, Belediye
nin şehrin muhtelif yerlerinde yapmıf · 
olduğu ağaçlıklar, çiçeklikler, çamlıklar. 
çimenJikJer her insanı sevindirecek birer 
canlı eaerdir. 

Şehrin senelerdenberi yapılmıt olan 
ııüzel, büyük binaları. ~ideleri yeni ya-

15 Temmuz 1933 tarihinde icra edi
len Donanma Cemiyeti İlmımiycli tah 
vilatının 52 inci kcşidcsinde İkrami
ye ve Amorti isabet eden tahvil.itm 
tertip ve sıra nümerolarmı gösterir 
cetveldir. 

Tertip ruımuoları 
540, 183, 4257, 8354, 6021, 7246, 4438 
162, 2320, 6786, 1277, 2802, 9227, 1736, 
6995, 6212, 5496, 1378, 5302, 2461, 
9284, 1801. . 
İkramiye İsabet eden numerolar 

fö ramiye Tcrti,p Sua 
T . L. No : No : 

3000 2320 58 
100 540 94 

50 4438 16 
10 162 49 
10 4438 f6 
10 162 4 
10 162 57 
10 6786 60 
5 6786 74 
s 4257 96 
s 183 95 
5 2320 21 
5 1277 76 
5 2802 95 
5 8354 3 
5 183 30 
5 2802 81 
5 2802 20 

Baladaki tertiplerin hizalarında gös
terilen sıra numcrolarından mütebaki, 
aynı tertiplerin diğer sıra numeroları
na ve 6021, 7246, 9227, 1736 6995, 6212, 

5496, 1378, 5302, 2461, 9284, 1801, 
on iki tertibe khtıilen amorti i6ahct 
etmittir. 
İkramiye ve amorti bedeli 22 T.em

muz 1933 tarihinden itibaren tediye e
dile<:ekttr. (Amorti bedeli beher tah
vil için bir TL. on kuruştur. 

KiRALIK DALYAN 

pdmakta hulunan de .. let daireleri, huıu
si müeııeaeler, evler, lıtaıyon civarında 
aergi binaıı ve yeni yapılmağıı baılana
cak olan Tayyare Merkez evi ve stadyom 
şehrin hakilô benliğini v~ dekorunu tet- ı 
kil eylemektedir. Şehrin on bir kilomet
re uzağında üç yıldanberi yapılmakta 
olan büyük Çıbık barajı, yalnız Ankara 
ıehrinin deiil, Türk milletinin medeni
yet dünyasındaki büyük eserlerinden 
biridir. 

Ankara'nm hemen kenarında dört 
yıldanberi yapılan ve şimdi iki sınıf ta
lebesi bulunan Ziraat Enıtitüleri dünya 
müesaeaelerile ölçülecek ve cidden övü
nülecek bir eser olmaktadır. 

Dört aenedenberi çalı§an Gazi Mual
lim Mektebi; icindeki yeni açılan liıeai, 
Beden terbyeai mektebi, uıta inşaat mek
tebi ile yüksek bir ilim ocağıdır. 

Eski Ankara ile Y enitehiri biribirin
clen ayıran yolun tam üzerinde lsmetpa
ta Kız Enıtitüıü, onun Üat tarafında o
vaya bakan Halkevi, müze ve hele bu se
ne Cümburiyetin onuncu yıld6nümün
de küsat resmi yapılacak olan nümune 
haatahaneıi, dünyada benuy~ni az olan 
modem eserlerden hirisidir. 

Y eniıehirin arkasında sessiz, fakat va
kur varlığiyle mevcudiyet gösteren Sıh
hat Enstitüleri göğüslerimizi sevinçle 
kabartacak yüksek eserlerdir. 

Y eniıelıir'in tam arkasında ve batı. 
tarahnda. Milli Müdafaa ve Büyük Er
kaniharbiye binalan Paris'ln, Vaşington' 
un, Berlin ve Londra'mn ea güzel ve 
büyük eserleri kadar eksiksiz yapılmış
tır. Şehire kuıbaluşı bakan ve İnsuı ya
kın aylarda ikmal edilecek olan Harbiye 
mektebi, vilayetler evi ve yapılmakta 

bulunan Emniyet abidesi dünya bina ve 
abidelerinin en e üzellerindenclir. 

Her gün geçtikçe büyüyen, süalenen, 
bezenen ve güzelleşen Ankara'ya dün
yada İmrenen ne kadar yabancı tanırım. 
Bugün, geçmi§ devirlerin binbir acı ve 
ağır yükünü seve seve sırtında ve batın
da taJunakta olan Gazi nesli o taşıyııın 
tatlı meyvalannı iki elin parmaklan ile 
sayılabilen geçen yıllar içinde devtirme
ğe baılamış olmakta sonsuz sevinç duy-

Yenişehir yoluna girerken sağ tarafa 

ağaçtan bir paııın.aklık yaptı. Bu par 

m&klığm bir qi de büyük Evkaf a

partunanının kartısmdaki belediye 

bahçesinde var. Buradaki parmaklık 

yerindedir, yakışmıştır denebilir. Fa
kat Yenişehirde bu parmaklık etra

fın sadeliği, mevkiin kibarlığı içinde 

fena· halde sırıtmaktadır. Bu kabil 

parmaklıklar daha ziyade hücra or

man kö9elerinde yakışır. Şehrin en 

medeni bir köşesin.de ise şüphe yok 

ki göze batar. Belediyenin bir tecrii

be olmak üzere yaptırdığı bu parmak 

lığın buradan yakında kaldmlacağı

m tahmin ebnekteyiz. 

Şehir sulanıyor 

Belediye tekrar faaliyete 
geçti .• 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Anka 

ra belediyeı.inin ıehirde çiçek merak 

lılanna yardım etmek ve ıehri çiçek 

Jendirmek için uğrapn bir müeıaellİ 

vardır. Burada filhakika çok cüze! 

çiçekler yetittirilir ve satılır. Evvel
ce belediye burada yetiten çi~ lderi 

~bir lokantasının yanında kiraladığı 

güzel bir dükkanda satardı. Varida

tının azalması hasebile belediye bu 

dükkanı kapadı. 

Gene vari dat meseleleri ola rak ha 

maktadır. Ne mutlu Gazi Mustafa Ke
mal nealinin buO"ünkü evlatlanna! 

- TAHSiN 

Istanbul Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürı~-ğ .. nden: 

Samatyada esekapası sokağında 10 n~arada Muaye
nehane açmış olan Dr. Ohanes Görek efendüıin ' bir üfü
rükcü ile iş birliği ederek meslek ve ilim haysiyetine müga 
yir hareket etmesinin tahakkukundan dolayı 1219 No. lı ka
nunun mücibince Uçüncü mıntaka etibba odası haysiyet di
vanı tarafından üç ay müddet le san'at icra eylemesinden me 
n 'ine karar verilmiş ve bu kar.~r ayni kanunun 21 inci mad
desine göre Ankara' da Etibba odaları Ali haysiyet divanın 
ca tetkik edilerek Dr. Görek efendinin bu hareketile yalnız 
meslek ve ilim haysiyetine münafi bir suç işlemeyip ayni za
nıanda devlet kanunlarının tatbikini güçleştirmesi ve bir üfü 
rükcünün Umumi Sıhhata yapl ığı zararlara yardım eylenıesi 
nazarı dikkate alınmış ve cezanın arttırılmasına ve altı ay 
müddetle sanat icrasından men'ine müttefikan karar verilmiş 
olduğu ilan olunur. (3472) 
- Sıhhat ve İçtımaf M._u_a_v-en_e_t_V_e_k_a_le_t_i _ 

Hudut ve Salıi •• er Sıhhat Umum 
Müdlrlü~üudea: 

Kara Deniz Ereğlisinde vaptırdacak olan Sahil Sıhhiye 
Merkezi binası 29 Temmuz 933 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1-

halesi 2J Ağustos 933 tarihinde Ereğlide Sahil Sıhhiye Merke 
zinde müteşekkil komisyon ta rafından yapılacaktır. Şartna 
me ve keşifnamesini görmek isteyenler Ankara Umum Mü 
dürlük Ayniyat Muhasibi Mes 'ullüğüne, İstanbulda Galatııda 
lıtanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Baştabipliğine ve E
reğJide Sahil Sıhhiye Merkezi tabipliğine müracaatları. 

~---,.~~~~~~~~<~34_6_4)_~~~~~~~-

' ıhhat ve içtimai lt1"' avenet 
Vekile·- iuden: 

Mahkeme kararile mümessili bulun
duğum merhum Beykozlu Süleyman 
Mehmet Beyin mirasçıları §irketine ait 
Kilyostaki d&lyan bilcümle levazımı 

saydiye ve kayıkhane ve binalarile iki 
eene müddetle taraf undan kiraya verile 
ceğinden tali,p olanların cumadan maa
da bergün öğleden evvel saat 10 dan 
cın üçe ve öğleden sonra dahi on altı
dan on sekize kadar Galata'da Mehmet 
Ali Paşa Hanında 58 nuıncrolu yazıba 
neme müracaat buyumıaları ilan olu
nur. 

Ankara Niimune hastahanesi yeni pavyonu için bir kısmı 
yerli diğer kısmı ecnebi malt olup takaslı olmak üzere ce
m'an 125 kalem eczane ve hastahane şubelerine ait muhtelif 
alat, edevat ve malzeme kapah zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 10-8-933 perşembe günü saat on beşte 
Ankarada Vekalet binasında mahsus komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Şartname ve liJtelerini görmek ve almak iste· 
yenlerin şartnameler beş lira mukabili verilir ve Üzerlerine 
ayrıca yirmi kuruşluk pul ilsa k olunur. Ankarada İçtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğü ve İstanbul' da Sdıhat ve İçti 
mai ~uav~net Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin şart-

ı namesı veçhile ~azırl~°?'11ş teminat akç~si ve diğer vesaik ve 
şartname ve listelennı muayyen vaktınden evvel komisyona 
tevdi etmeleri ve kendilerininde hazır bulunmaları .. (3458) 

Mümcsail avukat Hüseyin Avni 
(5671) 

TORKlYE lŞ BANKA
SINDAN: 

MiJ.U Bayram münasebetiyle 23 Tem 
•muz 933 pazar günü İstanbul ve Bey
<>ğlu t~belerimizl~ Kadıköy ajansımız 
"•·:>ah bukınacalrtır. 

Kadık6y Cumhuriyet Halk Fırkaaı tarafından 
Me•ılmiu en kibar K 1 R 8 A L O S U 

GÜZEL ORMAN ÇIFTLIGININ 
mulıteıem tarihi nlonlarında ve bahçe.inde 20 temmuz per,embe 
glinü saat 15 den itibaren ııece ıabalıa kadar devam edecektir. 

Kadıklly iıkelemııden otoboaler nllaba ka-dar muntazaman 

i.sliyecektlr. (5627) 
4597 
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idaresi ber tarafa saat koymağa 
devam ediyor. Bu meyanda Yeni

tebirde bahçeli evlerde saat kon

du. Evvelce tebrin güzelleşmesini 
tetvik için bu bahçeli evlerden de 

ayda maktuan yalnız iki lira alın
makta di. Şimdi saat konunca fÖY 
le ufak bahçeli evlerin aylık su sar . 
fiyatı yekunu on bet liradan ap

ğı düşmemekte ve bazı bahçe sa

hipleri bizzarure bahçe merakın
dan vazgeçmektedirler. Su idare

sinin yalnız itletme masrafını naza 

rı itibara almasına rağmen sudan j 
bugün aldığı para bunu bile temin 

etmemekte, buna mukabil saat j 
konduğu için bahçelerin adedi gün , 

den güne azalmaktadır. Belediye- ı: 
nin arzusuna rağmen hadis olan 

bu vaziyet onu bu meselede de 1 

müşkül vaziyete sokmaktadır. Be
lediyenin vardat itleri düzelince

ye kadar, bu ve bu kabil haller 

tehir balkının katlanması bir mec

buriyet haline girmiştir. Çalıtkan 
belediyemiz kendisini düfündü
ren bu üzüntülerden bakalım ne 
zaman kurtulacak?. 

• 

•• 
kabahut sende! ••• niçin 

•• 
zı iç caddelerde tenvirat aaat]erini 

tahdit etti .. 

Geçenlerde tehri •ulamak i§ini de 

gene bütçe darlığı hasebile kaldırdı

ğını yazdığımız belediye, bu darlık yü 

zünden bu kabil hizmetleri yııpama

ml\ktan tabii müteeMirdi. Nih a yet sı

caklann artması üzerine ıehir aulan· 

maya başladı . . 

.B ütü n b u h ast a l ı k 1 arı n sebebi 
gıdanın taze olmamasıdır. 

Yemek dolaplarında, mutfak raflarında ve ya kilerde muha
faza edilen süt ve her nevi yiyecek, hararet karşısında gı
dai kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil ederler, çünkl sıcaklık mikropların 
inkişafını ve rutubet ise küflenme hadisesini intaç etmektedir. 
Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku 
ve küf bidayeten belli olmadığı cihetle istlhl6k neticesi bir 
takım hastalıklar baş gösterir ve çocuk bilmeden bu tehli
keli mikropları yutar. 

1 

alm~dın? .•• 
5686 

Frigidaire souk hava dolabı, ıçirre konulan her türlü mevad- Frlgldalre markasını taşıma
dı sabit ve kuru bir hararet derecesinde muhafaza eder ve ıan iter soğuk hava dolabı 1ıa
bu suretle mevaddı gıdaiyenin görünür görün mu tegayyüra- lcllcl fi R f G i o AI R ı drilldlt 
tına mani olur, hatta mutfaktaki fırının neşrettiği şıcaklık ve 
buğuların tevlit eyledll}i rutubete rağmen mekQl6lınızı bu 
dolaplarda sıhhi bir şekilde günlerce saklamak kabildir. Bun-

' 

dan mada dondurmalarınızı Frlgldalre'de ihzar edebilirsiniz. 
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