
Her sene olduğu gibi bu se
ne de Modada büyük deniz 
Yarışları yapılacaktır, prog
ranı hazırlanmıştır. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Balkan Bulgar sefiri bir 
Locarnosu için zemin 've za
manın 

dığını 
henüz müsait olma
söyliyor. 
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idare •• Matbaa .14310 

etkes kendisi için 1 
'1iıı.u. 1 ltr r •raaında eıki teaanüt kal 

, · lier ınillet kendisi için ça-
ariciye Vekili He eti Vekilede izahat Verdi 

. • ••ık ç,ı._ •aının kendi çıkardığı §ey-
• jt'b•ına ve aa tmaıına razı ol-

rii Ya " il, batkaamm teker aa-
y Pıııaaına razı değil, Kanada 

iıt.~de fazla buğday çıkanlma
kta.p Yor, Fransa yalnız Franaa .. 

oy çıl~~ olınalıdır diyor, hatta 
İot '. urkiyedeki -yeni sanayi ha

l:.!,· 'Y• gözle görmiyor. 

l•deıı t'-d'k· 'b' d • ' ld' E k' ~ -... ı ı gı ı egı ı~ ı ı-

• ol "'•1»lekette o memleketin 
•~••ak çıkardığı §eyler çıkarı

d't•" ley çıkarılmazdı. Bu batka 
il r llıe1»leketlerden ithal edi-

• de,,;~"n adına beynelmilel iktı-
• ' 1• lktııatta, milletlerin bi-

..._ hrd- . b ' . . 
~ dia . &4&J. etmeıı, ınnm yapma-
~le~in yapması uaül ve niza-

. llıılel iktısat adile yadolu-

~ "•iıl 
'.' bir "~ nizam sermayedarlığın 
lı. .:•ticesi teli.kki edilebilir. Fil 

)td,
0 
..,,.Yedarlıkta bat esaı ıer

)td,11 •zaıni nema almaktır. Ser
''Yi ~zami nema almak için de 
~ 0 Yle ıahalara akıtmak icap e
t.!~ '<lhalarda masraf aıııari ol
ııı,.raftan ll)akaat ham madde, 

~ti ıraAarile umumi masrafın 
~',Bütün bu hesapların as

. &iledir ki, aabtla maliyet 
• ..,_ r1~k yani nema azami olur, 
"" ı.;.:or 1tlln yüzü ıüler. 
fltüJ~~ vaziyet gözönüne getirilirse, 
o.ı.,. •n her ıeyi yapmau devrinde, 
~i ••ıı:ari olmaıma imkan ol-
1).,, \~atılabilir. Elbette yeni 
~Ilı ,,. iıtihaalin maarafı ile u-

"'-ır •ndır devam eden bir iıtilua
)iil.~~ bir değildir. Birinci ne ka
• ıı,. . ''" ikinci de o kadar ata
)•ııııı ıtibarla, her milletin her 
l"1 •aı, JÜkaek maliyet fiatine 
lô~araı. aagari sermaye nema-

• )'or ve böylece nemanm 
• 'b~ermayedarlık nizamına en 

s._ ır darbe oluyor. 

ıı~nda açılan herkes kendi 
d, • . doğrudan doğruya serma-

1S nı~aınmı tehdit etmektedir. 
~O.il llıudafil.,.i bu yeni çığın dtl

f i 1 ıı:ençken, daha henüz yer
' 1. "e kök salmamı!ken berta· 

. l_;;ı,~te çah,ıyorlar. Bu maksatla 
•I ik o.r tertip ediyorlar ve beynel
~lıı lı'<ldm faydalarından bahse

i~•: ~a~ılar yazryorlar, parlak 
.~ •oyhyorlar. 
~ ıı..;"illetlerin tahtııuurlannda 

1ııı;j"•ttır: Umumi harbin izi. 
1, i lı... el iktısat adı Yerilen ve U
:'> Ue ;be kadar en ııenit bir iıt;k
• lı;ı/kenımül eden iktıaadm bü-

ijı... ı., 1 "Ye nihayet Umumi harpte 
;ıı., llıaaı henüz unutulmamııtır. 
•11, ı." lıu iktısat tanım ihya. et· 
' ır ıı:u- · 'kb ld · 

1, n ııtı a e gene nynı 

il "'~tekrar etmek demek olaca
~ hktedirler. Onun içındir ki 
~ bit erkeı için) vecizeıi içinde 
ı, ~ ( ıj"elc olan eıki ikt11at felıefeai 
ı '.'•de erkeı kendiai ıçınJ vecizr
~ ~' lılt olıınan yeni bir iktıaat fel· 
·ı 'iç ~~0•: Bu ne bir tesadüf, ne de 

olıi,lıt -;:ı•t veya mürebbinin icba
.._ ~Qt• ır §ey değildir. Bu doğru
·~' t ":ta milletlerin cemiyet !uur

'ıi~;:ıeı.ı.iil eden bir insiyP.1.ın 
... ~ . · 
~ 'Ç•ndir ki, yeni iıtik~mcti dur 
•i~ ~ ı.:;Ya Yeni iıtikametin hızını 

lı\i)l n.ı~ ile yapılılD müdahale& t.•ir; •t .. kitleleri üzerinde henüz 
""l • Jı, ll:Ol'\ilememekted;r. Umumi 
~~~)or~edenler bugiin ortaçağda 

ı..,;;•r. Buııün milletlerin ida-
!lı, lı; 'lı\ .ı"n hemen ortaçağda bulu-
• ı.; l.ııı, 'nd_edir. Fakat a11I bunlar
ı .dit, 11Dı.ı harbin zahmetini çek

t~ıı:•b;, ikbunlara, beynelmilel teıa-
,,. ..._ t~ti<l~~ta aerbesti gibi bir va
~ '">loı- .~ ile ilan edilen tiarlar 
~~~~ İir~!lemiyor. Milletler eıkiye 
~ lil~kYorlar. Acı hatırası he
~ lf.i' ~k~ kadar zaman geçmiyen 

't .. , tiı,"' ıı~lmek, yeni bir felilke
ılı, ~ 1 ıı:eliyor. 

ıı,.~ olunur ki, mıı1letlerin bu 
"'-""at •d dllJıa bir ıniicldet onlara 
~İıı' lıo.~ °"•ktir. Hatta o za
~ ~lıı-,~ refakat edecektir ki, har-

"ı;ltı ltı.._. arını latıyanlar dünyada 
lit, t İltı,~~ Belki o zaman beynel-

lll 'lıo.ı tekrar meydana çıkabi-
~ 'ıı ııı~;:"~a bugün rüteym halin
\;) 'alııı., 1 ılctıaat o zamana kadar 

ıı.ı~ı. 111~:""• dal budak peyda et
' ~lll 1

' lıtilo:bal hakkında keha-
11. .. "ııuI 

'S~ı.. ""'•z. Fakat acı ıeyler-
11lİııi ~ lJtnı.aı._ İnoaclarm ezeli tabi· 
'-ı..' "-ııJıa~lllnı harbin hi.tıra11 taze• 
~~ .ı_ •z". ettifi müddetçe, in
~1- ~k Yewu bir Umumi harbe ıö-

~) >,tı.~elmilel ilrbaada pek 
'~la Yacaklarmı kabul et

"z..ı. . gelmiyor. 

Q '~ N.:..--~~derria 
~t}itı ~tin ALI 

•. 11.,ı. hcaret " -=--11 • w • ~ı..; ·~ r mumessı ıgı 
v., ta, ıc'ltet .. . . ... . 
ft : ~,4 ~·t,.llıi rnumessıll1gıne tayın e-
"1~~. ~-'n•ddt lah~·ir heyeti erkaılından 
~tı-.~lallıak >,-ı. Bey dün yeni vazİ· 

ı...._ Uzere Bcrline hareket 
.. '!nedd· ,.., ... .ı.ı· 

~· ~ >nuavcn 1 ~ey Bed.inden de ga
•a ·:''". e.ı:lı ~hririyede bulun

~ • .,:!., .••ktır. Arkadatnnize 
"':lUy:ıf( k' :•<t dilcri~. 

• 
ismet Pş. Hz. nin Sofyayı 
ziyareti bir Balkan Locar-
no' su misakı ilealakadarmı 
Bulgar sefiri henüz vaziyetin tekem-

mül etmiş olmadığını söyliyor 

im doat milletin b~ııelıilleri : 
ve M. MUfanol 

Dünkü nushamızda Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü B. in eylôlde 
Sofya'ya giderek aktedilecek Bal
kan Lokarnosunun Romanya Ha
riciye nazırı M. Titüleıku tara-

ismet P,. Hz. 

fından teklif e
dildiğini yazmış
tık. T evfil< Rüt
tü B. Başvekil la
mel Pş. Hz. nin 
Sofya'yı ziyare
tinde kendine re
fakat edecelctir. 
Verilen habere gö 
re lamel Pt. bu ae 
yahatinde Balkan 
miaakı akli için 
M. Muşanofla gö
rüşecektir. Dün 
Bulgar aefiri M. 
Antonoff'u ziya
ret ederek lamet 
Pt. nın Sofyayı zİ· 
yaretinden mak
sat ne olduğunu 
ve M. Titüleacu la
~afından bir Bal
kan Lokamoau ak 

b için vaki olduğu haber verilen 
teklif hakkında fikirlerini sor
duk, sefir cenapları bize fU beya
natta bulundu: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türk gençliği tespit edilen 
hedeflere yükseltilecektir 

Maarif Vekilinin gençlik mümes
sillerine bir hitabı .. 

Gençler beden terbiyesi müme&11il
lerini kabul eden Maarif vekili Re-
1it Galip Bey bu hususi müme&11illere 
atideki beyanatta bulunmu§tur: 

"- Seciyeli olan lngiliz gençliği i
dealini kaybediyor diye İngiltere ba
ğırıyor. Almanyada ııeçlik milli ve 
ilmi kabiliyetini kaybediyor diye hü
kiimet muhiti çok müsait olan bu yer 
!erde dahi himaye çarelerine çalıtı
yor. 

Halbuki bütün bunlara mukabil bi 
>;in. memlekette gençliği tamamile fe 
rı>gati nefis sahibidir. Memleket me
sc]elerinde kendisine dü§en vazifeyi 
yapmakta asla e:ecikmez. 

Gençlik ilim sahasında timdiye ka
«ar pek büyük muvaffakıyetlere maz 
1 ar olamama11 sebebi bu hususta lü
zumu olan vesait ve muhitin kifayet
ıizliğinde aramak lazımdır. Şüphe
siz ki Türk gençliğinin hepıi de ilim 

aahaaıda çalıprıak iıter, fakat ne ça
re ki bir ıürü felaketten kurtarılmıJ 
bir memlekette ııençler her §eyden ev 
vel hayatını kazanmak mecburiyetin
de kaldıklarından velevki içlerinde 
ilme kartı candan bir iftiyak duyan
lar bile bu ideallerini fiil mevkiine ko 
yabilmek için müsait bir muhit bula
madılar. itte biz timdi o muhiti ha
zırlamak ve tamamlamakla mqııulüz 
ve çok geçmeden dünyaya ııöıterece
ğiz ki Türkün kabiliyeti diğer millet 
l<'rde yükıektir. 

Biz ilmi meaaimizde çok ııeçmeden 
dünaynın ileri gitmiı memleketlerini 
geçeceğiz Bunun için meıaimizin muh 
telif merhalelerinde elde edeceğimiz 
muvaffakıyetleri kafi ııörüp durama 
yacağız . Daima ve daima ileri kofup 
bütün milletleri geçmek için feraııati 
nefis ile geceli giindüzlü hep birden 
çalıtacağız.'' diyorlar. 

Katilin Harbiyedeki evi, katil, cinayetin ;yapıldıiı otel, Mehlika Hanım ... 

Katil Arif asılmaktan 
. korkuyo_r ! .. 

Mehlika H. başına gelecek feci akı
betten hiç şüp~eleıimemiştir 

Nasıl sevişiyorlardı, Suadiye'de bir eve baskın 
Mehlika Hanımı öldüren Arif, tevkifa

nede kendisini ıı:örmeğe giden a.rkadq
larına: 

- Acal,a asacaklar mı? 
Diye akibetini dütündüğünü gösteren 

.r: : ·a.11"':' -r-uakt3 İmi~! 

Gene söylendiğine ııöre katil pek pe
rişan bir haldedir ve bol bol siğara iç

1 

karıı-1 
mektedir. 

Aril'in anne•i 
Arif, Harbiye' de Sipahi Ocağı 

( Dcvanu 6 mcı sahifede} 

Heyeti vekile 
Dün toplandı 
Tevfik Rüştü B. A vru

padaki temasları 
etrafında izahat verdi 

Tevfik Rüftü Bey Ankara idaıyonun
da Şükrü Ka;ya ve Recep Beyler 

tarafından karıılanırken 

ANKARA, 2D (Telefonhı) - Bu 
aabahki ,...,,.,. Maarif ve Milli lllii
daftJa vekilleri 11•ltliler, Oileden aon
ra lptJ vekilı.ri he,,.ti l•met Paıa
nın reialiğindtı toplandı. lçtirnaa geç 
vakte ka.lar dnam etti. Bu içtimada 
Dr. Tevfik Rü,tii Beyin A11n1padalıi 
tema.lan hakkında Uuıhat verdiii ve 
biriluniı İflerin mü:zakere ve intOf o
luni-tıiu :zannolunuyor. Milli Miida -
faa Vekili Zekôi Bey akfOm tTenile 
/ştanbula hareket etmİftİr. 

Yanan tayyare 
fstanbuldan hareket eden 

tayyaı:e değildir 
Anado u A amın dün netret

tiğimiz · t telgrafında içinde altı 
ki., i bu1Wlll'n bir ltalyan deniz tay 
yaresinin Şira adası yakınında ya 
narak denize düştüğü haber ve
rilmekte idi. 

Bu tayyarenin geçen gün Büyük 
dereden Brindiziye hareket eden 
Aero ekspres tirketinin tayyaresi 
olduğu yazılmıt ise de bu haber 

• • 

doğru değildir. Kaybolan tayyare 
F aler - Rodos ve Brindizi seferini 
yapmakta ve tayyareyi tirket mÜ· 
fetti,lerinden pilot Perai Parvis İ· 
dare etmekte idi. Tayyare evvel
ki gün saat 15 le Faler'den Rodo
sa hareket etmit, bir daha hiç bir 
haber alınamamı,br. Tayyarenin 
telsizi de hi'.; bir haber vermemİf
tir. Tayyare kaza esnasında Pire' 
den tahminen 40 kilometre kadar 
uzakta bulunmakta idi. 

Kazanın vuku bulduğu yerler
de çok ada bulunduğundan kaza
zedelerin bir ada:ya iltica etmiş ol
maları muhtemeldir. Bu tayyareyi 
aramak İçin Büyükdereden bir 
tayyarenin hareket ettiğine dair 
verilen haber de doğru değildir; 
çünkü kaza mahalli tirketin la
tanbul merkezine ait değildir. Yal 
nız airket müdürü M. Simen ev
velki gün bu meselenin tahkiki i
çin Pireye gitmi,tir. 

Tayyarenin aranmasına Yunan 
torpido muhripleri ile diğer bazı 
tayyareler ittirak elmitlir. 

Rusyadaki maç 
Nasıl oldu 

MOSKOVA, 20 (A':'A.) - Taı A
jansı Moskova ve Türk muhtelit ta
kımları arasında yapılan maç hak
kında ıu tafsilatı vermektedir: Moı
kova muhtelit takımı ile Türk muhte
lit takımları araaında yapılan f>atlıol 
müsabakası batlamadan çok evvel Di
namo ıtadyomunda 70 bin seyirci top 
lanmıt bulunuyordu. Stadyom her ta
rafına gerilmit büyük bezler üzerin
de §U yazılar okunuyordu: Y ataım 
Türk ıporculuğu. Dost Türkiyenin 
sporcularına selam. Türk futboleula
nnın sahaya çıkmaları, l&tikl5.I mar
t• halkın alkıtlarile karıılanmııtır. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

\1- Londra mektupları 
Konferansın ne şekilde 
tatiline karar verilecek? 

1 

Maliye ve iktısat çephelerine ilk dar
beyi hangi devletler indirdiler? 

Fransa hiç bir şey yapamayan konferansın niçin 
toplatbnldığını söylüyor .. 

LONDRA (Konferans salonun
dan) - Mac Donald'ın temmuz 
nihayetine kadar devam etmesini 
bir haysiyet ve teref meseleai hali
ne koyduğu Londra cihan iktısat 
ve para lronferanaının nihayet ao
nu göründü. Konferans bir hafta 
daha içtimalanna devam edecek ve 
pel'§embe ııününe kadar bütün 'ko
miıyonlar ve tali komiıyonlar yap
bklan itleri tasfiye ederek reiıe 
bildirecekler. Bunun üzerine bir u
mumi heyet içtimaı toplanarak 
konferanam tatiline karar verilecek 
tir .. Tatil kararını Yerecek olan u
mumi heyet içtimaırun 27 temmuz· 
da toplanmaıma ıimdilik karar ve
ri1mit ııibidir. Binaenaleyh bu ka
rarda bir değitiklik olmazoa cihan 
ikbaat ve para konferanaınm ilk 
aafhaıı 27 temmuzda bitmit ola· 
cakbr. 

Konferans tatil kararı yermekle 
beraber, konferanı bürosu denilen 
16 devletten mütetekkil reiılik di
vanı devam edecektir. Binaenaleyh 

LONDRA: Ahmet ŞOKRf> 

M. Cahmberlain 

konferans dafılmıyor, mesaisine 

bir müddet için nihayet veriyor de 

mektir. Bu reialik divanı hükmen 

(Deuamı 6 ıncı sahifede) 

Türk dili tetkik merkezi 
İstanbulda çalışıyor 

Girişilen dört büyük işten şimdiye 
kadar ne neticeler elde edildi? 

• 
Türk clili Tetkik Cemiyeti umumi mer

kez heyeti, yarıDcıan itibaren tehrimizde 
içtimalaruıa baılayacakbr. ilk içtima 
yarın Dolmabahçe sarayında olacaktır. 
Cemiyet aza11ndan İbrahim Necmi B. 
Dil Tetkik Cemiyeti itleri hakkında bi
ze ıu izahatı verdi: 

- Dil tetkik cemiyeti dört büyük iıe 
ııiritmittir: Bunların birincisi söz derle
me itidir. Törlı.iyenin her tarafında halk 
aizmda söylenen timdiye kadar lugat
lere ve yazı diline ırinnemiı ne kadar 
söz varsa bunları derlemek üzere geniı 
bir tqkilat yapılmıttır. Köylere varın
caya kadar ber yerde ilk mektepler, as
kerlilı daireleri, ziraat ve sanayi itile uğ
ratan, hasılı halkla her ne ıuretle oluna 
olsun temasta bulunan müesseseler bi
rer derleme ocağı saydmııtır. Bu ocak
lar kazalarda kaymakamların, Vilayet
lerde Valilerin reislikleri altında birer 
derleme heyetine bağlıdır. Her derleme 
ocağının dağıttığı fi~ defterleri beraber 
verilen derleme kılavuzlarındaki tarifat 
claireıinde dolduruldukça kazalara ve 
Vilayetlere ııönderilir. Bu fişler bura
larda elenir, yani alfabe ıırasma konur 
Ye hiç bir farla olmıyan mükerrirleri a
tılır. 

Bu suretle swalanmıı ve elenınit olan 
fitler cemiyet merkezine gelir ve derle
me koluna verilir. 

101 bin fiş toplandı 
Haziran aonuna kadar e:elen fişlerin 

sa~ 107,000 i aıınıttır. Derleme ko
lu bunları bir daha eler ve hem alfabe sı
rasına hem de umumi lisan sözü, yahut 
ilmi 11tılah olduğuna ııöre sıralar. Böyle 
hazırlanan sözlerden bir kısmı, Türk di
li bülteninin ikinci saymada çıkacaktır. 

107,000 fiş toplandı 

• 

lbrahim Necmi Bey 
Derleme fişleri bir taraftan böyle sıra
lanırken diğer taraftan da ankete konul
muı olan arapça ve farça sözlere karşı
lık olabilecek ııibi görünenleri ayrıca 
osmanbcadan türkçeye fi§ halinde anket 
komisyonuna verilir. 

Karşrlıklar klavuzu 
ikinci ~. kartılıklar kılavuzu işidir. 

105 liıtede aıağı yukarı 1500 kadar a
rapça ve farsça dilimizde çok kullanılır 
kelime ve tabir ankete konmuştu. Dik
kat edilecek bir §eydir ki bu kelimelerin 
bir tanesine bile cevao verilmekte aciz 
göıteri]memiı, doğru; yanhf, uyar uy
maz mutlaka bir karşılık bulunmuştur. 

Kılavuz komisyonu hu kelimelerden 
her birine ııelen kar:ıılıkları sıralamakta 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Karakö.,Je bir me'"°t fabrikası infilak ve İflial etti. (Yazl5ı ıc sahifede) 
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HAR. C. HABERLER 

1 

Tarihi tefrika: 63 

y....,., l.N. Har hakkı (l\1illiJ•l) laclir. 

Arap İzzet Paşa sahnede 
2 

Resmiyete dökülünce, iş suya dü.ptü! - izzet P~a 
vağmur gibi yağan carnallar! - izzet Pa~a, menkup! 

aleyhinde 

Rusyadan gelecek muhacirler için, 
Meclisivükelanın bile haberi olmadan 
izzet Hülü P&f&l1ı doğrudan doğruya 
ıaraydan çıkarttığı irade, Şıirayidev
letin mütecellidane kararile infazı 
gayrimümkün bir hale celmifti. 

Babılli Petersburg'taki aefirimize 
talimatılizime vererek ve burada Rua 
Sefaretine de icabı hali bildirerek aa
L füzikir muhaceret meaeleai iki dev
let arasında sahaireımiyete konuhnut 
ve nihayetiemirde uyutulam1yarak su 
ya d\4mü~tü. 
·çünkü, benim vaktae telif ile tabı ve 

rıe1'.'rcltiğim "Tibiiyet kanunu,, terhin 
de kaydettiginı veçhile Ruı Hükıimeti 
!..:•nunue~asisinde münderiç bir mad
d.?İinaluuaaya göre tabiiyetinde b ı'o
t'an her kim olurM olsun vazife!aıke
r~yesini tamamen ifa ve ikmal cbı1e
d:k;e ve Çarın iradeai alınmadıkça 
t~!>dilitibiiyet caiz değildi. 

!'Iit~lc!m Ru3 ti.biiyetinde buluruın 
mü~lüma.nlard.an hac farizeıini ifa et
mek, yahut iicarette bulunmak üzere 
M~v kkaten Türkiyeye gelenler ve)·a 
kaçak suretile girenler, sonradan Rus 
yaya dönmeyip burada kalmak, yer
le,mek istedikleri halde bu gibilerin 
tabiiyetiasliyeleri mahfuz addedile
re!< iadeleri iıteniyor veya kemakin 
Rua tebaası olarak tamnrp o suıetle 
h"naye ve müdahale olunuyordu. Bu 
yüzden çok çetin, içinden çıkılmaz me 
sc!eler, halli müşkül h&diseler çık
maktaydı. 

Şamlr izzet Paşanın önünü ardı
nı duşunnıeden, sanki çok ehemmiyet
:;ız bir i~mrt gibi devletin zaten ba
~ı-:ıdan aşmu~ taşmıt olan mühim dert 
!.eri, kaygulan, meşgaleleri arasında 
n1uhaceret meselesini çıkarması tavsi
fe tarife sıgmaz dfuıünceıizlilderden
di. 

Rusyadan, binlerce muhaciri Türk 
topraklarına çağırmak, tetkik ve te
emmül etmeden olup bitiverecek işler 
den değildi. 
Padi~ha aleli.cele arzederek ira

d esini alnıası, meselenin en çok şaya
nıdikkat ciheti idi. Arap izzet Pqa
nın işi aceleye getirerek bir emrivaki 
y pma:u veyahut yapmak istemesi se
b p•i z olamazdı. izzet Hülü Patanın 
bundan azinı ınenfeatler umduğu ve 
h~tti. temin bile ettiği iddia olunur 
m;..ı olunamaz mı? Ortada gün gibi 8.
-t?kir olan bir hakikat varsa, o da va
ziyetin çok şüpheyi calip olduğu idi. 

Rusyadan g~lmek istiyen muhacir
ı~'f't":: 

- Buyurun. gelin 1 
Demekle, onlara idareimabsuaarun 

va ourlarını hazırlamakla i-t bitmiyor
du: Bu muhP.ceret yüzünden devlet ve 
memleket için çok fenalıklar, zararlar 
d<>~abilirdi. 

Devletin, dahili uayi•i çok m~kül, 
tehlikeli bir vaziyette idi. Yer yer çı
lcan İttyanlar, iğtişasl!lr, fesatlar, Ba
h•aliyi ~a,ırtmaktaydı. Hükıimet han
gi tarafa kuvvet sevkedec.eğİni, hangi 
· rafa yetişip bu isyanları, iğtifaşlan 
fe3atları bast;racağını bilem.iyoı·du. 

Babı.ilinın harici .siyaseti de pek em 
niyetli, farah değildi. Bağdat demir
yolu Dobrica hududu için ve Erzurum 
Bitliı Van taraflarında ayaklanan 
kürt, Ermeni p.ô\tırtıları babanelerile 
her gün bir başağrısı çıkaran komtu 
devletle, O•manh Hükümetinin ara.al 
gergindi. 

Dahilde fe•at kazanlan kaynatıl
mak istenildiği ve komtu devletle a
ramızın gergin olduğu gayet nazik, 
müşkül sıralarda ortaya böyle ate,li 
bir fitil sokulma11 hiç te hüsnüniyete 
hamlolunamıyacak ve padifahı Arap 
izzet Paşadan kuşkulandıracak bir ha 
diaeydi. 

izzet Hülü Paşanm güttüğü makaat 
acaba ne idi, ne olabilirdi? Şamlı iz
zet Pata. bunu, ecnebi bir hükumet 
heaabma mı yapıyordu? Şahsi iıtifa
deai, menfaati ne idi? Bütün virit, 
ıayrivarit endife ve tehlikeleri, zayıf 
•e uzak korkulu ihtimalleri bertaraf 
ederek bunu Şamlı İzzet Paf&Jlın, hüı
nüniyetine atfetaek, aaray, Babıali ve 
dicer devlet mahafilinde eaen havayı 
bulandırmaması kabil, mümkün değil 
idi 

Belki izzet Pata, bu hareketinde, 
kendince devlete, millete, memleke
te hayırlı bir İf gördüğüne kani idi; 
belki de muhtelif gizli niyet ve dü. 
.t_Ürıceleri vardı. Tarihin bu nolı:ta&ı 

mı-~hıll kaldı •e ebediyen de meçhiıl 
kalacaktır. 

Yalnız lzzet Patanın taraftarları, 
mensupları, meclıiplan olduiu gibi 
Mll'ayda ve hariçte, binleri apn rakip
leri, hasetçileri, aleybtarlan vardı. 

Her gün, her sa.niye binbir esasarz 
vehim içinde titriyen paditaln ku,ku. 
landırmak, vehmini körüklemek için 
kırk yıl aranıp ta bulunmaz bir fırsat-
t. 

Hoş, padişaha. Şamlı izzet Paşayı 
yermek için, muhakkak onun rakibi, 
hıuetçiıi, aleyhtan da olmak lizımgel 
mezdi. Çünkü 

Ahibba ıiııeiyağmada mebhut eyler 
et dayı., 

Hütl.a göstermesün Ô,3Ôrrizmihlcil bir 
yerde/ 

Ve artık akla geldik gelmedik tür
fü türlü happeli, kuppeli curnallarla 
bire bin katarak, yanına yan, kuyruğu 
na çan takarak padifaba arzedilme
dik tezvir, yalan, dolan kalmamııtı. 
Bunların arasrnda hakikat ve ihtimal 
hakikate yalım olanları da vardı, la
kin asıl meıele, İfİn yalan veya ha
kikat olmaamda değil, paditahın veh
minin kurcalanmas1nda idi. 

Doıt düş,man, yarüağyar, nihayet 
buna muvaffak olmuşlardı. Hünkir, 
izzet Pataya darıldı. Batkalarmı hu
~usi istintaklarla ı:ünlerce, haftalar
ca, aylarca tazip edecek, divanıharp· 
lere sürükliyecek, hapislerde çürüte
cek. hatti menfalarda süründürecek 
olan bu cürüm, Şamlı izzet Paşanın 
!alına bile hata getirmedi. Paditah, 
ikinci kitibini on beı yirmi gün kadar 
huzuruna çağırmadı; o .kadar! 

(Arkası uar) 

Yann: 

Silah meselesi 
Hendersonun seyahati ve 

gazetelerin yazdıkları 
PRAGUE, 20 A.A. - :iYi. Henderson, 

sosyal demokrııt «P!"avo lidu» gazete· 
sinin bir muhabirini kabul etti. Gazete
ciye verdiği beyanatta Hendcrson Al
manlar ile yapbğı A"Örüşmelerde, yeni 
müzakereler icin es.aslar koymağa mu· 
vaffak oldu~nu zannetmektedir. M. 
Henderson ;,vlıilde muhtelif hükumet 
merkezlerini bir daha gezeceğini, ıonra 
silahları bırakma konferan!lı heyet umu
miyesini ioplıyarak müzakerelerinin ne· 
ticelerini bildirmek niyetinde olduğun 
ve o zaman, konferan..,ın heı·keı tarafın
dan kahul edilebilecek bir muahede pro
jesini tetkike başlıyabilece;\ini zanneti
ğini ilive etmiştir. 

Fransız - Alman anlaşması 
BERLİN. ?O A.A. - M. Hcnd~rsonun 

siliihlan bırakma isi için Fransa ile Al
manya arasında doğnıdan doğruya gö .. 
rüımeler yapılması tavıiye•i hakkında, 
yarı resmi correspondanCe diplomatique 
et Politique, •unlan yazıyor: 

'Avrupa i~in F""an~ız Alman anla~ma~ 
sı henüz bir ümittir. Almanya'nın Mus
solini'nin pli.nını busu3'İ bir memnunivet 
le karşılaması, bu planın bu kadar nazik 
bir meaeleyi hıdledebilecek lıada• rı:cni, 
olmaımdandır. Bunun!~ beraber, F :nn
sa'nın CmeVTe'deki vaziyeti gözönüne 
alınırıa, -;iJiblan bırlfk.TI'\ meıeJesjne bjr 
anlafma ile halli kal,iJ olan hir Fran1tz -
Alman noktai nazar ihtilifı ..,eklini v~r
mek istem.ek tehliltel1 bir hayal olur." 

Mü•küller 
LONDRA, 20 A.A. - Hariciye neza

ı·eti müsteşan M. Eden. dün oat"limen
tonun Milletler Cemiyeti komitesi toplan 
tıımda ... ili.hl~""l "~kına ko~fen't1sına 
bir f'"ÖZ nezdirdi ve konferan .. t'\ kar'>ıla· 
!ilan mü,killeri acık "'.'Öste.rdi. · 

Alman silahları ve lngili.z 
gazeteleri. 

BERLIN, ?O A.A. - Volff A;an11 l>il 
diriyor: Deuhclıe All.,,emeine Zeitunl!' 
gazetesi Almanya'da ~üya ~itih kuvvet~ 
!erinin arttırıldığı ve a•kerlik talimlCTİ 
yaptırıldığı yolunda Daily T eleD'ra:.ıh ıı;a
zeteıi.nde çıkan yazılar dolayııile yürüt
tüğü mütaJealar ırrasında <1ivor ki· 

«M. Henderson'un Be,·lin ve Munih'
de ~örüş meler yaptığı su sırada bı1 l n
giliz !'aze:teıi muhabirinjn ~zde bir t~
krm ifsaatta bulunma•• adet halini almıı; 
bir u•ulc riayetten b~k~ birtcy değildir. 

Silihla\"t aultma me:.-;e]e~i müs~et bir 
görüş ve düşünüş yoluna ştİrer P,"İbi ol· 
duğu bir '\ırada l,u kıııı1'il manevralann 
yeniden ha~laması sulh muahedelerinde 
yazılı teahhütlere riayete etmek istemi. 
yen devletlere behane ve mazeret hazır· 
lam.ak m;.k'\adını '!"Özetn1ektedir." 

Dançigde bir tevkif 
1 

DANÇIG, 20. A. A . .,u: Pat a-
jansından: Dançiğ soayalist fır
kası reisi mebus Brill, tevkif edil
mi•tir. 

Brill profesyonel sJndikaların 
emlak senetlerini husuıi bir .-Jııs 
üzerine devretmeğe te~bbüs et
mi•ti. 

Litvanyah tayyareciler 
KOENİGSBERG, 20. A. A. -

Volff ajansından : Atlas deni

zini açtıktan sonra Soldin civarın 

da dü~erek ölen iki Litvanyalaı 

tayyarecinin cesetlerini Litvanya 
hükumet merkezine götüren tayya Arap İzzet Paşa sahnede 

-3-
1 Böyle menkübiyete can kurba n! - izzet Paşa, kuvvetinden e-
l:in! - Onsuz, işler yürümüyor! 

, re Koenigsbergde durmuş, bir as
keri müfreze, milli sosyalist milis 
ve polis kıtaları tarafından selam
lanmı~tır. 

syadaki maç nasıl oldu 
\ n §1 1 inci sahife<k) 

fU'!'"k oyı!ncular, hükümet erk&nının 
bulunmakta olduklan tribüne dönerek 
Ü<r cl fa şol~mtamıtlard.r. Moskova o
yu (..ulan ela sahaya çıktıktan ve mu
tat .sc~iı.r.1 merasimini yaptıktan sonra 
bütün Moskova halkının alika ve bü
)'lik bir heyecan ile takip ettiği maç 
b ,ıamıştır. Daha ilk dakikalarda 
Türh sporcularının fe.,,'kalade teknik
leri göze çarpıyordu. Bununla bera
b;>r dalu •İddetli ve daha seri oyun 
o· myan Moıkova futbolcuları da ra
kıpleri derecesinde kuvvetli idiler. 
Türk kalecisi Avninin harikulade 
oyunu nazarı dikkati celbediyor, Ve
hap ta takımının oyununu ıükıinetle 
ve kusursuz olarak idare ediyordu. 
Türk oyuncularının kahramana.ne mü 
dafaalarma ragmen birinci haftaym, 
Moakova takımının mu•affakıyetile 
ve ikiye kartı üç aayı ile eticelendi. 
ikinci haftayırun batlanırıcmda Türk 
kalecisi Avni, topu ayaiile tuttu ve 
bu aırada kazara bir telone yedi. F •· 
kat pek çabuk kendine celdi ve hal
IL)n alkqları arasında vazifesine de .. 
•am etti. ikinci baftaym Türklerin 
ıiddetli bir hücumu ile bafJadı, fakat 
Moıkova takımının müdafa hattı 
Türkleri durdurdu ve artık Türkler 
Moıkovalılann hücumlanna karşı ko
yamaz oldular. Kaleci Avni, canla 
başla çalışıyor, en kurtarrlmıyacak 
golleri kurtararak alklflar topluyor
du .Bütün bunlara rağmen Moskova 
futbolcüleri galip geldiler ve maç iki
)'e karşı yedi sayı ile ve Moskova ta
kımının zaferile neticelendi, iki takım 
tek bir kol teşkil ederek ve halkı •e
li.mlıyarak sahayı terkettiler. 

ı;•bjrlıibiyet olmayıp ileride diğer S<>v
ye! takonlan ile yapılacak ma~lar 
icin bir nevi atrenman olduğunu kay
detmektedirler. 

M O S K O V A 20 (Hususi) -
Sovyet takımı reisi Roubstov, Mos

kovalı güretÇilerin güreşi Türklerden 
öğrerımeleri lazım olduğunu beyan et 
nıi§tir. 

Karahan galipleri tebrik etmittir .. 

Halim Bey ne diyor? 

MOSKOVA, 20 (A.A.) - Türk 
hakemi Kemal Halim Bey Taa Ajan
sının bir muhabirine şöyle demittir: 

Muhtelif memleketlerin profeayo
neJ olmıyan takımları arasında oa
kova taknnı fevkalade bir tekniğe aa
biptir, kesilmiyorlar. Mukavernetlf'rİ 
fevkalide ve topu idarede büyük bir 
maharet gösteriyorlar. 

Kemal Halim Bey, Türk oyuncula
n çimen üzerinde oynamaia alışkın 
olmadıklarını ve binnetice alışmamış 
oldukları bir sahada oynadıklarındlln 
C:olayı Moakova futbolcularının telmi 
iine uymak mecburiyetinde kalmış ol 
duğunu ve bundan dolayı daha ziya• 
de hava ve kafa oyunu oynadtkl:trını 
lt.aydetmittir. 

Taknn kaptanı Hüsnü, Türk fut. 
bolculannm çimenli sahaya alışkın ol 
ır.adıklanndan ve daima sert sahada 
oynamıt olduklanndan dolayı toım i
yi idare edememek yüzünden muvaf
fakryetsizliğe uğramıt olduklarını, 
sôylemit ve demiştir ki: 

Türk takımı muhtelif •ehirl.,,.in 

Cenazelere alman kabinesi ve 
vilayet namına çiçekler konmu~
tur. 

Cenazeye refakat eden Litvan
yah zabitlere, cesur Litvanyali 
kahramanlann teşebbüslerini dik
katle takip eden bütün Almanya
nııı acılarını bildirmi,tır. 

Biraz sonra tayyare Kovno'ya 
uçmuştur. 

Bir vapur bath 
P ARiS, 20. A. A. - Peti Pariz

yen gazetesinin Londradan alıp 
neşrettiği bir telgrafa göre Alman 
bandıralı ve ~ bin tonluk Mimi 
Hor .. vapurile fngiliz bayrağını 
ta.ıyan Eliaabeth Ereuv gemıaı . 
arasında bir çarp,.ma olmuttur. İn 
giliz gemisi hemen batıruftır. 
Tayfası kurtanlmı9trr. 

Komfu mamlakatıerda 

Tahranda üç kişi asıldı 
Tahrandan bildiriliyor : Son za 

manlarda hükfunet merkezinin ka 
pdarında bir efkıya çetesi türe
mif, gelen giden otomobilleri ve 
yolcuları soymaya başlamıfh. Ge
çc-nlerde de bir ecnebi seyyahı öl
dürmüflt:rdi. Tahran zabıtası bü. 
tim kuvvetlerini bu çetenin taki
bine talısi.; ettiği cihetle çete efra 

. dı tamamt:n yakalanmıt ve muha
kemeleri seri surette bitirilmi,tir. 
(20) sakiden üçü idama mahkum 
edilmiş ve adliye önünde derhal 
asılrııır.lardır. 

Balbonun dönüşü 
Tayyareler Amerikadan 

haraket etmek üzre 
NEVYORK, 20 A.A. - Balbonun 

deniz tayyaresi Jam;:ıica köıfezinc indik
ten sonra 24 Üncü İtalyan deniz tayya· 
resi de 23 dakikada su Ü7erine konn1uş· 
tur. Biı·çok Amr;-ilcn t~yyar~leı·i filoya. 
refakat etmişerdi. f\1.ıc..J:ı diri;~~h da ci
varda uçuyordu. 

CHIKAGO, 20 A.,\ - Hareketinden 
evvel jeneral Balho azetecilere fU be
yanata bulunmuştur: 

Seyahatimizde kullandığımız benzin
den hiç bir müşkaat çekmedik. Bu hu
susta. cıkan şayiaları tekzip etmek iste
rim. Filomuzun 48 nıotörleri mükemmel 
surette calışttlar. n1akinelerimize yağ 
vermege memur ediJmi~ olan kumpanya 
bize cck İyi cinsten yağ verdi. 

Balbo'nun filosu Chika!!o'dan ayrılır 
ayrılmaz Jan1aica koyu kenarına. haJk, 
onu karsılamak Üzere toplanmağa başla
mıştı. Halkı intizama sokmı!k Üzere 600 
polis gönderilmişti. 

SYDNEY, ?O AA. - Sydney Beledi
ye reisi dünya etrafıncla bir seyahate ka
rar verdiği takdirde Balbo'yu davet e
decektir. 

Jeneral Balbo, Beyaz Saray' da 
VAŞiNGTON. ?fl AA. - Jeneral 

Balbo ile refakatindeki zabitlerden 10 
kiti buırün öğle yemeğini Beyaz Sarav'
da M. Roo•evelt ile hi• arada yemi,ler- 1 
dir. 

ROMA, ?O A.A. - Balbo filosu deniz 
tayyarec;lerinden bi'"1nin Amsterdam'da 
.Genize inerken uğradığ1 kaza.da telef o
lan Quitavallein'nin cenaze!\İ Porto San 
Stefanoya !!etİt"ilmittir 

Buaün ba,·a işlerj müstesarı Ve hükU
met memurların1n huzu~u ile dini mera· 
sim ya0tldıktan sonra. cenaze Colornoya 
nakledilecektir. 

• 
hnzadan sonra 

~ 

Fransa - İtalya arasında 
geTginlik azaldi 

PARIS. 20 AA. - :it. Jouvenel, M. 
Paul Boncour ile mül \katta bulunarak 
Romada Döt'tler mi~akının ımZC\'.\ı ve 
Fransa - ltalyan müna,ebatrndaki cer-
giniilin izalesi için sarfetmiş Q)du~u me
sai ve crörmü~ <Hduğu varzife hak!ı-nda 

malllmat vermiştir. 

Filvaki l,u miııı;akın İmza'ı m :zkür 
gerginliği mühim surette iz-.1>? etmist:r. 
Anlaşıldığı-na göre, •İlalıl.o•ı bıukma 

meselesinde Fransa ve İtalya no!tt"i ra

zarları l!t'"a,ında mah"u' mukarenet hi.sıl 
olmuştur. 

O derecedeki fa'\İst hükUm::ti, şimd.iye 
kadar muarız bulunduğu k ınh·:ıJ :ıren
sibint kabul ed~ek o;ibi 0·ôrünmı:-k~edir. 

PARIS, 20 A.A.- - M. de Jouvenel 
Dörtler mi'\akından "'ah~~dr,..!~~n hir.-:.,ir 
müzakerenin bu icada.- pazarlıksız yapıl~ 
madığıru -;öylemiştir. 

Lokarno misakı hu siya1etjn bir ba,. 
langıcıru teakil ediyordu. Fakat bu sade 
hudud!ara tecavü.r. takdi•·ind ~ t'l•ı. k e
dilen he.men hemen menfi h:..- te,·afui 
kar.>ktcrde idi. 

Dörtler mi~akı i3e, bölye bir ihtim;\1i 
ortadan kalılırmağa =•uf devl·otlor ara· 
sında bir t~riki ıre .. aidir. B~ın~:ı·ı. l-f't.'!.;~:'l 
misak genif, mü~terek me'lli ihtiMall~
ri ortaya koyarak 10 "e:ıelik bir ıul~ı te
min ediyor 'ki: hu, bJtün rnüzak~r ... l ~r
de, en büyük delili ilk defa kend;shin 
teklif ctti~i metni bir tarafa bırak,,·3k 
Frans12 metnirıi müzakere e11:,ııı;ı ol·u·a1c 
kabul etmek ~uretile h\m hir hüınü ni
yet ' 'e dürüstlük J!Östermiş olan M. P/lus
solininin ı...üyük &!'zusu idi. 

M. de Jouvenel, dörtler mi'Jl!kr ç:rç~ 
vesind~ yapılmak. şartile iki tar•flı, Fran 
sa ile ! ta1ya l\ra,ında hir an1a111na ya.,·l· 
mas•nı kaJ.,iJ ola~k "'örüyor. VP. Londra 
konfe.rans,nda ~ara münaka.,alarında 
menfaatlerinin bir olduğunu P-Örıın Fr..ın 
sa ile t tal yanın b ... ab.,.. hareketlerini bir 
mi~] o!?~;;ıık gö~teriyor. 

Ruslarla ticaret 
Son müzakereler Ameri

kada endişe uyandırdı 
VAŞiNGTON, ~O A.A. - Sovyet 

Raıya'wn b:ı~ünlerde bazı Avrupa hü
kUmetl0rile yaptığı ticari müz.ak~reler 
Amc•·ika'da ~eni' Sovvet piya,asından 
hariç k.ahnak endi~esini uyandırmıflır. 

Antor:: ile Rec.on1truction Finance 
Coriporation ttıkı murasebetlerini muha
fu.a etmektedirler. Görü .. meler henüz 
müıbet bir neticeye vMrman1:,tır. Yaln:z, 
Amerika pamuğu ,.tın almek irin Rus
ya'ya verilen S mılyonluk kredi meselesi 
halledilmi1tir. 

Sovyet Rusya'nrn Amerikadan zn·aı 
mahsuller ve bilhassa pamuk, şeker ve 
maden ile makine1er alabilmesi için bir 
pı-ojedeiı bahsediliyor. 

Bu projeye göre birçok senelere tak
sim edilecek !ekilde Sovyet Ruaya'nın 
bir milyar dolarlık imal alabilmesi için 
geniı bir plin icin sermaye konulacaktır. 

LONDRA, 20 A.A. - Reis M. Kien
bock'un teklifi ve ln<?iltere ile Franaız 
munthhaslarının tasvibi üz.el"İne Maliye 
ve para komisyonu teknik tali komitesi 
beynelmjlel kamhiyo öl~üsü meseesinin 
tetkiki i~ini beynelmilel Tediye Banka
sına havale elmeğe karar vermiştir. -- -

Eski prens 

Denizli havalisinde şid
detli zelzele oldu .. 

Çivril ve köylerinde binalar yıkıl~ 
. 5 ölü 1 O ağır yaralı var 

DENiZLi, 22 ( A.A.) Dün saat 22 de Çivril ve köyleriııılı 
detli bir zelzele olmuş ve bir çok bina yıkdmış, insanca da telefııl 
muştur. Şimdiye kadar beş ölU ve on ağır yaralı tesbit edilmiştir.,~ 
zele fasılalarla devam etmektedir. Denizliden vali bey, doktor, Sil" 
mi}dürü! hasta bakıcı ve imdatı sıhhiye otomobili b.u sabah Çivrilt 
mışlerdır. Açıkta kalanlara meshe n tedariki yaralılara yardım J'f. 
ması için vilayetçe tf'dbir alınmıştır. Zelzele burada hissedilmiş" 
bina ve İnsanca zayiat yoktur. 

Cenupta 33 kaçakçı gaka/andı 
AN KARA, 20. A. A. - Tem muzun üçüncü halta•ı içinde C~ 

hududunda 4 ü çarpışmalı olmak üzre 31 kaçakçl vakası olmuşllJ'' 
vahalarda 33 kaçakçı, 500 kilo inh iaar kaçağı 2300 kilo gümrük fı' 
ğı, beş mavzer, 17 bin defter sigara kağıdı ve 9 hayvan tutulmu•tıl', 

Muhafızgücü turnuvasını bitird1 
AFYON, 20. A. ·A. - Turları nr muvallakiyetle bitiren Mu~ 

Gücü bisikletçileri Alyonkarahisa rına geldiler ve büyük tezahi.İ 
karşılandılar. Buradan trenle An karaya gideceklerdir_ 

Mısıra kereste ihracatımız 
MU~LA: 20. A. A. - V~~ayet i~izde kereste katiyatı laaliy•ıi~ 

lamıştı. Şımdıye kadar 14 muteah hıt mukavele akdetmis ve dalt' 
çok talipler geçihmiştir. Bu laaliye le sebep Mısır hükiim~tinin /ıerl 
/erimize talip olmasıdır. Geçen sene Mısırda travers müzoyedesi"'; 
(frak eden kereste tüccarlarımız Rıuların ucuz teklifleri harf~ 
çekilmişlerdi, Rus traversleri matluba muvafık olmadığı gibi da"'./ 
lı. da olmadığından Mısır hükumeti bizden kereste almaya karar 
miş ve şartnameler e türk kerestesi olması meşruttur deye kayıt /ıl 
uıtur. Bu talep vilayetimiz kerede ciliği üzerinde büyük faaliyet al 
t>lmuştur. • 

I zmir sıhhat müdürlüğü 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Altıncı mıntaka •ıhhiye mii/1 

Dr. Yunus Vaşfi Beyin lzmir sıhhat müdürlüğüne tayini ali ıaJ" 
iktiran etmi~tir. lzmir sıhhat müdürü Dr. Lıitli Bey müstafi aılıl"' 
mİftİT. 

Çukurlara mahsus talimatname 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Sıhhat ve içtimai Muavenet t'~ 

leti tarafından hazırlanan umumi hıfzınıhha kanununun 245~ rıfi 
maddesine ievlikar lağım mecrala rr inşası miimkün olmıyan ma~ 
de yapılacak çukurlara mahsus talimatname ve huna merbut kro"' ı 
Resmi Gazete ilr neffedilerek me riyete konmuftUr-

Alman - Papalık 
konkordatosu 

VATICAN, 20 . .\.ı\, - Almanya ile 
Pap~lık arasır.ıl'a yapılan kDnkordato M. 
Von Papen v<- k:tr:linal Pac~lli tar~ın· 
dan imzalanmı,tır. __ ,, __ _ 

Fasla yangın 
CASABLANCA., 20. A. A. -

Zararı şimdiden tahmin kabil de
ğildir. 10,000 helttarın yandığı 
söyleniyor. Be~ Avrupalıya ait çift 
tiklerden birisinde 800 kental buğ 
day yanmıştır. 

Bir trakt?rden çıkan ve rüzga
rın ~iddetile yayılan yangın, garp 
mıntakasında olmuştur. Buraya, 
ilk Fransızlar 1914 de yerle,mi~ler 
di. Sonradan 1.000 ki~i kadar ora
ya yerlefmiş ve 250,000 hektar e
raziyi ekmeğe ba,lamı1lardı. 

Garbin başlıca zenginliği hay
van ve ziraat te,kil etmektedir. -·--

120 yaşında kadın 
VARŞOVA, 20. A. A. - Polon 

yanın en ihtiyar kadını Antoinet
te Velder, Lvov, 120 ya,ında öl
müştür. 

Türkiye - Japonya, 
ANKARA, 20 A.A. - JaponY1 .j 

rarnızda mer'i of,,_n modos riveıtdi 
Aultos 1933 tarihinden itibaren ali' 
daha tP.m~it edilmİ!tİr. 

Kuyuda tüfekler f{ 
BERLIN, 20. A. A. - Vol 

jansından Thuringede 

tadt'ten bildiriliyor : Te .,/ 

mit bir kuyu içinde komüıı·,. 
tarafından saklanmış 221 tü! .J 
le birçok fi,ek bulunm~, 4 il"' 
nist tevkif edilmiştir.' 

-- t Y ougoslavya'dan hud~ 
haricine I 

BELGRAT, 20. A. A. - ti~ 
aman511 · 
Marl<"~ 

met şimdiki rejimin 

dü.manı olan doktör 

hudut haricine çıkarmıttır. ~ 

Eski Hırvat mebuslarmdall 
/ 

der, eski mebuslardan Prevı>~ ~ 
öldürüldüğüne dair yaolı, b•' 

ber yapmış olmakla zan altı~ıl 
narak Zagabria'da tevkif eıl• 
tir. 

Tayyareci Post yoluna devam ediyD1 

--~----

• 

• 
• 

' " 

Post'un bindiği Wi nnie Mac vapuru r 
MOSKOl{A, 20. A. A. - Tay- voy de karaya inmeye mecbııf,.,t 

yareci post bu sabah Moskova saa miştir. Post yorgun olamsıııl' ,,/ 
tile Habarovsk' den 5,58 de Alaa- men hemen Khabaroske bıı.!er 
ka'.ya uçtu. 

Dünkü maçı yazan gazeteler, fev
kalide tekniklerini ve iatidatla.-ını 
g<•,lennit olan Türkler için beldenıl· 
m l ven bu n~ticenin hiç bir zaman bir 

• 

1yı 

anfrenf"man eörmC'tTIİl ve maıtlun dere
cPde ycti•tirilmemi" oyunc:uJ::. .. nıdR.n mii 
rekkeptir. Takımda l,u kadar k•labahk ı 
kartmnda ilk defa olar.ık oynıvan ll'enr
ltt de vardı. Bittabi bu kalabalık da ken 
dilttini •ıkmşıtır. 
Moıkova ta.kmu oy.,nda yükııek bir 

teknik göatenni~tir • 

Bunlaım isimleri şunlardır: Se
yit MirzJ., Abbas, Emrullah, çete
ef ıadm<iı>n Hüseyin müebbet dı
ğerleri de on be..,r sene hapse 
mahkı'.im edilmi!lerdir. 

PARIS, 20. A. A. - Paris 14 
'üncü Cunha mahkemesi dün, sa
bık ~ar Nicolas'nın süt yeğeni 91-
duğunu söyliyen Prens Nicolas 
Oblensky'yi, bir kahveci kadının 
çekmesinden 2.500 frank çaldığın 
dan dolayi tecilli 6 ay hapse mah 
kum etmi,tir. 

MOSKOV A, 20. A. A. - Hava 
nıP miisaadesizliği tayyareci pos
hı ~aat 24,32 de Khabarovske 1130 
l.ilvmetre mesafede kain Roukhlo 

karar vermiştir. ,1 
MOSKOVA 20 A.A. - 1'0 '

1 
.J . .... ~ 

23,25 de RouklovDyu teı·ketnu~ i,.; 
3,45 de Khaharovskdc karııY" 



~ Küçük memur 
1 kİİtiik let teıkili.tında halkın iti daima 

YiiJ...ı. llleınurun elindedir. Onun için 
lı.\'tıy lrıakaıntar kanunun inceliğini 
"'• 1,t"'•Yan küçük memurları dai-
ı..ı. t:"a_tnaıneler, tamimler ve emir-

Erı ,?vır ederler. 
k•nu/~•~k tetrii derecelerden geçip 
ktiçiik alıne gelen maddeler hazan 
huYiik heınurun yanlıt teli.kkiıi ile 
~ d atalara sebep olur. Bundan 

(' __ evlet, lıem fert mütee .. irdir. 
'"'"'en g- b" d-"'•ı; 

1 
. un ır tesa uf bana bu ka-

8;, b::!, edecek bir hakikat öğretti. 
~ d _Ye binbaııama ikamet mın 
harn~ akı maliye ıubesinden bir ih
le ••~• gelmit. Bunda §Öyle bir cüm 

.. --1.QJ,: 

sı 

t,li~ •eneainde tayin edildiğini~ 
ktıı •ldn• Fırka kumandanlığına gider 
de11 1• •gınız. • . . lira harcırahın ia-

, 
. ı 
ıı 

fi 

la•fııı~lıtngeldiğinden fU kadar gün 
8ir 0

8 rnalaandığma teslimi,, 
r ..... ı. •hrıye binbatıaının Erzincan 
l>ıadıitıı uınandanlığı ile münasebeti ol 
'•tıı11ııı·ı" nazaran bu bir gaflet değil 

Bu ı:.• cehalet eseridir. 
~ h ır rniaaldir. Fakat balkın be-
l •r r·· h red • ka,.. 

1 
un er dai e ve her ve•i-

daıı f" attığı garip muameleler bun
jtılay~•ldı değildir. Sırf bilgiıizlik, 
't İat;~"zlık neticesi ilk adımda yan
ilıııelel ~et verilen bu çeıit yanlıt mu 
t, •e hrs ~Üzeltmek için hazan aylar
~' )' atta yıllarca muhabere, müza· 
,,kPınak derkenarlar, hafiyeler 
ltııı 

1 1 ~ Mectia kararlan almak li.-
ıı • " u • 

hııdt •urette hem devlet daireleri bey 
hu iıitıllluanıelelerle bunalır, hem de 
ltt k •alıibi aylarca ve yıllarca dev
kiiçiikPılarmda sürünür. Bazan bir 
Şİİra. llleınurun hataamı koca Devlet 
... 1 t--' 1 k . . .. 1 .. ~et d -u.ız eme ıçın ıun erce mu· 
~ e bulunur, dosya dosya evrak 

olunur 
Ilı. lıö • 

'llııı 'lınYledir. Ve maalesef böyle de
~ ektedir. 

te,ı,i 1_aıılıyor ki küçük memur devlet 
fı.ııob~nda mühim mevkii olan bir 
~et) tir. 

~~İilc u hakikat olarak kabul edince 
\~ic.eı."'eınurun ehemmiyeti anlaıılır. 
~.. dereceli erki.n ne kadar mü· 
11.rı ltiİ ne kadar kavrayıılı oluna ol
Iı.;lerı· Çİl.k memur kafa, anlayıı ve 
b.ij, .. 11 itibarile kısır kaldıkça bıı 
l<>ı,~ halin önüne geçmeğe inılu)n 

lıı~~.k~rtı bir çare vardır: Yüksel
l:~t• l"'"an az olan bu sınıfı asker
lı'tıı ~ duğu gibi gedikli bir hale ge
''tıı•~ ve o ııekilde yetiıtirip terfih 
L l\i; · .. ;: 
">ı- çil,. nıemur madem ki tahsili, 
bı • •Y•tı itibarile bütün ömrünce ay
> •••• 
•iıı. 'Jette çalııacaktır. Onu mesle-
~iıı b::".dtrmak, vazifesine aard•ımak 
~ııı· ti.larma karı• tatbik edilen 
~İi~~-~~irlerle beraber derecesinin 
"'-ı. . ~gune rağmen beslemek, ok§«
~., ıİÇın de müapet çareler bulmalı
~İltli b· da ancak küçük memura ge
'"'t&ıı ır ~aziyet vermek, onu _müte

lt .-. glbı kullanmakla kabildır. 
1 -...,, l" \• ot, ~ra aylıklı bir memur yarın 

ı aa.,j•ırnu bilirse mealeiine daha sı
h, itıu:· Gözü baıka itlerde ve tavsi-
1• olı, •• ıibi vasıtalarla yük&elm~ı.

İ ~la ondan hayır beklenmez. O 
/ ~ lııı;..balıriye zabitini Erzincana or• 

;-.. it •ndanı yapar. Hem aülünç o
••t•~. •ırı ilıadullahm itini biribirine 

J 

1 

I 
t 

ıi'·-
Burhan CAHIT 

,,, -:-----on------

~ 
>!>ııı; ••• vekili Galip B. HiJilialımere 
)ı...._.ı...y ""del .. • •Qİ ~, erern muca e cenuyetine 

' liu°""' .lira teberruda bulunmuıtur. 
~~İi;uıı vapurlara kıyınet takdiri için 

llııru ~ komiayon. dün Yenidünya 
Q ~ 11~ ınuayene etmiftir. 
· .... ~~ ve Hava Müste~arı Sadullah 

..._ .\L_ giin Y alova'ya gitmiıtir. 
""~ ""Y. Müdürü Cemil B. Yalovadan 
l it !tur. 
'bi ••u:tta F brika ·· ""' ı ·· -·· '-rl . r ve a mu-uur ugune 

il. i a,. ıdaresi Depolar müdürü Hüs
' tayini mevzuubahistir. 

°"'"""tı••-ıı• •''"''1111ıntHt111ı11unı~m•""'"'" 

BORSA 
o,~e.._...,;;;..,;;.;;..;;;..;;..;..~--1 
~O •ııka11ndan alman cetveldir) 

TEMMUZ 1933 
1 "-kta F" ti ;, iti~ nı ı a a r ı 

"'f~~.~•h;~ar91,50 TahTillt 
0 " d r.,, 95 Elelı:trik ._ 
t:-. "- ~ )ol lan 2°.35 Tram••J' 
,-..._,~ı...1hhtd9 53.50 Tün•l 
l 11fi ~r Rıhbmı 

l
"• ...... 3,75 -...._, 5 60 Anadolu l 

• ""-•;, 

0

10 " ili 
e 10 mrssil 

1ıa ESHAM .. ··ı... , ' ••Na .. Telefon 
' it -tıı·ı 9,50 Bomonti 

~, ~iı, 1 İtte 9 55 Terko• 
l .ı.ı.•\ı• i02 Çimento 
•"'ııt lii.. 'lı "') •• 25.65 ittihat dey. 
!;;_ ı.. 50,65 Şark dey. 

)"it., l,60 Bal,.a 
> 15,25 Şark m. e<Za 

t..,''- Çf:.K Fi ATLARI 
~~• 12,06 Prai 
"' .. ~ 703,iO a .ı... a1 
~ ""'·.ı 8,9295 

Viyana 
Madrit 
Berlin 

~t... . 3.375 ~ ViJ'ana 
a_r·'"• 82,09 Potte 
~ " 2.44,25 Belsrat ... , 

"°d...'-' 67,035 Bükrct 
tf 1.1872 Moako•• 

U KUT (Satq) 
c. • .,., -170 

710 
149 
219 
118 

25.-
815 

25.-
120 

84.-

1 SUia, AT. 
1 Peseta 
1 Mark 
1 Z.loti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 ÇeTnOY•ç 
1 Albn 
1 MecicHye 
Banıoot 

18,20 
45.-

44.-
48,90 

14,50 
21,10 
27,75 
12,30 

21 
1,90 
2,7~ 
3.-

15,94 
4,245 
5,68 

1.97875 
3,8925 

3,89,211 
34,605 
19.965 

1oes.1s 

x ••• 
25.-
18.-
50.
u~ 
24.-
55.-

9.35 
9.37 
Z,·14 
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HABERLERİ 
Ekonomi 

Doldurma 
Boşaltma 
Liman şirketinin bir ta

lebi tetkik edilecek 
Liman ıirketinin, Türk vapurların

dan da tüccar etyasının tahmil ve talı 
liyeıini ton batma muayyen bir üc
retle bağlanmasını Liman tarife ko
misyonundan istediğini yazmııtık. 
Şimdiye kadar, Türk vapurlarından 
tahmil ve tahliye, ali.kadar tüccarın 
Liman tirketinden mavna kiralama· 
ları suretile yapılıyordu. Liman ıirke 
tinin ton batma bir ücret alarak ken
di veaaitile Tiirk vapurlannın tahmil 
ve tahliyelerini yapmağa aali.hiyeti 
vardır. Bu itibarla tarife komisyonu 
ancak bu Ücretin mikdannı kararla§· 
tıracaktır. Diğer taraftan, kıyıdan kı
yıya çalııan Mavunacılar cemiyeti 
namma bir heyet, dün Deniz Ticaret 
müdürü Müfit Necdet Beyi ziyaret 
ederek Liman Şirketinin bu talebi ka 
bul edilirse, 400 mavunacının itaiz ka 
labileceğini, timdiki tekilde mavuna
cılann liman tirketinden iı kağıdı a
larak mavunalannı çalıttırabildikleri 
ni, halbuki şirketin teklifi kabul edi
lirse, tirketin kendi mavunalarile bu 
iti yapacağını söylemitlerdir. Tarife 
komisyonu, pazar günü bu meseleyi 
tetkik edecektir. 

Tiftik, yapağı 
Tikik ve yapağı pİyaaası kuvvet

lenmektedir. Bunlar, yapajiı mübaya
a etmektedirler. lngiltereye de bir 
hakada 6 bin balye tiftik satılmııtır. 

Gül yağları 
Aydm ve Isparta havaliaindeki gül

yajilan geçen senelerden yüksek ev
saftadır. Londradan gÜlyaiı almak i
çin talepler vaki olmuıtur. 

Yunanistandan taze üzüm 
ihracatı 

Yunan Ziraat Bankaıı, taze üzüm 
ihraç tirketile tetrikimeaai ederek 
üzümleri serin tutan vagonlar almış
lar, toplu iatihaal mahallile ihraç mer 
kezlerinde ayni mahiyette hangar
lar vücude getirmitlerdir. Bu ıekilde 
600 vagon üzüm ihracı için tertibat 
alınmıftır. Yunaniatan, taze üzüm ih· 
racatmda alman vergileri de tahfif 
etmiıti, diğerlerinin de kaldınlmaaı 
düıünülmektedir. lzmir Ticaret oda
aı, bir komiayon teıkil ederek ayıli 
ııekilde tesisat vücude getirmiye ve 
İzmir' üzümlerinin ihracını daha çok 
geniılebneye karar vermiıtir. 

lsviçrede tutun gümrüğü 
lsviçre federal meclisi kararile, 

İsviçre tütün gümrük tarifeleri 25 
hazirandan itil'lare tezyit edilmiıtir. 
Türk tütünlerinin reami, bu kararla 
100 kilo batına 1200 franktan 1300 
franga çıkarılmııtır. 

Fabrikaların ham madde 
ihtiyaçları 

Sanayi umum müdürü Recai Bey 
fabrikalan gezmeğe devam etmekte
dir. Bu tetkikat neticeıinde fabrika
larm ham madde ihtiyaçtan hakiki 
olarak teabit edilecek, ayıli zaman
da şimdiye kadar ihtiyaçlanndan faz 
la ham madde getiren fabrikalar da 
anlaıılmıı oacaktır. 

Sumer Bank fabrikaları 
Sumer-Bank, fabrikaların idaresi

ni birer fen heyetine tevdi edecek
tir. Fabrikalar için bir de limitet ıir
ket kurulacak, bu firkete ait hisse se
netleri çıkarılacaktır. Bu mesele ban
ka heyeti umumiyesinin tasvibine ar· 
zedilecektir. 

Avusturyanın tütün miibayaatı 
Avusturya rejisi, Yunanistandan 

her sene mikdarı gittikçe artmak ü
zere tütün mübaya etmektedir. Avua 
turya rejisinin 927 seneaide Yunania 
tandan aldığı tütün mikdan 888 ton 
ve kıymeti 32,145,921 drahmi iken 
932 senesintleki mübayaatı 192, 195 
750 drahmi kıymetinde 3,558 tona 
baliğ olmuştur. 

Kanadada sigara kağıdı 
Kanada hükllmeti, sigara kağıtları 

için yüzde 2 ve her 50 sigara zıvana
sı için S sentlik yeni bir resim ihdas 
etmiıtir. Bu resim ağırlığı karıısmda 
bir sigara imalathanesi tatili faaliyet 
ehnittir. Ayni zamanda bu resim, si
garalannı bizzat saran tiryakileri çok 

Maarifte 

İnkılap enstitüsü 
ders proğramları tama

mile hazırlandı 
Darülfünun ıılahat heyeti dün Pr. 

M. Malche'in riyasetinde toplanmıı
tır. Dün nakil itlerine ait krokiler 
tetkik edilmiıtir. latanbul lisesi bina
sı altındaki maliye ıubesi zat itleri 
de başka binalara taıınmağa baıla
mııtır. Darülfünunda yeni teıkili.tta 
açılacak inkılap enstitüsü ders prog
ramlan tamamen hazırlanmıttır. Al
dığımız maliimata göre bu enstitünün 
bütün fakiilte ve enstitiiler fevkinde 
bir mahiyeti olacakbr. Bu enstitüde 
yalnız bir kısım talebe okumıyacak
tır. Bütün Darülfünun talebesi de
vam ettikleri fakülte ile beraber in
kılap enstitüsü denılerini de takibe 
mecburdur. Bir talebe fakültea1nden 
imtihan verip mezun olduğu halde 
inkılip enstitüsünde imtihan veremez 
se diplomaaıru alamıyacaktır. Bundan 
başka Darülfünuna hakiki bir dina
mizm vermek için her senei deraiye 
batında bütün fakültelerde umumi 
bir toplantı yapılacakbr. Bu toplantı
ya o fakülte profesörleri, talebesi ve 
hariçten arzu eden bütün dinleyici
ler ittirak edecektir. Toplantıda pro
fesörler kendi sakalarındaki bir sene 
lik ilim pli.nçosunu yapacaklardır. 

Orta mektep muallimliği 
imtihanları 

Orta tedrisat umumi müdürü Fuat 
Bey bugün Ankaraya dönecektir. Da 
rülfünunda yapılan ortametkep mu
allimliği imtihanlan tamamen bit
miftir. Bu aene imtihanlara 60 kiti 
girmitti. Fakat bu sene imtihanlar 
muvaffakıyetsiz olmuf, yalnız ecne
bi lisan zümreainden mahdut birkaç 
kiti muvaffak olmu§tur. Diğer züm
relerden kimse muvaffak olamamıı
tır. 

Son sene faaliyeti 
ilk tedriaat müfetti,leri ağustos ba

şında büyük bir içtima yaparak son 
senenin faaliyeti etrafında göriifecek 
ler, öümüzdeki seneler için tedbirler 
itihaz edeceklerdir. 

Halk terbiyesi tahsili 
Amerikada halk terbiyesi tahsiline 

gitmek için müracatalar çoktur. Yal
nız lstanbuldan 50 muallim müraca
at etmiıtir. Gönderilecek 10 muallim 
müsabaka ile seçilecektir . 

Yeni ilk mekteplerin muallimleri 
Bu sene yeniden açılacak sekiz ilk 

mektebe tayin edilecek 60 muallim 
için bir kadro yapılmıt. tahsiaab hu
susi idareden alıDm.Jflır. 

Yeni muallim mektepleri 
Yeni ibdaı edilen Muallim mektep 

)erinin altıcı sınıf dera programlan 
vekaletçe hazırlanmağa başlanmııtır. 

Eski Tıp fakültesi binası 
Haydarpaıadaki Tıp fakiiltesi bina

sına Erelmöy kız liseainin naklinden 
sarfı nazar edilmiıtir. Bu binada bü
yük bir erkek lisesi tesis edilecektir. 

Kabataş önü 
Kabatat ve Salıpazarı önüne küçük 

merakibin d1"'1irlemeleri menedilmiıtir. 
1'u aayede l'ılarmara' dan limana gelecek 
vapurlar, o tahayi serbest bulacak rahat 
rahat manevrelerini yapabileceklerdir. 

---o-

Ali Rana Bey geldi 
Gümrükler ve lnhiaarlar velôli Ali 

Rana B. bugün Ankara'ya gidecektir. 

VllAyeHe 

Mali teşkilat 
Yeniden yüz memur 
alınması muhtemel 

Eylulde tatbik edilecek olan lstanbul 
mali teıkiliitı hazırlıklanna devam edil
mektedir. 

Yeniden yüz kadar memurla bu tqki
latın takviye edilmesi çok kuvvetlidir. 
Maliye Vekilinin de te§kilata bakmak 
Üzere lıtanbula geleceği haber verilmek
tedir. 

Sırrı Bey 
Muamelatı nakliye müdürü Sım Bey 

lzmir'e gİbnİ§lİr. 

Alemdar müdürü 
Alemdar nahiyesi müdürlüğüne Hu

kuk mezunlarından Fahri Bey tayin e
dilmiştir. 

Nasıl çarpıştılar 
Musademe komisyonu dün 

iki kaptanı dinledi 
Şirketi Hayriye'nin 47 ve 58 N. lı va

purlannın evvelki e:ün Kabata, önünde 
vuku bulan müaademesine ait tahkika
ta dün devam edilmi~tir. Müıademe ko
misyonu, dün Liman Fen Heyeti reiıi 
Hayri B. in riyasetinde Şirketihayriyede 
toplanmış ve iki kaptanın da ifadelerini 
aldıktan sonra, kazanın na•tl vukua gel
diğini tesl>it etmiıtir. Yaptlan tetkikata 
göre. müaadesne vuku bulan noktada bi
ri yukandan aıağı, dijieri ll§ağıdan yu
kan ayni kuvvette iki muhalif cereyan 
vardır. 58 N, lı vapur kaptanı, bu nok
taya P-"irdikten sonra itin farkına varmış.
tır. iki muhalif cereyaıun tesirile 58, 
sancağa dönmü! ve dümen tutmamı§br. 
Buna mukabil 47 N. lı vapur kaptanı da 
itin farkında olmut ve tornistan yapmıt
aa da müsademenin önü alınamamııtır. 
Kaptanlann birbirine yol vermemek yü
zünden kazanın vukua geldiği iddialan 
da komiıyonca tetkik edilmiıtir. Komis
yon, raporunu hazırlamaktadır. 

Gerek 47 ve ııerek 58 N, lı vapurlar. 
dün Haliç'e tamire ginnişlerdir. Tamirat 
bir hafta sü~ecekti•. 

Bir s;arpı~ma daha! 
Ayancık'tan Zino:al şirketine ait keres

te hamulesile limanımıza ııelen (Aluis
liih) vapuru, evvelki gece saat 23 te Be
şiktaş açıklarında demirini taranuı ve o 
civarda demirli duran Gülcemal vapuru
na bi~i"!')iıtir. Bu müsademe neticesin
de Gülceİnal vapurunun bat tarafından 
demir atılan ve loçe denileo yeri eğril
miştiıl. (J\buisliih) vapurunun da, su 
kesimiı\deıa yukarı kısmınm saçtan yır
tılmıı ve tekne su alnuya ba§laınıttır. 
Vapur kaplam, ciddi bir tehlike kartı
ımda bulunduğunu görünce, vapuru Kız 
kulesi önünde karaya oturtmuıtur. 

Kazayi telsizle haber alan Karadeniz 
Boğazındaki nöbetçi tahlisiye gemisi 
cSezar•, derhal Kızkulesi önüne gelmiı 
ve usulen muavenet teklifinde bulunmll!
tur. Abuisla!ı kaptanı, bu teklifi reddet
mittir. Bunun üzerine i.ni bir batma teh 
likesi olmadığı için tahlisiye gemiıi ak
tanta kadar orada kalmıt ve müdahale 
etmemittir. Vapurun sigortasız olduğu 
ve kerestelerin sigortalı bulunduğu anla
ıılmıştır. Türk Gemi Kurtanna Anonim 
Şirketi, ciddi bir tehlike olur veya ıigor 
ta §irketinden bir müracaat vuku bulur
sa tahliıiyeye kurtarma emrini Yerecek
tir. 

Kanunen, geminin hamolesinin başka 
bir vaour tarafından tahliyesine de im
kiı. yoktur. Simdiki halde Abuisliih, ken
di veaaitile kendisini kurtarmıya çalıı
maktadır. Son dakikada verileo maliima
ta göre, vapurun kurtarılması için bu
gün sahipleri Gemi kurtarma şirketine 
müracaat edecekenni bildirmiflerdir. 

müteessir etıniıtir. 

Eksperler birliği 
Ticaret odası lkbsat vekaletinden 

aldığı emir ü...,rine §ehrimizde bir eks 

Güzel sanatlar Akademisinde bir 
talebe sergisi açıldı 

perler birliği teaiai için faaliyete gi- Dün güzel sanatlar akademisin-
riımittir. Bu birliğin teıkilinden mak-
sat memleketmizde timdiye kadar de bir talebe sergisi açılmqbr. 
tam bir ıekilde taazzuv edememit o- Bu sergi, mimari, resim, tezyini 
lan eksperliği toplamak ve muhasip sanatlar, afiş, seramik, tubeleri 
eksperler ihdaııdır. Birliğin ismi Av- talebelerinin senelik mesai ve kon 
rupadaki emsali gibi yeminli muha- k,ur neticelerini göstermektedir. 
sip eksperler birliği olacaktır. Birli-
jie mensup eksperler Ticaret odaam- Mimari şubesinden bu sene se-
da yemin edeceklerdir. Odam bu e- kiz mimar mezun olmuştur. Onlar 
ksperleri azil salahiyeti bulunacak- da Celiilettin Aziz, Affan Hayati, 
tır. Nuri Hamdi, Behçet Sabri, Rebii 

Yeminli muhasip eksperler ihtiar.s Sami, Kemal Fuat, Kerim Şevket 
şubelerine göre her türlü ekspertis 1 

_____ _,,...,....,.._,...,...,_ __ ,,...,.._ 

hakemlik yapacaklar her hangi bir - - -· 
ticarethanenin vaziyet ve defterleri- lann nizamnameleri tetkik edeTek 
ni tetkik edebileceklerdir. Kendile- bir nizamname hazırlamııtır. Oda i-
rinden beklenilecek şey vazifelerine dare heyeti birlik için bir müesaialer 
ait tam bir ketumiyettir. Ticaret oda- heyeti seçmiştir. Heyet bu hafta bir 
ıı bu birliklerden Avrupada buluna· ıçtimaa davet edilmi.ıtir. 

ve Röne efendilerdir •• 
Mezun ol;ın mimari talebesine 

konkurda süje olarak "500 bin 

ciltlik bir kütüphane" projesi veril 

miştir. Darülfünun meydanında 

inta edilmesi ve meydan uygun ol 

mays1 tartile verilen bu muaabaka 

da en müvaffak eser Celal Beyin 
projesidir. 

Seramiklerde Vedat Ömer Be
yin kısa bir zaman zarfında bu ö 
lü atölyeyi canlandırmış olduğu 
memnuniyetle görülmektedir. Mit
hat Bey, Afişlerde epey gayret 
göstermiş. Tezyini talebesinden 
Sadi ve Vaail efendilerin mesaisi 

Mahkemelerde 

İskan 
Suiistimali 

Suçlu memurların dün 
muhakemelerine başlandı 

lıkin dairesinde kanunsuz ve üsulıüz 
muamele yaparak vazifelerini suiistimal 
etmekten ıuçlu Cemil. Raıit, Mazhar, 
Sabri ve Emin Beyler iımindeki iskan 
memurlarının muhakemelerine dün ağır
cezaya vekilet eden ikinci ceza mahke
mesinde bakılmıstır. Dünkü muhakeme
de mülkiye bat,.;üfettişi Hacı Hüsnü B. 
fabit sıfatiyla dinlenmi~tir. 
Hacı Hüınü B. maliimatınm tahkikat 

fezlekesinde münderiç olduğunu söyle
miş, muhakeme tetkikat İçin baıka gü
ne bırakılmııtır. 

LAiezar cinayeti 
Şehremininde Lalezar Bostanında hah 

çıvan Muradı öldü<en Arnavut Kenarun 
muhakemesine dün ikinci cezada bakıl
mıı, keşif raporunda İsmi geçen bazı 
şahitlerin müvacebeai jçin muhakeme 
baıka güne bırakılmıştır. 

Esrar 
Yeni camide esrar satarken yakala

nao Akif ihtisas mahkemesi tarafından 
bir sene hapse, 200 lira ağır para ceza
ıma mahkUm edilmi~tir. 

Hırsızlar 
Beyoğlunda bir madamın evini soymak 

tan suçlu Haaan ile Şevket dün birinci 
cezada üçer ay hapse. Divanyolunda bir 
ev soyarken yakalanan Asaf ta 2 ay 10 
gün hapse mahkUın olmuılardır. 

Yaz tatili 
Dün İstanbul Adliyesinde yaz tatili 

ba§lamıf, yalnız nöbetçi mahkemeler ça
lıınuttır. 

118 bin lira 
Bakırköy IMlalmüdürlüğünde 10 sene

liklerin tevzii esnaımda 118 bin lira ih
tili.a etmekten suclu Malmüdürü Nail 
Beyle 14 arkada!.;.m muhakemesine dün 
devam edilmittir. 

Muhakeme ehli vukuf tarafından tet
kikat yapılması için baıka güne bmıkıl
mııtır. 

Leh kadınları 
Türk kadınlan gibi istik

lal için çalıştılar 
Lehistan baıvekilinin refika11 Mm. 

Maire Y edrzejewicz'in §ehrimize ııel
diğini yazmıttık. Mm. Y edrzejewicz 
latanbulu çok beğenmit ve bilhaasa 
Türk kadmlarmın içtimai aabada va
ki olan faaliyeti ile pek ziyade ali.
kadar olmuı ve bu hususta fU beya
natta bulunmuıtur: 

- Leh kadınları Anadoludaki 
Tiirk kadmları gibi memleketin kur
tuaunda çok çalıtblar. Analarımız 

bemıirelerimiz gizli surette çalıtan 

kurtulut teıkili.tma dahildiler; bir 
çok kadmlar Maretal Pilaudiaky'nin 
göniillü alaylarma girdiler. Bugün 
mebus ve iıyan azaıından bazı kadm· 
!arımız varsa da Leh kadınları siya
si aahada faaliyette bulunuyorlar. Ka 
dmlarımız daha ziyade içtimai faali
yetlerde bulunuyorlar. Ben memu
rin aile cemiyetinin reisiyim, burada 
kimsesiz ailelere it bulmağa çalıııyo
ruz. Çocuk cinayetlerinin önüne geç
mek ve çocuklann abli.ki seviyesini 
yükseltmek için kadın avukat ve he
kimlerden mürekkep bir de cemiye
timiz vardır.'' 

lnhlsarlarda 

Hüsnü Bey Adanaya gitti 
inhisarlar umum müdürü Hüsnü B. 

dün akfaID Adnan vapurile lzmire git
mittir. 

Ucuz sigara rağbet görüyor 
1 talya Rejisi, sigaraların revacmı tez

yit için senenin muayyen günlerinde, si
gara fiatlerinde tenzili.t yapmiya karar 
vermiştir. Bu suretle tenzilit yapılan 
bir günde satılao sigara miktannın, di
ğer günlerden 12,S gündeki satış mik
tanna baliğ olduğu göriilınüttiir. 

cidden takdire değer teylerdir. 
Sadi Beyin bilhassa "İstanbul afi
ti" çok muvaffak bir eserdir. 

Resim tubesinde çalh İbrahim 
ve Namik İsmail beylerin atölye

leri talebelerinin mesaileri görül
mektedir. Namik İsmail Beyin a
tölyesinde daha fazla çahtkanhk 
ıröze çarpmakla beraber, Çalli İb
rahim beyin atölyesi daha olgun 
görünmektedir. Çalli lbrahim Bey 
anla~ılıyor ki daha titiz davr.an
mıştır. Çallı İbrahim talebelerin
den Retat ve Cem.il Beylerin port 
re ve matörmortları çok anlayıth 
mahsullerdir. Gerek Namik Beyin 
talebesinden Mile Eleniyi küçük 
bir portresinden, gerekse Çalli lb 
rahim Beyin talebelerinden Retat 
Beyi portre ve desenlerinden do

layi tebrik ederiz 
Sergide teessürümüzü mucıp 

olan cihet geçen senede kaydetti
miz gibi Heykel kısmının verim
siz oluşudur. Sergi, on gün umu
ma açıktır. 

Yine l ., ecza mese es1 ... 
inanmak lazım geliyor ki, lstan

~~ll~lar ~ok ecz~. kullanıyorlar.. Bu, 
ıyı hır alamet degil •.. Bir memlekette 
ecza az ı~tılmalı, ~oktorlar iısiz kal
~alıdı~ kı; umumı sıhhat bir iyi se
vıye gostennit olsun ... Dünkü gazete
lerden birinde gene eczacıların depo
lardan, doktorlann eczacılardan ti
kayet ettiklerini okudum ve l•tanbul
lular namına sinirlendim. Eczacıların 
bu meseledeki vaziyetini tıpkı cenaze 
kalkmadan evvel müteveffanın varis
leri arasındaki miras kavgasma ben
zettim. Efendim: lıtanbullunun ca
nım ve 11hhatini korumak ve kurtar
mak için verdiği üç bet kuruıu bir 
türlü taksim edemezler... Eczacılar 
tutturmuılar: 

"Efendim! Depolar· perakede sutı
yarlar. Halk ilôçlarını çok daha 11-

cuz olduğu için depolardan alıyor ..• 
Doktorlar da §İmdi ilaçları kendileri 
tertip etmiyorlar. Hep hazır ilôclar 
kullanıyorlar. Hastalar bu ilciçl;,rın 
neye yaradığını, n<Z6ıl kullanıldığını 

bildiği için hattô doktora bile sorma· 
dan depodan alıyor aıe kullanıyor. Bu 
yüzden havana el riirmediğimi:z gün
ler o/ayar .•. Bu İf böyle gitmez. Evt·e
lii depoları daha aıkı kontrol etmeli 
ve perakende ilıiç satana bugünkün
den daha ağır ceuı vermeli (bagün 
150 lira ceuı , üç aya kadar hapis ve 
rilir. Bunu cız görüyorlar. Asmalı 
mı acaba?) sonra gaz.nelerde hazır 
ilciçlann neye yaradığını, hangi has
talıklara iyi geldiğini ilô:n ettirmeme
li ki halk öğrenip kullanmasın!" 

Bunu söyliyenin kim olduğunu bil
miyorum. Taruaam ve gÖrgcm şunu 
söylerim: 

- Halk depodan ili.ç satın .ılıyor
.. depo sahiplerinin karagözleri için 
değil, daha ucuz bulduğu için alıyor. 
Siz de ucuz satınız sizden alam! ilaç 
lüks madde değil ki; fiyatı pahalı o
lunca vazgeçsin! Sıhhati için alm.ı:;a 
mecbur. Mecbur olunca tabii ucuzu
nu anyor. Yirmi kuruıluk bir ilaç 
eczahanelerde otuz kurup. Bir fakir 
adam için aradaki on kuru! farkın 
kıymeti vardır. 

Ben ayni ili.cı lstanbulun muhtelif 
eczahanelerinde 80 - 65 - 50 - 45 ku
ruta yaptırdım. Bu kadar fiyat farkı· 
nı gören halkta eczahanelere kartı 
pek haklı olarak itimat kalmaını~tır. 
Depoda 40 kuruta sablan hazır ;ı;.~ 
eczahanede 60 kuru,tur. Neden yiiz
de otuz kir versin! .. Eczacıyı besle• 
mek iç.in mi? .• 

Hele gazetelerdeki ilanları lrnldır
maya teıebbüs etmeyi tamamen da· 
ha gülünç bulurum. Eczacılar" para 
kazanacak diye fabrikalar ili.n '"r
miyecek ve gazeteler ilan parası da >.l 
mıyacak... Hodbinlik için bir röltor 
tecrübesi yapılaa bu fikir birinciliiTi 
kazanır zannederim. 

Ben tahaan aanat ve fen adamlan
na karşı hürmet duyanın. Liikin on
larda paraya, ,ahıi menfaate karşı 
başkatunm zararına bir zaaf görünre 
nefret ederim. Bu g\in eczacdarın de
po sahiplerine musallat olmaları hal
kın eczayı daha pahalı alması ve a
radaki farkı eczacılara vermeai için
dir. Bu o kadar temiz bir arzu değil
dir. 

FELEK 

F eriköyde yangın 
-·-

Motör patladı ve ma
zotlar ateş aldı 

Dün sabah F eriköy - Sakızağacında 
Kamil Efendinin yai ve mazot fabrika
sından yangın çıkmıftD". Yangın motö
rün patlamaımdan çdcmıf ve mazotlar 
alet almıftır. 

Haber alan İtfaiye derhal yetişmiştir. 
Mevcut mazotlar yandıktan sonra sön
dürülmüştür. Motörün patlamaın esna
smda Kamil ve Sadık Efendiler hafifçe 
yaralanmıılar ve hastaneye kaldınlmış
lardır. 

ikinci bir yangın başlano:ıcı da Sirke
cide olmuştur. Hocap&f&da 52 numaralı 
Turbanbey aparhmanının 3 ~uTar:ıs1n

da Adapazan Bankası müsaviri Hayri 
Bey oturmaktadır. Hayri Beyin hizmet
çileri Siret ve Hacer hanımlar dördüncü 
katto.\ çamaşır yıkarlarken l""87. ocağı par· 
lamıştır. Kadınlar bir taraft:ın bağırmak· 
la beraber, ateşi de söndürmeğe çahtmıı 
!ardır. Bu e•nada hacak ve kollar ndan 
yanmışlardır. 
Yangın gelen itfaiye tarafından hemen 

söndiirülmüıtür. 
---<>-

Bursa soyguncu1arı 
Samsundan buraya getiri
lerek Borsaya gönderilecek· 

Samsunda yakalanan Bursa şaki
leri bugünlerde ıetirilerek Bursa ya 
ıönderileceklerdir. Bu takilerin ev
velce burada tutulduklan ve Bursa 
hi.diseaile ali.kalannın tesbit oluna
madığı dofru değildir. Filvaki bura
da yakalnan ve kelepçelerini kırarak 
kaçan bu adamlar yakaladıktan za
man Bursa soygunu ile ali.kadar de
ğillerdi. Çünkü bu yakalanma ve kaç 
ma hadisesi bir sene evvel vukua gel
mittir. Samsundan bildirilen Ye lıtan
bulda bulunduğu anlqdan §eririn a
ranmasına baılanmıftır. 

ili 

Yurttaf! 
Yazlıklarını yurdanun yaptı· 

ğı giyimliklerden yap ve giy. 
Milli iktisat -.e 

tasarruf cemiyeti 





Chev ı· , 
1 . a ıer nin filmleri 
turıee Cb . 

h· ''loıu ev~lıer'nin Amerikada 1 
'lıııiıtir ";ı0 fıltnini_ çevirdikten llOn 

: l.tauri~·· azı fayialara göre, bu , 
l Ç••ird; • ~n Amerikan atüdyola
'1rtiaı ın · Rı aon film olacaktır. Çün 't , 1?.accn rı çe,,;, ": uygun olmıyan 

.. ı ~!lo o~"•k 1ıneı. .. ıstememektedir. llk 
~d 1~1erd · a ~dyo müdürleri 11rar 
' h 11lııtla:r. aaınafih diger bir 
ı Ulullırıak~daurice'e cazip teklifler 

p ırlar. 

ıf P,.~ renses filminde 
l',ı ' Paıe 

t •y ;..,, . Y fU yakınlarda Na ta· 
ıaff ili htılıy• 1 ki tında sinema artiatli

•d1' "l'..;n ~~ hr. Hatta Francis de 
ln •lıııa lnıaca» ismindeki roma.-

Si cak filme angaje edilmiı 

ııf P;.,. Evlenenler 
., d •• -; ' Coloınb · 
•"r fj'?tliik ıe• Pariı sahnelerin-

i ~"tinde 
0 

•den ve Coloınbier'nin 
, ~•nrn;ır Yt>ıyan Florence Walton 
or! (( •thur ~r . . 

ıı ••p, ı; ı..:r·~ kızı Kathleen Bruke 
ıefll ~1~r <::rab nın me, bur kahrama

k 1'ibirle..:ı he evlenmiılerdir. Fa
" e de -- ı 

'ı in Renkli fi'ı~ıer 
aı, .. '•~•t 1 . 
Ilı lor• dok e •rınin "Verdiği mali\· 

t'heer '•n~fr ~•pard isminde bir 
ır u1ınu,1 1 fılnıler için yeni bir 
lı lo Ur Al • 1· . . b il il se · man a ımının u 

ij1~•1~c•ler; tıelerde az çok elde edi
ltin Ş'llıdi k )0 k geride bırakmakta 

~r •ltr Ye ~ ~anılan pek kanıık 
~ r lıu ihı~· ılıtira ile basitlettiril
' it. "• bir bıranı artık hep renkli 
, atlangıç olacağı .öyleni-

' 

• f 1<..p, ~u~ı~r Grabbe 
,. o/'ti ~l>iy0~'tıın kahramanı ve yüz

"'•ı ''"ııce u. Buster Grabbe ( aııl ia 
lira; ~''iilfü_ linder Grabbe) iki aene 
iı-. nı, iaııı . nunda tanıdığı Adah 
li •tıde bir kızla evlenmİ§· 

pi h:1ıı-ı,lalnn . 
iıl d ~ .. ne ki Buster Grabbe yir
lıiı :rıııu,, •:el . ~m.erikada Okland' 
~ Yil~ıııg ~çlıgıoı Havay'da geçır 

i"ıl'ı.ı. ika.y eyı orada öğrenmi§tir. 
' •liıııp . 1 Arnsterdam ve Loa An

lı • •Iİıııp;;Y;tlarında temail etmiıt i . 
'ıı~ı~:•tııef 1.a beı dünya rekoru kır 
• <ıı .. ı.,•a tııilel yinni bet ıampi
~I ~··llırn ~dı. Buster Havay lisanı· 
, . •

1
• Çala• •ıı bilir, piyano, gitara, 

ıcı' 0 '<l)d ı r. Efer sinemaya girme-
;( 

8 "11ka t olacakb. 

Anabella ue Guıtaue Frölich son lilmlerinJe 

Madam Bovary 
Fransada Madam Bovary'yi çevire

cek bir kadın aranıyor. Valentine 
Teiuier en muvafık görülenidir. Fa
kat henüz mukavele imzalanmamıı
tır. 

Bütün san'at kabiliyetine rağmen 
bu rol henüz kendisine verilmemiıtir. 

Valantino için 
Budapeıtede Rudolph Valentino'

nun perestitki.rlarından bir kadın bo
yuna müteveffa artistten bahseder du· 
rurmuı. Kocası da kendisine çıkrıır
mıı. Bundan müteesair olan kadın, Va
lentino'nun balmumundan heykeli ya
pılan bir müzeye giderek, tabancayı 
kalbine aıkını§br. 

Bilecikte sinema 
BiLECiK, _ Halkevi ihtiyacı düşü

nerek ve büyük fedakarlıklar yaparıak 

yazbk bir sinema vücude getirilmiıtir. 
Sinemanm tesisinden maksat kir temini 
değil, halkın görgü ve bilğilerini kuvvet 
lendirmektedirler. 

Reks lngram mUsluman olmuş 
Bir zamanlar çok beğenilen reji.ör 

ve aktör Rex lngram garp aleminden 
ve onun maddi meşguliyetlerinden 
vazgeçtiğini, sinemadan da çekildi ğı .. 
ni dostlarına bildiriyor. Sebep 7 Rex 
muvakkat servet ve haımetlerden ken 
dini derviıliğe aahvennek için müalü
man olmuf. 

Fakat aahi değil hal Barud iomind'.> 
Afrikada çevirdiği bir filimde! 

* BerJinde çevrilen ''He m§irem ve 
ben,, film.inin fransızca versiyonunda 
Komedi . Fransezdeki angajmanı do· 
layısile gelemiyen Marie Bell'in yeri
n e Alice Cocea'nın alınması muhte
meldir. 

- Ge ne Münihte çevrilen "Tünel., 
f ilmin in fransızca versiyonunda Jean 
Gabin ile Madeleine Rcnand beraber 
oynıyacaklardır. 

* Ramon Novarro'nun bütün filmle
rine bir §ahsiyet, gençlik ve sevimli
lik verdiği bir hakikattir. Fakat son 
çevirdiği ••Berberi,, filminde Mısır ha· ı 
vası hissedilmektedir, Bu filmdeki Mı 
sır manzaralan Hollywood'da ve bir 
Ameriaklı gözü ile hazırlanmııtır. 

* Şimdi hayali filmler daha rağbet 
buluyor. King Kong ismindeki fjlm
den sonra "'Güliver'in seyahatleri,, de 
filme alınınaktadır. 

* Janette Mac Donald'ın yeni bir 
filmi hazrrlanıyor. Bu f ilmin aessi z o .. 
lanında baş erkek rolünü Ramon No
varro ve batkadın rolünü de Rex 
lngram'ın karısı Madam Alice Terry 
oynamıttı. Yeni film bir ope rettir. 

* M a r / P ickford yeni bir aenariyo 
ile aon derece metgul bulunınaktadır. ' 

* Amerikada çe\.Tİlmckte olan ''Ma 
vi odanın esrarı,, n da şu artistler var : 
Paul Lukas, Glorin Smaı-t, Lionel At
will, Oslow Stevena. 

* Carmen Boni sahnede temıillere 
ba~lıyacaktır. · 

Şayialar hilafına olarak sinemadan Lupe Ve/e.ıı ue (Tarzan) W eismuller 
çekilecek değildir. polo seyrediyor 

* Marlene Dietrich eylôlde Ameri 
'<aya dönecektir. 

--ı. 

il 

• Maurice Cammage Fransada Dol
ly Davis ile birlikte "Büyük ikramiye., 
filınini çeviriyor. 

* Alberto Cavalcanti " Deniz,, is
mindeki Kellermann'ın romanından 
bir senaryo hazırlamaktadır. 

Birigitte Helm plajda 

* Gary Grant'a ameliyat yapılmıı· 
tır. 

* Conıtance Benett Amerikada "Sa
nıın zehir,, isminde bir film çeviri
yor. 

* Laura Laplante Amerikadan Lon 
draya hareket etmiıtir. 

• Colleen Moore ile Lee Tracy "Sa
ati geri al,, iıminde Amerikada bir 
film çeviriyorlar. 

* Turjanaky "Volga ateıler içinde., 
ı filmini lnkijinoff ile beraber çevir

mek için Praga gitmiıtir. 
* Meıhur Macar filmi Paprika11 

yazan Fransız Jaques Deval'dir. 
* Oscar Wilde'in ' 'Dorian Gray'in 

portreıi,, İsmindeki romanını Marcel 
L'Herbier filme alacakbr. 

• Lilian Giıh'in Berline gelmesi 
bekleniyor. ı 

* Buıteı· Keaton (Malek) altı film 
için yeni bir mukavele imzalamı§tır. 

--~ 
EML 

----= 
Denizlililerin dileği oldu 

Denizlide liaeye kal bedilen Ortamektep 

DENiZLi (Milliyet) - Artık evinde toplanarak bu sevinçli ha
Denizlililer isteğine kavuftu. Kaç beri kuthılamıtlardır. Günün ko
seneden beri Denizlide lise açd- nuşma mevzuunu hep bu mesele 
masını muhtelif vaaıtalarla maa- tetkil etınittir. Artık Orta mektep 
rif vekaletinden isteyen Denizli- tahsilini görüpte parasızlıktan do
nin bu arzusunu nazarı itibare a- layı lise tahsili göremiyen binaen
lan muhterem Maarif Vekilimiz aleyh Yüksek Mekteplere gidemi
Dr. Retit Galip Beyefendi lise için yen zeki, çalıtkan Denizli gençle
müsait olan binanın mevcudiyeti- ri bundan sonra tahsillerine de
ni ve nüfusun kesafetini nazarı vam edecekler, memlekete fayda
dikkate alarak böyle bir irfan lı birer fert olarak yetitecekler
müessesesinin Denizlide açılması- dir. Dört senedenberi burada mev 
nı muvafık bulmutlar ve bu se- cut olan köy muallim mektebinin 
vinçli haberi Vilayete tebliğ et- bu sene lağvedileceği kuvvetle 
mişlerdir. Halk ve memurlar Halk muhtemeldir. 

Kasaba'da s~tış kooperatifi 
KASABA, (Milliyet) - Pazar

tesi günü Aksaray meb'usu kasa
balı Y afili' Beyin Manisa Ziraat 
Bankası Müdürü Salahaddin ve 
Manisa bağları satıf kooperatifi 
heyeti idare azasından Feyzi Bey
lerin huzurlarile Cümhuriyet Halk 
Fırkası binasında kazamız halkı
nın bazılarile yapılan bir içtimada 
Manisada mevcut olan satıt koope
ratifine iltihak etmek üzere bura
da da bir satıf kooperatifi tetkili 
kararlatlırılmıttı. Bugün müesaia
ler noterlikte f3.1'aiti ittirklerine 
dair olan mukaveleyi imzalamıt
lardır. Zürraımız hakkında hayu-

iki Rum kayıkçı boğuldu 
ANDIFLf, (Milliyet) - Meia

adaıı ahalisinden üç Rum kayık
çısı bugün balık avlamak üzere de
nize açıldıkları zaman furbnaya 
tutularak batmıtlar, bunlardan Ni
ko ismindeki kayıkçı bet saat de
nizde çırpındıktan sonra nihayet 
yüzerek sahillerimize çıkmaya mu 
vaffak olmuttur. Diğer kayıkçıla
rın ne olduğu belli değildir. 

Batan kayığı ve adamları ara
mak üzere motor kaldırılınıttır. .................................................... -........ . 
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lı olan bu tetekkülün müsebbiple
rini takdir ederiz. 

Karapınarda su J 

KARAPINAR, (Milliyet) - Be 
lediye kasabaY'J. bir buçuk kilomet
re uzaktaki iyi menba suyunu ge
tirmeği kararlatbrmıt ve kadastro 
bat fen memuru Seyfi Bey tarafın
dan nivelmani yapılmağa batlan· 1 

mıttır. 

Halk kireçli sudan kurtulmak i- 1 

çin belediyemizin su itine verdiği 
ehemmiyet ve çabukluk umumi ef
karda çok iyi tesir yapmaktadır. 

--<>--

Malatyada su işleri 
MALATYA, (Milliyet) - Mer 

kezi Malatyada olmak Nafia Ve
kletince tethil edilen dokuzuncı,ı 
mıntaka sular idaresine memur e
dilen İzmir su mühendislerinden 
Kadri Bey tehrimize gelerek vazi
fesine bqladı. 

Çok bakımsız kalan irna ve iıka 
itlerinin tanzimi vilyetin zirai ve 
iktisadi vaziyetini esaslı surette ia
lah edeceği kuvvetle ümit edilmek
tedir. 

Çocuk nasıl öldü? 
AYDIN, (Milliyet) - Nazilli

nin pirlibey köyünden kabak kızı 
Hatice bundan dört ay evvel yağ
cı oğlu Aptullahtan gayrimetru 
bir çocuk doğurmu9 ve çocuğun 
sonunu kesmeden diri diri göme
rek ölümüne sebebiyet vermek su
çundan adliyece hakkında tahki
kata batlanınıftı. Bu cinayetin mu
hakemesine Aydın ağır ceza mah
kemesinde devam olundu. Hatice
nin muhakemesi mevkuf olarak 
Aptullahınki ise serbest devam e
diyordu. 

Maznunlarni vekili, çocuğun 
doğmasında Haticenin yanında 
kimse bulunmadığını, doğum neti
cesi Haticenin bayılarak çocuğu 
cesi Haticenin bayılarak çocuğun 
sonu kesilmediğinden öldüğünü id 
dia etti. Mahkeme bu noktanın 
tenviri için ilk muayeneyi yapan 
ve rapor veren Nazilli mücadele 
lıekimi Rauf ve belediye hekimi la 
mail Beylerin mahkemeye çağrıl
malarına karar verdi. 

Renkli mermer 
Güzel bir mermer ocağı 

metruk duruyor 

Tosya HükUmet konağı 

TOSYA, (Milliyet) - Tosya 
kasabasına yarım saat mesafede 
Ali kayası nam mahalde kırmı;ı:ı, 
san, mavi renkli damarlarla mü
zeyyen Mermer madeni mevcuttur. 
V aktile yangında muhterik olan 
büyük caminin tamirine mıhrap, 
pencere ve kapularına konulan bu 
mermerler caminin kıymeti mima
riyeıini bir kat daha artırmıttır. 
T osyanm vaziyeti iktisadiye ve ti
cariyeıini tetkik içjn T oayaya ka
dar bir tetkik seyahati yapan Kas
tomonu Ticaret Odası heyeti bu 
mermerlerle yapılan binaları gez· 
mit ve çok beğenınittir. 

Elyevnı metrUk bulunan ocak 
açtırılarak Ticaret Odasının dai
mi sergisine konulmak üzere muh
telif kıtalarda nümunelik için te
tebbüsatta bulunulmuttur. Emsali
ne nadir tesadüf edilen bu made
nin metnik bir halde kalması cid
den acınacak bir hadisedir. Renk
li mermer ihracatı etrafında tica
ret odası tetkikatta bulunmakta
dır. 
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* Kanadada en son gösterilen F ran• 
aız filmleri şunlardır: Baby ( Anny 
Ondra), Cani (Harry Baur), Madam 
beni götürünüz (Armand Bcrnard ile 
Jeanne Boitel), Portakal çiçeği (Re
ne Lef evre). 

* Çekoılovakyada 1932 de otuz ıes
h Çek filmi yapılmı§tır. 1931 de on 
sekiz film yapılabilmişti. 

* Rusyada Lenin hakkında bir film 
çevrilmiye baılanmııtır. 

* Moakovada "Baba ve oğul,, ismin 
de Kızılorduda hayatı yaşatan bir fi. 
lim gösterilmittir. 

* Conrad Veidt, Marie Ney, Peggy 
Ashroft "Serseri Yahudi,, filmini çe
viriyorlar. 

• Vilma Banky ile Rod la Roque 
Londraya gelmitlerdir. 

* Londra Ar§edeki film çevrilirken 
stüdyoları ziyaret etmiş ve Anna May 
Wong'ut tebrik etmiştir. 

* ııKanayan Almanya,, filmini A
vusturya da menetmiştir. 

* Sinema propagandaıı yapmak ü
zere Pirede artistler tarafından "Si
nema dostları merkezi,, iaminde bi.r 
cemiyet kurulrnu§tur. 

* Gitta Alpar Almanyada La Du
barry filminde büyülı; muvaffakıyet 
kazanmaktadır. 

* Lil Dagover müthit bir otomobil 
kazasından mucize kabilinden kurtul
mu§tur. 

.. 

Y .?ni oe orijinal bir (yat) kostümü 

Bir mahkum kaçtı 
Söke hapishanesinde bir bakkal 

dükkanından kahve çalmakla maz 
nun ve mevkuf bulunan lstanbul 
köylü Arif kaptan oğlu Ali hapis
hanenin gusulhanesine yıkanmak 
maksadile girmit ve oradan duva 
rı delerek firar etmittir. 

-<>-

lzmirde doğum ve ölüm 
932 senesinde lzmir vilayetine 

tabi köylerle nahiyelerde 2500 er
kek, 2254 kız olmak üzere 4745 
doğum olduğu tesbit edilmittir. 

Buna mukabil, 1608 erkek, 
1492 kadın ölmüttür. 

Buna nazaran doğum adedi ö
lüf adedinden 1645 fazladır. U
mumi tahriri nüfusa göre doğum 
nisbeti binde 17,82 ve ölüm nisbe 
ti 11,45 tir. 

Tavuk için cinayet 
ESKlŞEHlR - Burada bir cina 

yet olmuf, bir tek tavuk bahçeye 
girdi diye bir bahçıvan bir gardö 
fireni öldürmüttür. 

Bu bahçıvan Ada meydanında 
9 numaralı evde oturmaktadır. Öl
dürlüiü adam da gardöfiren Is 
mail efendidir. 

Bahçıvanla gardöfiren bu ta
vuk meselesinden evvelce kavga 
etmitlerdir. Bahçıvan bu kavga
dan muğber olduğu için gardöfi
reni gözetlemiye batlamıt ve gar
döfiren bir gün bahçede efya top
lamakta iken arkasından tabanca 
ile vurup öldürmüıtür. 

Katil bahçıvan smail akabı va 
kada yetiten polisler tarafından 
yakalanmı• ve müddeiumumi
liğe verilmittir. 

lzmirden bir bisikletli geliyor 
lzmir erkek lisesi Ergenekon oy 

mağına mensup izcilerden Kemal 
efendi bisikletle lstanbula hare
ket edecektir. 

Adapazar avcıları 
ADAP AZARI, (Milliyet) 

Avcılarımız hüki'ımete müracaat
la Adapazar avcılar kalübünü te• 
sis ettiler. 
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Londra mektupları 

Konferansın ne şekilde 
tatiline karar verilecek? 

Maliye ve iktısat cephelerine ilk dar
beyi hangi devletler indirdiler? 

Fransa hiç bir şey yapmayan konferansın niçin 
toplatbnldığın1 söylüyor .. 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
tqkil edilmit olarak devam edecek 
ve içtimalarma tekrar ne zaman ba.t
lanacağını tayin edecektir. Mac Do
nald bir defa bu tetkilatı yaptıktan 
sonra kolay kolay ipin ucunu bıra
kacak değildir. 
Londrada para iatikrarma yanaıma

makla konferansa mali sabada en bü
yük darbeyi Amerika indirdiği gibi, 
iktıaadi sahadaki mesaisine de en bii
yük darbeyi lngiltere indirmittir. lk
tısadi meselelerin en mühimlerinden 
bıri de itsizlere iş bulmak çarelerini 
aramaktı. Bu çarelerin b&§mda da 
büyük mikyasla milli ve beynelmilel 
in,aat ve nafia itleri yapılm.aaıru te
mın etmekti. Bu it için de bir ti.li 1..co
miayon tetkil edilmişti. Bu tali komis
yonun müzakeresinde İngiliz ticaret 
nazırı Runcim.an lngilterenin katiyen 
bu yoldaki mesaiye ittirak edemiyece 
ğini söyledi. Ticaret nazırı,Jna'ilterenin 
bir aralık nafia işlerine baılamak su
ı·etile itaizliğe çare aradığını , fakat 
bulamadığını bildirdi. Runciman ln
gilterenin bu tecrübede büyük zarar
lara uğradığını, bu uğurda aarfedilen 
her bir miJyon lngiliz lirasına muka· 
bil ancak dört bin qsize, İJ buluna
bildiğin' ilave etti. Bu derece maaraflı 
bir iktısadi tqebbüae lngilterenin gire 
miyeceğini velngilterenin tecrübelerin 
den diğer devletlerin de iatifade ede
rek bundan vazgeçmelerini ili.ve et
ti .. 

Ticaret nazırının bu beyanatile ln
giltere de Amerika gibi rical et
miş oluyor. Gerek konferan11n ruz
namesi hazırlanırken, gerek Mac Do
nnld Vatingtonu ziyaret ettiği zaman 
h<ıtta konferans açıldıktan iki gün oon 
ra Cfıamberlain söylediği bir nutukta 
bağlı kalan aennayenin tahriki ve bü 
yük mikyasta nafia itlerine batlamak 
aaretile itsizliğe çare bulunacağı ile
ri sürülmüştü. Bu meaele ile en ya
kından Fransa alikadardır. Çünkü 
Fransacfa muattal bir halde kalmış 
çok büyük aermaye vardır. itibar ol
madığı için Fransızlar bu paralan İk· 
raz edemiyorlar. Eğer Londrada bu 
nokta hakkında bir karar verileydi, 
Franaa bu paralannı ikraz edebilir
di. istikraz eden memleketler de na
fia itlerine batlıyarak bu auretle it· 
sizlerin mikdan azalırdı. Runciman 
lngiliz hükıinKtinin bunun lngiltere
de tekrar tecrübe etmeğe niyeti ol
madığını, beynelmilel sahada tecrü
be edilmesini de tavsiye edemiyeceği
ni söyliyerek işin içinden çıkbğına ııö
re bu meaele de ıuya düımüt demek
tir. Fakat bu vaziyette Mac Donaldm 
Londra konferansını neden topladığı 
Fransızlar tarafından aorulmaktadır •. 
Mali meseleler Amerikanın aldığı va
ziyet dolayuile müzakere edilemiyor. 
lkhsadi meaelelerin en miihimmi de 
lgilterenin aldığı vaziyet karıısında 
suya düşüyor. Bu terait albnda bü
tün konferans mesaisi istihsal ile İs· 

tihlik arasında bir müvazene temini 
ııayeaine matuf kalıyor ki bunun da 
filiyatta nasıl tecelli ettirilmek iale· 
nildiğini birkaç vesile ile tebarüz et
tirmeğe çalıtmıftım: Bazı sanayi mem 
leketleri, timdiye kadar sanayii inki
taf ebniyen ziraat memleketlerinin 
bu yolda yijrümelerine mini olmak ia 
tiyorlar. 

Diğer taraftan aanayi memleketle· 
rinin ziraat İflerini inkiıaf ettirmele
ri teşebbüsüne karşı bir hareket ııö
rülmüyor. Filhakika gerek Almanya 
ve gerek lngilterede bu yolda çok me 
aai sarfedilmektedir. lngiliz murah
hası, peynir, yağ, yumurta gibi gıda
ların istihsal ve istihlBkini tetkik e
den tali komisyonda çok dikkate ~
yan sözler söyledi. Dünyam peyn;r ih 
rncatırun yüzde ellisini, tereyağı ihra
cnlının da yüzde seksenini lngiltere 
İstihlik ettiğini söyledikten sonra 
bu vaziyetin devamına razı olamay1.z 
dedi. lngiltere kendi peynir, kendi te 
reyağı. ve yumurtasını istihsal elmt.6-
ğe t;abşmaktadır. lngilterenin !\Üt ·<1e 
tereyağı istihaal etmesi belki kiiçük 
bir meaele gibi görünüyor. Fakat bu 
beynelmilel mübadelenin yarınki şek 
llni göstermesi itibarile dikkate şayan 
dır. Dünkü beynelmilel mübaclelenin 
şekli şu idi: Bazı memleketler yumur 
ta ve.: peynir İstihsal eder. Bazı mem
leketler pamuk ve yün. lngilizler pa
m~k ve yünü satın abrlar, İmal ve 
ihraç ed.,rlerdi. Mukabilind~ de yu
murtanın, peynirin, ıarabın hülasa 
dünyanın yetittirdiği mahsullerin en 
alas~nı satın alırlardı. Şimdi Hollan
da ~e lrlanda, yumurta ve peynir S'1· 

tanııyacak, Pamuk yetittiren memle
ketlf'r mensucat yapacak. Yanl 1..on
dradaki mesaiye rağmen, beynelmi
lel mübadele darla§acak. 

latibaal ve istihlak arasında müva
zene temini herhangi bir İstilısal §U

besinde ilerilemiş olan memleketle
rin diğer memleketlere karfı faikiyetleri
ni temin etmeğe matuf mesai ,eklini 
aldı. Fakat bu meaainin de bir netice 
vermiyecegı söylenebilir. Ayn ayn 
m;ıddeler için teşkil edilen tali ko
misyonlann her biri kendi İJİni bu 
itlerle me~gul Milletler cemiyeti şu
belerine veya diğer beynelmilel tef
kilatlara bırakmaktadır. 

Meaela şeker meaelesi beynelmilel 
teker cemiyetine intikal etti. Kahve 
meaeleaine beynelmilel kahve müs
tahsilleri vaz'ıyet etti. Buğday me
aelesi ilk adımdan "büyük dört'' de
nilen Avusturalya, Kanada, Amerika 
ve Arjantinin elinde bulunuyordu .. 
Bunlar bir taraftan Rusya, diğer ta
raftan da Tuna memleketlerile mü
zakereye ııirittiler. Peynir, tereyağı 
iti bile ltalyanlarm teklifile beynelıni 
Jel tereyağı ve peynir federasyonuna 
geçti. Loodra konferansının itlerini 
hafifletme yollarından biri de budur. 
Omuzundaki yükleri birer birer ata
rak nihayet kendisi itaiz kalacak. Ve 
Londrada yapılmakta olan da budur. 

Ahmet ŞÜKRÜ !111 _________ ... _________ _ 

h.araci g:er. mide, barsak, taş, ~m hastalıklarının kat'i tedavisi ~in 

TUZLA iÇMELERi 
En ~on konforlu yeni otel - Panaiyon - Lokanta - Plaj 

Hergün Köprüden saat 6,30 - 7,35 - 8,20 - 10 - 11 - · 13,15 - 15,10 da Haydar
raşaya giden vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 7 
vonurunun tre.>İ iı;.me ınenbalarına kadar ·der gelirler. 5668 
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Evkaf müdlrlyecti i. anları 1 
Y enibahçede Hastahane ittisalindeki 18 dönüm valaf 

Bostan üc sene müddetle icar ı arttırmaya çıkarılmıştır. Se· 
neliği ] 2S lirada talibi uhdesindedir. ihalesi 12-8-933 cu
mal-tesi günü saat onbeşte yapılacaktır. Talip olanların İs
tanbul Evkaf müdüriyetinde varidat idaresine müracaat ey
lemeleri. (3480) 

Milllyet'ln romanı: 25 

Yazan: ANITA LOOS. 

Bunun 'üzerine Miater Abela de bü 
.sini göatermeğe baılamq. 

Evveli Cbarlie'ye fU telgrafı çek-
~ı: • 

"Amerikaya dönmeyinll. Leater'le 
barqbm. Bilhaaaa aakm telgraf çek
meyin; i§ler büabütiin kantabilir."' 

İmza 
DOROTHY 

Bu müddet zarfında da zavallı Do 
rothy: 

- Acaba Charlie niçin hayat e
aeri göatermiyor? Diye beynini kazı· 
yıp duruyormuf. 

Nihayet Mister Abels ona: 
- Miaia Breene ile Muriel Deve

nant Avrupaya gittiler. Charlie onla
rı karşılamak için Pariste kalmağa 

Tercüme: Kamran Şeri/ 

karar ırerdi... Diyerek kızcaiı:zı tea
kine muvaffak olar . 

Halta Dorotby'ye, Charlie'den ııel 
mit ve yazılıp itibarile az baritçe O• 

lan şu telgrafı göaterir: 

. ''Miaia Shaw'a saadetler temenni 
ederim. Annemle Mnriel'i burada 
bekliyeceğim. Selamlar." 

izam: 
Charlie BREENE 

Bunun Üzerine Dorothy'yi bir hü
zündür alır, ne de olaa, dünyada Char
lieden başka aüvenecek kimsesi yokmuş. 

Misler Abels Dorotby'ye deınit 
ki: 

- Kocanız Nev-York kavaninine 
muhalif bir harekette bulunmak sure 
tiyle size bir fırsat vermedikçe hiç 
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Katil Arif asılmaktan 
korkuyor! .. 

Mehlika H. başına gelecek feci 
betten hiç şüphelenmemiştir 

akı-

{Be~· l inci sahifede) 
smda 173 numaralı evin bir katında an
nesi ile beraber oturuyordu. 
Oğlunun cjnayetinden çok müteessir 

olan annesi Rukiye Hanım mütemadi
yen göz yaşı dökmektedir. Dün bir mu· 
barririmiz eve giderek annesi ile görüı
mek iıtemİ$tİr. Kapıyı acan ve ev sahi
bi olduğu anlaşılan bir .ru.dam demiş
tir ki: 

- Rukiye Hanım evde yoktur. Dün 
sabah çıktı, Adliyeye ııidecekti; tekrar 
gelmedi. Arif'ın sütneneıinin yanına git
mİ§ olduğunu zannediyoruz. Esasen oğlu 
bu cinayeti yaptıktan sonra çok kederli 
olan hanım artık sütneneıinin yanına çı
kacağım söyledi. Yann (bugün) taşına
caktır." 

Madam şunlan ilave etmittir: 
«.:...__ Arif'in annesi çok iyi bir hanım

dır. Oğlunu çok severdi ve bütün işleri 
ona teılim ebnişti. O da satını~, ıavmı~, 
şimdi hoı:c i~indedirlera" 

Mhdam bu suretle kendilerine de borç 
Iu olduklarıru ima etmistir. 

Muhan-iıimiz demiıtir ki: 
- Cinayetten bir iki gün evırel Arifin 

daveti üı:erineı Mehlika Hanımın yanın
da diğer bir hanım olduğu halde buraya 
geldiğini söyliyorlar? 

Ml"dam dü"-Ünerek: 
- Buraya . !"eldikleri doğru değildir. 

Bizim bildiğimiz perşembe gününü Ada
da l'(eçinnişler, cuma günü de Büyükdere 
ye gitmiıler ve cinayet olmuı. 

Biz de §athk, Arif yumuşak tabiatlı 
çocuktur." 

Muharririmizin tahkikabna P'Öre Arif' 
m annesi teesaüründen salond;ki Arifin 
boyalı büyük resmini de kaldırım! ve 
Arif'ın oda•mı sılafıkı kilitlemistir. 

Arif'e annesi ve bazı arkadasİan der
beder bayaltan vazgeçmesi içi~ bir çok 
nasihatlar etmi~lerae de dinletememitlet" 
dir. 

Arifı tamyanlar diyorlar ki: 
- O böyle bir i! yapacak adam de

jildi, korkaktı. Ona bu cinayeti yapb
ran her halde içki olsa gerek ..•.• 

Cama akf'U" otelde .. 
Söyendiğine göre, Arif ile Mehlika H. 

iki, iki buçuk senedir taruııyorlannıf. 
Biribir]erini sevdikleri için, arada bir 
böyle gezintilere de çıkıyorlannıt. Cu
ma günü de Bristol oteline ııitmitler, 
fakat hava serin olduğu için, Arif bahçe
de oturmaktansa, otelde pençeresi deni
ze bakan odalardan birinde oturup içme
ği muvafık görmüı. Garsona rakı ıamar
lamışlar, !en ve asude bir halde içmeğe 
koyulmuşlar. ikinci ve üçüncü §İşe gel
mi1, bu sırada atağıya İnen ve gençlerin 
halinden hic; te feci akibeti hatınna bile 
getirmiyen garson, aşağıya inerek, me
zeleri tazelemekte iken, yukarda üç el 
tabanca patlamıt. Sil~ se-i otelin du
varlan arasından ataği1& aksedince, gar 
sonlardan biri hemen yan merdivene ka
dar fırlam,., fakat orada kendi nefsinin 
de bir tehlikeyle kartıla,ması ihtimalini 
hesaba katarak af&ğıya inmit ve derhal 
Büyükdere kaTilkolnna habe• göndennit 
tir. 

Ari/ merdivenden iniyor 
Polisler gelinceye kadar Arif merdiven 

lerden af'liı inmİ!Iİr'. 
inerken Arifin elinde tabanca yokmat. 
BilBkis ~araonun boynuna sanlını,, Öp
mÜf ve kendiaine telefonun açılarak ka
rakplun bulunmaaını aöylemiJtir. Tel<>
fonda karakol bulunmus ve Arif otelde 
bir kızı öldürdüğünü v; ııelip kendisini 
almalarını aöylemiıtir. Polisler gelince
ye kadar ela Arif yukanya çıkmamış ve 
&§ağıda bir aandalyada oturarak bekle
mi,tir. 

Nihayet polisler gelerek yukarıya çık
mıtlar ve odalardan birinde feci sahneye 
tahit olmu§lardır. 

ilk ifadesi orada alınan Arif kızı ken
disinin •urduğunu, onu sevdiğini, ailesi
nin bir baskasına vermek istediği için 
bu iti yaptığını söylemiıtir. 

Kelepçe takmayın 
Fakat Arifın içki sevkile böyle bir i

fade venneai ihtimali göz önüne alına
rak, katilin o eece otelde yatmasına ve 
sabahleyin ayni dekor icinde tekrar ifa
desinin alınmasına lüzum görülmüt ve 
Arif geceyi otelde geçinniıtir. 

Sabahleyin kalktığı zaman gÜzelce yı
kanmıt, tuvaletini yapmış, saçlarını ta
ramıf, kolonya aürünmü!, elbisesini fır .. 
çalamıı ve kunduralanru s~tir. 

Katil kendisini karakola götürmek için 
bileğine kelepçe geçirmek istiyen polis
lere: 

- Hiç zahmet etmeyin. Ben kaçacak 

bir şey yapmanıza ihtimal yoktur. 
New-York kanunlarına göre de bir 
kocanın yapabileceği muhalif kanun 
yegane hareket b&§ka bir kadma kur 
yapmaktır. Onun İçin bekliyeceğiz. 

Fakat Lester bir müddettenberi 
evinden çılanıyormuı. Onun için Mia 
ter Abels: 

- Onu haline bırakalım, bu bir 
zaman meaeleaidir, - deınif. 

Bu esıtada Leater otellerin birinde 
bir oda tutmuf. Dorothy'nin bütün 
arkadatlan da adamın hareketini ta
raasuda bqlamıılar. Fakat maaleaef 
bütün ümitleri boşa çıkmış. .Çünkü 
Leater yatağına uzanıp oturuyormuf. 
Hatta artık çalıımağa bile lüzum ııör 
mi yormuş. 

Dorbtby'nin bilmediği bir cihet 
varmıt ki, o da Mister Abela'in kan
sına aadık kalmak f'll'tİyle Leater'e 
ufak bir harçlık verdiği imİf. Bunun 
iı;in aradan bir çok günler geçtiği hal 
de Lester talak için veaile olabilecek 
en ufak bir harekette bile bulunma
mıf. Bütün iti gücü yatağa yatıp 
Saturday Evening Post mecnıuasım 
okumaktan ibaretıni§. 

Fakat bu hal böyle devam etme
miş, Mister Abels'in canını aıkacak 

adam değilim. Zaten ben artık hayali 
bitmiı bir insan sayılının. ister bapsedi
niz, ister asınız, ne yaparsanız yapınız, 
demiştir. 

Ak!amki ifadesi ile sabahki ifadesi a
rasında bir mübayenet görmiyen polis 
memurları kelepçeye lüzum görmemiı
ler ve kendisini karakola götürmüşler
dir. 

Bu sırada Mehlika H. ın bahası ile an
nesi otele !"etmişlerdir. Babası: 

- Ben kızımın böyle öldüğünü gör
mek İstemezdim demigtir. 

Muhterem haha kızı~ hi~ te yakıştır
madığı Anf'ı bu çıkmaz yoldan çevir
meğe çalışmış, fakat sırna!ık atık bildi
ğinden şaşmamıştır. 

En nihayet kızını nişanlayıp bu faslı 
kapatınağa çalışmıı, fakat sevgilisinin 
ağzından "akı sofra'1nda tek•ar edilen 
bu karar, Arifi birden çileden çıkarını, 
ve tabancasını çektiği gibi: 

- Ben seni kimseye vermem. bizi an
cak ölüm ayırabilir, diye kurtunlan kı
za boşaltmı,tır. 

Arif kimdir, nasıl sevdi? 
Arifin çok yakm dostlarından yap

tığımız tahkikatta, katilin macerası
na dair bir çok yeni tafsilat öğrendik. 
Arif lam yirmi altı yaıındadır. ilk 
tahaj)İni Darü~§afaka lisesinde yap
mıştır. Sonra Ticaret mektebinin ilk 
kısmına da bir iki sene devam etmİf, 
terki tahsil etmiştir. Mehlika ile ilk 
tanışmaaı iki buçuk sene kadar evvel 
Makaimde Himayeietfal balosunda 
olmu,tur. Mehlika da yirmi üç yatın· 
dadır. Ve tahaili hiç yoktur. Son hene 
bir buçuk sene içinde Arif Meblika
nın ailesi ile dostluk ve samimiyet 
peyda etmittir. Arifi Mehlikanın an
nesi Hidayet Hanım, ve kız kardeşi 
Fatma Hanım ve Mehlika ile cuma ve 
pazar günleri Ambasadorda çay içer
lerken gören çoktur. Arif bir zaman
lar Mehlikayı daha çok kıakanıyor. 
Geçen sene yazm bir cuma aktamı 
Arif, yanında arkadatlan olduğu 
halde Suadiyeye gidiyorlar. Mehlika 
orada bir kÜ§kte miaafirdir. Köıkün 
bahçeaine giriyorlar ve Mehlikayı is
tiyorlar. Kötkte oturanlarla müteca
vizler arasında evveli müna~ son 
ra madarebe vuku buluyor.. Kızı al
mağa imkan bulamıyorlar ve kaçı
yorlar. Bu kÜ§k şehrimizin tanınmıf 
bir ailesinin ikametgi.lııdır. Arif yeia 
içindedir. Mehlikayı unutmak için 
Makaim Barda Avusturyalı bir dan
söze tutuluyor. Her gece arkadaılari
le Maksime gelerek, günde yüz, iki 
yüz lira para sarfediyor. Arif, baba
sıdan 37 bin lira kıymetinde para, 
cmli.k, mücevher tevarüs etmiştir •• 
En son Beyazıtta bir konağı bundan 
birkaç ay evvel on bin liraya satarak 
Mehlika ile beraber yemittir.. Arif 
bütün parasını Mehlika uğnında sar
fetmittir. Arif Maksimde itık oldu
ğu Avusturyalı dansözü birgün elin
den kaçınyor. Dansöz memleketi o
lan Avusturyanm Kıralz şehrine gidi
yor. Arif lisan bilmediği için her ak
fam bara giderken arkadatlarından 
bir doktoru ve daha bazı arkadaşlan 
nı beraber götürüyor ve onlara tercü
manlık yaptınyordu.. Dansöz Avu&
turyaya gittikten iki ay sonra Arif te 
yanına doktor arkadatını alarak 
kızın Petlnden ııidiyor. Ve kıza 
aşkını isbat ediyor. On gün kızla be
raber Kıralz şehrinde yatıyorlar. Ber 
lin, Montekarlo, Parla, Marsilya tari
kile lstanbula avdet ediyorlar. 

Arif Avrupadan geldikten sonra 
Mehlikaya olan aşkının sönmediğini 
goruyor. Mehlikaya gene dört elle 
aarılıyor. Avrupadan döndükten üç ay 
sonradır ki Arif Mehlikayı arkadaı
lanndan biriainin Ayaapatada evvel
den ihzar ettiği pansiyonuna kaçın
yor. Kızın kaçmlmaaı babası Burhan 
Beyi son derece müteesair ediyor. Ve 
Burhan Bey Kırklareline kadar bir 
aeyahat yapıyor. Arif Mehlikayı ka
çırdıktan sonra da kızı almak için 
birkaç kere ailesine müracat ediyor. 
Bu müracaatlar bir netice vermiyor. 
Arif en son kızı istemek için arkadat
lannı tavsit ediyor .• 

Arif, şimdiye kadar yazıldığı gibi 
bazı işlere girip çıkmış değildir. Şim
diye kadar hiç bir it yapmamıtlır. Sa
dece miras yemiştir. Son zamanlarda 
bütün paralar bitince Arifi bir endi-

bir şekil almağa b&§laınıı. Lester bak 
m" ki, bir cani gibi daima taraasut 
alımda bulunduruluyor, yanında bir 
polis hafiyesi bulunmadan dıtandan 
bir ahbabını kabul edemiyor. 

- Böyle olduktan sonra ben pa· 
rayı ne yapayım? ... Demif. 

Bilhassa polia hafiyesi meaeleai 
fena halde sinirine dokunuyormut. 
Bunun üzerine Mister Abelı ile ara
larında dınlblar baılamıı. 

- Bana baklayı ağzımdan çıkart
tıracaksm! - diyerek onu tehdide ka
dar bile nankörlüğü ileri vardırdığı 
olunnU§. 

Fakat Miıter Abels bunun nan
körlük olmayıp asabi bir yorğunluk 
olduğunu bilirmif. O zaman aklına 
parlak bir fikir gelmif. Dostlanndan 
asabi haatalıklarda mütehauu bir 
doktor çağırarak Leater'i muayene 
ettirmiı. Mütehassıa tqhisini koyduk 
tan sonra Leater'e kokain kullanma
ımı tavsiye etmi,. 

Bu tedavi usulü Lester'i teskin eder, 
Mister Abels'i de derten kurtanr. Ar
tık ondan sonra Leater evine o kadar 
bağlı bir adam olur ki adeta sokafa çık 
mak adetini kaybeder. 

Fakl1t bir eün Dorothy matineden 

. 
ismet Pş. Hz. nin 
Sofyayı ziyareti 

(Başı l inci sabiftde) 

- Ba,vekil ismet P,. Hz. nin 
Sofyayı ziyareti Türk-Bulgar mü
nasebahndaki son derece samimi 
yetin bir tezahurü olacak ve Tür
kiye ile Bulgaristan arasında mev 
cut o kadar mesut ve feyizli dost
luğun inkitafına yeni bir ham1e 
verecektir. 

Bu ziyaretle bir Balkan Locar 
nosunun tahakkuku te,ebbüsü 
fikri kendisine atfedilen Ruman
ya Hariciye nazırı M. Titulesco'
nun Sofyayı mütesavver ziyareti 
arasında bir alaka yoktur. 

M. Titulesco hakikaten bu •e
kilde bir teklifte bulunacak mı? 
Matbuata geçen ~yiaları teyit e
decek hi!< bir malumahm olmadı
ğı için bu hususta bir fey söyleye
mem. Eğer Romanyadan veyahut 
her hangi bir Balkan memleketin 
den böyle bir teklif sadır olursa, 
bunun diğer memleketler tarafın
dan kabulü Türk-Bulgar dostluğu 
nu hiç bir suretle kayde bağlıya
maz. Türk-Bulgar dostluğunun te 
melleri Türklerin Bulgarlara ve 
Bulgarların Türklere kar,ı olan 
muhabbet ve hürmet hislerine, 
mazideki ihtilafları kat'i surette 
tasfiye etmi, ve istikbalde de sa
mimi surette tefriki mesaiyi iste
yen iki millet arasındaki tabii 
sağlamlığa istinat etmektedir. 

Filvaki bir Balkan Locarnosu, 
bu formüle bir mana verenler i
çin Balkan yarım adasında tahak
kuku mütkül bir ittir. Zira umu
mi bir anlaşma için lüzumu olan 
en esaslı 'artlar henüz mevcut de 
ğildir. Böyle bir anlafma mevcut 
bütün ihtilafların hallini, fili dost
luk temayüllerinin inkitafını, a
ç'k ve samimi tetriki mesaiyi is
tihdaf eder ki, maalesef Balkan 
devletleri arasında henüz bunlar 
mütahede edilemeyor. Bu yüksek 
gayeye teveccüh etmek pek tabii
rtir, fakat hedefe varmak en emin 
çare mukarenetleri ve komfular 
arasında tasfiyedesi ihzara muvaf
!ak olmaktır. Nasıl ki Türk ve Bul 
garlar, Türk ve Yunanlılar kendi 
aralarında böyle yapmışlardır. 
Balkan Locarnosu erisilmesi lilzım 
gelen bir ülküdür, fakat bütün ül 
küler gibi, egoist seçniyetin ted
ricen salah bulmasını istilzam e
der. 

Bu fekilde mesaiye intizaren Tür 
kiye ile Bulgaristan Sofyada tica
ri miizakerelere ba,lamışlardır. 
iki murahhas heyetin teklifleri da 
ha iyi tetkik etmek ve yapılacak 
itilaf hakkında hükfunetlerinin fi
kirlerini almak üzre bir müddet 
muvakkat bir tevakkuf geçiren bu 
m!izakereler fimdi normal bir şe
kilde terakki etmektedir. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada herııün öğleden 

r:onra aaal (2,30 dan 5 e) lıadar latan

bulda Divanyolunda 118 1umaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıklan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22.398. 

4025 

şe almııtır .. Hatta bundan bir iki haf 
ta evvel Beyoğlunda bir bar tutmağa 
teşebbüa etmiıı. Monpamas barı aahi
bi Vehap Beyle pazarlığa giritmiştir. 
Y aptığmuz tahkikata göre, hadiaeler 
tunu ııöatermektedir: Arif Mehlikayı 
kıskançlık neticesi vurmut ve Arife 
bazı ihbarat yapılmıştır. Bundan bat
ka Arifin paraaı da bitmiştir. Mehli· 
kaya eskisi gibi tesahüp edemiyeceğin 
den korkmaktadır. Bunun için Mehli
kayı öldürmeğe karar vermittir. 

5 ,) 

Türk dili t~tki~ 
Merkezi 

( Ba~ ı h•ci sabifedcl 
ve bunlann kullanılışlarına il 
yar eörünen karşılıklannı tef 

tedir. . lıf 
400 kelimenin kartıhklatl 

tesbit olunmu~tur. Bunlar~ 
ünün misalleri tamamlanD"'"'. 
misyonca ııeri alınmasından . 
mi merkez heyeti (101) in<' 
itibaren tetkikata haşlanıtı " 
dar kelimenin kar,ılıklanı>J 

Bu yaz çalışılacak 
Bütün yaz bu çalıtmaY• 

cek ve hazırlanan karşılıkJal' 
tende teklif mahiyetinde 
sonra hepsi toplanarak 
türkçeye kar§ılıklar kılavuzıl 
tır. ııl 

Kılavuza yalnız ankete k0 

ler ginniyecek, bunlann ii~ 
letme şekillerile türkçe karl ~ 
kesçe bilindiği için ankete k lıf 
ler de kılavuzda yer bulacak, 

Böylece kılavuzun .s - 5 lıi' 
ihtiva etmesi umulur. 

Gramer anketi 
Üçüncü iş, gramCT ankeıidİ' 

kolu her şeyden evvel türl<ç< ~ 
kili yollarını tetkike başl~_. 
bata alınmasının sebebi ı!>tJJI"" 
me yaratma isinde en cok b" 
ihtiyaç görülmesidir. l§te IJll 
gramer kolu türkçe tahikaW' 
nn delalet ettikleri miinalart 
çük bir risale hastınru~ ve f',,_ 
mak Üzere mütehassıs ve 'rl 
göndenuittir. Türkce -öz lıi 
larına dalı- ikinci bir risale .it 
maktadır. 

Istılah taramas' 
Son it, kitaplardan utılah 1 dir. Orhon abideleri, divan• . 

Radlof lugati, Lehçe Osınaııl 
terden taranan askeTlik, ida1' 
ıstılahlannı eösterir altı li,:;f rıt 
trr. Bütün bu sahalarda f · 
etmektedir. 1" 

Bültenin çıkan birinci sa.'/ 
makta olan ikinci ve ücüncÜ flJ 
!arın semerelerini het"kese 1' 
ni üstüne almutır. Gelecek ..J 
utanılmayacak bir mesai ...,,.. 
kacağımız ümidindeyiz." _,/ 

D 

KUçUk lklıbaslar 

Karadenizden lran h 
Miroir du monde mecnıu•! 

Genç Tü~k Cumhuriyeti ~ 
hayatiyetinin canlı delillen"' dıf. 
Bu suretle memleket dev • 
yenileşmektedir. Her ıaraft• 
nakalat yollan ile garp 111e<I ti 
leketin iç taraflanna da ulal 
dır. 
Şimdi lran hududundan J 

kadar 600 kilometrelik bir '!" 
Yüksek ehemmiyetle bir ço~ 
yolun inpumı amir bulunuY ı<J 

' fa evvelce mevcut yol çok bO 
dem nakil vasıtalan bu yold~, 
yordu. Halbuki lran ticaret• 
transiti bu yoldan yapıl"""J 
yolu ihmal etmek lran mal ~ 
sit ticaretini kaybetmek delfl 

Diğer taraftan yeni yolun 
mıntakalar bububat, meyva.4", 
ze kesimlik hayvan noktaslfl 
gindir. Bunlann ihracını d• 
mak için, bu yolun yapılınaf1 

Yolun mühim aksamında ~ 
lann ve uçurumların bulun~ 
tikta yeni yollar açılJDJŞ ve . 
kaya yuvarlanmalan gibi ~lıİ 
zan dikkate alınarak, bu 11.,., 
viyadüklet" yapılmııktadır. r> ~ 
mele kullanılmaktadır. Bunl• oı' 
sadece betonarme islerinde 
ecnebiler vardır. • /. 

lrana ve !randan yolcu ~~, 
!ini bu yol son derece kola~ 
lacaktır. Çimento, kireç ve 'I 
me yerlidir. Sadece beton~ 
Almanya ve Belçikadan gel'tJ 

DOKTO.lt~ 
Rusçuklu Ha~ 

Galatasarayda Kanziik $ 
karşısında Sahne sokağmcbı ~"' 

ralı apartımanda 1 n? ___ ( ____ ,,, 
, 

- Göz Heki.,ıı 

I• Dr. S. Şülıtl 
Birinci sınıf milieha.~ 

(Babıali) Ankara caddie51Jı 

sonra Goria ile beraber tiyatrodan çıkar -- Bunun üzerine kar§lll~~ıl' 
ken Claude isminde birine tesadüf edet"· istiyen bir adam tavrile duclaltıl', 
ler. Claude de evvelce ayni kumpanya- O zaman Dorotby Lesteı' lıİ11 
da oynannıı. Fakat sonra kokaine olan burada tekrar edemiyeceğİll' 
iptilası çocuğu mahva aürüklemitmif. feder. ,1 

Claude her zaman Revüde artiatle- Fakat Claude kafadannı '1. 
rin çıkacağı kapının önünde durur, tanı faa eder: . 
dığı kırlardan bir dolar borç istennİ§. - Esk;den belki öyle id':.ıi 

Dorothy onu ıo:örünce, her zaman a- kat şimdi §eker gibi bir ç~~ ~ 
deti olduğu gibi, çantasını açnuf. Fa- Claude geçip gittikten /. 
kat hayret! Claude kendisine uzatılan söze heşlar: ~ ~ 
banknotu kemali vakarla reddetmif. - Kokain kullanan erk iflı: 'ii 

- latemez ... Demi§. .,Beyaz" dan duymaz olurlar, der. Onuıı, ıJI' 
yana hiç zorum yok.. istediğim kadar sonra Leaterden talaka ,,esil" 
buluyorum •... Hem de kesenin ağzını aç hareket ı,.;kleme... . ı/I 
madan..... Bunun üzerine Dorotbr'f' ıil'1 

Sonra Dorothy'ye ıu haberi venniı: cedir alır. Nihayet Gloria lı-~ 
- Cicim, geçen ııiin Altıncı Cadde'- biçtikten sonra bütün lıu ~ 

de kime rastıı;elsem beyenirain... Koca- Abels'in başımn altmdaıı ~f' 
na •.•. ,Beyaz" a o da dadanmıt! ter Abels denilen adam porv--

Dorothy t&fmp kalır. Kokainin çok tu olmaktan çok uzaktır. ~j 
pahalı bir tey olduğunu bildiği için Les Bunun üzet"İne Dorothf y ,Jır; 
ter'in konain almak için nereden para Altıncı Caddeden bir ~,.ııı 
bulduğuna bir türlü akıl erdiremez.. lur. Fakat bu sırada Glori" 

DÜ§ÜnÜp tll§ınır ve neticede Lester- daha İyi bir ıey gelir: •'l' ,J 
in uyuıturucu maddeler ticaretine haf- - Ben Jefferson Bree~ 
ladığına hükmeder. tum. Beni tatil aylarını 'lı"'Jıl 

Fakat bu hüküm Claude'u kızdınr. Parise ırönderecek. Sen de ,.. 
- Kafir cadı. .. Der. Çocuğun ne di- Orada kocandan botanırs• ~ ""' 

ye ııünahrna giriyorsun? Onun çalıtma ( J)e\fP 
ğa ihtiyacı yok ki ... Para !'eliyor ... 



' 

" •• ı. ... uıı. 

\'eıen 

a:nnelere fatlı 
AS PİN KENAN-

'EI Tabletleri 
•valatın bu kar raızlıg- ı ekseri- nezle kır-

11'' k r-- ' 
tr>.;ı , ~ agrısı gıbi hastalıklar tevlit eder. Buna 

"'.0~k ıçin yanı~ızda daima tazeliğini muha
tab ıç Şi§e tüpler içinde bulunan Asipin Kenan 

·•tlen . b 1 -tı 1 u undurmagr unutmayınız. Bu .sıhha-
ız •Çin en emin bir ilaçtır. (5379) ı 

4390 ı 

fat. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
llıe ~erkez Kumandıuılığına 
~şr b~t ~üessesat için otuz 
l' e l1l kilo koyun eti 24 
ıa.':(Uz 933 pazartesi günü 
~tı 4,40 da kapah zarfla 
•art' alınacaktır. isteklilerin 
~Ü namesini görmek için her 
ler~ Ve ~ünakuaya girişecek 
lif ltı belli vaktinden evvel tek 
Ylıet~ktuplarmı komisyon ri 

(
304

ne vemıeleri. (50) 
5) 4149 

1\1' * ., * 
ltıerb~rke~ Kuman~~hR:ına. 
bitı ki t ınueaaeaat ıçın yırım 
933 lo Sığır eti 22 Temmuz 
14 40uınartesi günü saat 
al~ da kapalı zarfla satın 
ııal\'ı ilc~k!ır. İsteklilerin şart
~n e&ını görmek için her 
c~klev~ münakasaya girişe
"el tekr belli vaktinden ev 
Yon . ıf mektuplarım komis 

(S;ı)asetine vermeleri. 
(3046) 4150 

b ** narb · tel>le 1Ye ve merbutu mek· 
otu2 ~ki~aYVanatı İçin dört yüz 
l>at 1 hin kilo ot 30-7 -933 
kırkr !!"ünü saat on dördü 
alın !!eçe kapalı zarfla sabo 
tıal\'ıaca.ktır. İsteklilerin şart 
"e l\'ı~~· görmek için her gÜn 
beUi U.llakasaya girişeceklerin 
llıek~a.ktmdan evvel teklif 
l)\ele . t>larını komisyona ver-

~. (55) (3150) 
4269 

l' * * * 

ma Komisyonunda 
lunmaları. (81) 

hazrr bu-
(3405) 

4567 

Maltepe Piyade Atış Mek
tebi hayvanatmın Mayıs 934 
nihayetine kadar ihtiyacı i
çin seksen bin kilo arpa 25-7-
933 sah gÜnÜ saat on alhdan 
on alb otuza kadar pazarhkla 
klrdmlacaktır. Pazarlığa gi
r~şeceklerin belli saatinde Mer 
kez K. Satın alına komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(77) (3406) 4568 

~ ., :t 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müesaesat ih 
tiyacı için ikibin beşyüz kilo 
toz şeker 26-7 -933 çarşamba 
günü saat on altıdan on altı 
otuza kadar pazarlıkla satına 
lınacaktır. Pazarlığa girmek is 
teyenlerin belli saatinde Mer
kez K. lığı satınalma Komia 
yonunda hazır bulunmalan. 

(86) (3438) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut Kıt'at ve müeasesat ih 
tiyacr İçin alınacak olan 20 
Ton şekere kapah zarfın da ve 
rilen fiat pahalı görüldüğün 
den 24-7-933 pazartesi günü 
saat 16 dan 16,30 za kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. la 
teklilerin belli saatinde Mer 
kez K . Satın alma Komisyo
nuna miiracaatlan. (92) 
(3509) 

\'il.tıa:nçu Atış mektebi hay-
0'1.r ihı~rn 934 nihayetine ka- Merkez • K~ lığına bağlı 
IQ ar •Yacı İçin seksen bin ki müesseseler için 160 ton arpa 

'l<1.t !la 25. 7 -933 salı giinü 22-7-933 cumartesi günü saat 
1 la;I\ beş otuzdan on altıya 14 ten 14,30 a kadar pazar 
lır, f> Pa:ı:arhkla kırdırılacak- lığa konmuştur. İsteklilerin 
h ili ::a~hğa girişeceklerin belli ı1aatinde KO. da hazır bu 
' ~ınde Merkez Satınal lunmaları. (93) (3510) 

t 3 üncü Kolordu iliinlaro 1 
t. ı. F İh . 
kttıeki: hyacı için 320 ton 

11iı.~ ık un kapalı zarfla mü 
9 ı\ğ:}'a konmuştur. İhalesi 

sa.il:tos 933 ça~şamba gü 
' " lıtı 1 I dedir. isteklilerin 
tıı~k .. e Ve sartnameyı· go··r-

' lt,. -1l.ıa~ -er.e her gün ve müna-
\' 1 ·:lin~ırırınek için o gün ve 1 
1'l at en evvel teklif ve te 1 
'1~ 3 ı('ktuplariyle Fındıklı 
tıı.ııı,· ı> • O. SA. AL. KOM. 
\J3?rı) ,eltrıeleri. (249) 

4614 

ı .. l.p h 
·~ . ., 

cf .. ıı ~ırllı ayvanatr ihtiyacı 
kiİ aıt olrn:ka~raft müteahhi
t1. 0 <ı.rı:ıa k UZere 240,000 
\ :•ay;ı k apalı zarfla müna-
• ltı.ıst0g ;~~·UŞfur. İhalesi 14 
..:a •t 14 30 d Pazartesi günü 
; ~tlla~e adır. İsteklilerin 
ııek .. Ve .. · a llıere h ht!muneyı gör-

l'a · er .,.;;_ .. k 
titıq !l•rrnek . ;- ... •ve muna a 
ltıek el\ evvel ıçuı .o gün ve vak 
1\ tı.ıPlar·ı tekJıf ve teminat 
~~ı~· S>\.' AL Fındıklıda .3. 

eleri. (
26 

· KOM. nuna 

ı. r. li 1, ?~.. (3496) 

aY\ranatr ihtiyacı 

;cin 240,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 14 Ağustos 933 
pa7artesi ünü saat 14.30 da
dır. İsteklilerin nümune ve 
şart.-ıamesini görmek üzere 
her S?iın ve vaktinden evvel 

1 teklif ve teminat mektuplarile 
Fmdıklrda 3. K. O. SA. AL. ı 
K01'1. nuna gelmeleri. (266) 1 

(3494) ! 
* * * 

K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
için 440,000 kilo yıılaf kapalı 
zarfla mi\nakasaya konmuş 
tur. ihalesi 14 ağustos 933 pa 
:rartesi günü saat 14 tedir. 
İııleklilcrin nümune ve şartna 
meyi görmek Üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o ı;;!n ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuolarile bir I 
likte Fındıklıda 3. K. O. SA. ı 
AL. KOM. nuna müracaat· 1 
ları (264) (3493) ı 

• • • 1 

K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
İ,çin kırma masrafı müteahhi
de ait olmak üzere 44o,OOO 
kilo arpn kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
14 Ağuı..~os 933 pazartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şarlnanı(: ve numuneyi göı· 

mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve tcnti 
nat mektuplarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ınüracaatları. (265) (3495) 

MiLLiYET CUMA 21 TEMMUZ 
u: 

ar 
1933 

1 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (5122 

TC!JQ KiYE tai111&11 
l1R.6~T • 

KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 
BANKASI 
~ ' [\t 

Vapuru 24 Temmuz 

PAZARTESi 

• 

günü ak'i"Jllı hareketle Zonguldak, 
Inebolu. Ayancık Samsun, Ordu. Gi· 
resun, Trabzon. Sürmene, Riztyc! a
zimet ve avdet edecektir .. 

Fazla tafsitat için Sirkeci Yel· 
kcn.ci hanındaki acenta1ıgına mü.ra· 
caat. Tel. 21515. (5728) 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

SAKARYA vap~ru 
IST ANBUL . lZMIR Sotu. T 

POSTASI 
Her hafta cumarteai gunü saat 16 

da Galata rıhtımından hareket pazar 
günü. İzmire muvasatit, pazarı.esi ha 
rcketll: sah günü İstanbula avdet e· 
der. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı ;ı.ltında acentahğa miıra· 
caat .Telefon : 22134. (56>4) 

4601 

·DAoA 
BiRiKT iREN)~-
RA~AT ,..~D~Q 

Siyas asliye mahk~ind.en : Siva> 
tüccaranmdan Ali bey zade Aziz Bey 
ile Eskişehirli Hıdır İsmail ag~ arasc 
da başlayan alacak davasına dair miıd 

deialeyh mümaileyh İsmail ağaya ev

veke de gazete ile ilanen tebligat ih 

kılınmış ve bu kerrc giyaben i -tıhsal 

olunan 25-6-933 tarih ve 314 numerı> ik 

954 !i...-anın tahsiline mütedair verilen 

hökmün kesbi katiyet etmesi içLn t.ıri 

hi ilandan itibaren temyiz miıddeti ' n 

15 gün zarfında temyizi dava ed:Imedi
ği surette ve hökmün ikti sabi katiyet 

etmi~ addolunacağı ve tebliğ makamın 

kaim olmak üzre ilan olunur. (5720) 

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

layı Çoruh Viliyetinde Hopa· Borçka yolu ve Çoruh nehiri Ü· 
zerınde inşa edilecek 113 met re açıklığındaki demir Borçka 
köprüsünün İnşaatı kapalı zarf usuliyle tekrar münakasaya 
konulmuştur. 

İhale 16 Eylül 1933 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Nafia vekaletinde İcra edilecektir. 

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

Münakasa kağrtlan ( 1 O) lira mukabilinde Nafia Veka
leti Levazım Müdürlüğünden satın alınabilir. (3370) 

4548 

Ecnebi memlchet~crc gi en ~ccar ve seyyahla;.ı 

Bank~ Kommerçiyale İtalyana 
SermayEsi 7C0,600,000 (ihtiyat akçeıı1: 580,000,003 Liret) 

Tra vel!ers (Seyya bin çekleri) astar 

Liret, frank, İnıı,iliz lirası aıa dclıırı frank olarak satılsn bu 
çekler !&yc~inde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta7ır ve 
ter 11 man isterseniz clnyacın her tarafında, şehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde L u çek:eri en küçük tediyat için nakit ma
kr lliırda ko'aylıkla iıı'.'mal edebilirsiniz. Travellerıı çekleri hakiki 
rahibinden l aşka k:mseniu kullanamayacagı lir şrkilde tertip ve 
ıht,s et!i'r" lir. 4032 

On birjnci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

C;nsi Kilo 
Sade Yağı 4500 

_ Un 35000 
Uzunköprüdeki Asker ihtiyacı için yukarda yazılı iki 

kalem erzak (16 Temmu~ 933) tarihinden (4 Ağustos 933) 
tarihine. kadar ( 20) gi.b müddetle münakasaya çıkarılmış
tır. Talıp olanların (6 Agustoa 933) Pazar giinü saat (16) 
da Uzunköprüde müteşekkil komisyona teminat akçeleriyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. .(3303) 

4468 

lstanbul Tayyare Piyango 
Mii ürlüğünden: 

Şartnamesi vecl>.ilc 140,000 adet türkce ve 10,000 adet 
fransızça el pilanı ile 10,!>00 adet duvar p:Janı t:ab ettirilece 
ğinden taliplerin 22-7-933 cumartesi saat 14 te komisyona 
müracaatları. (3421.> 4591 

Yüksek Ticaret mektebi 
Müdürlüğün en: 

Mektepte Fransızca lisan kursu açılmıştır. Kurs atil 
devresinde iki ay devam edecektir. 

1 - Kurs, yetiştirme kursu olup bu lisanı az çok kıraat 
edebilenlerle mektepte mazeret imtihanlarına girecek ıre
ya Eylul sonlarında ikmal imtihanına girecek talebeler ıçın 
açılmıştır. Ders ve sınıl vaz'iyetine göre hariçten müracaat e· 
denlerden ve mektep talebesi olanlardan ayni seviyede görü 
lenler de kabul edilebilecektir. 

2 - Kursa kabul edilenler seviyelerine göre iki kısm.:ı. o. 
yrılacak ve dersler, haftada asgari dört saat gösterilecektir. 

3 - Derslere 23 Temmuz 933 pazar gÜnÜ baı?lanacak· 
lır . 

Kurslara devam etmek isteyenlerin tedris ve devam 
şartlarını öğrenmek ve kayıt oluntnak üzere her gün saat ~ 1 
den 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracaatları ita ol• -
nur. (3375) 4' ~) 

Devlet Demlryolları idareıu i la;:;-ı 
Otomobil veem•ali nakliyatına mühim tenz1 d.t 

Otomobil, Kamyon ve emsali vasıtaların şömenduterle 
nakilleri halinde ahnacak ücretlerden mühim nisbetlerde ten:ı:i
lat yapılmıştrr. Tenzilat hakkında bir fikir verebilmek için b.ı
zı istasyonlara azami 15 tonluk vagonlarla yapılacak nakliya
tın ücretleri aşağıda gösterilmiştir. Bir vagona yüklenecek 
"Bir otomobilin hakiki sıkleti bir buçuk ton tahmin edilmiş
tir. 

Bir otomobilden İki otomo· 
bil den 

kuruş kuruş 
Haydarpaşa· Ankara 9102 13653 

Haydarpaşa • Sıvas 11793 17690 
Haydarpaşa· Malatya 12792 19188 

diğer tafsilat ve şerait için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(3357) 4523 

• 

P~sta Telgraf Telefon Bina lar 
ve Levazım Müdürlüğündenı 

Posta Telgraf :relefon merkezlerimizin müsait olanları 
na el ve divar ilanları asılma işinin aleni olarak müzayedesi 
7 Ağustos 933 tarihine miisa<lif pazartesi giinü saat 14 te Ye 
ni Postanede Levazım Müdürlüğü Mubayaat Komisyonunda 
icra edilecektir. 

Taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek için şimdiden 
ve müzayedeye iştirak için de tarihi mezkiirde kanuni temi· 
natlarile Komisyon Riyasetine müracaatları ilan olunur. 

(3242) 4175 
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Ankara ve Anadolunun güzel yay- Bu yatak ne zaman 

F 
Hilaliahmer 

· lalarında yaz nasıl geçiyor? temizlenebilecek? Ankara'da muvaffakıyeı{) 
bir çalışma gösteriyol' 

· Şelıir münevverleri lıer sene gag/aya çıkmalıdırlar Ankaranın itfaiye meydanı 
ANKARA, 19 Temmuz - Yo.:ııın 1 

lam ortaamclayı:ıı .. Bir aeneden beri ,.. 
hirlerin akıcı ııe boğucu haııaıı İ4;in· 
tle colqmıf olanlarm buralardan 15 • 
20 gün için ayrılmaları hem tabii .,.. 
hem de aağlılt nolıtaaıclan IG.:ııım bir it 
lir.Bunu memleketin birçok yerlerinde 
yofayon ııafanclaılorımı2' tatbik etler. 
Ulalı ıehir ııe lıaaabalar halltı, ılıca
lora gider, yaylalara çelıilirler, ba
yük t•hirler hallıı biribirleri araaıncla 
Ddeta mübadele yaparlar. latanbullu, 
/.:ıımire, /,.mirli, latanbula gider. Ba
yülı f"hirler İçinde lıtanbul en büyülı 
çekici ku11ııete malilııir. Çoğlululı bu 
tarafa doğru akar. 

Anf.ara, 19 (Milliyet) - Ankara, j 
aann icap ettirdiği bütün konforu ha
vi bir ıehir oldu. Bu tekamül cebe
linden Avrupa ıehirlerine tam bir mü 
tabakat arzeder. Ancak her f"hrİn 
biribirlerine benzeyen taraflan var
dır ya, Ankara da bazı huauaatta la
tanbulun bazı emtlerine benzer. Me
ela Ankara.nın iataayon civan Sirke
cinin, Keçiören , Erenköyünün birer 
benzeridir. Ve itfaiye meydanı ie Ye 
nicamiin bir karikatürüdür. Biz itfa-

•- elilı yorguluğumuzu giclereme:ıı. 
· - n bfai hü..ne 11e ı:dıraba •eıılıe
clen o muaikiclen ele bu belıleneme:ıı. 

Şimdiye haclar aıhhi ebeplerini aay 
dıiım Andilolu yayla ııe lıöy gel<İntin 
nin bir de içtimai ııe milli gayeıi ııar 
dır ki o da memleketi bilmelt ııe ta
nımak noktaaında toplanır. 

Şüphe yok lıi, böyle y.r "eğiftir
menin inıanın ahh.ati iderİıuh tairi 
ııarclır. Ayni mahiyette iki yer araaın
Ja .4a oı.a, cleiifilılik insanın ruha ü
.:ııerincle müessirdir. Ancalı, maclamlıi 
masrafa katlanıyoru2', fU halele bun
dan azami derecede iıtilacle etmeife 
ele çall§malı gere ittir. Ben, yoz tatil
lerinde herhangi bir ıehre hlıılıp lıal 
malıtan :ııiyade Anadoluda •eyaltaı et 
meli tercih ederim. Bunan şebepleri 
çoktur. Bunlar aıhhi, ilttııadi oldu
ğu lıadar, millidir ele. Aileler, belıar 
erlıelı ııe kadınlar araaıncla, ya2' ge
lince, mutlalta bir yere gitmelt ar:ıu 
ııe ihtiyacı uyanır. Halü""ltti yerinde 
aileler araaıncla bu ar:ıunun ilodc et
tiği mana, çalı clela, luanbulJur. ı •. 
tanbula gidilince, muhtelil it~ .., 
ııiyeıincle aileler olduifuna görıe, Acla 
elan tutunuz, Fatihin izbe ıokaltlan-

Manaııgat ıelaleıi Ti;rk münevverinin - erlıelc ve Jıa .. 
clın - köyü bilmen yalnız bilmeai de
ğil fethetmeai laz:ımclır. lıte bu nok
tadandır ki bfa ıehirli müneııııerlerin 
ıenecle 10 - 15 günlülı bir .:ııamanını 

na kadar yerlef"nler ııar. . 
Biiyülı ıehirlerin h•yatını hepi· 

mü: bilirU:. Y a2'mağa lıacet yalı. Ora
da ya danıa, ya aa=, ya· pl&ja gidi
lecelı.. Hatta sinemalar da çalı defa 
unutulma.z. Y a.zın yer değiıtirmeden 
maltıat bu değildir, bahuauı geceleri 
tehirlerin lıokmuı haııaaında yattık
tan •onra, aoJıaklann pi. to.zl.arı11ı 
yutluktan ıonro ben neyleyim öyle 
geameyi.... Ve bundan ne fayda çı
ltar. Bunun içindir ki ben daima, A
nadolunun temi:ı haııaaını ciğerleri
me, aerin l1C tatlı nılannı mideme jn. 
clirebileceifm yaylaları tercih ede
rim, ııe bir dela, Anodolucla aeyahat
le ııeyo bir yayla ltöyiine çıltmalılD 

Pamultltalecle Traııertenler 

(~048) 

Edirne l .ıuhtelit Ortamektebi 
Müdüriüğünden: 

Mektebimizde yapılacak olan (6097) lira 41 kurut be
deli ketifli tamirat ve tadilit yirmi gün müddetle münakasa 
>:a konulmuştur. Taliplerin şeraiti ve yapılacak işleri mahal
lınde görmek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve ihale 
olan 3-8-933 perşembe günü saat onbeşte Edimede Hükii
mette müteşekkil komisyona ''Teminat mektup veya makbuz 
lariyle '' müracaatları ilan olunur. (3396) 

4566 

Haydarpaşa Emrazı lstiliiye 
Hastanesi Baıtababetinden: 

183 kalem Eczayı Tıbbiye aleni münakasa suretile mü
~aya!' edilecektir. M~akasası . Galat~da Kara Mustafa -Pata 
sokaanıda İstanbul Lımanı Sahıl Sıhhıye merkezinde müte 
ekkil komisyonda 31 Temmuz 933 pazartesi saat 14 te ya 
pılacağından taliplerin hastane idaresine veya mezkilr mer
kez Levazım memurluğuna müracaatları. (3155) 

Umı=ü Neşri.vat ve Yazı J, /eri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . .Ş. 

4350 

ya2' görmüı olanların bir daha f"hir 
yo.:ııı geçirmelerine imltan lıalma:ı. 
Çünlıü Anaclolucla çok güsel yerler 
vardır. 

Anacloluda yayla ııe köy hayatı
nın ,Hr ııe edebiyatını anlattıiım ba
"' ltimaeler buna itira:ı ettiler. Ana
doluyu yalnı:ı trenle ge.:ıımiı olanlar 
"bu itiro2'ları yopmağa ( bilmeme:ılik 
haaebil•) halt lıa:ıanırlar. Trenin böy 
le yerlerden geçmen çok dela ilıtıaa
di Hbeplerclen ileri gelmiıtir. Faltat 
bu demelt clelildlr lıi An11clolunun her 
taralı trenden göründüğü gibi çıplalt 
ııe yoııandır. Bir clelaaında a.)I ııe 6if
n91in dolu lM bohfına cloyulmo:ıı ya, 
raltat bir ele o hatların 3 - 5 kilomet
re ıatma ııe soluna Bidilmİf olaa ne 
cinler, ne hurilerin clolflffığı kaın lteıı 
serler 6ÖrüMr bir bihenl.:ıı ••• 

llhHli '•tanbulJan Anlıaraya ge
len bir yolou, Eılti,.ıtirclen ~kren 
An/tanıya ltaJvr Gaai çiltliifnclen 
(ı<ıılta alqghk bir yer •lrm•• 6ibi .••• 
f:'alt«t M(lirnis f.ene biliris iti - içi
mlsde •lime,,..,. eriml.:ıı de ııartla - An 
lıaranın ne gi...J ballıkları hele bi
r°" u=nıne<1 ne tfÜ2'el çaın ormanla
rı, ıuları, yaylaları ııar. Bunlar he
nii2' baltir yerlerdir. Şe/ıiTU/erin bir 
iltiai miiateana buralım bilm,•· Bilin
mecliji, gidilme(/Jii J~n çok ilJa yol
"""• buluntlultları yerlerJ,.e ·n,i.:ııomsı2' 
ltalmııtır. Fqltat yoz altınlar,1111,., bu 
iatilıamete cNlnünce, eminim '.li bura
ları çolt inlıifa/ eclecelttir. Ç~n~ ru
hu cloyuracalı a1ıl ıiir, aaıl mıısilti bu
radadır. Raltı lıçun muıluiuna dön· 
müı gırtlağından çılıan aesle ne H n· 
lı:ı Ali ııe ne ele erltelıkpnif HIİle mu 
ganniye Nasmiye Hanım, biaim bir 

Pamukkalecle bir ıel8le 

lıöycle geçirmeaini iatiyoruıı:. Bununla 
yalnız aıhhatlerini korumuı olmıyo
calttır. Ayni 2'0mancla milli bir gaye
yi ele tahalılıuk ettirmiı olacaltlar
;dır. 

Kerim OMER 

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

tadilat 6 T eınınuz 1933 ten itibaren 20 gÜn müddetle mü
nakasaya konmuştur. Teklif Muvafık görilldüğü takdirde 
26 Temmuz çarşamba giinü saat üçte Edirne Malmüdürlü
ğünde kat'i ihalesi yapdacakbr. Talipler ke§if ve ıartname 
sini görmek ve yiizde 7 ,5 teminat akçelerini yatırmak üzere 
her gÜn mektebe müracaat edebilirler. (3156) 
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Meccanilik hakkında ilin 

Maarif Vekaletinden: 
Lise ve Ortamekteplerle Muallim mekteplerine alına

cak mecanni leyli talebenin imtihan zaman ve şartları Ağus 
tos içinde ilan edilecek ve imtihansız hiç bir talebe almma
yacaktır. Bunun için V ekilete §İmdiden boş yere müracaat 
olunmamalıdır. Aksi takdirde istidalara cevap verilmiyecek
tir. (3241) 4460 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Sıhhat ve lçtirna i Muavenet dairesi için 2000 li 

ralık bizmejenol 3000 liralık neosalvarsan pazarlıkla alına 
caktır. Şaraiti öğrenmek için her gün Ankara ve İstanbul 
Sihhat Müdürlüklerine ve pazarlık için de ilan tarihini mü 
teakip her pazartesi ve perşembe günü saat 15 te 375 liralık 
teminat makbuz veya banka kefalet mektubiyle Ankara Vi 
)ayeti daimi encümenine bizzat veya bilvekale müracaat edil 
meai. (3473) 

İstanbul Sıhhi Mieııeıeler Satın.alma 
Komlayoa.u Rel•llğla.deaı 

Bakırköyde : Akliye ve Asabiye hastanesi İçin nümuqe 
osi Teçhile 1000 çift Erkek ve 500 cift Kadın haa•.<t ayakka 
bı 25 Te.mmU7. 933 sal, günü saat 14 te pazarlıkla satm alına 

caktır. ·İsteklilerin müracaatları. (3505) 

Satılık ev eşyası 
Adalar Malmüdlrlüğinden: 

Büyük adada cami mahallesi cami sokağında 20 numa 
ralı hanede 107 parça Ev eşyası 13-8-933 pazar gÜnÜ saat 
10 da aleni müzayede ile satılacaktır. (3491) 

İye meydanını yaza yaza bitiremiyece
ğiz. Burası o kadar hareketli, o ka
dar ya:zınağa değer ve bol mevzulu
dur ki her defasında batka baıka 
tuhaflıklar bulmamak kabil deiildir. 

.y. .y. .y. 

Memleketin aahil Ye dahilinde her 
tarafa ıriden otobüslerin yeırane ga
raj ve istasyonu İtfaiye meydanıdır. 
Bunların on , on beıi her aabah ıney
danda aıralanıp müıterilerinl bekler
ler •• Civar otel ve hanlar bunlarla ırl
dip ırelenlerle doludur. O kadar ki ba 
zan bu hanlarm iıtiap edemediği yol
cular ulu orta meydanda yatarlar. Ge 
ccleri koca meydandan geçen bir yol 
cunun bu yataklardan erbeatçe ileri 
lemeaine imkan yoktur. 

Ankareyı toza bulayan yeaine yer 
burasıdır. Tam manaaile bir çöl olan 
buranın tozlan akıama kadar binler 
ce kitinin mütemadi kaynaımaaı yü· 
ziinden havaya, oradan da ufak bir 
rüzgarla ıehre dağılır. 

ltıiz amele, yüzlerce seyyar aatıcı 
ve bunlann çıkardıiı gürültüler bu
ruyı oldukça hareketli bir hale sokar. 
Bardağı yirmi paraya buzlu limona· 
ı.t, okkaaı yirmi kuru§ll yailı ve kıy
malı börek, okkası on kuru§ll cii"r 
kebabı, taneai iki kuru§A ıimit ve çö
ı·ek, bet tanesi bet kuruta san hiyar 
hep bu . ucuzluk diyannda aablır. Bo
ğazlan bağlanmıt. mariz ..,.Ji ıimit
çiler metalannı açıkta, camekanaız 
ulu orta ancak burada satabilir, bir . 
bitli yelek kırk kitinin aırtına sabl
mak bahaneaile ırene ancak burada 
girer ve çıkar. 

Hıraızhk eıyayı po)ia burada ele 
ııeçirir, fiiphelileri ırene burada der
deat eder. Buraaı ne zaman asude bir 
hale gelecek, f"brin en mutena bir ye 
ri ne zaman temizlenecek, Y eniıehir 
yolundan geçen yarii afyara bu fena 
manzara ne zamana kadar göaterile
cek , bu bilinmez. Anc,ak bilinen bir 
ıey •arsa burada zabıtai belediye me 
murlannın da lam minaıile İf göre
medifidir. 

İtfaiye meydanı tam minaıile 
bir kaza ve bela yeridir dedik. Tev
ıik edelim: 18 temmuz aalı gÜnÜ aa· 
at betle berayi tetkik gittiğim bu yer
de yanm 111at :zarfında bir çocuk a
dam akıllı dövülmüt, biraz aonra ko
ca bir herifin batı taıla kanlar içinde 
bırakılmıı, bir ıerbetçinin §"rbeti dÖ· 
külmüı, bir seyyar .. bcıda kaçak 
çakmak ta§ı derdeat edilmiıtir. Bu 
vak'alarla biz epey eflendik, fakat 
mea'ul memurlara da acıdık. Bu ya
tak ne zaman temizlenecek? 

••• 

• • 

H ilaliahmerin 

-

tertip edilen "Hilaliahmer 
devam etmektedir. Şehrin 

yerlerine propaganda levhaları 
ve aynca da kalabahk yerlere 
lar koynnqtur. 

Halkm bu hayır müeaaeaine 

dahi oba yardım etmeıi için b.~ ;il 
lar raibet ırömıiiftür. Gec:ıe ırül' ~ 
çıkta ve aokakta muan- nolı~ıl 
da bulunan kutulara para abtııı"' 
dır. . tf. . 

Hilüiahmer Ankara merke~ .1 
tip ettiii ve etmekte olduiu oıiİ'• 
re ve eilencelerden batka radt' il 
konferanılar vermektedir. Şeb~ 
çeainde Denlzk:ıaı Eftalya ~ -•k 
ittirakile verilen müsamere bÜF 
raibet allmıüttlir. Aynca haft..ııı' 
nunda fakir çocuklan ıünnet . 
için bir sünnet diliünü de tertıP 
ıniftir. Sünnet düğünü Yeni,,...·•·~ 
yapılacak ve aynca Bomonti b i 
de de müsamereler verllecektıt• 1 , 

net düğününde yüz çocuk ·~~ıı' / ~ 
dilecektir. Çocuklann kayıt ıçJIJ ; d 
racatalan baılamııtır. Bir çok ~ 
aeeler tarafından ıünnet edil~~~ d 
rulara hediyeler verileceği ~ıb•,, , 
kevi içtimai yardım komitesı td·f/ ~ 
dan da muhtelif ve ırüıı:el be 

1 

hazırlanmıtbr. 

MÜHiM BiR FIRSAT 
Piyasada hiç hir mobilyacınm rekabet edemiyeceği derece~e 
mallarını ucuzlat•n yegane mobilya mağaı:aaı. Bilhaua lngilil 
garanti sarı kesme ve beyaz karyolalarında büyük ten:ı:il•; 
yapmışbr. İstanbul Rıza paıa yokuşu 66 No. Telefon 2340 

Asri Mobilya Meşheri 
AHMET FEVZİ - [5078) 

' 'TOBRALCO '' Tescil edilmit alameti farika 

Mühim ihtar 
TOOTAL BROADHURST LEE Co. LlMlTED meahur fabri1'11' 

sının mamulabnı himaye eden müseccel alameti farika 

'' TOBRALCO ,, Kelimesidir 
Lakin" Tobralco" iımi altında veya benzer iıimlerle Too~ 
Broadhurst Lee Co. Ltd. fabrikasının mamulatı olmıyan ırıv 
lar satılıyor. Bu gibi hallerde bulunan phıslara, firmalara ~ 
!İrketlere kartı kanunen takibatı cezaiye icra ve ellerindelı• 
mallar derhal müsadere edilecektir. 

" TOBRALCO " alameti farikası topların her yardaaın~~ 
damgalanmıttır. Bu damgaya sonderece dikkat edilme•1111 

muhterem mütterilerden rica ederiz. (5629) 

1 ı-...;.ı Beledlyeoi llAnlan j 
lcra edilmekte olan kan alizasytln ameliyatı dol&f'j 

24-7 -933 tarihinden itibaren Küçükpazarda Murat efe ~ 
Kible ve Tesviyeci sokaklarmt n bHcümle vesaiti nakliye)'e : 
palı bulunacağı ilan olunur. (3501) / ı 

Maliye Vekaletinde~~ ,. ~ 
Y enişehirde yap~ırıla~a k ~aarif V eki~e~ ~inas!, ·~~ 

çıliın münakasada teklıf edılen fıyatlar haddi layık gorilşıı!tf. 
diğinden ihalenin pazarlıkla ve 26 Temmuz 933 çart j\4'~ 
!!İinü saa on bette icrası karar lcı.§tırılmıştır. İsteyenlerl ııl'' 
;eve Maarif fen hey' etlerinden taf&ilat verilir. Talip o il" ~1 

mezkUr tarihte teminat akçeleri ve diğer matlup ev~~ 
Maliyede müteşekkil komisyona müracaatları. (348., 


