
Bu sene Avrupanın muhte
lif merkezlerine tahsil için 
muhtelif zümrelerden yetmiş 
talebe gönderilecek. 
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Nutuklarla başlayan, nutuk
larla devam eden lktısat 
konferansı yarın gene nutuk
larla kap tılacak. 
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"Avrupanın ı 
Birleşmiş devletleri" · as 

Bir buçuk asır evvel, lnsilterenin 
Amerik.:ı lutaımdaki müatemlekeıini 
tefkil eden on üç memleket İngiliz 
imparatorluğundan ayrılarak "Ame· 
rikanın Birletmit J>eyletJeri,, nanu al
tında bir ıiyui tqekkül meydana getir
diler. Amerikan1n Birletmit DHlet
Jeri bir buçuk aıır içinde dünyanın 
en z.engin, en müreffeh, en mamu.r 
bir memleketi oldu. Bu memleketin 
inADlara temin ettiii ya§ayıı aeYİ;re
ıi Avrupa memleketlerine niıpetle o 
kadar ;rükaekti ki Büyiik harpten ev
Yel bir aoD"lık bir -n jpacle Avrupa
dan Amerikaya Jıicret eden inaanlarm 
;rekfuıu 36 milyona baliğ oldu. 

Amerikanın Birleımit DeYetlerinin 
ıiyaai ve İkbsadi aahadak.i muvaffalu
yetidir ki zaman zaman, Avrupanın 
da birletmeoi lehinde hareketler gö
rülmektedir. Ve §İmdiye kadar an
cak baZI ütopiatlerin zihinlerinde yer 
bulan bu mefkUre Londra cihan ikb
sat konferansında canb bir hakikat 
,eklinde belirmeğe baıladığı içindir 
ki günün ehemmiyetli ıiyaıi hi.dileai 
mahiyetini aldı. 

Amerikanın Birleımit Devletleri 
manasında bir Avrupanın Birletmit 
Devletleri meydana getirmek müm
kün müdür? Evveli. Amerika devlet
lerinin ne kadar mücbir zaruretler al
tında olmakla beraber. ne derece müı
kü!atla birleıtiklerini ve ittihatlarmı 
idame etmek için ne derece müıküli.
ta maruz kaldıklarım hatırlamak, 
Avrupa ittihadı fikrinin kuvveden fii
le çılmıaamdaki müıkülat haklunda 
da bir fikir ediıuneie ki.fidir. Ameri
kanın birleten memleketleri ayni dili 
konutan, ayni harsı haiz olan ve ayni 
tarihi ananenin vi.riu bulunan inoan
larla meakfuı idi. Bunlar anavatanla
n olan lngilterenin tazyik ve tahak
küm aiyaaetine kartı kıyam ettiler. 
Yani ayni ıiyaai zaruret altmda hare
ket ederek ayni hedefe varmak iıte
diler. Buna rağmen 150 eene eYVel 
tetekküJ eden Amerika ittihadı bun
dan ;retmiı aene eVYel dafllmak üze
n. idi. Ve ancak kanh bir dahili harp 
neticeıindedir iri birlik muhafaza 
edilebildi. Ayni millete -naup olan, 
ayni eline tapman. ayni dili konupn. 
ayni harsın ve ayni ananenin viriai 
bulunan insanlar tarafmdan teıkil e
clilen ittihat bile bu kadar müıküli.t 
ile idame edilehilmitken, Avrupa gi
bi, dilleri, dinleri, harslan, terihltti, 
hayata kart• lıakıılan ayn olan insan 
larla oakin memleketlttin birleımeleri 
hayal gibi görünür. 

Fakat ne hayaller vardır ki mücbir 
zaruretler albnda hakikate inkılap et
mittir. Avrupa memleketlerini biribi
rinden ayıran kuYYetli amiller olduğu 
gibi, birlqtiren kuvvetli bir amil de 
vardır. Ve bu amil de ikbsadi amildir 
ki Londrada harekete gelmiıtir. lktı
oadi amillerin memleketleri birleıtir
me kuvveti inkar edilemez. 19 uncu 
aıırda Alman ittihadı Zollverein'lerin 
yani gümrük ittihatlarmın teairleri al
bnda batlıyarak inkitaf etmiıti. Cer-

. Alnan milli ittiliat hareketindeki 
:illiyet unauru en kuVYetli amil ol
ınuttur. Fakat Zollverein iktıaadi za
J"Uretlerden doğmuf bir birleıme idi. 
\ 'e milli ittihat hareketinin baılangı
cı da budur. 

AYnJpa Birliği fikrini ilk ileri aü- ·ı 
ren ameli devlet adamı Briand olmuı
tu. Ancak Briand'ın bunu ileri ıürü
ıünde Franaanm Avrupada tahakkü
münü kurarak hunu idaıne etmek gi
bi bir dÜfÜnce olduğu zaımedildiiin
den o :r.aman bu fikir Franaıa diplo
maaiainin bir manevraaı mahiyetinde 
ıeli.kki cdilmitti. Son hafta içinde ln
ıilterede maruf iktıoatçı Sir Arthur 
Salter tarafından "Avrupanın Birleı
mit Devletleri., namı albnda neırc1 d~· len bir kitapta o zaman Avrupa ttı
hadı fikrinin nuı1 doğduğu hakkında 
dikkate değer malfunat vardır. Kita
bın müellifi o zaman Milletler Cemi
yetinin ikbaat iflerile mqgul olan 
erkandan olduğu için Briand projeai
nin içyü:r.ü hakkında maliımat vere
cek vaziyettedir. Ancak Briand pro
jeıinin zifı siyasi zaruretler albnda 
ileri ıürülmüı olmaımdaydı. Avrupa
da ıiyaıi amiller Avrupa milletlerini 
birlqmeie değil, aynlınıya doğru 
aevkeder. lktıaadi amillerdir ki bir· 
leıtiriyor. Ve bunu Londrada bütün 
vuzuhu ile gördük. Amerika bir grup 
halinde Avrupadan aynldıktıtn son
ra, lnıiltere dominyonlan ile ve ster
linge bağlı olan lıkandinavya mem· 
leketlerile beraber yürilClükten ıonra. 
Ruaya ayrı ve kendine mahauı yolu 
tairip ettikten aonra ve Japonya Uzak 
Şarkta yeni Monroe kaideaine aaıhp 
kalacağmı teyit ettikten aonra Avru
pa memleketleri açıkta kaldılar. Ve 
hunlar da iater iatemez bir araya 
toplandılar. Londra cihan ikttoat 
honferanamın en ehemmiyetli ıiyaıi 
Dflticelerinden biri Avrupa memleket
lerini ilk defa olarak bir araya getir
m<"a.İndedir. Bu birleımenin devar11Jı 
olacağını iddia etmek Avnıpan•n ta• 
rihini inki.r etmek olur. Fakat Lond
ra cihan iktısat konferansındaki bir
letmenin, Avrupa devletlerinin nıÜ&· 
t.Jkbel münaıebetleri Üzerinde devam· 
lı bir iz bırakacağını söylemek Jıatilı 
bir iddia sayılamaz. Bu izin sinesinde 
viali olan imkinların inki§afı hi.dise· 
!erin giditıne tabi bir meaeledir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

İkhsat konferansı yarııi 
merasimle gömülüyor 

İki taraflı veya bir kaç taraflı uzlaş
malardan başka çare yok 

LONDRA, 25 A.A~ M ıMac Donald 
ile anlaıan baflıca murahhas heyeti reiı
leri bu Pertembe konferanam lmpall"f 
celaeainde ite bafladıldan giinden beri 
aldıldan vaziyeti anlatınaia karar ver
ınitlerdir. 

Reiain nutkundan IOllra M. Bonneı. 
M. Chamberla.in, M. Cox, M. Youns ve 
ioimleri busün toplanacalı: büroda teo
loit edilecek hatipler söz alacııklardır. 

LONDRA, 25 A.A. - Londra iktıoat 
konferaaımn oon haftaaı münaaebetiJe 
lnııiliz mat ..... tınm hemen hepıi ~ha
fazalmr tema;rüllü sazetelerinden Fınan
cial Timea, Mornins Post ve Financial 
Neuwı, konlenuıaın BOllllnun teeeıüf ~ 
meden ıöriilmesini, kallonma itinin bat 
ka vaaıtalarla temine çabıılmaımı yaz
maktadırlar. 

LONDRA, 25 A. A. - Gazetecilere 
bir mülakat veren Franıız Maliye nazın 
M. Bonnet, konfttane bürosunun bugün

kü toplantısında büronun bir küçük ko
mite teıkil etmesini teklif edeceğini IÖy-

Son celse nasıl olacak? 

ICuli•lnıle bapnurohhaslar: Soldan 
Politia, Tituleoco, B.:rıe•, Mılparul, 

Yunır 

leni§ tir. 
Bu küçük komite, lüzum gördüğü za

man konferanım yeniden toplanması i
tile alakadar o1acakbr. 

(Devaını ıncı aabifcde) 

Müderris muavinlerile 
mukaveleler yapılıyor 

Muayinlere 55 er lira maaş verilecek 
idare kadrosu aynen kalıyor 

Hukuk Fakültesi umumi kôtibi 
ETEM AKiF BEY 

Darülfünunun yeni kadroouna mü
derris muavini olarak alınacak. Av
rupada ikmali tahail etmit genç ele
manlardan birçoğu ile mukavele ya
pılmı§br. Öğrendiğimize söre mua
vinlere 55 lira asli maaf verilecektir. 

~vrupadan celbedilen ecnebi profe
aorler mukaveleleri müddetince bu
rada kalıp gittikten aonra, yerlerine 
bu genç ~.naurlardan temayüz eden
er profeaor olarak tayin edilecektir. 

'n ıalahat komiteıi .. at 18 de top
-4m•f ve nakil itlerine dair meaele .. 

lcı·le meıgul olmuıtur. Darüfünunun 
idare kadroau aynen ipka edilmekle 
bera~r 30 aene. hizmet etmiı olanlar 
tekaude sevkedileceklerdir. Yeni tet· 
kili.tta Tıp ve Hukuk fakültelerinde 
olduğu ıibi, diğer fakültelerde de bi
rer umumi katiplik ihdaaı mukarre~
dir. Tıp fakülteoi umumi katibi Dr. 
Behçet Sabit Bey ve Hukuk fakülteai 
umumi katibi Dr. Etem Akif Bey va
zi( elerini muhafaza etmektedirler. E
tem Akif Bey hukukta gene bbbı ad
li kürsüaünü muhafaza edecektir. E
tem Akif Bey tıbbı adli sahasında he
men bir tek sahibi ihtiaaı addedildi
ğinden Tıp falrülteıindeki küraüaünü 
dr muhafaza edeceği gayet tabii gö
rülmektedir. 

-'==:=~====================================~ 

Rus lutbolcüleri ile Moskovaıla yapılan Mastan intibalar. Ve Moakovaıla kar
ıılanmo... - Muhabirimizin mektubu 2 inci sahifededir -

an 
l Avrupaya ve j 

Amerikaya talebe 
Bu sene de 70 talebe 

gönderiliyor! 

Ragip Nureddin B. in izahab 
Amerikada halk t .. rbiJeai hakkın

da tetelııblioıtta bulunacak elan Ra
gıp Nurettin Bey aiuıtoaun 3 ünde 
tehrimizclen hareket edecektir. Ragıp 
Nurettin Bey dün bize dedi ki: 

- Amerikaya Halk terbi;reai tet• 
kikab için gideceğim. Şimdilik orada 
talebe müfettiıliğim mevzuu bahiı de 
ğildir. Vekaletin tenıip edeceği müd 
det kadar tetebbüatta bulunduktan 
sonra Amerikadaki talebeyi teftit va
zifeaini de deruhte edip etmiyeceğim 
oonra anlatılacakbr. Bu aene Ameri
kaya halk terbiyesi tahlili için 10 mu 
allim gönderilmektedir. Diğer zümre
lerde de tahail görmek Üzere liae me
zunlanndan ayncalOkadar senç daha 
gönderilecektir. Amerikada tahıilde 
bulunan 66 kadar talebemiz vardır. 
Bunlardan bir luamı kendi heaaplan
na okumaktadır. Maarif Yeki.leli her 
sene olduğu gibi bu aene de Avrupa
ya 70 kadar liae mezunu göndererek 
muhtelif zümrelerde tahail ettirecek-

Ragıp Nurettin Bey 

tir. Bu huausta yakında bir müsaba
ka imtihanı açılacaktır.,, 

Karşılıklar kılavuzu 
Yarın doğrudan doğruya 
müzakerelere başlanıyor 

Trük Dili Tetkik Cemiyeti umumi 
merkez heyeti dün oaat on dört bu

çukta umumi ki.
tip Ru,en Eıref B. 
in reisliii altında 
Dolmabahçe oara
yında toplanmııtır 
Cemiyetin büro ter 
tiba tı ikmal edil
miı, kartıhklar kı 
lavuzuna eaaı olan 
anket kelimeleri -
nin Ankaradan yo 
la çıkanlmaaı te • 
min edilmit oldu
ğundan 27 Tem -
muz 1933 pertem
be gÜDÜ aaat on 

Raıen Eıra 8. dörtte toplamla -
rak doğrudan doi

ruya kılavuz müzakerelerine baılan· 
maaı takarrür etmiıtir. 

Yeni teşkilat 
Defterdarlığın alacağı 
yeni şekil ne olacak? 
Defterdarlık mali teıkili.t hazırbk

larile ehemmiyetli aurette meıgul ol
mağa baılaını§hr. Yeni tetkili.tta ih
tioaaa kıymet verildiğinden yükaek 
maa§h memurlar bulundurulacakbr. 
Maliye veki.letinden bazı memurlann 
latanbula. nakli çok muhtemeldir. 

Maarif Vekili 
Mühim bir kaza 
Geçirdi ----

Dr. Retit Galip 8. in bin-
diği sandal devrildi. Ve
kil B. ve ailesi mütkülat
la kurtarıldılar. Kıymetli 
Vekilimizin geçirdiği ka
za teessürlerle kartılandı. 

Tafsilat son 
Haberlerimizde 

IRlllllllHIHllllllllltllllllHHllltlHmft 

k ar e • o 
lrtiş~ . maznunlarından 
9 kişinin te.vkifi istendi 
Müddei umuminin iddianamesi 
Maznunların muhakemesi Ankara 

Asliye ceza mahkemesinde görülecek 
ANKARA, Z5 (Telefonla) - An

kara müddeiumumiliği irtita meaele
Iİne dair olan iddianaıneaini 16 tem
muz tarihinde Anka:ra müıtantik]iği
ne tevdi etmiıtir. Bu iddianamede ba 
ru.t irtitası ve fitenk mübayaa ve mü
teahhidine hilAfı usul avans verilmeıi 
ve memlekete mukarrerat hilafına 
revolver ithali meselelerinden dolayı 
maznun bulunan aabık Riyaaeticüm
hur katibi Tevfik, sabık varidat mü
dürü umumiai Ki.mil, Ankara defter
dan Ihsan, Maliye vekaleti kavanin 
müdürü Edip Beylerle lbrahim Bey 
zade Liitfi, Leon, Jül ve Jak Freıko, 
aalamon Naıi, Jak Baaad ve kemal 
Naai Efendiler haklarında yapılan 
tahkikat neticeıinde bunlardan Tev
fik ve Edip Beylerin barut inhiıarının 
ihaleli meaeleıile ali.kadar bir mevki
de bulunınadıklan ve memuriyetleri 
itibarile ihale muameleıile münase
betleri olabilecek bir vaziyette olma
m.alan ve kendilerine rüıvet verildi ... 
iini göaterecek mahiyette bir delile 
teaadüf olunamadığı ve yapılan tah
kikat ve tetkikatın da bunu göaterdi
ii cihetle Tevfik ve Edip Beyler hak 
lunda vaki iınadın ademi kabulü za
ruri olduiundan men'i muhakemele
rine ve diğer maznunların ala.kalan 
tebarüz etmiı bu1unmaalna ve müte
ahhit bulunan Lütfi Bey ve ,erikleri 
nin yaptırdığı itlerde daima gayri ka 
nuni yollardan yürümeği itiyat etmiı 
olmaları da bu itte de isimleri geçen 
kimaelere rü§vet vermit olmalan pek 
varit görülmÜ§ olmakla haklarında 
aon tahkikatın açılması karannın ve
rilmeıi ve meri bulunan kasan mufli .. 
bince duru§malarının mevkufen cere-

JakBasaJ 

yam ıçın karar ile beraber tevkif e
dilmeleri talep edilmektedir. Müstan
tiklik tarafından bu iddianame au
retleri alikadarlarma teblif edilmit 
ve kanuna tevfikan üç gün zarfın
da itirazları olup olmadığı aorulmu§
tur. Müatantikliğin vereceii karar
dan aonra muhakeme Ankara aaliye 
ceza mahkemeıinde rü:ret edilecek
tir. iddianamede ifbu meaeleye taal
liik eden evralu imhaya tetebbüa :sür
mile maznun bulunan Hariciye Yeki
leti sabık ıube müdürlerinden Cemil 
Selman Bey haklunda meni muhake
me karan talep edilmi§tir. 

ispanya cumhuriyeti bir 
tehlike atlath 

Bir ağustosta komünistlerle sağ cenah 
harekete geçmeğe karar vermişlerdi 

Yüzlerce tevkifat yapıldı 
MADRIT, 25 (A.A.) - Temmuz 

nihayeti veya ağuatoı batında müfrit 
ıağ ve ool cenahlar tarafındaıı bir ha 
reket yapılacağını haber alan Dahili
ye nazın bazı ıahsiyetJerin tevkifini 
•e bu firka merkezlerinin kapablma 
aım emretmiıtir. Nazır, Faıiıt akıüli.
melini tavaiye ve neıreden ıazeteci
leri de tevkif ettirmittir. Madritte 
ııo kiti tevkif edilmi§tir. Diğer vila
yetlerde de bir çok tevkifat vardır .. 
Bu arada papaılar, aaılzadeler, ko-

müniıtler. anarıiatler ve aendika)iat
ler vardır. 

MADRIT, 25 (A.A.) - Tevkifata 
her tarafta devam edilmektedir. Hu
eaca viliyetinin Valovar ıehrinde, 
5 aendikaliıt tevkif edilmek iatenince 
poliale halk arasında bir dövüı olmu§ 
polia atet açınıthr. Bir kiti ölmüıtür. 
Baraelonda 200 kiti tevkif edilmiftir. 
Söylendifine göre teıkili.b müfrit sağ 
cenah hazırlanuıbr. Sağcenah, bir a-

(Devamı S inci sahifede) 

Yerıne ırore tenekeıi 15 ten 2S kuruıa ltadar sahlon Ha
midiye .myu çeımesi batında ..• 

Suyu bol Istanbulda bir 
şişe su 5 kuruş 

• 
Istanbullu kendi şehrinin suyunu ne 

zamana kadar pahalı içecek? 
İstanbul Belediyesi de Ankara Belediyesinin 

yapbğını yapamaz mı? 
AradasO"ada bazı kimselerin mem

ba sularına tesahüp iddia ettiklerini 
sören lotanbul belediyeai §ehir aula
nrun bir haritasını yaptırmağa karar 
vermiştir. Haritada aularm geçtikleri 

yerler noksansız olarak gösterilecek· 
tir. Bu münasebetle §ehirdeki mem
ba suları hakkında tetkikat yaptık. 
Jıtanbul, dünyarun en ıaf, en temiz 

(Devamı S inci sahifede) 
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Tarihi tefrika: 69 

ı·aı n rnmnnrm :mG!r.11 
Hor hakla (Milliyet~ indir. 

Pek mühim tarihi bir vesika 
Sultan Hamit'le Kayser Vilhelm, ne konuştular? - Kayser, ne di

yar? - Abdiilhamil'in cevabı. - Sultan Hamit, irticalen söylemiş! 

Kayser Vilhelm, İatanbula geldiği 1 
zamanlar Sultan Hamide resmi, hu
ausi bir çok mülakatlarda bulunmuı
tu. Bunlann elueriai, uınilden olduğu 
üzere konuıulacak noktalar hakkında 
evvelce bazırlık~ar yapdarak müret
tep ve müataluıar bulunurdu-

zam, ne de Hariciye N azırmın, ne de 
Alman Hariciye Nazırının asla haber· 
leri bile yokken birden hire Vilhelm 
k . bahsi açnnf, hünkar da irticali ce
vap vermiftİ. 

Kayser Vilhelm'in teklif edeceği 
ittifak veya siyasi, askeri, ikbsadi 
müzaheret veıaire, neler ve ne ıekilde 
idi? Bö~ le bir ittifak ve İftiralı: tek
lif etmekteki aaıl maksadı, ne idi? 
Ne dereceye kadar hayırhahane hare
ket ccJiyordu?. Sultan Hamit, neye 
bu bahsin fazla açılıp detilmeaine ta
ra(t,.r sörünmemif, yançizmitti? Kor
kusu, Yehmi nedendi?. Kayaere -.erd.i
iri ce•aptan, diger devletleri kutku
landınuamak 11tediğini ihaaı etmitti. 
Fakat o devirde Almanya ıribi Avru
pa merkezi devletlerinin en kuvvetli
lerinden birile ittifaktan neye kaçı
yordu? Kaysere mi güvenemiyordu? .. 
t;.üçük, ehemmiyetıiz vesilelerle" yırtr· 
lan. fesih ve iptaJ edilen mualıedele.-, 
muJca •elelerden mi gözü korkmu!tu :~. 

Bir gün, Kayıer Vilhelm, Sultan 
Hamide anaızın sormuı "" Abdül
hamit te derhal cevahmı vemıqli ki 
Yıldız aarayında Mabeylnihiimayun 
BaşteırlEatçılığı daireaindeki defteri 
m.ahsuıunda aynen mazbut ve münde ... 
riç olan bu mühim tarihi •eaibyı ay
nen atağıya geçiriyorum: 

"Kayaer Vilhelm: 
"- Ruılann tenıikat ve tedarikA

tıukeriyelerini pek büyük mikyasta 
ileri götürmekte olduğunu görüyo
n.ım. Bundan hemen hemen n.agebzu .. 
hur bir harp kartmnda bulunacağımı
ıı:ı zan ile kuşkulanıyorum. Diger bazı 
devletlerin de buna benzer hal ve ha
reketlerinden ,üphe1eniyorum. 

•·Ben, sulh ve müsalemeticibanın 
blr .an bile bozulmasmı arzu ehnedi .. 
iımden mümkün olabild.iii kadar 
muhafazasına aa)'ü.ihtiınaın ediyonım. 
Fa.kat her şeye rağmen menolunama
yıj) ta şayet bir harı> zuhur ediverir
-e zatışahan~lerinin bize müteveccih 
ve n~Üsait bir vaziyet iltizam buyura .. 

klanru ümit edebilir miyim?'' 
«Dlye<ek istifsarda bulunmuıtur.» 

Sultan Ham.it, buna cevaben: 
"- insaniyet ilemini mesaibihar· 

iyeden vika)"e ve sulhümüsalemeti· 
cihanı idame için 2abhaftlletaneleri· 
nin mütehassis oldukları hiuiyabi.Ji. 
ye yi tepçil t"derim. Ben de ayni bisai
y..tt ile mütehassis olarak, bahusus 
memleketimin coğrafi vaziyetini, ah .. 
lra)i1ktısadiyesi icabatmı takdir ede .. 
rek o emniyenin husulüne çalışmayı 
daima iltizam etmekteyim. 

"Öyle bir hal zuhur ediverip te 
ıccnk ve cidal ihtimal[-varit olursa, 
men'ine elimden geldiği mertebede 
•ihederim. Bununla beraber bir çok 
Je.,letlerle umumi ve Boğazlar hak
kında hususi muahedelerimiz oldu
gundan ahki.mmı muhaf~a için cüm .. 
~esini haberdar eder, mütaleaya davet 
-eyJerim. Ondan sonra icabına cöre 
ha~et tabiidir." 

[)emia ve Vilhelmin açmak İstediği 
i •tirak ve teı.lahül bahsini yahut zım
ni teklifi kapatmıtbr. 

Kayserle hünkar araaında geçen 
hu mülikata muttali olduğum zaman, 
Baıkatip Tahsin Pata merhuma sor-
tnnştum: 

- Zatışahanenin cevapları, evvel
den hazırlanmış, tertip edilmİ.f mıy
di? 

Tahsjn Pa4a, cevap Yerntİftİ: 
- Hayır, hayır! Ne bizim sadra· 

Bu buauata kat'i ve sabit fikri. ka· 
ran, kanaati olabilirdi. Lakin. bükü
metin harici siyuetile, memleketin 
iktıaadi ahvalile ali.kadar o!aa böyle 
mühım ve çok fayanidikkat bi:r tekli-

• fi ceffelkalem reddetmesi doğru mu 
idi?. Ba.luin bira:z açılmasına bile ra· 
zı olmayışı nedendi?. Hük.Um.et ve 
memleket hesabına, n.ifi bir ittifak 
oln1ıyacağı ne malıimdu?. ~n saçma 
sap:'\n meselelerde vükeli.amm, ' ÜZ.!· 

rasınm fikirlerini, reylerini soran ve 
onları biribirine diifiiren Sultan Ha
m.i:-, niçin bu tarihi, nazik n..:>ktzda. 
sırf }:endi kanaati, kendi içtihadı ile 
hareket etmeyi muvafık, münasip gö .. 
rüyordu?. 

t; ayser Vilhelm de, protokol hari
cınde olan bu suali neye sonnu~tu?. 
Alrı-an Hariciye Nazırının da 1-:ab·· .. ·i 
oh:nama.sı, meseleyi içinden çıkdın.az, 
garip hir ~kle sokuyordu. Ac .. ba 1-
kinci Kilyom, araya nazırlar, mabe
J'İn•_iler, vüzera, rical gibi iki.nci de
recede ~ahıslar girmedert., onlann 
reyleri, fikirleri fahik olmadım, iki 
ir ı.-aratorun karşı karııya mı hallet
mes ni daha doğru ve münasip bul
mu~ıu?. 

'(oksa, Sultan Hamit te bundan mı 
1. . lı.nlanmııtı? Tarihin, müıpet ve a
tıl .. ii ı· olarak !sildiği hakikat, Yddı:c 

sarayındaki ba§teşrifatç.lık defterin
de ma:ı:but ve münderiç olanlardan i
barettir. 

Sulta.o Abdülhamit, 1'efat etti; di
mağındaki esran da beraber aldı, gö
türdü. F&kat Kayaer Vilhelm, ağdrr. 
_,' a1>a. o, Sultan Hamide ne teklif e· 
de .. ekti?. Zamiri ne idi?. Bugijn, ken
disine sorulsa, a.cahıa hatırlar uu? .. 

(Arlı.ur var.) 

ı- Yann: 1 
Hicaz hattı derdi 

1 
Demiryoluna mütemadiyen hüc um ve taarruz ediliyor. - Hattan 

kô.r değil, ziyan edilecekmi~! - "Mürettabah Hicll%iye,. ne de
t:.ektiT? 

Balbo hareket etti 
-~-

fvlollison ve kansı başka 
tayyare ile Nevyorka indi 

NEVYORK, 25 A.A. - Ceneral Bal
bonun idaresindeki ltalyan hava filosu 
A.-rupaya dönüs seyahatinin ilk merha
lesi olan Shediac'a v-.rô.ak i~İn mıaballi ı 
s ntle dokuzu bir geçe Nevyorl<'bın uçup 
gjtmi1tir. 

Mollü:on ve IUuısı Nevyor/ra 
vaTdılar 

BRIDGERORT. ıs A.A. - Jim ve 
Amy Mollison dün, haYa iıtaıyonu cj
nnnıl:ıki hastahanede istira\uf; etmişler 
dir. 

Doktorlar sıhhatlerinin iyi olduiunu 
biiJirmiılerdir. Daha ıimdiden, yaralı 
kım koca. yataktan yataia konuprak 
yeni tasavvurlarda bulunmaktadırlar. 

Ağ içimle bir kelle 

ROMA, 25 A.A. - Spezia balıkçdarr 
ağlannın İçinde bir bat bulmutlardır. 

Bu ba!ın Piza civarmda dünya sürat 
rekorunu lı:ırmağa tesebbüs ederken Jü
'en ve ceıtedi hul~ olan tayyare
ci Madde)ona'ya ait olduğu zannoclli
ror. 

BRIDGEPORT, 25 A.A. - MolWon 
ile karısı buıı:ün tayyare meydanına ci
deı·ı!k tayyarelerinin ne dereceye kadar 
hasara uğ-radığıor g"Örecelderdir. Sonra, 
biı·er yolcu gibi hava yolile Nevyork'a 
gitıne:k niyetindedirler .. 

NEVYORK. 25 AA. - Balbo ltal
yan filosu dün hareket etmedi. 

BRIDGEPORT, 25 A".A. - Mollison 
ile karısı hava yolile birer yolcu gibi 
Ncvyork'a gitmişlerdir. 

Tayyareciler, yanlarında haıta bakıcı
tari!e beraber Brid~eport hava meyd'.'lnı
na otomobille gitmişlerdi. 

::\ılollison, bası sar •ılar ic:inde yüzü 
bembeyaz ve gözleri fersiz idi. Ağzında 
bi.r sigara vardı. 

Halk kendisini alkıtlamıştır. 

NEVYORK, 25 A.A. - h<'.ıolli•on İ· 
1e kar1sınr BridJleport' dan ~etiı·en tayya
re, dün Floyd Bennett hava meydanına 
ıS ,05 te yaz saati geldi. 

Cf.~sur tayyarecil~l'İ alkışlamağa geJ .. 
miş ol~n \-.ıinlerce l111~1u poljs güç1ükie 
id~t\: ~deh·:ı,,,tştit·. 

Mustemleke 
Peşinde 

Fransızlar Çin denizinde 
bir kaç ada İşgal ettiler 

P ARiS, 25 A.A. - Hawas Ajanarn
dan: Çin denizinde ve Hindi - Çini ile 
Borneo ve Filippİn araıında bulunan bir 
ıaknn adalano 19 temmuzda Fransa 
harp seonileri tarafmdan i§cal edildiii
ni bildiren teblii resmi suetede çıkmış
tır. Bundan böyle Franaız hakimiyetine 
geçen bu adalar ıunlardır: 

12 nisanda itsal edilen Spratly adası, 
17 nisanda iıgal edil• saye .t'amboine 
adası, 1 O nisanda itsal edilen hu Aba 
lıüçük adası, 10 nlancla iısal edilen i1ı:i 
adadan müreı.lı:ep IJir grup, 11 nisanda 
i§ııal edilen Loaito küçük adası, 12 ni
sanda İşgal edilen Thi tu adası ile bun
lara tabi bütün adacıklar. 

Almanyad~ bütün otomo
bil yolcuları arandı 

BERLIN, 25. A. A. -Volff A
jansından : Komünistlerin ve dev
lete dü,manlık gösteren diğer un
surların fesat ve tahriklerini orta
dan kaldırmak, devlete dü'man 
teşkilatın kuryelerini yakalamak 
ve çalınmı• otomobilleri meydana 
ki bütün şimendifer ve otomobil 
yollarında otomobillerin ta,ıdıkla 
rı bütün yolcular ve eşya zabıta, 
yardımcı zabıta kuvvetleri ve mil
liyetçi sosyalist mili~ efradı tara
fından kontrol edilnr.$lerdir. 

Süpheli kimseler bir ihtiyat ted. 
biri olarak tevkif olunmutlardır. 

--o-

Alman manevraları 
BERLİN, 25. A. A. - Volff a

jansından : 
Bu sene yapılması düşünülen 

Alman ordusu manevraları iktisa 
di sebeplerden dolayi yapılmaya
caktır 
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HARİCİ HABERLER 
Amerikada 
• 

Iktısadi kalkınma 
Yarından itibaren pek çok 

işsizlere iş veriliyor 
NEVYORK, 25 (A.A.) - M. Roo

sevelt'in nutka Amerikada ·hÜyiik 
hafta-run başlangıcına işaret etmek
tedir. Per~embe gününden '\itibaren 
kitle halinde iısizlere iş vermek Üze~ 
re hazırlıklara hararetle başlanmış
tır. 

V AŞlNGTON, 25 (A.A.) - İktı
sadi kalk1nma programını radyo ile 
millete bildi>-en M. Roosevelt, demi~
tir ki: 

''Birçok .seneler, hükiimet yorganı· 
na göre ayaklarını uzatmadı. ilk 
ifimiz muntazam masrafları varidat 
seviyesine getirme!< oldu .. Bunu yap
tık. Herkes it gÜç sahibi olur ve haklı 
bir Ücret alına, kom,uaunun mahsul
lerini aatın a1abilir. Milletin yarısına 
imtiyaz "\l"erilirse, refah kabil değil
dir. Bütün tekliflerimiz ve kanunla
nmı.z gelifi güzel planlar değildir, 
manbki bir kül tetkil ediyorlardı. 

Şahıi gayretler netice vermedi. 
Kredimizi sağlam olarak muhafaza 
ettik. Cemahiri müttahide kredisi e
min ve geniş olmakta devam ediyor 
ve bütün ka11onma pli.rurun esasıdır
Dahili borçlarla münasebettar olarak 
doların kıymetten düımeıi hakkında 
Reiaicümhur bugünkü dolAnn, borç 
yapıldığı Hmanki dolardan ba,ka bir 
dolar olduğunu söylemittir. M. Roo· 
sevelt -inflaaion- a ait aon yapıl1Uı ka· 
nunları, va:ııiyeti hafifletmek için a
hnmıt tedbirlerden hiri olarak göı
tetnt.itt.İr. Mesai s.aa.tleri ve Ücretler 
hakkında anlaırnalar tavsiye eden M. 
Rooaevelt bu hususta demittir ki: 

- lıçi · kullanan herkes gönderdi
iim bu anlatmalar, çarlu altı ay son
ra değil, ancak timdi döndürecektir. 
lktısadi kuvvetlere büyük mikyasta 
te•İr yaı>abileceğimizi zannediyorum. 
Amerika milleti tarafından alman be 
raber hareket ebnek ve mii§terek ga· 
yeye varmak hususunda alman kara· 
rm kuvvetine im.anıını muhafaza edi· 
yorum. 

M. Daladier 
Romaya gidiyor 

--~ 

M. de Jouvenel dörtler 
misa kını izah ediyor 
PARIS, 25 (A.A.) - Bin:ok İtal

yan gazetelerinin yazılarına ~akes o 
lan Excelsior M. Daladier'in eylül 
ba.ş.1ar1nda Romaya gideceğini zanne 
diyor. 

PAR1S, 25 (A.A.) - Temps gaze
tesi IVI. de Jou.venaJ'in bir beyanatını 
neırediyor. Fransanın sa.hık Roma &e· 

firi demi§tir ki: 
' 'Dörtler misakını MilletJer Cemiye 

ti için bir te'ıdit ola--ak göstennekle 
haksızlık edilmiştir. Zi<a mi,akın bü
tün maddeleri Milletler cemjyeti mua 
hedesinden alınmıştır. Doğru bir tey 
söylemek icap ederse, misak Milletler 
Cemiyetini yeni baş.tan yapıyor. den
mek li.zundır. Dörtler misakını umu· 
mi heyetinden ziyade Fransız - lıa.1-
yan müna$ebatı cephe.sinden tetkik et 
mek lazımdır_ Bu iki memleket para
ları altın ölçüsü eusma bağlı devlet
lerden bir blok yaparak, Avrupa ve 
altın ölçüsüne bağlı devletlerin müs
temlekeleri yani, .dünyanın üzerinde 
oldukça yer iJgaJ eden Fran.>ız, ltal· 
yan, Belçika ve Holanda müatemle
keleri iç.in bir mali siyaset esası yaptı 
\ar. Yakında 3 blok olacağını tahmin 
gerektir: Amerıl<a bloku, İngiliz blo
ku, Avrupa bloku. 

Siyasi bir tetriki mesai progra.mı 
ile, iktısa.di tecridi"' hiribirine zıt 
olutunu aa1damak doiru değildir. 

Burada cihanıümullüğe kadar ıtit· 
meme]jyiz, fakat darlığı bugiin mah
sulü boğan piyasalar ü:r:erinde anla, .. 
mak üzere iki taraflı hatta bir çok 
taraflı mukaveleler yapılmasını d~şü .. 
nebiliriz. 

Macar başvekili Romada 
BUDAPEŞTE, 25. A. A. - M. 

Goombos hariciye mum M. Kan 
ya ve hariciye nezareti erkanından 
birisi ile dün akşam Romaya git
mittir. 

Mera!Iİnlde Türk ta.lrıtnı .• 

Ruslara nasıl yenildik? 
Oyuncularla giden arkadaşımız Mos

kova maçının tafsilatını anlatıyor 
Ruıyada yapbğınuz ilk maç için 

herkes bir §Cyler söyledi, ve her kes 
bir ıeyler ya:zdı. Ancak hiç kimse 
isin aalmı bilmiyordu. Yazılan hava
dialer radyolardan ıundan, bundan 
bize kadar terettüh edehilenlerdi. 
Dün Rusyadalci kafile ile beraber oe
yahat eden arkadatımu:dan bu ma
çın her hareketini teabit eden bir 
mektup aldık. Bu mektuba nazaran 
oyunun ilk dakikalarında biz olduk
ça İyi oyna'ftHtız. Fakat sonraları ta
knn biribirile oynamağa alışmamış o
lan oyunculardan terekküp ettiği için 
aksanıağa batlamı§ ve bu aksayış da 
kikadao dakikaya artarak oyunun 
sonuna kadar devam etmiş.tir .. 

Bunun sebebi de tabiatile ahenk
sizliktir. Takım biribirile uyuşaına
mıı ve iyi oynayamamııtır. Karileri· 
mize maçın bütün tafsilitıru gözleri .. 
nin önünde canlandırabilmeleri için 
mektubu aıa.ğı aynen dercediyoruz. 

1 
1 
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DAl(i 
Maarif vekili dün mühim 
bir deniz kazası geçirdi 

Gazi Hz. Dr. Reşit Galip B. in köşk
lerine giderek geçirdiği ka

zadan kendilerini tebrik etmişlerdir 
Teessür ve tebrik telgraflan 

IST ANBUL, 25 ( A.A.) - Maarif Vekili Dr. Retit Galip Beyelen-
cli bugün saat 12 sularında Moda - Fener açıklarında mühim bir deniz 
kazası geçirmiştir. Kaza suların ak mtılı bir noktaaırula yelkenli sand•
lm o esnada esen ıiddetli bir rüzgarla alabora olması suretiyle 11ııkucı 
gelmiştir. Vekil Bey, baldızı Hanımefendi ve ~klan 11e akrabalann 
dan diğer iki çocuk hep birden denize dökülmüşlerdir. Refil Galip B. 
bu ani felaket karşısında itidalini kaybetmemiş, derhal sandala yapt
şarak denize düşenleri birer birer kurtarmaya çalı1mıştır. Epeyce bir 
uğraşmadan sonra çocuklaTm hepsini kollarına 11e omw:lanna almak 
suretile denizden çrkarmışsa da bu sırada sandal batmağa başlam11 
ve hepsi birden her türlü istinattan mahrum biT halde tekrar deniz için
de çırpınmağa başlamı,lardır. imdat sesleri üzerine Felaketi gören 
/j!ner bekçisi kaza mahalline fenerden sandallar çıkartmıftır. lmdad• 
gelerı sandallar kaza kurbanlarını birer birer denizden çıkarmağa mu
vaffak olmUflardır. Denizde çocuklann~ kurtaTmak için 11e sandalın 
batması ile tekrar denize düştükleri zaman uzun müddet mücadele et
meğe mecbur kalan Vekil Bey denizden b.ıygın bir ltal.Je çıkarılmııı
hr. Yapılan müda11at neticesinde sıhhatleri halen çok iyi olup yar;n 
çalıffflalarına tekrar başlıyacaklardır. 

Hadiseyi öğrenen Baş11ekil ismet PaftJ Hazretleriyle Dahiliye 11eki 
li Şükrü Kaya Beyefendi ile diğer hükumet erkcim tel yazıları ile 
Reşit Galip Beyefendiyi geçirdikleri kazadan salimen kurtuldukların
dan dolayı tebrik etmişler 11e teeaa ürlerini bildirmişlerdir. 

Bü.yük Adada bulunmakta olan B. M. Meclisi Reüi Kazım Ptna 
Hazretleri de ya11erleı·ini göndererek hattrlannı sonnıışlardır. · 

l' alo11adan lstanbala gelmekle olan Reisiciimhur Hazretleri bu • 
müessif kazayı haber aldıktan son ra yatlariyle Modayı tqril bayıu
muşlar, Reşit Galip Beyefendinin kösklerine giderek geçirdikleri /razaı 
dan el olayı kendilerini tebrik etmif /erdir. 

Rei,iciimhur Hazretleri dönüs le bir müddet Moda iskele gazİrK>
:ıunda i~firahat buyurmuslardır. ' 

Gazinin azimet ve a~deti esna ısında iskel"' 11e ci11anrula bulunan 
binlerce halk şanıimi tezahürat yapmıştır. 

L!filliyet, kıymetli Maarif Vekilimizi geçirdiği kazadan salimen 
kurtulduğundan dolayi tebrik eder.] 

Cumhuriyetin 
Onuncu yılı 

Halktan 
de 

isteyenler kürsü
nutuk söyleyecekler 

ANKARA, 25 - Cümhuriyetin o
nuncu yıldönümü kutlulama yükıek 
komisyonuna yardım için teşekkül e
den komiteler faaliyete geçmiılerdir. 
Üç gün devam edecek olan bu bay
..,,...da ~ehirlerde büyük meydanlar
da halk kürsüleri açılması kararla~

tırılmı§br. Halkın buralara toplana

bilmesi iç.in mevzuatı kanuniyemizde 
tadili.t yapılma~r li.zım gelmektedir. 

Bu husus te§rİnievvel İptidasında 

meclise teklif edilecektir. Halk kür
aülerinde söz söyleınek iıtiyenler vi. 
layet komitelerine müracaatla kay
dedilecekler ve o gÜn kayıt sırasile 
künıüyü İ§gal edeceklerdir. 

çıldannm önü açıkken attıiı tüt avu
ta gitti. Tehlikeyi atlattık, aaidan biz 
h~cumdayız. Ortalanan top avutta: 
Oyun mütevazin cereyan ediyor. Bi· 
lal iyi .. Birçok hücumlan durdurdu. 
Sağdan bir hücumumuzu kornerle 
durdurdular. Atılan korneri müdafi
leri kesti ve taca attı. Atılan tacı kap 
blar, ortadan hücuma geçtiler. 35 İn· 
ci dakikada sağ içlerinin güzeli bir 
fÜlÜ ile üçfuıcü collerini yaptılar. 
Tekrar sağdan iniyorlar. Avni sağ a
çıklarının §ÜIÜnÜ tuttu. Bizim t11.kım 
iti.la anla!AIDıyor. 37 inci dakikada 
Hakkı çıkıyor, Sait ıririyor. Biraz ııü
cumdayız. 38 inci dakikada onlara 
on sekiz pas çizgisi üstünde bir firi
kik, Vehabm gÜzel hir ıütü • ile ikin 
ci golümüz ... 40 mcı dakikııda onlara 
korner. Kaleleri önünde oynuy<>ruı:. 
42 inci dakikada onların kaleai önün
cleyiz. Sıkıtıyorlar- Saidin ıütü avu
tn gitti. Onlar sajdan hücumda. lh· 
"'" kesti, Vehaba verdi. faYlle dur
durdular- 44 üncü dakika kalecileri 
bir kurtarış yapb. Vehabın hafif bir 
şütünü kaleci tuttu; gene hücumda
yı,; Fakat beklerinin müdaha1eai to
pu onlara geçirdi. Soldan bir hücum 
} "pıyorlar- Sol içlerinin tütü yukarı
dan avut ve haftaym._. 

İkinci haftaym 7,05 te batlAdı Sol 

Almanyada işsizlik 
azalıyor 

BERLIN, 25_ A. A. - Volff a
jansından: 

Ha.at.alıklara kar'ı sigorta san
dıklanmn roporuna göre Hitlerin 
i' bafına geçtiği gün olan 30-1-
33 den 31-5-33 e kadar i•sizlerin 
sayısı bir milyon yediyiiz bin azal
mı~tır. 

-o--

Yanan tayyaredeki 
kadın imiş 

ATINA, 25 A.A. - Dön denizde bu
lunan ceset tanmmıgtır. Bu ceset, ltalya 
tayyaresinin yolculannda.n Dora Catenir 
isimli lspayonl kadınına aittir. 

Hollyvood grevi 
NEVYORK, 25. A. A.- Bu

günden itibaren Hollyvood stüd
yolarında grev umumi olacakbr. 

Soldan hücumdayız. Top Saide seç 
ti. Favülle kestiler. Vehabın ıütü di
reğe çarptı, kurtuldu. Onların oa.i
dan bir hücumunu ofaaytla durdur
duk. Tekrar soldan hüc:ımıdalar. Açı 
ğm ~ütünii Avni kornere atabildi. 
Top bizim sağ tarafta. Niyaziyi fHl
le durdurdular. Çekişim.iz avt oldu
ı5 inci dakikada soldan İniyorlar. 
Samih gene bizim kale içinden bir sol 
çıkardı. Fakat gepe bizim lı:alenia 
önündeler. Çekilen tütü . Avni plon
jonla kurtardı. (Alkqlandı). Bira:z 
sonra soldan a1drğı bir pası aaııtra
hafları zaviyeden bir tötle ırol yaptı.. 
4 - 2 vaziyetteyiz. 25 inci dakikada 
soldan bir hücumumuzu kalecileri 
müdahale ederek kaptı. 28 inci da.iri 
kada aol içlerinin tütün çok havadan 
avuta gitti. 

30 uncu dakikada soldan hücumla 
rını Bili.! kornere çıkardı. Ablan kor 
neri .Avni tuttu. Oyun tam.ame nonJa ... 
rın hakimiyeti altında Çimen aahada 
t,izi çok boca1atıyorlar ve tefevvuk 
imkanını bulamıyoruz. Onlar daha 
kolaylıkla oynuyorlar. 

Bir aralık topa sıçrayan İhsan dü
şe ... ek kolundan sakatlandı, oyuna 
Ya,ar girdi. Samih santrhaf, Ya~ 
sağ bek. 

Oyun ortalarda oynanıyor. 

MOSKOVA (Sporcularla birlikte 
giden arkad..:ıımızdan) - Saat 5,45, 
evveli bizim takım &abaya çıktı- Mu· 
azz.am Dinamo stadını dolduran halk 
tarafından a1kııJandık. Seyirci adedi 
tahminen 60 bin kişi kadar. Takım 
ağır adımlarla sahaya yürüdü ve or
ta çizginin üstünde daire şeklinde du 
rarak halkı seli.rnladL istiklal marşı
mız çalındı. Hakem Kemal Halim B. 
Kaleyi onla~ kazandı. Biz güne§ al
tındayız. Oyun 6,5 ta başladı. Soldan 
bir hücumumuz, top taca gitti. Orta· 
ya. gelen topu onların santrhafı ka· 
parak sol içe verdi. Soldan sağa ge
çen top kalemize yaklaştı. Sıkışıyo
ruz. 4 üncü dakikada Moskova ka· 
lesinde bize bir favl. Atı.lan topla sol 
dan yaptıklan bu alunı Avni kesti. 
Tekrm· • ıücumdakır. Soldan giizel i
niyorlar. Bize korner oldu. DÜ§en to .. 
pa sol içleri yetişti, şüt attı. Top Av
ninin elinde. Biz dP. soldan bir bü· 
cum yapıyoruz. Eşrefin ortalayışı ka
lenin üzeri.nde avuta gidiyor. Oyunu 
>:tğ".a çevirdiler. 53.ğ açıkları topla ka
leın.i-ı:e yaklaşlt ve Hüsnünün önün-

den ıüt çekiyor. Avni tuttu ve alkış
landı, oyun biraz yavatlar gibi olu
yor. 16 ıncı dakikada bize bir favl 
oldu. Sol içe gelen top avuta gitti. 
Moskova takımı havadaB topa ha
kim va.ziyette, topu Hakkı kaplı. Eıre 
fe güzel ve derin lıir pas verdi. Ka
lelerine doğru giderken sol haflan 
kesti- Bizim müdafaaya gelen topu 
Samih keıti, oyun gene ortada ve kıs 
men oıdaru• ka\eıi önünde.. Fakat 
oyunumuz semeresiz.. 18 inci daki
kada sağdan hücumdayız. Hakkıdan 
aldığı paoı Vehap köıeden ve yer
den bir vurutla gol yapb. Alkıılandık 
Ak.,binde onlar soldan hir hücum ya 
pryorlar. kanı;ııyoruz ve top solumuz .. 
dan avuta gidiyor. Sali.hattin yer tu
tamıyor v~ forveti yürütemiyor. Pas
laşarak ortadan bir hücum yapıyor
lar. Sağ içleri giizel bir tütle ilk golü 
yapıyor ... Biraz sonra santraforları ge 
ne güzel bir şütle ikinci golü de yap
tı Sali.hattinin yerine İhsan geçti. Ta 
kımnnız anlapmıyor, faikiyet onlar• 
d'I. Hüsnü kurtarıt yapb. Ortadan 
hücum yapıyoruz. Fakat favulle keıi 
li.vor. Sola geçen topu Etref avuta at
t1. Defansları iyi yer tutuyor, hü
cumlaronı:zı kesiyorlar. 25 inci dakika. 
oı- soldan bir a.kın yapıyorlar. Ve sol 
acık topu avuta attı. Sağdan bir hü
cı;m yapıyoruz. Sağ açık Niya.zi kale
ye> kadar sokuldu. Çektiii fÖt direğe 
carptı. Avut oldu. Tekrar sacdan bir 
akm yapıyoruz. Kornerle durduru
y<>rlar. Çekilen korner avut oldu. 28 
ırci dakikada sağdan güzel bir hücum 
lan. Sağ açığın §ÜlÜ avuta gitti. Oyu
vı gene havadan oynuyoruz ve on
ı~r hikim oluyorlar. 

. iç Şerefin yerine Sali.hattin geçti. 35 inci dakikada soldan bir akın 
yapıyorlar. Sol açığm yerden güzel 
cı·tasıru sağ içleri gol .. tahvil etti. 5-2 
va.ziyetteyi~. 

• 

Bizinıkileri çimenli ıaha şa§ırbyor. 
Ortadan iniyorlar. 30 uncu dakikada 
sol içleri Pavlofun şütünü Avni plon
jonla kurtardı. Sağdan akıyoruz. Or
taya gelen topu Vehap kaptı ve §Üt 
çekti. Top direğe çarpb ve muhak
kak hir golümüz kaçtı.. Onlar orta
dan bir hücum yaptılar, fa.kat Hüanü 
kesti. fekraı· hücuma geçtiler. Sol a-

Top onlarda. Sağdan hücum yapıyor
lar. So1a gelen topu sol içleri topla 
içeri girerken Avni abldı ve tuthı. 
Biz hüeumdayız, fakat favülle kesil
di. Bili.lin uzaktan attığı topu kale..:i
leri tuttu. Soldan bücumlarmı Hüs
nü müdahale ederek kesti. Bizim sol
dan hücumumuzu kalecileri kesti. 
Açıklarımızı çok ihmal ediyoruz. Ve 
ortadan yaptığımız hücumlar kolay
lıkla keailiyor. Oyunumuz gittikçe 
berbatlaııyor. Sağdan hücumdayız ... 
Sağ açığımız kaleye kadar indi, çek
tiği ıütü kaleci tuttu. Kaçan top tek
rar sağa geldi. Ofsayt ..• 

Soldan ani bir hücum yapıyorlar 
ve sol açığın boş kaleye §ÜtÜnÜ Sa
mih kurtardı. Korner ••• Korner avu .. 
ta çıktı. 

Tekrar akma geçtiler. Sağ içleri
nin tütü avuta &'İtti. Üç oyuncuları İyi 
anlaşıyorlar_ Bilhassa sağ ve sol iç
leri gayet iyi oynuyor. 

40 ıncı dakika, gene ortadan bir 
hücum yapıyoT1ar. Müdafaamız yer 
tutamıyor. Sol içleri 6 mcı gollerini 
attı. Biz daha iki.. 

Oyuna tamamile hakimler. Müda
faamız berbat bir oyun oynuyor. Cok 
ileri kaçıyoTlar ve sonra bo~iuğu ka .. 
pn.tamıyoruz. BL1 yüzden sol içleri 
kırkıncı dakikacl:l i inci g-olI~rini yap 
tı .. Ve oyun bu suretle 7 - 2 aleyhiıni 
ze neticelendi. 
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Yine Vilayet gazeteleri 
Her aan'atin, her mealeiin bir der

ai, bir mektebi n çırakbfı vardır. 
Bir ree••mm demirci uataaı olmaaı

- imkia yoktur ve bir gazeteci ne 
kadar gayret etae bir marangoz ola
maz. Bunlarm akaini de kabul etmek 
li:umdır. 

Gasetec:ilik batıbot bir meılek de
lil ıre gazeteci meyankökü gibi yer· 
den bitmez. Onun da bir derai, tabai
fj ve çıraklıiı vardır. 

Buııün imzalan ile kendilerini hal
ka aevdirmit ıazetecilerin naaıl yetİf· 
tiklerini ancak onlan yakından tanı
yanlar, çektikleri zahmetleri, geçir
dikleri buhranlan görenler iyi bilirler. 

Eğer kalem ve gazete aahipleri, 
belli batlı ,öbretler memlekette ken
dilerine göre bir autorite yapmıılaraa 
bunu tahsillerine, tecrübelerine, gör
gülerine ve iatidatlarına borçludurlar. 

Şu halde her eli kalem tutanın bu 
iti kıvıramadıfma tatmamak lazım
dır. Bun noktayı böyle perçinledikten 
sonra bazı vilayet gazeteleri hakkın
da bu sütunda çıkan yazılanına bir 
kaç aabr daha ilave etmek isterim. 

Bizim viliyet gazetelerimiz hemen 
bütün meslekdatlarımızm gördüğÜ ve 
bildiği gibi muhitlerinin kendilerin
den beklediği vazifeleri yapamıyor
lar. Biz bunun aebebini viliyet gaze
telerini çıkaran zatların memleketin 
umumi siyasetini takip eden merkezi 
gazetelere benzemek iateyiılerinde 
buluyoruz. 

Bir vilayet gazetesi her §eyden ev
vel kendi muhitinin mahaulüdür ve 
nqriyat aahaıı ancak kendi muhitinin 
çerçevesidir. Bir viliyet gazeteai aine
ma yıldızı ( Greta Garbo) nun haya
tından bahsederse kendiıinden bek
lenen vazifeyi yapmamı§ demektir. 
Her gazete kendi okurunun malıdır. 
Muhatabı çiftçi, tüccar ve esnaf olan 
bir gazete lngiliz ıaiiri (Byron) dan 
bahseden makaleler yazarsa okurlan
mn sualine cevap vermemit olar. 

Bizim bazı viliyet ıazetelerimizin 
mahalli ihtiyaca cevap "Yerememele
ri iıte bu hatadandır. 

Vilayet gazetesi, keadi neıriyat 
mıntalı:asında olan biten §eyleri, bele
diye ıre hükiimet muamelelerini takip 
ettikleri gün vazifelerini kavramıt o
lurlar. Halbuki aayıfasmı çevirdiği
miz bir vilayet gazetesinde Zola'dan 
tercüme edilmİf bir hikaye, Londra 
konferansını tahlil eden bir makale 
görürsek bu bizi tatmin etmez. Ziga
na tepesinde alilmeriken bar açmakla 
mesela Bartın gazetesinde edebiyat 
münakatası yapmak arasında fark 
yoktur. 

Gazeteci yazısını muayyen bir oku .. 
yucu hesabına yazar ve böyle yapar
sa okuyucu bulur. Ben bu sütunda 
bostan patlıcanı nasıl yetiıir diye ma
kale yazaraam evvela haddimi aımıf, 
aonra karilerimi güldürmüt olurum. 

lıte mesele buradadır. latediğinıiz 
de mahalli ihtiyacı takip ve halkı tat
min etmiyen mealektatlarımızm daha 
samimi, daha yerli olmalandır. 

Bunu meslektaşlanmıza ders ver
mi§ olmalı: için değil, sırf halkın tema
yülleri ve ihtiyaçları ile vilayet ga
zetelerimizi ayni İstikamette görmek 
arzuıu ile yazıyoruz. Ve eminim ki 
fikirlerim doğru dÜ§ünen arkadaıla
rımızın dÜ§Üncelerine mutabıkbr. 

Burhan CA.HIT 

48 akınhya kapıldı 
Şirketi Hayriyenin 48 numaralı va

purunun pervanesinde evvelki sabah 
bir i.nza olmuş, vapur akıntıya kapı
larak sürüklenirken Burgaz vapuru 
tarafından yolcuları alınmıştır. Yol
cular bidayette telaşa dÜfmÜ§lerse de 
vaziyette teh!ik., olmadığını görerek 
sükunet bulmutlardır. 

Deniz spor eğlencesi 
Himayeietfal Alemdar ıubesi tara

fından fakir çocuklar menfaatine a
ğustosun 6 ıncı pazar gÜnÜ Florya 
p18jında bir deniz spor eğlencesi ter
tip edil .. cektir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

25 TEMMUZ 1933 
Ak§ a m 

istikrazlar 
fatikraz da.b ili 97.SO 
1933 latiıkrazı 95.
Sıt r ·~ d. yoll~rı 2,35 
D. Mu•ahhide 53.SO 

Fi atları 

Tahvilat 
Ele.ktr -k 
Tram•ay 
Tüne) 

Rıhtım 
Lu lrü1d r 8,2.i Anadolu ] 

111 
Saydi mahi 5,60 
B~idat 10 
T, afkt.rlye 10 MümeasiJ 

ESHAM 

I ~ Baı:J..ası Nn· Telefon 
ma 9,50 Bomonti 
, , ,. H \mili,,e 9,55 Terlro• 

.. ' Müe,, .. ia ıo2 Çimento 
TramYay 50 Jttihat dey. 
Anadolu Hiaae 25,60 Şark day. 
Re ıi 3,60 a.ı,. 
Ş i r. h a riye ıs.2s Şark m, «za 

ÇEK FIATLARI 

Paria 12,06 ! Pni 
Lo11dra 709,50 Viyana ,, k tA, - Madrit 
Mila•• 8,92 Berlin 

,,i • 1 3~75 Viyana 
AHna 2,44,ıO Pette ... 2 4.; ... Bel ırat 

ti .!35 Bükr.-s 
An1sterdam 1,98.50 Moskoya 

UKUT (Satıı) 

Kwru, ı 

.LO f . Franl!I'& '" ı "m, •· ı Ja: e !in 710 1 Pezeta 
ı Dolar 143 1 M rk 

2) Lirl!'t 219 1 Zt"loti 
20 1 Cr l :1 ;ı 116 20 Ley 
2 "'1 f' r nh '\l 25 2 ) Di :ar 
20 1 f $\ i ... ,. 815 f 1 Ç<" n c. '\'eç 
2 1 f"' ~ 2,. __ I Ahın 

-.-
18,20 

45.ıs 

44,30 
49,20 

14.50 
21,-
27,75 
ıı.10 
2ı .-
ı,IO 
2,75 
2,90 

15,94 

4,245 
5,66 

ı98,5Q 

3,8925 
3,89,25 
34,6415 
ı9.965 

1(N58, 75 

Kurut 

25.-
ıs.-

50.-
2t.-
24.-
55.-

9,34 
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ŞEHiR HABERLERİ /lfELE-~ 

Kalp 
EkonoMI 

Bu sene 
Fındık 

Geçen seneden fazla 
olduğu anlaşılıyor 

Liman tarifesi 
Dün şirketin taleplerinin 

tetkikine başlandı 

Belediyede 

Saatları ayar 
Galata kulesine nihayet 

düdük konuyor 

ihracat ofisine Gireaon, Trabzon 
ve Ordu ticaret odalarından gelen 
malfunata göre, bu seneki fındık 
mahıulü geçen seneden fazladır. Gire 1 
son borsasında bu &enenin iJk mahaulü 
60 kurut!an satılmıttır. Bu sene dünya 
fındık rekoltesi azdır. Bu itibarla 
bu sene fındık fiatlarmın yüksek 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Liman Tarife komisyonu, dün De
niz Ticret müdürü Müfit Necdet Be
yin riyasetinde toplanmıf ve Liman tir 
ketinin yeni tarifesini teabite ve ıirke 
tin su tarifesinin tezyidi ve Türk va· 
purlarmın tahmil ve tahliyesinin de 
ton baıma muayyen bir ücrete bağ
lanması tekliflerini tetkike baılamıı
tır. Kıyıdan kıyıya çalıJ&n mavnacı
lann yaptıkları müracaatta Tarife ko 
misyonuna bildirilmiştir. Komiayon, 
mütealı:ıp içtimaında bu husustaki 
karannı verecek ve limanda çalııan 
sandal ve motörlerin yeni tarifelerini 

· de hazırlıyarak mesaisini bitirecek
tir. Terkoaun Liman tirketine yaptığı 
tenzilat ahiren kaldmldığından şir
ketin su ücretlerinin tezyidi talebinin 
kabul edileceği anlatılmaktadır. 

Öğle vakti bütün şehirdeki saatleri 
bir tek aaate ıöre ayar edebilmek için 
Galata kulesine konacak düdük beledi
yece münakasaya konınuıtur. Bu husus 
İçin 1219 lira tahsisat vardır. Münakasa 
bir hafta sonra yapılacak ve derhal ku
lenin üıtüne düdüğün koruna ameliyesi
ne baslanacaktır. Bu düdük ıaat 12 de 
ötecek ve ıehrin her tarafından iıitilebi
lecektir. 

Düdük otomatik bir ıekildc kablo ile 
Kandilli rasathanesinden ayarlanarak ö
teceği icin sahih olacaktır. 

Yerli mallar sergisi 
Ticaret odası beıinci yerli mallar 

sergisi için tahsis ettiği 2000 lirayı 
dün sergi komiserliğine vermiıtir. 

45 vagon şeker 
iki gün zarfında şehrimize 45 va

gon teker relmiı ve kısmen Anadolu
ya sevkedilmiıtir. 

Tiftik piyasası 
Tiftik piyasası bararetlenmektedir. 

En iyi Ankara malı tiftik 63,8 ve en 
aıağı mal 44 kuruıtan muamele gör
mÜflÜr. 

Amerika buğday alacak mı? 
Amerikanın bu sene buğday ithal 

edeceği hakkındaki haberler, Ticaret 
borsasındaki buğday tacirleri Üzerin
de niabi tesir yapmııtır. Son tetkika
ta göre, ıehrimizde 7470 ton buğday 
ıtoku mevcuttur. Dün de Anadolu 
ve Trakyadan ı75 ton buğday gel
miıtir. Fiyat 4,53 kuruştur. 

Yumurtalar için yeni bir tedbir 
Dünya yumurta ticareti bir dönüm 

noktası geçiriyor. Yugoılaırya, Bulga
ristan gibi bütün ihracatçı memleketller 
bir çok tethirler alıyorlar. Buna rağmen 
alınan tetbirler kafi ıörül_.,üyOt'. Şinıcli 
Yagoalavlar yeni bir tetbir almıtlarclır. 
Bundan sonra Yugoslav yuınurtalan 
tane ile değil ,,.,ünle sablacalı:tır. Bw. 
aebep her tarafta iri yumurtalann aran
matıdır. 

Yunanistanda buğday 
Yunanistaıun bu seneki buğday rekol

tesinin 600 bin ton olduğu anlaıılmıtbr. 
Bu rekolte ihtiyacı kar,ılamaktan çok 
uzak olduğu gibi geçen seneki rekolteler 
den de azdır. Bu vaziyette ııöre Y unan.İı 
tanın bu sene 5 - 6 yüz bin ton daha ha
riçten buğday ithal edeceği anlatılmak
tadır. 

Ali iktısat meclisine giden
ler döndüler 

Ali ikbıat meclisi içtimalannda bulun
-ı. icin Ankar...ı. bulunmakta olan a
zalar dün avdet etmiılerdir. Oda umu- · 
mi katibi Vehbi Bey Odaya ait bazı it
ler için Ankarada kaldığından bugün teh 
riınize a•clet edecelı:tir. 

Seker meclisi • 
Ticaret Odası idare heyeti buııün bir 

içtima yapacaktır. Bu içtimada ,eker me
selesi tekrar eörüıülecektir. 

Sanayi ve elektrik 
Elektrik tirketinin hazırladığı bir is

tatistik bizde sannyiin terakkisi derece
sini en bariz bir sekilde ifade etmekte
dir. Bu istatistiğe nazaran geçen sene 
bizde sanayi müeııeıelerinin ıarfettiği 
elektrik kuvveti 41 bin kilovattır. 

Oturan vapur kurtanldı 
Madenci Arif Beyin sahip bu

lunduğu Türk bandıralı Abuıslah 
vapuru Ayancıktan kereste hamu
lesiyle lzmire giderken dört gün 
enel Gükemal vapuru ile lıtanbul ,. 
limanında müsademe neticesinde 
ıancak kıç omuzluğundan yarala 
narak su almağa baflamıt ve bat
mak tehlikesinden kurtulmak için 
Kız kulesi önünde kayalıklara o- , 
turmu• 

Vaki olan muavenet talebi üze 
rine Türk gemi kurtar~ tirketi Se 
zar tahlisiye vapuru U4 gün evvel 
anıeliyat tahlisiyeyi deru)\te eyle
nıit ve vapurun yaralarını kapata• 
rak sularını botaltmıt ve dün sa
bah saat 7 de gemiyi yüzdürmüt
tür. 

haberler 

Eıe npuru, lskenderiye'ye müte
veccihen dün limandan hareket etmiıtir. 

• Limandaki eski §&lll&ndralann tami
ri telıarrür etmİ§ ve tamirata da başlan
mııtır. 

v Eski deniz müzesinin ay)uıunda se
nelerdenberi duran tarihi luyıneti haiz 
bir lahdin asarı atika miizetine naklı 

lı:ararlaımıfbr. Bu lillıit, mililttan sonra 
2 inci asra aittir •e lstanköyde yapılan 
araıtırmada bulunmuıtu. 

* Peıte'de inğilizce ve fransızca olarak 
çıkan Express du Malin gazetesinin bat
muharriri M. Almasy Pal ve mesai ar
kadaılarında:ı Dr. Kalmann E•nÖ, mem
leketimizde turizm l"!kilati hakkında 
tetkikatta bulunırak Üzere ıehrimjze ge-

Kazalara karşı ---Boğazın methaline iki 
radyo-far konacak 

Boğazlar komisyonu Milletler Cemiye
tine verdiği geçen seneki raporunda Ka
radeniz nİelhalinde sis, kar ve tipi yü
zünden vukub.ılan kazalan göz önüne 
koyarak Karadeniz boğazı methalinde 
iki tane radyo - far cihazı konulmasını 
lüzumlu göstenniıti. Tahlisiye idaresi 
bu noktayı mühim bularak müttehauıa
lara tetkik ettirmi~ ve hakikaten Kara
deniz b,.,ğazı methalinde iki radyofar ci
hazı konulmasına lüzum görmüştür. Rad 
yofar cihaılan fena havalarda yolunu ve 
bulunduğu mevkii f&fıraD vapurlara tel
siz vasıtasile mevkilerini ve Boğaza gir
mek için takip edecekleri yolu göstere
cektir. 

Tahlisiyenin koyacağı radyolar cihaz 
ları Karadeniz boğazı methaline biri Ru
meli diğeri Anadolu yalı:asına konulacak
tır. Bu cihazlar masrafsız ve gayet ucu
za mal olabilecektir. Bu sayede kazala
rm yiizde doksan dokuz azalacağı mu
hakkak addedilmektedir. 

Ylllyette 

idare heyeti 
idare heyeti dün ırali muavini Ali 

R1za Beyin riyasetinde toplanmış, 
Galatasray lisesine ait meselenin tet -
kiki ile meşgul olmU§tur. Tetkikat bit 
mittir. Karar bugün verilec ktir. 

Tevfik Hadi Bey 
Şehrimizde ve Buraada bazı tetki

katta bulmıan Emniyet umuın müdü
rü Tevfik Hadi Bey dün Ankaraya 
gİ!mİftir. 

• 

Esnaf tesçil ediliyor 
Belediye bütün küçük esnafın cüzdan

larını yeniden tesçile karar vermiştir. 
Esnafın elinden cüzdanlar alınarak ye
nileri verilecektir. Belediyenin yeniden 
vereceği cüzdan adedi 30 bindir. 

Belediye yıllığı 
Belediye iıtaıiatik yıllığının ikincisi de 

ilonal edilmiş ve tabedilmeğe başlanmıt
tır. Yıllık ağustos ortasında intişar ede
cektir. 

Kazaların önüne geçmek için 
Son zamanlarda inşaata çalıfan amele

nin İ•kelelerden sık sık düşüp yaralan
dıkları nazan dikkati celbetmiıtir. Yapı 
iskelelerinin daha sailam olma11 için 
belediye ıubelere bir tamim yapmı§lır. 

Yeni inşaat 
Yeni yapı ve yollar kanunu tatbikabıı

da bazı şikayetler vaki olmaktadır. Bi
nalarda kac kata kadar müsaade edile
ceği nokta;ında tereddüt edilmektedir. 
Eski ebniye kanununda 8 kattan fazla 
inşaat icin müsaade verilmiyordu. Hal
buki y.;.; kanunda azami irtifa tayin e
<lilmemekte bu hak Belediyeye verilmek
tedir. 

Belediye ıebrin planı yapılıncaya kadar 
çok faz.la katlı binalara iDf&&t müsaade
si vermemeği l<ararlastınm§br. 

M. Roosevelt'in halazadesi 
Şehrimize geldiğini yazdiğimiz Ame

rika Birle<ik HükUmetler reisicümhuru 
M. Roose,;elt'in halizac.lesi M. Theodore 
Roosevelt, dün Am...-ika sefaretanesine 
giderek maslahatı.ıüzar M Shom'u ziya
ret ebnistir. M. Roosevelt öğleden son
ra MI. Shom"un refakatinde Boğaziçin
de Te FIO".f:"'da bir !'ezinti yapmıştır. 
Akşam ~ M. Show M. Roosevelt şe
refine bir et vennistir. M. Roosevelt 
perşembe ~ünü !"hrimizden Atina'ya 
hareket ede.:ek. onıdan biraderi M. Ar
acibald Roosevelt ile birlikte İtalya ve 
Franaa ~1e Amerika'ya avdet edecet. 
tir. 

M. R-elt ~an hareketle 
lran, Suriye, Mıur'a uğramıı ve Suriye 
tarikile tehl'imize ıelmittir. 

• 

Dün nezaret altında bulunon sabıkalı Yorgi haçmıı İ•e de polia tarafından 
yoholanmıflır. Bu resimde suçlu poli•ler artısında görülmehıeJir. 

Poliste 

Bursa soygunculan şaki
liği nasıl yaphlar? 

Dün ifadeleri alındı, bugün gidiyorlar 
Bursa takil~ri~i~ isticvaplanna dün J jandarmayı ve köylü Aliyi öldürii-

dt;. d.~v.~m ed~lmııtır. Emniyet umurn yor. Soygunculuk yedi gün sürüyor 
muduru T~vfik Hadi Bey de öğleye ve bet otomobil soyuyorlar. Şakiler-
k~dar bu ııle meşgul olmuıtur. Şa- den toför Yusuf ile Mustafa Bursada 
kiler bu ~.bah ~udan!a vapuru ile ve Şatoğlu Hüseyin de Rizede yaka-
Bursaya gondenlecektir. lanmııtır. Bu Hüseyin yakında lstan-

Soygunculuk karan bula getirilerek Buraaya rönderilecek 
Şakiler hakkında dün yapbğımız tir. Vak'anın elebaııaı olan Piyade 

mütemmim tahkikat neticeeinde fU oğullarından Mustafanın Kemif kö-
maliimatı elde ettik. Buraada Kara- yünde bir soygunculuiu vardır. Şaki-
deniz otelinde batla piyade oğulla- lerin Üzerlerinden 60 liTa çıkmııtır. 
rmdan Mustafa olmak üzere kardeıi Değirmenderede te•kif edilen kimse 
Mehmet, eniıteai Bekir, Şatoğlu Hü- yoktur. 
seyin, Trabzon~ Maçka lıöyiiııden Nihayet yakalandı 
Mustafa namıdığer Hakkı •e toför 
Yusuf toplanıyorlar. Bu toplantıda 
,erirler konu§Jl1adan aonra .soyıuncu 
luğa karar vermitlerdir. Karar veri
lince ailahlan tedarik ediyorlar. 

Orhaneli ,alraveti 
Şakiler bu karan müteakıp Bursa -

Orhaneli şosesi Üzerindeki maliim 

Yetildirekte metresi Nazmiye Ha
nımı batkaıile görüştüğünden kıs
kançlık dolayısile bahriyeli Mehmet 
Hawnı yaralayarak kaçan bastoncu 
Nuri yakalanmıttır. Nuri zabıtanın 
tiddetli takibatı sayesinde yakalana
cağını görünce Fatih merkezine gide-

tealim olmu tur. 

Mahkemelerde 

Koridorlarda 
Dünkü tenhalık 
Dün Adliye binasında 
kimseler görünmüyordu 

. Ne f.,_ laftır. - • (Kalp) dediniz 
mı kulakta bir aadme oluyor. Dün 
:-.:vayla riderken biletçi arabayı 

u. urdu. Polis istedi .•• Meier mÜf
tenlerden birinin verdiii be , __ 
luk kal 1 •urut-.. -•J. • Kanuna ıre de•letin 
para ıtibanna toz kondu--L . t . 

b·ıe ·ı ·-- .. -·· 3'~n . ı. tçı er de var. Ne denir?. Va-
zıfeaını yapb. Polis reldi. D •• k 1 • ird. ""'9 uru,_ 

Dün Adliye binasındoı ıöalerin alıtma
dığı bir tenhalık vardı. Günde en az bin 
kitinin girip çıkbğı Adliye lıinaaında
ki dünkü sessizlik senelerden beri ıörül . 
memiı bir haldi. Salı günleri ceza mah
kemeleri dava rüyet etmemekte, tetkika 
kalan dosyalan tetkik ederek davalan 
neticelendinnektedirler. Dün salı oldu
ğu için nöbetçi mahkemelerde ele dava 
rüyet edilmemit, bunun için adliye kori
dorlarında dün bir iki avukatla ihtisas 
mahkemesine gelen maznunlardan bat
ka kimse !!'Örülmemiıtir. 

uru "" 1 çevirdi. Kalp oldupna 
o da karar •enli. Şüpbeli bet kurutu 
veren miifteriyi aldılar götürdüler .. 
Ben fena halde ilrktllm. Dikkat etme· 
d~n .. alıp ırerdiiimiz bet kuruıluklar 
~zunden demek karakonuk olabilece 
gız. • . ıre aklıma reldi. 

1
. O ":tli yeni paralan ıayet dikkat
' . ve ·d; mümkün olmıyacak fe• 
kıl..le yapmalı ki. kalpmı wa k . 
k - ka • , pma ım-

aru ikam da elalem bu ·· d h Y\IZ en 
~ zarara hem belaya gfrmeain. 
f.unu dütünürken aklıma geldi. 

Kalp para kullananı böyle karakolla
r~ götürürler, hırpalarlar da kapı ri
bı ka!p a~amlar vardır. Onlan kulla
~nlara ~ır feY demezler. • Bu bir ga• 
rıp haldır. Halbuki kalp betliğin za
rarı. ~ kuruıtan yukan değildir. Ya 
berıkının ki? .. 

59 kilo tutun 
Karadeniz Ereğliıinde tütün kaçakçı

lığı yapmaktan suçlu llırahiın, Halit ve 
Ahmedin muhakemeleri dün neticelen
dirilmiıtir. Kaçınlmakta olan 59 kilo tü
tünün Halide ait olduğu anlaıılmıf, Ha-

1 

!idin 7 ay hapsine 295 lira para cezası 
vermeaine hükmedilmiı, diğerlerinin ala 
kası anlaşılamadığından beraetlerine ka
rar verilmiıtir. 

iki çakmak ve 8 defter kAgıt 
Üzerlerinde iki çakmakla 8 defter si

gara kağıdı zuhur eden sobacı Nizamet
tin .. e dellal Ata Efendiler dün ihtisas 
mahkemesine tevdi edilınislerdir. 

Her ikili de mahkeme.ıe ıuclannı in-
kar etmiılerdir. . 

Muhakeme ,ahit celbi icin baıka •güne 
bırakdmıttır. 

Bir nakız kararı 
280 tane kaçak çakmak t&§ı iJe yaka

lanan Antranik evvelce altı ay hapse 
ınahkıim edilmiıti. Temyiz mahkemesi 
bu hükmü zabıt varakasıyla imha edilen 
miktar arasındaki mübayenet dolayısıy
la nakzetmistir. Mahkeme nakza uyınuı 
ve tahkikatın tevsiine karar vennistir. 

Yıktırılan tarihi kapu 
Sultanahmet caıniin.in Parka nazır ka

pılanndan birine yanındıılı:i arsa sahibi 
tarafından evvelce tasarruf iddia edilmit 
ve kapı yıktınlmışb. Keyfiyet o zaman 
Müzeler idaresinin nazarı dikkatmı cel
bederek bu kapıyı yıktıran tahıs aleyhin 
de takibat yapdma11 emredilmiıti. Kapı
yı yıkan arsa sahibi, bunun üzerine ta
sarnıf baklana müdahale edilclöği iddia
sile evvelce vilayet aleyhine bir dava aç
mıştı. 

Haber aldığmııza !(Öre ayni ıahıs Mü
zeler idaresi aleyhinde de bir da•a aça
rak B~inci H11kuk mahkemesFM müra. 
caatte halumnuıtur. 

iMliiseler mücliri Aziz Beyden dün bu 
haberin oıhlıaılini ııonluk. Azi2 Bey, lıize 
fU cevabı yerdi: 

- Yıktırılan kapı tarihi kıymeti haiz 
bir lı:apı olduğu için keyfiyeti İcap eden 
...ı.amıara lıildinneğe mecbur idik. 

Araa sahibinin taaarnıf hakkına mü
dahalede bulunmu4 değildiz. Bir abi
deyi tahrip eden .-hsın bunun men'i i
çin teaebbüste bulanan bir idare aleyhi
ne dava acınası işitihnit ıey değildir. 

Floş meselesi 
Gümrükten fabrikatörler tarafın

dan çekilerek piyasaya satılan filoı
lan muafiyet listeıind~n mahsup e
den ambar bat memuru Osman Nuri, 
makbuz sahibi Salahattin ve memur 
Hüsamettin Ef. lerle komisyoncu ~ 
mer ve Koatantin Yatoro Ef. lerin 
yarın 8 inci ihtisaı mahkemesinde 
muhakemelerine baılanacakbr. 

Deniz yollan işletme 
idaresine para 

Deniz yollan itletme idare&inin teıek
külünde mülh.k bütçelerden yanın mil
yon liralık ilırazat yapdması kanunda 
tasrih edilmitti. Bu paranın tahlisiye i
daresi mülhak bütçeainden verilmesi ka
rarlat!ınlmıt ve idare dün ilk kısım ola
rak deniz yollarına 100 bin lira vermif
tir. Bir kaç güne kadar 200 bin lira da
ha verilecektir. Deniz yolları idaresi bu 
parayı on sene zarfmda ödeyecektir. 

"Villa Rambro,, 
V aaıf Bey isminde bir gencin Sua

d iyede yapbrdığı ve adını "Villa Ram
bro" koyduğu köıkünün üzerindeki 
bu yazı tarihte lıir Arnavut kralı
nın iımidir ve Türklüğe hakarettir •. 
diye ağızlarına dolayan ve ev sahi
bine '4gençler" namma tehdit mek
tupları gönderen kimseler aleyhinde 
Üsküdar müddeiumumiliğince taki
bat yapılıyordu. Bu takibat devam e
derken V aaıf Bey aleyhinde yeniden 
tahrikat yapılmaya batlanmqtır. Vil
laya musallat olanlar ıre adamcaiı:ıun 
huzur ve rahatını tehdit edenler hak
kında tekrar polis tahkikata batla
mıfbr. Dün Vaaıf Bey bir muharriri
mize demiıtir ki: 

Mümtaz müşteriler 

Şirket vapuru ile seyahat edenler 
dikkat etmiıtir: iskelelerde parmak
lık içinde halk ile birlikte vapur bek· 
lerken birisi gelir. Memurlar hemen 
parmaklığı açar o adamı iakele üstü

~ ~ılıanrlar. • Bu bir hürmet niıane
aıdır. Bunun ki:m olduğunu aize tayin 
edemem ama sizden benden batka 
bir ıeydir. O sizin gibi halk içinde 
kaimıya ve vapnru kalabalıkla birlik
te beklemiye müatehak değildir. Va
pur gelince de herlıeıten evvel girer. 
Yerini bulur oturur. Siz kalabalıkla 
girer, yer bulamaz ve ayakta kalırsı . 
nız . Eğer bir seyrÜsefer nizamnamesi 
varaa, eğer bir akliıelim varsa ve eğer' 

Türk Yatandaşı Tapur iskelelerindeki 
parmaklıklar önünde müsavi iseler, 
böyl~ mümtaz yolcular olmamalıdır. 
Evet öyledir. Li1':in memurlar iki sı

nıfa bu muameleyi yaparlar. Biriıi bu 
mümtaz yolcular. Diğeri yüklü hamal-
lar... -

FELEK 

T ahlisiyenin alacağı 
.o\nkarada bulunan tahlisiye umum miı 

dürü Necmi Bey bugünlerde avdet ed 
celıtir. · 

Necmi Bey Ankarada eski tahlisİy<' i
daresinden alınacak paralar işile meşgul 
olmaktadır. Bu ihtilaf halledilmiştir. Ya. 
pılan tasfiye neticesinde tahlisiye ickıre 
sine ealıi idareden kalan 250 bin lira ve. 
rilmektedir. Bu !NU'a ile e•kiden kalan 
bir çolr l>orçlar kapablacaktır. 

Afgan kıralı 
şehrimizde 

bir müddet 
kalacak 

Sabsk Efgan Kralı Emanullah Han 
evvelki rün ..ftalyadan ,ehrimize gel
mit •e kaimpederi Mahmut Tarzi Ha
nın Maçkadaki evine misafir olmut
tur. Emanullah Han, bir müdd<'t teh
rimizde kalacaktır. 

Cumhuriyet vapurundaki 
A anza 

lnebolu civannda makinesine boz kluk 
anz olan ve Eee vapunı tarafından , 
ceııedileıelıt getirilen Cüınhuriyet vapu
rundaki arıza hakkında Uman fen he
yetince tetkikat icrft edilmektedir Va
pur, bugün berayi tamir Halice girecek
tir. 

Liman kontrolu 
Liman kontrolu hakkında veni bir ni
~ hazırlanmıtbr. Nizamname 
Devlet Şuraşından geçmittir ; buı:ünler
de tebliği beklenmektedir. Yeni nizam
name, liman kontrolu islerinde al?kadar
lan kolaylıklara mazTır • edecek ahkami 
ihtiva etmektedir. 

--o-

Hasan B. Ankaraya gitti 
B. tM. Meclisi ikinci reisi ve Trabzon 

mebusu Hasan B. dün Ankara' dan şeh
rimize gelmit ve Büyiikadada Yat Klü
be ııitmiıtir. Hasan B sehrimizd bu
lunduğu müddetce beynelmilel konfe
ranslara tahsis edilecek olan yıldız sa
rayınm tamirati iti ile meş!,<ul olacak 
ve bu maksatla t~kil edilen komisyona ' 
riyaset edecektir. 

lskenderiye postası ile 
gelen lzmir yolcuları 

1 ılı:...leriye' dea · geiaı ... pur yolcula
nnm lmııir' de ıümrülıı;e muayene edi
lerelıt artık lıtanbul'da -yene edilme
mesi için Deniz yolları idaresince ileri 
aiiriiM telıtlif gümrük idaresince kabul 
emı-iıtir. 

Giimrük Batmüdürü Seyfi B. demiş
tir ki: 

c- Y olcularm muayenesi, ancak va
purla alilkaları Lat'i surette kesildikten 
sonra ı..bil olur. lskenderiye'den gelen 
yolcuların euaaı lzmir'cle hakkile mua
yene edilemez. Bu itibarla, muayenenin 
lataabul'da yapdmıuı zaruridir. Yalaız 
lzmir'den hu vapurlara binen yolcuların 
eıyaai vapurdu ayri bir yerde muhafa
za edilecek ve lstanbul'da muayeneye Ü• 
bi tutulmiyacakbr.• 

"-Halis Türküm. Ne gelmİfimde 
M geçmitimde öz Tiirkten rayri ai: 
lemize hiç hir ırk ıre unsur iı:anfma
mıfbr. Refikam da Türktür_ Rambra 
diye tarihte bir Amaırut kralı da yok 
tur. Ve .. bu refikama çocukken her 
ailede çoculılara Fatoş, Moti filan 
dedikleri ıibi Rabia yerine Raınbro 
<lenmiş olmaktan çıkan bir isimdir. 
Ben de bu ismi yadetmİ§ olmalı: için 
ayni İsmi kullandım. Bunun Türklük
le, Arnaırutlakla, ıanunla bununla 
alakası ne? .. Eırimde bana rahat ver
memenin ve •• böyle çirkin bir hareke
ti de gençliiin şahaiyeti maneviyeıi
Df' atfetmenin minaaını anlayamadım 
Hala da anlıyamıyorum .. Galiba bir 
çok fedakrlıklarla yapbrdığım küçü
cük evimin içinde bir azıcık rahat et
meyi bana çok gördüler ! .. " 
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Askeri bahisler 1 
Çin' de askerlik bulun umu 

Düz, çch gen.it topraklı, gemiler it .. 
!iyen bir çok ırmaklarla sulanmı; ve· 
rimli Çin memleketi on :pldanberi bi· 
ribirlerini yiyen Çin Cenerallerinin 
çizmeleri altında ezildikten sonra tim 
di de iki yıldabed Janpon orduları ta• 
rafından çiğneniyor. 

(Mançuri) ülkeıi Çinin 1imalitarki0 

ıini teıkil eder. Buraaı kömür ve de
mir kaynağ ve bilhuaa hububat 
mcm!<!ketidir. Buraaı (Ma;ıçu) hane· 
danının anayurdudur. 1912 yılından· 
beri muhacerete açıhnıttır. Ve o vakit 
tenberi buraya miıli görülmemit bir 
muhacirlik akını baılamıt, o vakit 
bet milyondan ibaret olan nüfus yir
mi yıl içinde yirmi sekiz milyona 
çıkmııtır. Bu nüfusun 2 milyonu Man· 
çu, 800 bini Koralı, 280 bini Japon 
ve kalan büyük kitle dto çinlidir. Çin 
muhacirlerinin Mançunye akım, A· 
merikanın ıarı ırka kapılarım kapa .. 
maaından ile:-i gelmiıtir. 

Japonya, Uzak Şarkta Jpkı fngil
tereyc benzer, bir far!.:la, ki Japon 
Adaları fakir ve v"riuııizdir. Halk 
kalabalıktır. Japonya, lngiltere ile 
yRptığı ittifak yüzünden yeryüzünde 
gücü ve kudreti artmııtır. Japonya, 
cenubi Mançuride kömür ve demir çı
karmak için imtiyazlar kopannıf, de- 1 
miryolları ve limanlar yapmış., sonra 
Ja bunları korumak bahanesile bütün 
df>miryollarının boyuna kendi candar .. 
ına tını yerleıtirmittir. Kendi askerle
rini dizmittir. Burasını benimsemeğe 
başlamıı;tır. 

1931 yılının ikinci teırin ayının on 
yedi takıim on aekiz geceıi Cenub-i 
Mançurideki (Mukten) şehri civarın
da bir köprü havaya uçuruldu. Bunun 
Üzerine Japon askerlik koıunları (1) 
kendiliklerinden harekete geçtiler ve 
er tesi günü {Mukten)i bürüdüler ( 2). 
Mançurideki bütün demiryolu düğüm 
~:erlerini, değimli ıevkulceyı urun.lan
nı (3 ) aldılar. 

Ceneral ( Çang · Suliyang) kuman
dası altındaki Çin kotunları, döğüşe
meksizin büyük Çin duvarının geriıi
ne çekilirken J8,!'onyadan yeniden 
gönderilen gÜçlerle berkitilmit ( 4) 
Japon askerleri de dağınık Çin kuv· 
vetlerinden Mançuriyi temizlediler. 

Burada Çinlilerin ufak kartı koy
malarından hiddetlenen Japonlar,dün 
yanın dikkat bakıtını da başka yere 
çekmek için (Şanghay) a da saldır· 
mışlardır. Burada ilk defa olarak 
genç Çin askerlerinin, kendilerinden 
teçhizatça yüksek bir orduya kartı 
müdafaa kabiliyetleri görülmüştür. 

Japonlar, Mançuride yalnız aıkeri 
i>ir saldırım yapmakla kalmayıp siya• 
si saldırıma dahi geçınifler, müstakil 
bir Mançuri Hükumeti kurmuılar. eı
ki Mançu hanedanından Prenı Piji'yİ 
buraya ece yapml§lardır. 

Bu hadiseler Üzerine bir taraftan 
(Cenevre) de Çin hakkında büyük 
devletler müzakerelerle uJrqmak
tayken diger taraftan 1933 yılının 
tuhabnın sonuna ve martının bqına 
tesadüf eden on günlük bir müddet 
İçinde (Japon · Mançu) aokerleri, 
baskın tarzında bir ileri hareketle 
bütün <Çehol) eyaletini de itıral ey• 
lediler. Bu iualde, cadde zırhlı ara
halarile, tanklarla ve bindirilmiı top
çu ile takviye edilmiı yengil motorlu 
koşunlar büyük rol oynamıılardır. 

Bazı asker arkadaılarımm arzulan 
Üzerine yazmakta olduğum itbu cÇin' • 
de askerlik bulunum.u" nun ne suret• 
le haaıl olduğunu anlatabilecek bir 
kaç baılangıç sözünden sonra timdi 
bugünkü bulunuma geçebiliriz: 

Krokide görüleceği üzere buııün 
(Çin) de davran vaziyetinde bulunan 
muhtelif ordular ıunlardır: 

Birincisi: Japon ordusu: (Çehol) 
ölkeaini de bürüdükten sonra büyük 
Çin duvarına dayanmıf olan bu ordu
nun mevcudu 50 bin kifidir. Fakat bu 
50 bin kişinin arkaaında yani Japon
yada 800 bin kitilik aari, birinci sınıf 
b ir J apon ordusu da hazır bulunmak
tad ır Lüzum olunca bu büyük ordu 
ba,Rmak basamak ve parça parça 
hareka t t ahnesine ııöçürülehilir. Ja-
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pon filosu gerideki Sandenizden v" 
Japondenizinden geçen geri yolları· 
ru hiç bir rakipaiz korumaktadır. Ha
rekat sahnesindeki Japon ordusu ay
rıca, yeni kurulmuı Mançu kıtaları ta
rafından yardım görmektedir. Japon 
zabitleri tarafından yetiştirilmekte o
lan işbu Mançu koşunlanrun kuvveti 
ve miktarı ve dövüşme kabiliyetleri 
son zamanlarda artmıştır. 

lkinciai; 180 bin kiıilik Mar~tal 
( Çanıı · Suliyang) ordusu Çin duvan· 
nın gerisinde müdafaa halindedir. 0-
kağı (5) Pekindedir. 

Oçüncüaü; iç Mogoliatan aınırlarm
da Marqal Çan • Kay · Şek ile reka
bet ve ihtilaf halinde bulunan diger 
bazı Çin cenerallerinin mevcutları 
150 bini tutan kuvvetleri varsa da 
bunlann ne vaziyet alacakları fÜphe
lidir. 

Dördüncüsü, Cımeral (Çan • Kay • 
Şek) orduları: Bunlar Nankin Hükü
metinin kurduğu ordulardır. Diger 
koşunlara bakılınca giyim, ve poıatça 
mükemmeldir. Fakat bunlar daha zi
yade milli hükiımetin korucuıu ve ce· 
nupta Komünist Çin HükUınetine kar• 
fı müdafacıdırlar. Cepheye gönderi
lemiyorlar. 

Beıinciai; 150 bin kifilik bir Rua 
orduau, Çinin timal ve tark çitinde 
(6) toplanDl'§lır. Bu kotunlar, iki yıl
danberi Şuralar ittihadı tarafından o
rada toplu bulunduruluyor. 

Altıncm; Dıı Mogoliıtana ait bir 
mikar aıkerlik kotunlan da val'dır. / 
Bunlar Kızıl Ruıyanın nüfuzu altm. 
dadır. 

• • • 
işte Çindeki aakerlik bulunumu 

buır\in bundan ibarettir. Bu itin sonu 
ne olacak? Çin, bir türlü Mançurl'yi 
vermeie raz• olmuyor. Japonyanın 
iki yıldanberi aalı:erlik bütçesi umum 
bütçeainin yüzde ellisini tutmakta
dır. lktıaatça ııkmb içindedir. Çinli
lerin yaptıktan boykot, Amerikanın 
ve lngilterenin aldıktan tavır, Japon
yayı ııkmaktadır. Bir taraftan bu 
ınkıntılar varken, diger taraftan Ja
ponyada emperyaliıt ve yüksek bir 
siyaıet kovalryan kuvvetli bir fırka 
var. Bu halde, Japonyanın ilerideki 
kararının ne olacağı keatirilemez. 

Souiyet Rusya, gerek iktıaadi ve 
gerekse mali sebepler yüzünden U
zak Şarkta bir saldınm savaşı yap
mak düşüncesinde değildir. 

Çin. zayıflığına rağmen Mançuri
n in kendisinden ayrılmaıına razı ol
muyor. Fakat diifmana kartı biricik 
kc•kin poıatı boykottur. Milletler 
Mcclia:.nden medet ummaktadır. 
Amerika; Japonyanın tarzı hareketi
ni Kellogg misakının kırılması olarak 

Milliyet'in edebi romanı: 40 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Yayla kızı Petek birinci kanu
nun soğuk, ıslak karanlıklarına 
daldı kaçtı. 

Yayla kızı nereye gitti? 
Yayla kızı nereye gidiyordu? 
Ve nereye gidecekti? 
Bilinmez! 
Petek sadece ağız dolusu küfür 

ede ede dar, karanlık sokaklara 
dalıvermitti: 

- Diyosun 'avradı! Kahpenin 
gidisi! Cadının kızı! Anasını! Kı
zını! Kısrağını! vesaire •••••• 

A 
Romanın dııında bir not: 
Roman münekkitleri belki bu 

1Ukarıdaki •atırlan hoı görmez
ler. Sanate uygun bulmazlar. Eğer 
öyle bir kuruntuları varsa ben ses 
çıkarmam. O •atırlan çıkarsınlar; 
derlesinler, toplasınlar, ceplerine 
doldursunlar. Benden yana hep•i 
onlara helali hoı olsun. Yeter ki 
gerçek hayat bant'! 'ııılsın, beğen
medikleri o satırlar da onlara. :. 

Petek bu evden ve ne olduğunu 
bilmeden korkutulduğu polisten 
kurtulsun da isterse karanlık, a
yazlı sokaklarda donakalsın. 

Habre yürüyor, dolafıyor, sapı
yor, gene yürüyordu. Tabakhane 
köprüsünden geçti, tat ocaklarını 
sıyırdı, tekrar bir köprüden geçti. 
lı:di çıktı. Eski Sıhhiye Vekaleti
nin kötesinde bir nefes aldı. Ve o
zaman nereye gideceğini dütüne
bildi. 

Set üstündeki eczacı Hüsnü'nün 
evinin önünden, İlkbahar Otelinin 

arkasından, Ticaret Veki.letinin 
k~tesine geldi. Ueriye baktı. Dahi
liye Vekaletinin ve Polis Müdürlü
ğünün önünde bir kaç tane elek

trik li.mbası yanıyordu. İki de sün
gülü jandarma dolatıyordu. Belki 

patırdıyı duymUflardır da hemen 
yakalayıverecekler diye sağı
na kırdı. Dar sokağı kı:vrıla bükü
le geçti. Dirsekte altın dit Melek'· 
in evi kartısındaki Y atır'ın önün
de durdu. Mintanının eski yaka
sından bir parça kopardı. Yatır'm 
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Erkeğin güzeli aranmaz! -

Beden sıhhat terbiyesi Aramızda evlenmek istiyen bir 
delikanlının lafı geçti. Mecliste bu 
lunan kızlar, hemen yüzlerini bu
rutturdular: 

Kadın erkek bir çok kimseler fazla 
şiıman ve ziyade semen peyda ettik
lerinden müteessir bulunurlar. Ve bu
nun ~ıhhatlerine zarar ve tenasüp ve 
ehdamlarına halel getirdiğınden mü
teellim olurlar. Hakikaten vücudun 
sıhhati ve sıhhat terbiyesile pek ya· 
k. vdan alakadar olan bu meselenin 
pek büyük ehemmiyeti vardır. 

Nasıl evlendim? 
- A ..• O mu evlenecek? Aman 

ne çirkin adam ••• 
Yatlı bir hanım,, dudaklarını ı

sırdı: 
- Neden öyle söyliyorsunuz, ••• 

Günah değil mi? Pekala, tanlı töh
retli çocuk. ••• 

Gülüştüler: 
- Allah atkına sus anne .. Müt

hit çirkin.. Hele bir gözleri var, 
kurbağa gözü gibi •• 

Büyük Hanım, bilgiç bir tavırla 
sözüne devam etti: 

- Erkeğin güzeli aranmaz! 
- Peki.la aranır.. İstanbul'da 

ne güzel erkekler var! 
- O güzel erkekler, kocalık e

demezler. 
Münakqa büyüdü: 
- Amma yaptınız ha.. Şimdi 

herkes kocasını çirkin erkekler a
rasından mı seçmeli? 

- Akıllı olan öyle yapar kızım. 
- Niçin? 
- Çirkin erkekler kadın kıyme-

ti bilir de ondan! •. 
Hepsi somurttular: 
- Ben kocamın güzel olmasını 

isterim! 
- Ben de öyle! •• 
Büyük Hanım, b~ını salladı: 
- Bugün de söylerim, yarın da 

erkeğin güzeli aranmaz! .•• 
Sordular: 
- Peki, ya kadının güzeli!. O 

da mı aranmaz? 
Büyük Hanım, etrafındakilere 

bakarak manalı manalı gülümse· 
di: 

- Kadının güzeli, bizim gençli
ğimizde aranmadan bulunurdu. 
Şimdi aranıyor ama bulunmıyor 
kızım .• 

M. SALAHADDiN 

r :ı11ıııiy~t1 
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Gel•n nrak c•rİ Terilmes,- Müddeti 
saç•n nüabalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için miMiri)'ete mü
racaat edilir. Gazetemiz ili.ı.t-'9-rın mes'u· 
liyetini kabul etmez . 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e,iJkö7 aıke.ri raıat merkezinden 

Yerilen malUmata &Öre bulrfin hava açık 
olacakbr. 25-7-J933 tarilıinde h•a tazyi
ki 758 miHmetre en fada ııcaklılc: 27. en 
az c!a 22 derece idi. 

ilan ediyor, Mançuryanm istiklalini 
tanımıyor. Bunu (açık kapı) politıka
aıncı mugayir buluyor. Fakat asker
likçe Amerika dahi Japonyaya kıır§ı 
itliyemez. Bütün yaptığı it deniz 
kuvvetlerini geride (Kaliforniya) da 
toplu bulundurmak ve Soviyet Rusya 
ib iyi rıünaıebetler kurmağa dikkat 
<'ylcmckten ibarettir. 

CINOGLCI 

(1) Ko§WI = Askeri kıta. 
(2) Bürümek ~ istila etmek, if-

gal etmek. 
(3) Urun Yer, mevki. 
( 4) Berkitilmif = Takviye edilmiş. 
( 5 ) Okak Krargıih. 
(6) Çit Hudut, sınır. 

mezar parmaklıklarına bağladı. El 
!erini kaldırdı. Arapça bilmediği 
için türkçe söyledi: 

- Bizim Yatır! Sen beni kurtar. 
Sen beni koru! Ben kazanınca sa
na mum yakarım Yatır! 

Bir hımıt evden bir öksürük se. 
si geldi. Bunu, polisler kovalıyor 
san<lı. Nahtaban kaçtı. Bir ıtıklı 
meydan daha. Çankırı caddesinin 
son dönemecindeki meydan. Kö
~edeki ekmekçi fırınından cane
vini oktıyan bir korku geliyor. Fı
rıncı taze ekmek çıkarıyor. Hay. 
fırıncı! Bir dilim taze ekmek te 
Yayla kızına ver! 

Herkes kendi itinde. 
Herkes kendi havasında. 
Yayla kızı ileriye gidemedi. Çok 

karanlıktı. Sola döndü O iğri büğ
rü sokakta •tıklar ve sesler vardı. 
Yürümeğe batladı. 
Sol yanında hep kerpiçten du

varlar vardı. Sağ yanında li.mbalı, 
dar, dar sokaklar. 

Bu sokakların beyaz badanalı, 
yer katlı evlerinin kapıları açıktı. 
Kapılarının önünde kırmızı, san 
yetil iç gömlekli, yüzleri dudakla
rı boyalı kadınlar vardı. Batları 
kasketli, bacakları getirli adamlar
la dil, el takası ediyorlardı. 

Ne ~n, ne mutlu, ne zengin, ne 
dayaksız avratlar diye dütündü. 
Durakladı. Çok acıkmıttı. Daya-

Bu huıusta menfaati olanların bil
m ek istedikleri şeylerin tıp noktaina
z~.r1ndt\n tatbiki tekl ini temin etmek 
iç in < sattlı malümat sahibi olmalıdır. 
Ve ya.but tavsiye edilen şeviere> har· 
f iyen ı iayct etmelidir. Mes·.!li bir çok 
kınıseler çok au içmek inAan.ı fazJa 
semirtir ve §İfman yapar d iye zanne
derler. 

Bu, tamaınile yanlıt bir zehaptır. Şu 
k a rl a r va1· ki ıu -· yemek e:;na,mda 
ve yen1eklıe beraber içilirse fazla ye
m e!.. yediriı ve bu itibarla fazla yeni
len yem.ı.: şişmanlığa sebebiyet vere
b ilir. İ§le bunun için yemekle her......_ 
ber :su içı,meyip ayrıca içi!mesi tavsi
ye&İ en doğrusudur. 

Bunun t;ibi bazı kimseler boylu ve 
zayıf oldukları halde pek çok yerler 
ve seınirmezler. Bundan, çok yemek 
yemelcrirıe rağmen semirmed iklerine 
hayret ederler ve fazla yemekle semi
rilmiy~<-eğini iddia ederler. 

Halbuki bunlar bilmuler ki zayıf 
v e uzun k imseler §İ§man ve l..ı.sa boy
lulardan daha ziyade yemeğe ve gı· 
day .ı muhtaçtırlar. Bunun için çok 
yedıkleri halde aemirmezler. Bunun 
ar.ıl rebebi şudur ki zayıf v<! boylu 
kimı.elerin bedenlerinin aatlı~haric\ai 
veye. me~a.haisathiyesi dahn büyük ve 
dRha geni~tir. Bu itibarla daha ziya
da ha•·a~et kaybeder. T<ıbiriahada 
larnba•ının fitili daha geniştir, daha 
<,.ok g~z yakar. Şitmanlar iht:yaçla· 
rını temin için nispeten daha az gıda
ya muhtaç bulunurlar ve aç:ığa. da
ha >.iyade tahammül ederldr. Zayıfla
rın açlığa tahammülleri d"h"- azdır. 
Şişmanlar vücutlarındaki hzla y"ğı 
oaı·fetuı..,kl.. de beslenebilirler 

Si§manfarın yağlarını eritmek için 
türlü türlü susiıller vardır Bunların 
biı lnkmıları ıiddetli ve !e&lt' İ ltat'i 
diger bir k .. mı ise mutedil ve sıhhi 
rejimler teklinde takip edilir. Bir <a· 
kımları doktonın nezareti ve tedavi 
tarikleri suretinde tatbik edilir ki biz 
onlardan bahsetmeyiz. 

Büyü hada 
Dr. ŞOKRO 

iRTiHAL - Muharrirlerimizden 
M. Salahattin Beyin büyük teyze za
desi Çorlu askeri baytar kaymakam
lcrından Sadettin Bey kanser hasta
lığından kurtulamıyarak vefat etıniş· 
tir. Haydarpafa aakeri baytar mek
tebi namına bir müfreze askerle mer 
bumun ordu arkadatlarından bir çok· 
ları cenazesinde bulunmuşlardır. Mer 
hum çok temiz yürekli, arkadqları· 
nın sevgisini kazanını§ bir zattı. Al
lah rahmet eylesin .• 

Yeni ne,rlyat 

Müzeler neşriyatı 
Evvelce 7 nüıha kadar çıkarak bir 

müddet için tatil edilen asan atika mü
zeleri neıriyatına tekrar bqlarurufbr. 

Netredilen ilk brotür müzeler müte
ha11111 Pr. Eckhar Ungerin bir etüdiine 
tahıiı edilmiıtir. 

Bir gece sinemadan çıktım. Ameri· 
kan barının önünden geçiyordum. iyi 
bir cazın oynak, kıvrak havalan beni 
de baıtan çıkardı. Herkeı orada içer, 
güler, eğlenirken eve gidip yatmayı 
miskince bir hareket buldum. 

- Haydi ıuraya gireyim de biraz 
eğleneyim, dedim. 

Gardroba ıapkamı, paltomu, boyun 
atkunı bıraktım. Numaramı aldım, 
yeleğ imin c;ebine koydum. Tam mer· 
divenlerdeydim. Bir de baktım, bir 
feryat, bir çığlık. . Bir adam merdi
venlere doğru koıuyor, pefini kovalı
yorlar, bağırıyorlar: 

- Tuhın! Hırsız! Vurun! 
Kenara yaslandım. Kaçak önümden 

c~çiyordu. Gerildim ve çenekemiği 
bt.tdur <liye herifin suratına bütün 
kuvvetimle indim. O yıkıldı, arkasın· 
dan koşanlar yetittiler, yakaladılar. 

içkinin kanlandırd;ğı gözlerinin 
bütün kini ile gözlerimin İçine bakan 
bu adamı hırpalıyarak, tokatlıyarak 
polise teslim ettiler. Ben meselenin ne 
olduğunu anlamak istiyordum. O aıra
da yanımda asabının bozukluğu yü
zünden belli bir kadın, bir dansöz, bir 
adama almanca bir §eyler anlatıyordu. 
Adam dinliyor ve arada hır mütema
diyen : 
- Das jıt ein Schveinerei, diyordu. 

Öyle bir vaziyet hasıl oldu ki, ka
dın bana da hitap etnmğc baıladı. 
Ben almanca bir kelime b.lmem. K~
dın .anlatıyor, ötekinin n:1uteınadiyen 
başını e>ip .>ğip te tasiık edi~i nden is· 
tidlal cd;yordum ki, kadm söylediğ i 
ıeylerde haklıdır. Ben de o zaman ka· 
famı önü,ue doğru ıallamıy" ba§la
dım. 

Öteki 1:.oyuna: 
- Da, ist ein schveiner~i, diyordu. 

H.zr halde bu, a sırada söylenilmesi 
JAzımgelen bir cümle olnca"C .. ı . Sonı·a· 
dan ·Jih ~ndim lı: " Bu, h°>· domu7Juk · 
tur." ..• demekmif. Cümleyi papağan gi
bi t· :.-herJ.' ; 'e ı mittim. f:e n d l: arada 
sırada bu ayni cümleyi tekrar ediyor• 
dum. Kadın gitti. Ben d~ soruıı •O· 
ruşturup n'c ~eleyi anlad ~m. Benhr. 
yuınruk •( , ı du&'um adam b\ı kadınla 

danıeded<en, boynundan kıymetli bir 
gerdanlığı çalmak iıtemif. Kadın far
~ına varmıs Beriki bun1ı hıssedint:e 
derhal 1 ad;nı,. yüzüne mtilhiı hır lo
kat vurmıu. Gerdanlığı da kapmı ş ve 
kaçmıya başl ıımıf. Bur.13.rı öğrendik· 
ten şonra ıahıt yazılıp k.ırakol kara
kol, mahkeme mahkeme dolatmamak 
;çın oradan EIVI§bm. 

l \ i gÜn S<.·Lra bir akfam Ü!ltÜ c.a'1· 
deder. ~ıdiyorC:um. Baktım bir karbı 
o kadın. ı,.r•am verdi. Sen de verdi;n. 
Yanıma gelJ i. Batladılı: konufa konu
~a 1-ürümcğeo. • Daha do;:ı:-uı~t ben b1ı 
şe~ •Öylemiyor, öteki miılemadiyeo> 
a imanca enlatıyordu. 

Y ilzÜ'ltin ç.izgilerine, hareketleri · 
niıı ifadelerİ'le göre ben de evet veya 
hayır ı:ıbi k•ın kelimelr.rle mukabele 
oe~iyol'dum, ilJrıldık. 

Bir hafta sonra gene bu kadına 
rastladım. Gtıne aelilmlaıtık. Ve Y•· 
nıma geldi. Ayni §ekilde konuşarak 
( ! ) yürüdük ve tekrar ayrıldık. 

Bir alqam üıtü akrabamdan biriıi 
ile dolaşıyorduk. Kartıdnn ayni kadın 
sökün etmez mi? Akrabamdan olan 
genç gayet iyi almanca '>ilirdi : 

Kaza 

Sigortalarınızı Galstada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaphrınız. 

Tiirkiyede bilifuıla ıcrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

4030 

namadı. Böyle iyi, güler yüzlü ka
dınların yanına giderse belki ona 
it, ekmek, dötek verirler .. • bir so
kağa saptı. 

Her yanı metinden daha esmer, 
fakat yüzü kulaklarına kadar bem ı 
beyaz, yanakları dudakları ala!, 
tombul malak gibi bir kadın ya
nındaki erkeğin karnını gıdıklıya· 
rak Petek'e sordu: 

- Burada ne arıyon bebe?! 
Petek bu tatlı sorguya kartı yu· 

mutadı, korkusu biraz geçti. Dedi 
ki: 

- Burada eletmeğe geldim. 

- Sen mi? "Bir kahkaha,, 
-Ben ya. 
- Burada eletÜP nidecin? 
- Para kazanacağım. 
Bir kaç kahkaha daha. Petek 

aldırmadı. Madem ki gülüyorlardı, 
gülen adamdan fenalık gelmezdi. 
Boyalı kadına sordu: 

- Burada bana it yok mu? 
Boyalı kadın, güzel çocuğun çe

nesini oktadı: 
- Burada çok it var emme tim

di değil. Sonra gel. 
- Ne vakit gelem? 
- Bet altı, belki de sekiz on yıl 

sonra gel! 
Bir alay kahkaha. 

Boyalı kadın birdenbire durdu, 
Petek'i bir daha oktadı, sonra bo
ğuk, yav~ bir sesle: 

- Hadi git! Dedi. Buraya hiç 
gelme. Bizi buraya getiren Allah, 
seni olsun buraya getirmesin. 

Ve boyalı kadın bunu söyler söy 
lemez hemen evin ıçıne kaçtı. 
Karnını gıcıkladığı kasketli adam 
haykırdı: 

- Olen neye kaçtın? Ben fimdi 
bu bebeye mi dert anlatacağım. 

Petek bu sarhottan korktu. 
Bir düdük sesi. 

Düdüğü polislerle bekçilerin çal
dıklarını biliyordu. Kendini yaka
lamak, hanım gile götürmek için 
düdük çaldıklarını sandı. Hemen 
kaçtı. Gene caddeye çıkmıttı. Ah, 
tU düdük çalınmasaydı. O karnı 
gıdıklanan adam olmasaydı. Şimdi 
gözlerini sile sile evin içl'ne kaçan 
avrat onu alacak, doyuracak, uyu
tacak, belki de anasına göndermek 
için aylık ta verecekti. 

Umumi harpteki İspanyol nezle
si ve tifüs. Bitmez tükenmez Hint 
vebası. Sıcak Amerikanın kara 
hümması. Asya sıtması. Afrika bil
mem nesı. 

Bunların hiç biri dans salgını 
kadar dünyayı kaplıyamamıtlar
dır. Protestan kiliseleriiıde bile 
gençler çarlston oynıyorlardı. 

Bu, üç çefitli bir salgındı: F oks
trot, tango, çarlston. 

Anlfara da bu salgına paça kap
tırdı. Habre çalıyor, babre aıçrı-

- Aman, dedim, tu gelen kadınla 
şimdi konuşacağız. Sana hikayeyi 
&anra anlatırun. O beni almanca bili
)'or zanendiyor. Boyuna nnlatıyor. 
Şimdi de söyliyeceklerini iyice dinle 
de sonra ba.na anlat. Bakalnrı, nelrr 
yumurtluyor. ? 

Akrabamdan, genç kadın ayrıl ı n
ca. bir kahkahadır koptu.: 

- Aptal, ded i, kadın ıana rande
vu veriyor. iki defadır aÖ>: vermiısin, 
r i tmeınİ.§sin. Artık bu ıon seferdir , 
d iyor, bir daha gelmezsen, artık sö
züne itimat etmiyecekmiı. 

Bu işe ben de güldüm. Kadını o se· 
f,.r de bekletmek doğru değildi. De
dim ki: 

- Yahu, ben sana bir kaç cümle 
yazayım da, sen onlan almancaya 
l.,rcüme et. Ben de gideyim, ona oku
yayım. 

- Öyleyse ıurada bir yerde c.tura· 
lım. 

Oturduk, şöyle bir ıey yazdık : 
0 Son tesadüfümüzde yanımdaki ar· 

kadaıım olmasaydı, bugÜn gene bura· 
ya gelemiyecektim. Çünkü ben büyük 
bir bati. i t ledim. Kendimi size alman .. 
ca biliyor gibi göıterdim. Halbuki 
evet ve hayırdan batka almanca bir 
kelime bilmem. Siz çok güzel, çok şi
rin, bir erkeği eksikıiz saadete erişti
rebilecek bir kadınsınız. Ne yazık ki, 
ben bundan mahrum kalmıya mahkü
mum. Aramızda dostluk kurmıya im
kan yok. Bugün buraya ıizi beklet
memek ve kusurumun affını rica e t· 
mek üzere geldim.,, 

Söz verilen günde kadınla buluş
tuk. Ben mektubu okumağa başladmı. 
O dinledi. Katıla katıla gülüyordu. 
Sonra fransızca konuşınıya başladı: 

- Siz franıızca bilir misiniz? de-
di. 

- Bilirim. 
- lngilizce?. 
- Bilirim. 
- Bu iki lisan anlaşmamıza kafi 

değil ıni?. 

Ve hakikaten kafi geldi. Artık 
ınükemmelen anlatınıştık. Şimdi o 
benim alb senelik karımdır. Araııra 
ilk maceramızı ona batırlatırmı: 

- Das İıt ein scheinerei derim. 
Siz isterıeniz, böyle gari~ bir tesa-

düften sonra evlenitimi domuzluı.ı: 
addedebilirsiniz. 

~DYO 1 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18-, : Gramofon: KoJom.bia, DF 61 .. Ko .. 
lombia DF 878 - Sahibinin •••i, DB 928. 
18,.30 : Doktor Ali Şükrü B. tarafnMlan ( ç~ 
c:uk büyütmul baklanda) ko'Gf•ranı. 
19, ı Su (Mahmur• Hanım) . 
19,45 ; Hazım B•J' tarafıdaa karaıös. 
20,30 : Udô Salihaddia. B. YO Nubar Slendl• 
nin. reEakatUe Hamiyet Hama. 
21,30 : Gramofon: SabJbin..ia teıi, IC 1624 • 
Odeon W. T .O. 18 • Odeon O • 706. 
22, : Ajana, Bor•• haberleri •• t&at a7an 

ANKARA, 1538 m. 
12,.30 : Cranıof'oa. 
18, : Salon orkeatraaı: Roae.ia& ouyerture 
Semiraınia Yereli fantaiaie La Trayiata. Straua 
valıe Du und du. Padilla Serea.ade, 
19, : Danı mu.tikiıi. 
20,15 : Ajan• laaberleri. 

VARŞOVA 14ll m.: 
20,10 pli.k, 20,45 Şiirler, 21 taı&lllli, 22,10 

piyano ile taıanni, 23,24 elanı muaikiıi. 
BUDAPEŞTE ı 

20,45 Lebar •• Kalrnan'ın operetlerinden 
parçalar, 22,20 Balo'dan naklen balo muaiki 
ıi. 

ViYANA &ıs m. ı 
21,45 Au1rust Lux' un keneli eaerlerinden kon 

seri, ZZ.ZS son haberler, 2Z40 plak ile akıarn 
kona eri. 

MıLANO • TORINO • FLORANSA: 
21,05 haberler, ıöz.ler, 21,45 operet tem 

sili. 
PRAC 488 m. 

20,lS ıolo f'lüt, 20,50 ilk baahr ftrbnaaı 
isimli farkılı temail, 22.25 Satılmı ı &eYc.e o · 
peraıının ikinci perdeıi (Pli.k). 

BÜKREŞ 394 m. 
13 H abe rler, plitk., 13,45, pli.k 18, C&%1 20,20, 

Romen m uailciai, 21 piyano beıtelerj , 21,25 
K em an k onseri , 22,10 ıolo boynuz a le t i, 
22,40 caz. 

yor, habre dönüyordu. Bütün An
kara' da yalnız bir tek Y enibar var
ken ~imdi saymakla tükenmezdi. 
Alhamra, Türkuvaz, Şoförbar, Ka

rakedi, Beyaz maymun, kırmızı ö
rümcek, ye,il peri, mavi bilmem 
ne •• 

Mahalle kahveleri bir gunun 
kırk sekiz saat olmayıp yirmi dört 
saat olutuna kızıyorlardı. Kırk se
kiz saat kesmemecesine sonya pli.

kını çalamadıkları için. Gramofon
lar zabıtayı bile altettilerdi. Kafes 

arkasında ut çalan kız sonyayı ça
lar ve komfu kızlar kilimleri sec
cadeleri bir yana kaldırıp döner
lerdi. lnceaazın kanunu, tefi çarls
ton çalardı. 

Sağda dans mektebi, solda dans 
dershanesi; ev ev, mahalle mahal
le dolatan gezginci dans muallim
leri . 

Mahalle çocukları sokak sokak, 
takım takım dota,ırlardı. Hangi 
evden gramofon, ut sesi geliyorsa 
o evin önünde dururlar ve hemen 
çift çift olup fokstrota batlarlardı. 

lzmir'li Nalbantoğlu Hıfzı Bey 
bile bu salgına tutulmuttu. Yüz el

li kiloluk gövdesini çarlatona kal
dıramıyordu ama bütün dana ha
valarının adını ezberden öğren
mitti. 

(Devamı var) 



İstanbul 
Radyosunda 

Son zamanlarda tekamül ve tenev· 
vü huauaunda latanbul radyosunda 
epeyce bir fark olduğunu kabul etme 
ınek doğru olmaz. Radyodaki ayni 
ıarkılann tekrar eJilmemeğe baıla· 
dığı gibi bir r~!!r'oda lazımgelen nok· 
aanlann da tamamlandığı bu cümle· 
dendir. 

Meaela timdiye kadar plakçıların 
inatçılıldan yüzünden isimleri radyo
da söylenmiyen gramofon pl&klarının 
iaimlerinden maada Avrupada oldu· 
ğu gibi marka ve numaralan da çalı· 
nan plakın hem batında ve hem ao
nunda söylenmektedir. 

Anketimizin de dikkate alındığına 
göre radyo tirketinin aamimiyetinden 
ıüphe etmemek laznngelir. 

Y almz cuma günleri neıriyatı daha 
baılıyamamııtır. Şimdiki halde bir sa 
atlik bir plak neıriyatı ilave edilmit· 
tir. 

Cumalan uzunca bir gündüz neıri· 
yatı tatbik edilip baıtan aavma bir 
program olmamaıını ta•ıiye ederiz. 
Programda her halde bir takım bulun 
durulmalı, yalnız plak ile iktifa edil
ınemelidir. 

Avrupa merkezlerinin her günkü 
sabahtan akıama kadar çaldıkları 
konserleri dütünüraek lstanbulda bir 
cuma ırünü . bir kaç saatlik bir musiki 
neıriyatile az bir plak netriyatı el
zemdira 

Yeni neali radyoya alıttırmak için 
programa hiç değilse yarım saatlik 
bir çocuk netriyatı ilave etmek zaru· 
ridir. 

Daima yarını dütünmek icap eder. 
Onun için ıimdiden radyoya alııtınla
cak çocuklar büyüdükleri zaman rad
yo ile daha alakadar olurlar. 

Memleketim.izin nüfusuna nazaran 
6000 k6sur abone pek azdır. Radyo
muzun inkiıafı için yeni neslin yardı
nıma timdiden muhtacız. 

Turgut MiT AT 

Enteresan bir neşriyat 
Yaz mevaiminde gidilecek say· 

fiyeler ile banyo ve gezinti mahalle
rini dinleyicilere Prag radyosunda 
müsahabe teklinde bildiriyorlar. Bu 
müsahabelere "Memleketini öğren" 
(Seyyah rehberi) , (Krrlarda gezi· 
niz) (Pazarımı nasıl geçirebilirim) 
isimli konferanslar veriliyor. 

Bizim de güzel memleketimizde 
yüzlerce gidilecek yer olduğu halde 
bu &iizel yerleri tarumayan binlerce 
kimseler vardır .• 

ismini iıittiğimiz bir çok aular, 
ormanlar ve tenezzüh mahallerimize 
naaıl gidileceğini bldiryoruz. 

Buralarını yaz &eçmeden radyomuz 
bize öğretse ne mükemmel bir teY o· 
lur. 

Suyu bol İstanbulda 
Bir şişe su 5 kuruş 

(Başı 1 ind sahifede) 
memba sularını aineainde toplayan 
bir tehirdir. lstanbulda satı§& arzedi
len meınba sularının baılıcaları ıun
lardır: Taıdelen, Kocata§, Karaku
lak, Göztepe, Sırmaket, Kanlıkavaf~• 
Keçe ve Hamidiye. Bunlardan sar ı· 
yatı en çok olan su Hamidiyedir. He
nıen bütün Beyoğlu ucuzluğu ve ya· 
kınlığı yüzünden Hamidiyeyi tercih 
etınektedir. Sarfiyatı çok olan sular· 
dan biri de Sırmakeş suyudur. Mem· 
bai Beykozda olan bu su gitgide Ha
midiyenin yerini tutmaktadır. Gözte
pe suyu daha ziyade Eoğaziçinin A
nadolu sahili köylerinc!e sar~clunmak 
tadır. Kanlıkavak ise Rumelihisar, U
luköy ve l&tinyedc aranan bir ıudur. 
Taıdelen ve Kocata§ t uları, ınide ve 
baraaklarından muztıırip olanların 
tercih ettikleri sulardır. Taşdelen su· 
yunun küçük damacanası 75, Koca· 
tat suyunun damacanası da 50 kuru· 
ıa kadar satılınaktadır. Ancak bu fi
yat, suyun perakende fiyatıdır. Her 
iki au da dükkanlara yarıyarıya ek
siğine mal olmaktadır. • Bu_ s~cak 
günlerde :oarfiyat ta çogaldıgı ıçın 
sucuların l'azancı hakikaten gıbta 
edilecek bir hal almıştır. Bir damaca· 
na Taıdelen suyu dükkancılara biribi 
ri iistüne azami 30 kuruşa mal oldu· 
ğuna göre damacana batına açıktan 
kazanç kırk kuruştur. Bunun 10 kuru 
ı}unu mÜtPf~rrik masrafa ayırırsak 
kendilerine kalan otuz kuruş ta gene 
fahit bir kazançtır. Kapalı §İte ile sa· 
tılan sular, lokanta ve sucu dükkan· 
larında 60 para Üzerinden bırakıl· 
maktadır. Sucuların bu küçük şişele· 
ri 5 kuruta aatınakta devam etıneleri 
hakikaten ıaıılacak şeydir. Memba 
suları ara!ındft ancak mahalli sarfi
yata kifayet eden bazı sifalı sular 
vardır: Çırçır, Kestane, Fındık, Tom· 
rukağaaı, Yakacık suları bu kabilden 
dir Şayanı dikkat olan bir nokta da 
gayet az mikdarda akan bazı suların 
her yerde bol bol bulunabilmesidir. 
Bazı dükkanlann memba sularına 

biyle karıştırdıklarına hiç tüphe yok 
tur. Ve bu hiylenin ittihaz edilen 
bütün tedbirlere rağmen önünü almak 
kabil olamamıthr. Memba aularının 
fıçılar içinde satılmaaı bir aralık be· 
lediyece menedilmiı ve fıçıların muay 

yen bir müddPt zarfındıı ortadan kal
dırılması için suculara tebligat yapıl
mııb. Aradan epeyce zaman geçtiği 

halde bazı sucular Hamidiye auyu· 

Alman -Avusturya 
Radyoları · 

Gıoçen haftalarda Münib radyosun 
dan, Avusturyanın bugünkü vaziyeti 
hakkında bir seri konferansların ve· 
rileceği ilan edilmiıti. Konferansları 
Alınanyada bulunan Avusturyalılar 
vereceklerdi. 

Avusturyada merakla beklenilen 
bu konferanılara bir kaç gün aonra 
baılanmıf ve timdiki Avusturya HÜ· 
kümeti mahafilinde bir dolu yağmu
ru tesiri bırakmıttı. Konferanılarda 
Dollfuss Hükıimetinin Amlanlarca 
yanlıf telakki edilen siyasetini tenkit 

Cumartesi Viyana radyosu tarafından 
Salzburgdaki verilecek "'Fidelio" ope· 
rasında rol alacak dört bQf artist Sol· 
dan sağa: Elisabeth Rethbery, S. 
Clemens Holzmeister, Kari Etti, Ri-

chard Mayr 

ve Avusturyanm kurtulutu ancak Al· 
nıanlarla birleımeıi ile mümkün oldu-
ğuna dairdi. . 

Hitabeler yalnız Münihte verılme· 
yip Nürnberg, Kaiıerlautern ve daha 
bazı Alman iatasyonlanndan da nak· 
ledilmittir. Bir çok yerlerden bu kon· 
feranalar plaka çekilerek tekrar net· 
redilmektedir. 

Bu vaziyet Avusturyayı fatırtmıı ve 
ilk iti beynelmilel Radyo Cemiyeti 
nezdinde Alman radyolarını resmen 
protesto etınek olnıuıtur. 

Cenevrede her zaman faaliyette olan 
beynelmilel cemiyet Avuıturyalıların 
bu haklı protestosuna kar!ı cemiyettte 
aza bulunan her iki devletin yekdiğeri a· 
leyhinde bulunmasını muvafık bulma
dığım beyan etıniıtır. 

Ayni protesto Alman propaganda 
nezaretine de &Önderilmit, fakat elan 
cevap almmamııtır. 

Diger taraftan bugünkü takip edi-

İktısat konferansı 
Gömülüyor 

(Başı 1 inci sahifede, 

Almanlara eöre konleram neden 
böyle oldu? 

BERLlN, 25 A.A. - Volff ajanım· 
dan: M. Po11e, «Angriff» &azeteıine ik
tısadi konferans neticeleri hakkında bir 
makale neşrediyor. iMi. Posse makalesin
de konferan11n akibctine iki iktısat siya· 
seti cereyanı hakim olduğunu söyliyor. 
Bu cereyanlardan birisi, harpten aonraki 
usullere istinaden beynelmilel teıriki me
saiyi devam ettirmek cereyanı, ötekiıi 
de dünya iktısadiyatının heyeti umumi· 
yesini inki~af ettirmek Üzere ntilli iktı
Gadı başltca şart kosan cereyandır. Kon
ferans iste bu iki cereyanın olduı!u bir 
zanv\nd~ yapılmıştır. 

M. Poı;se ~unları il&ve ediyor: 
ıKonferanıta Almanya aiynseti, ilk 

günden beri hu milli iktt•at telakkilerine 
&Öre yapılmıştır. 

Herke• idn istifadeli olabilecek bey
nelmilel ı,;; iktısat, anc•k kuvvetli milli 
iktısatlara istinaden olabilir.• 

M. Posse konferansın asıl neticeıinın 
birçok memİeketlerin bu fiJc..;n doğrulu· 
ğunu k•bul ettiğini oöyliyerek makale
sini bitiriyor. 

İspanya cumhuri
yeti tehlike atlattı 

(Başı 1 inci sahifede) 

ğustoıta komünist fırkasının çıkaraca .. 
ğı karıtıklıklardan istifade etmek isti

yordu. 

Geçen seneki isyan davaaı 
MADRIT, 25 (A.A.) - 1932 kral~ 

tık isyanı muhakemesi bitmiştir. Bi· 
risi ceneral Perez olan iki maznun 
yirmi ikİ§er sene sürgüne mabkW:n e
dilmiştir. Bunlnr fail olarak mahkUnı 
edilıni,tir. iki maznun da suç ortağı 
olarak on H'i§er sene sürgün cezası al 
n1ı~lardır. Cene!"al Cavalcanti, isyana 
yardım etmekten suçlu olarak on sene 
sürgüne, bir baıkası da aekız seneye 
mahkiım olmu~lardır. 3 maznun altı
ıar sene, bir taneıi de 3 sene sürgü .. 
ne mahkıim olmuttur. 

nu el'an eski ve pis fıçılarda naklet
ıncktedirler. L!o!ediyenin memba !U .. 

yu işite bugünlerde daha ciddi suret· 
te mcıgul ol:ıc:ığ-ı anlatılmaktadır. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 26 TEMMUZ 1933 

Salzburg 
Müsamereleri 

Bütün dünya musiki tiryakile
rının sabır•~ıkla bekledikleri 
Salzburg musiki mü•amerelerinin 
birincisi önümüzdeki cumartesi ak 
şamı saat 20,20 de bQflıyor. Bu mü 
samereler mcaiki aan' atının en 
yükseğini ihtiva etmektedir. Bir 
kaç halta evvel Salzburg müsame 
relerinden bahsetmiftİk. Okuma-· 
yan kari/erimize bu .kon~erlerden 
bir daha bahsetmek uıterız. 

Salzburg musiki dahisi Mozart' 
ın hayatının çoğunu geçirdiği kü
çiik bir Avusturya kasabasıdır. 
Burada her sene bir yüksek musi
ki eserleri serisi verilir ve bu mu
siki temsillerine Avuaturyada bu
lunan en yüksek san'atkiirlar ile 
musiki rejisörleri iftİrak eder. 

Salzburga musiki meraklıları 
M o:zart • Sehri ismini vermifler· 
dir. 

Bu ken! Salzburg'da 5 opera 
temsili, 4 orkestra konaeri ve iki 
serenat/ardan mürekkep konser 
verilecektir. Bunlann her biri Vi
yana ve diğer Avusturya radyola
rı tarafından nakledilecektir. Bi
rincisi bu cumartesi verilecek 
Bethoven'in FIDELIO operasını 
meşhur bestekar ve muaiki rejisö
rü Richard Strauss idare edecek
tir. Diğerlerini Viyana progra
mında takip etmelerini karileri
mizden rica ederiz. 

len aiyaıet aleyhindeki ne:ıriyatın 
memleketten duyulmaması için tedbir 
ler almmıt ve umumi mahallerde Al
man iıtaıyonlarınm dinlenilmesi me
nedilmiıtir. 

Bu konferanılann her birine Avus
turyalılar cevap vermeğe eski sefirle
rinden ve timdiki Matbuat Cemiyeti 
Reisi Mr. Eduord Ludwig'i memur et
mitlcrdir. 

Şimdi hoparlör ile Alman merkez
lerinin dinlenmesi memnudur. Bir 7a

nıanlar Çekoalovakyada da Rua mer
kezlerini hoparlörde dinlemek mene
dilmitti. 

Bu yasak için ayrı bir ka1>unun 
mevcudiyetine lüzum görülmemekte 
dir. 

Bu konferanslar da memleket rad· 
yolannda söylenmesi memnu olan 
hükıimet aleyhindeki neıriyııt nevin
den addedilerek polisçe yasak edile· 
bilir. 

Fakat ıimdiki halde umumi yerler· ı 
den ba!ka mahallerin kontrolü kabil 
o!a..wnınıı§tır. 

Muhtelif radyo haberleri 

Radyoda zelzele 
Cenubi Amerikada &eçenlerde bir 

zelzele olnıuıtu. Zelzelenin tiddetli 
aarıınbaından korkanlar evlerini ter· 

ketmiıerdir. Bu esnada radyo mer
kezindeki san'atkarlar da atüdyolar
dan çekilip canlarını kurtarmak ça· 
relerini dütünm_!işlerdir. Stüdyoda 
yalnız kahraman Spiker kalnuı ve saa· 
tini eline alarak hareketi arz kartısında 
haber dağıtınağa başlamıştır. 

Lucerne'den Çekler memnun 
Lucerne'de teabit edilen dalga pla 

nından az çok her millet müteeasir ol 
muıtur. Anlaşıldığına göre bundan 
en az müteessir olan Çekoslovakya 
lılardır. Çekoslovakyalılar yeni dalga 
taksimatında şimdiki dalgalarını mu • 
bafaza ettikleri gibi yeni bir dal&a 
daha almışlardır. Bu dalga ile mem
leketlerinin tam ortasında 30 kiovat 
kı:dretli bir istasyon imal ettirecek
lerdir. 

Kudus kısa dalga istasyonu 
Kudüste 50 metre dalga uzunlu

ğunda bir kısa dal&alı iıtaayon tesiı 
edilmiştir. Bu merkez Siyonist cemi
yeti propagandası yapmağa mahsu•· 
tur. 

Çekoslovakya'da abone mikdarı 
Çekoslovakya radyo tirketi nisan ayı 

içinde 5054 veni dinleyici kaydetmiıtir. 
Bütün dinle;icilerin kaydı mayıs orta· 
sında 510,343 çü bulmuıtur. Yeni abo
nelerin 3723 çü Prq tehrinden 741 ri 
Pardubitz'ten 258 zi Bratislava'dan 708 
adedi Brüno'dan, 102 si de Kaıova ve 
Kerpotlardandır. 

Çekoslovakya'da yeni bir alet 
Çekoslovakyada radyoculuk hayli 

tekamül etıniıtir. Günden güne beyne! 
milel yenilikler tatbik ediliyor ve her 
taraftan işidilen bir çok iatasyonlar 
faaliyette bulunduruluyor. 

Büyük devletlerin radyo sergilerine 
mahsus büyük birer binalan oldu
ğu gibi Pragda da bir büyük ser&i bi
nası yapılmı§ ve radyoya taalluk eden 
bütün yenilikler burada teıhir edil
mektedir. 

Son günlerde sergiye bir Çek radyo 
nıühendisınin imal etmiş olduğu bir 
yeni sistem dinamik hGparlördeıı sada 
veren keman ve gitar &etirilmi§tir. 
Soucek lıl mühendisin bu aletleri 
yapmıt olduğu tertibat ile çalınan ke
man ve gitarm seai radyo amplikatö
riinden bir dinamik hoparlöre &eçerek 
buradan &ayet temiz ve yükaek bir 
sa da ile çıkmaktadır. 

MEMLEKETD4:WiiJ 
Bir kadına musallat olan Aşık 
ıM.\LA TY A, - Egri Bük köyü civa· 

rında bir cinayet olmuı, Hanife isim1i 
bir kadın ağır surette yaralanm1ıtır. 
Hanife Sinanlı köyden Mustafa isimli 
bir adamın karısıdır. Fakat Osman adlı 
bir adamla seviıerek kaçmıttır. 

Bu ka~ma hiidiseai Üzerine t•kibat ya
pılmış, Osmanla Hanife mahkemeye ve
rilmif, muhakeme esnasında da Muıta. 
fa kansile banttırılmıttır. Karı koca mah 
kemeden çıkıp evlerine dönerlerken•Eğri 
Bük köyü önünde karsılarına Hanifeyi 
kaçıran Osman çıkmıı, tekrar kocasının 
elinden alıp Hanifeyi kaçırmak istem.it
tir. 

Bittabi O•ma"ln Hanifenin kocaaı ara· 
sında kavP'a başlamış, silahlar çekilmi•· 
tir. Bu münazaa esna~ında Hanife ağ;r 
surette yaraJanm!ştır. Hanife kendisini 
kocasının vurdu~unu iddia etmektedir. 

---0-

Kuduz bir köpek altı kişiyi 
ısırdı 

MALATYA, 25 - Üçbağlar mahalle
sinde bir köpek kudurmuş. 6 kiti ile bir 
çok köpeği daladıktan son•/\ öldürülmüş· 
tür. Isırılanlar tedavi altına alınmışlar· 
dır. 

Belediye ı•rrılan köpeklerin kuduzu 
neşredeceklerini düıünerek bütün köpek· 
!eri öldürtmüstür. Diğer taraftan başka· 
ca köpek tarafından ısırılan olup olma· 
dığınm da tahkikine baılamnıştır. ---

Bir adamı uykusunda ö'dürdüler 
BALA 25 - Bezirhane köyünde cok 

feci bir cinayet işlenmit, bir adam yata
ğında uyurken öldürülınüstür. Öldürü
len adam Ahmet oğlu CaferClir. Öldür n 
de Seyit Ahmet İsminde Haymanalı bj. 
risidir. 

Cinayet kadın yüzünden İ§lenmİ§tİr: 
Seyit Ahmet evlidir. Buna rağmen Ayse 
isıt!;nde bir kadınla tekrar evlenmek i~
temiş, fakat Ayşe bu talebi reddetmi~, 
Ahmet o~lu Caferle evlenıniıtir. 

Seyit Ahmet talebinin reddedilmesi ve 
sevdiği kadının Ahmet oğlu Caferle ev
lenmesinden muğber olmut ve Caferi öl
dürmek için fırsat :ıözlemiye baılamı§· 
tır. 

Evvelki f!:Ün Cafer bahçede çalıştıktan 
ıonra bir öğle uykuıu kestirirken Seyit 
Ahmet görmüş, fırsatı ganimet bilmit, 
hemen tabancasına sardmı~ ve uyumak· 
ta olan Caferin Üzerine botaltınııtır. Ca
fer aldığı 3 yaranın teıirile derhal ölmüş, 
Seyit Ahmet kaçarken jandarmalar tara· 
fından yakalanmııtır. 

Gazinin nutku köylerde 
ÇANKIRI, 25. A. A. - Gazi 

Hazretlerinin nutuklarından 254 
adedi Çankırı Halkevi tarafından 
köylere parası:ı: dağıblmıttır. 

Ankara ziraat kursu 
ÇANKIRI, 25. A. A. - Anka

rada açılacak ziraat kursuna vila
yetimizden iki müfettit ile alb 
muallim ittirak edecektir. 

--o--

Ankara şampiyonu 
Konyada 

KONYA, 25. A. A. - Bir kaç 
günclenberi fehrimizde maçlar ya
pan Ankara şampiyonu gençler 
birliği takftnı Konya idman Yur
du ile yaptığı ikinci maçta berabe 
ı e kalmışlardır. 

Uçüncü ve son maç Konya genç 
!eri birliği ile yapılmıt ve bu maç 
3-0 Ankaralıların galibiyetile ne
ticelenmiştir. 

Bir kız yanarak öldü 
AFYONKARAHISAR - Karaman 

mahallesinde oturan yedi yaılannda 
Fahriye isminde bir kız, cocuklar tara
fından yakılan bir ateşin yanında oynar
ken teği tu tu§muı ve kızcağız yanarak 
ölmüıtür. ---Denizlide temsiller 

DENIZLl,25 (A.A.) Halkevi 
temsil ıubeıi dün akıam Çoban piye
aini kalbahk bir halk huzurunda mu
vaffakıyetle temsil etıniıtir. Bu piyesi 
görmek için yakın köylerden 200 ka
dar köylü davet edilmitti Temsilden 
evvel Rifat Bey tarafından Lausanne 
eünü hakkında bir hitabe irat edil
mi§ ve büyüklerimize tebrik ve tazim 
telgrafları çekilıniştir. 

Muğla yolları 
MUCLA, 25 (A.A.) Halkın 

hasat ve tarlll iılerile meıgul bulun
maları dolayıaile vilayet yollarında 
henüz eaaslı faaliyete batlanılmamıı 
olmakla beraber yollaruı bazı kısım
lannda çalışmalar vardır. Gecek ile 
Yenice arasındaki dört kilometrenin 
toprak düzeltınesi yapılnııttır. Fetihe
Karı:ı araoın:laki kısımda da çalıfJDa 

Anketimize Gelen Cevaplar 
1 - lıtanbul radyosu netriyatına 191 

da baılayıp 24 de nihayet vennelidir. 
2 - Avrupa merkezlerinin programı

nı daima alafran&a neıriyat teıkiJ etti
ğinden latanbul Radyosu en ziyade ala
turkaya ehemmiyet vermelidir. 

3 - Alaturka musiki, faad faad çalın
malı. Şu kadar ki fasıllar muntahap par
çalardan mürekkep olmalı. Bilba .. a 
klarnet_ kemançe, tanbtır ve saire ile ya
pılacak taksimleri ihtiva etmeli; 

Alafran&a musiki ise ekıeriya klasik 
parçaları ve Makıim bar ve emsali gibi 
mahallerden yapılacak hafif musiki nak· 
liyatını muhtevi olmalıdır. 

4 - Hanendeler: Safiye, Hikmet Rı
za, Belkis, Cennet Hanunlarla bilhassa 
Münir Nurettin, Hafız Burhan Beyle. 
Zazendeler: Tamburi Refik B. ve arka
datları, kemani Retat B. ve arkadaılan 
ve Bedayü musikiye heyeti. 

5 - Proırramda nıuıik.lden ba§ka 
Haznn Beyin «Karagözü• Halide Hanı
mın «Habibe Molla• sı ıı::ibi komedi kı
sımlar da bulunmalıdır. 

6 - Umumi mahallerden nakil yapıl
ması ıuphesiz çok iyi olur. Franıız Ti
yatrosu, Darülbedayi. Maksim bar ve 
emsali ııibi mahallerle daimi kablo teais 
edilerek buralardan naklen neıryat ya
pılmaaı ve naklen yapılacak alafranga 
musikinin çoğunun hafif musiki olnıaaı 
pyam arzu ve temennidir. (Bu ne§rİyat 
programın 22 den 24 e kadar olan kıamı· 
nı tamamliyabilir.) 

7 - Cuma &Ünleri 12,30 dan 17,30 a 
kadar neıriyat yapılmalı ve program 
12,30 dan 15 e kadar alaturka ve hafif 
muıiki, 15 den sonra da var ise naklen 
yapılacak konser ve aaireyi muhtevi ol
malıdır. 

8 - 3 ve 4 ncu cevaplarnn. 
9 - Radyoda takip edilen franıızca 

derslerden "z çok istifaıl:eler olmaktadır. 
10 - Spikerin • Bükref radyosunun 

spikeri gibi olmak ıartile • kadm olnıaaı 
daha ınnvafılrtır. Aksi halde bizim için 
Mes'ut Cemil Bey kafidir. 

Bütün bunlardan evvel 11lahı mühim 
ve elzem olan lstanbul Radyosunun ek
ser zaman dinleyicileri fena halde sinir
lendiren yabancı sea ve telsiz &Ürültüle
rinin izalesi çareleridir. 

Saniyen; Haftalık programın Radyo 
ile bildirilmesidir. 

Zarifi L. Mustafa 
Jt. Jt. Jt. 

1 - Yazın aaat 18 • 24 e kadar, kıt 
aaat 17 • 22 e katlar. 

2 - Hemen hemen hepai 
3 - Tatbik edilen proğram. 
4 - Udi Sali.hattin Bey ve arkadat· 

ları, Safiye Hamm ve arkadaılan, tan
buri Refik B. ve arkadatlan, Kemal Ni
yazi B. ve arkadaş lan {Hanendesi hariç) 
Hanımlar heyeti, Müıerref H., Vedia 
Rıza H., Mahmure H .. Zeki Bey. inci 
Hanım. 

5 - Türklük hakkında pl'Op&ğanda 
konferanolan. 

6 - Aleliimum alaturka t.alan bahçe
lerden ve Azerilerden. 

7 • ~:ıat 14 d•n itil.a"en alaturka. 

HER AYIN 

başlamıştır. Aydın yolundaki Kayırlı 
kısmında en arıialı kısımlar bitiril
miıtir. Mermaris - Bozburun araıın· 
da çalııılınaktadır. 

Yamanlar sanatoryomu 
IZMIR, 24 (A.A.) - Bu sene )n· 

manlardağı aanatoryomu çok rağbet 
bulmuıtur. Hem,.n bütün evcik ve ça 
dırlar dolmu§tur. Dünden itibaren o
raya bir radyo kurulmuıtur. Bütün 
orada istirahat edenler sevinç içinde
dir. lntiz~ ve idare çok iyidir. 

8 - Bilhaısa alaturka takviye edil. 
mek f&Ttiyle. 

. 9 - istifade edilemediği kanaatmdıa
yun. 

10 - Spiker erkek olmalıdır. 
Fazı! Bedri 

• • • 
1. - Sat 17 den itibaren batlıyabi· 

lir. Öğleleri 1 • 2 ye kadar da çalabi
lir. 

2. - Y anmtar saat fasıla ile ala-
turka ve alafranganın mecmuu 
buçuk saati geçmeain. 

3. - a) Şen halk türküler. 

bir 

b) Operet Potpurileri, Verdi, 
Puccini, Mozart ve saire gibi Türk 
ruhuna daha yakın olması ihtinıali o
lanlar. 

4. - Yeaari Asım Bey, Münür Nu
reddin Bey. 

5. - Konaervatuve.t Korosunu; 
Türkiyenin muhtelif yerlerinin tarihi, 
içtimai, iktısadi, kulturel sahalardaki 
vaziyetleri (hal ve mazinin mukaye· 
sesi). 

Kısa ve pratik konferanslar, (mub 
telif bayat ve ilim ıubelerine dair). 
Darülbedayi temsiller. 

6. - Evet, Franuz tiyatroaunda, 
Alman (Teutonya) klüplerinde veri
len kıymetli konserleri dinlemek isti· 
yoruz. Kıamen danı ve kıımen de 
hafif musiki olsun. 

7. - Evet; fazla ve devamlı alatuı 
ka musiki olmamak tartile. 12 den iti· 
baren. 

8. - Temsil ve derslerden maada 
hiç biriai. 

9. - Denler istifadelidir. 
10. - Spiker M. C., araaıra şarkı· 

lara iıtirak etmemek tartile, kalabi· 
lir. 

Musiki ruhun mühim bir gıdasıdır. 
Bununla beraber her fazla alınan gı. 
da gibi insana muzıdır, (kafa şiıi· 
rir). Mesela: Saatlerce ayni tarz mu• 
sikiyi ayni pham aaallerce durmadan 
söylemesi inaana radyodan da gına 

getirir. Bunun için yanm saatlik bir 
musikiden aonra batka bir ıey arzedil 
melidir. 

Osmaniye istasyonunun müz'iç ha· 

reketlerine nihayet verilmelidir. 
R.,..:IY"= Şirketine fa:1ı-i bU· program 

tertip heyeti seçilmelidir; bu heyet 
bütün hayat ve ilim ıubeleri mümeı
sillerinden terekküp etmelidir. 

Radyo Şirketi bir iki haftalık 

programı teferruatlı bir tekilde tertip 
ve neıreylemelidir. 

F. B. 
Bakırköy 

4453 

• Zonguldakta Lozan gunu 
ZONGULDAK, 25 (A.A.) - Bu

gün Lauaanne barıtıklık &ününün o• 
nuncu yıldönümünü bütün Zongul
daklılar sevinç cotgunlukları içinde 
kutlulamışlardır. Fırka aalonunda 
vali Halit Bey tarafından bu&ünün bü 
yüklüğünü anlatan bir konferans ve• 
rilmittir. Bu toplantıda bütün memle
ket münevverleri ve mektepler tale

besi hazır bulunmuştur. Memleket haf 
lan bata bayraklarla donatılmıt, g.,. 
ce tenvirat yapılmıttır. 
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Davetler 

Tetkik gezintisi 
lstambul Hallrevıi reialiğinden : Halk 

le-.leri ve Iıııı:ınları pıbmıi:ritı tor
"ıı ettiii (İstaıııbulu tetkik gezintile
ri) nJn di!rdlincüall 27 Tenımu. 133 ~ 

ıt-aie ırünü AUeri: mllseoııln .g~ 

oe talMılıı edMmlfti.r. Anu e.denlerin 

-t - GBnte Briml:r kon.leıı:am alcı
nuoda buln111Mlım rica Glııa>r. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada '-sün öfleden 

Mnra nal (2,30 dan 6 e) !radar lotaıı
hulda Divan10lunda 1111 .!lumaralı bu
ıuıi daireoiade dahjli baot.ıddan mua
~ ve ....ıavi e.ı... Telefon: lıtanbul: 
12.391. 

4025 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Gltelerlmlzde me•lıftlı ve lıdllçe halinde gü· 
mlı mübayaa•ına baflanmııtır. Mübayaa fiab 
beher on gram hali• gGmüı için 19 kuruıtur. 
Mitemmlm malG.mat almak için sitelerimize 
müracaat olunmalıdır. (3587) 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Eylfılun 18 inci pazartesi oaat 13,30 da açılır. Li.se kısmından 

maada mükemmel ticari ve ev idaresi şubeleri vardır. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlak ve hüm.übale son derece 
ihtimam eJılir. Darülfünün bakaloryaınna hazırladı~ı da bu sene mezun 
olup bakalorya imtihanına giren hanımların muvafıfakiyetile sabittir. 
Ocret dör' taksitle verilir. Fazla maHlmat almak için her zaman mektupla 
v~ /u>r.stostan itibaren Sah ve Cuma günleri bizzat mektebe 

müracaat edilebilir. Telefon : 60474. (520'J)ml 
4234 

Şirketi Hayriyeden: 
Akşamlan köprüden 18,45 de hareketle 146 numaralı seferi yaparak UJuköy

d.,, Kanlıca, Çubukl.u, Paşahah~ ve Beykoz iskeleri için aktarma vermekte olan 
vapu1'. 26 Temmuz çarşamba gününden itibaren aktarmasını R. Hisarında vere
cektir. 

Aktarına yolcularım da bu iskek 150 numaralı seferi yapecak V'IJ)Ur ala.cak 
ve bu vapur Uhıköye uğramaksızın A. IDBarma geçüp Beykoza lradaT 'Bef.erine 
devam edecektir. (5830) 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namınabirinci derecede ipotekli olup 

tamanu 7000 yedi bin lira laymeti muhammineli Bakırköyiin 
de Cevizlik mahallesinde Banyolar sokağında eski 28 müker 
rer yeni 39 numaralı tevsü int ikaUi ma bahçe bir bap hanenin 
lamam ıaçık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 26-7-
933 tarihinden itibaren daire nizde herkes tarafından görüle 
bileceği gibi 28-8-933 tarihinemüsadif pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
A Tltırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
buJm"'dığı taktirde en son arttıranın taahhüdü bala kalmak Ü 
zere 12-9-933 tarihine müsadif salı günü yine saat 14 ten 16 
ra kadar Dairemizde yapdacak olan arlbruıasında gayrimen
kul muhammen kıymetin % 7 5 ini bulduğu takdirde en son 
arttırma ihale edilecektir bulunmadığı taktirde ihaleden sarfı 
nazar edileceğinden taliplerin ım.ıhammen kıymetin yüzde 
} edi buçuğu nispetinde pey iresine veya milli bir banka 
nın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müte 
rakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve 
tanzifat rüsumlan müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve if 
la~ kannnunun (126) cı maddesinin dördüncü fıkrasına tev 
fikan bu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve maııarife dair olan iddialarını, ilan tarihin
dt>n itibaren (20) gün içinde evrala müsbitelerile bildirme
leri, aksi halde hakları tapu sidllerile sabit olmadıkça sabş 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakada. 
raom işbu maddenin mezkU r Cıkrasına göre hareket etme 
leri ve daha fazla malfunat almak isteyenlerin 932-2'102 dos 
ya numarasile müracaatları il an olunur. 

liaydarpaşa Em razı l si:iliiye 
Hastahanesi Ba11tab~pliğinden: 
Hastahanemiz için bir senelik 21 kalem erzakm aleni mü 

na kasası 17 Ağustos 933 perşembe giinü saat 14 te Gala tada 
Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Liman Sahil Sıhhi 
ye merkezindeki komisyonda yapılacağından isteyenlerin 
şartnamelerini görmek üzere her gün hastahane idaresiyle 
mezkiır merkez levazım Memurluğuna müracaatları. (3583) 

Milliyet'la romanı: 29 

1'a11&11: ANITALOOS. 

IİID eonaımda küller vazoya konula
cakmq. 

Merasim baılarken Claude bir nu
' hık irat elmİ§ ve: 

- Benim felaefeıne söre "busün,, 
giiwl bir ııündür.. demit-

5..nra da ilave etmiı: -= Leoter-bizi.;-bıiSüne güzel bir 
gün nazarile bakmanuzı isterdi. 0-
•un iç.in bizler de onun arzusu veçbi
!c hareket etmeliyiz. 

Bunun üzerine hüzün ve kedere 
ka111 bir aksülamel husule getinneğe 
çahımıılar. Claude gayet eski ve 
nftdir ciosten bir §İte ıarap çıkanp:: 

- Müteveffanın ruhuna herl<es 
birer kadeh şarap içsin! demiş. 

Şarap içi 1 dikten sonra h1'p birden 
teP' .. nnj c ·• i 

Te~: Kiimrcrn Şerif 

kat o ne,e kaçıran mahut ilahiler ye
rine müteveffanın sevdiği havalardan 
biri olan ''Yol çok, çok uzundur!,, 
prkıu söylenmesi tekaTl'Ür etmİf. 

Şarkılardan aonra gene ıarap içile
cekmif. 

Fakat ıarap herkese yetitmediği İ· 
çin seri kalan prabı bol yapını,lar. 

Apartnnanda bir miktar cin varmıı. 
Onu da içine katmıılar. Gene içmit
Jer. 

Nihayet Claude bir aralık ortadan 
kil} bulduktan sonra tarzıkadim bir 
dans elbisesi giymiş olduğu halde 
ır cydana çdanıf. Ayaklan çıplakm•t· 
Baş• da bir kordela ile sıkılmış. 

Bunun üzerine müteveffanın bakı
yeii2amını, hu derece ktymettar bir 

• ~. : 1 ,. 

<. '. 

MlLLIYET ÇARŞAMBA 26 TEMMUZ 1933 - --Karacig- er mide, barsak, tas, kum hastalıklarının kat'i tedavisi için 

TtiZLA. İÇMELERİ 
Deniz Yolları İşletmesi 

ACENTALARI : 
SADIKZADE BiRADERLER 

Vapurları 

SAKARYA vapuru 

En M>D konforlu yeni otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj 
Herglin Köprüden saat 6,30 - 7,35 - 8,20 - 10 - 11 - 13,15 - 15,10 da Haydar
l'a§aya- giden vapurlarm trenleri ve Cumaları illiveten sabah 7 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade ban 

Telefon: 22740 

KARADENİZ POST ASI 

ISTANBUL - 1ZMIR SURAT 
POST ASI 

Her hafta cıımartef!İ günü s.aat 16 
da Galata rıhtımından Jıarekıet pazar 
günü lzmire muv...a.lit, pazartesi ha 
rekctle salı günü İstanbula avdet e
der. 

va,purunun treai içme menhalarına kadar ·der eli~ler. 5068 

GÜLCEMAL 4650 

1 3 üncü Kolordu i anları 1 
vapuru 26-7-933 çarşamba 18 
de Galata rıhbmmdan kalkar. 

Fazla taf•ilat için Sirkeci Mey- , 
mt•net Hanı altında acentalığa müra
caat. Telefon: 22134. (5832) K. O. Hayvanatı ihtiyacı 

için kırma masra{ı müteahhi
de ait olmak Üzere 440,000 
kilo arpa kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
14 Ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartname ve numuneyi göı
mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (265) (3495) 

4636 

* * * 
J • F. Hayvanatı ihtiyacı 

için 240,000 kilo yulaf kapalı 
z.ufla münakasaya konmuş-

! tur. ihalesi 14 Ağustos 933 
pazartesi ünü saat 14,30 da
dır. f steklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her g-i.ın ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fmd1khda 3. K. O. SA. AL. 
K01'"1. nuna gelmeleri. (266) 

* * * 

(3494) 
4635 

1. F. Hayvanatı ihtiyacı 
için Kırma masrafı müteahhi
de ait olmak üzere 240,000 
kile arpa kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 14 
Ağustos 933 pazartesi günü 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
şartname ve niimuneyi gör
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM~ nuna 
gelmeleri. (267) (3496) 

4637 

* * * 
K. O. ve 1. F. efradı ihtiya 

cı için pazarlıkla 9,000 kilo 
kuru üzüm alınacaktır. İhale 
si 29-7 -933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart 
name ve nümuneyi görmek ü 
zere her gÜn ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa
tın Alma komisyonuna gel
meleri. (273) (3586) 

...... 
K. O. ve 1. F. Efradı ihti

yacı için pazarlıkla 5,000 ki 
lo şeker satın almacaktır. İha 
lesi 29 Temmuz 933 cumarte 
si günü saat 14 tedir. İstekli
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. ~O. na gelmele,ri (272) 

(3585~ 

.. .. "" 
Trabzon Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Trabzon garnizonunda 

bulunan lat'at ihtiyacı için 
348,000 kilo Ekm.eklik fabrika 

olan o zarif vazoya botaltmıya baıla
mış. 

Fakat o sırada herkea baıka bir 
hava çahyormuf. Claude bu vaziyet 
kartmnda biraz kızar gibi olmuf. 
Miüt<>hzi bir tavırla: 

- Efendiler, dem.it, eğer mahzur 
görmezseniz cenaze meraıimine de
vam edelim! .. 

Fakat Claude'un böyle kendine e· 
hemmiyet verişi herkesin camm sık
mıya baılamıı. Nihayet esasen o za
mana kadar hiç te tek durmamıı olan 
bir davetli iüt üste bir kaç kadeh yu
varladıktan sonra Claude'a dönmiif: 

- Artık beni terletmiye baıladm, 
biliyor muaun 7 demif. 

Bittabi böyle bir zamanda bu tür
lü bir tezahür kal'flaında bir sükut 
hasıl olmuı. 

O zaman davetli bir kadeh daha 
yuvarladıktan sonra Leıter hakkında 
bütün düıündüklerini söylemiye baı
lamı§. 

Bu sözler kar§ııında Osmer müstes.· 
na olmak üzere herkes donakaltnı§. 

Anla§ılan Osmer bir ağızdan söy
lemek için ancak böyle bir fırsat 
lıckliyormu~. 

unu kanalı zarfla münakasa
ya ko~uştur. İhalesi 2 A
ğutos 933 çarşamba gunu 

[3518) 4702 

MERSiN POSTASI 

ANAFARTA - . 
ısaat 14 tedir. isteklilerin vapuru 28-7-933 cuma saat 1 TAV1LZADE VAPURLARI 

şartnameyi görmek üzere her onda İdare rılitımından kalkar. Ayvalık Ekspres Postası 
giin ve münakasaya girmek i Kuşadası ve Gelibolu'ya y;ıhız Selamet çin o gün ve vaktinden evvel ' ö ~ üşte uğrar. Çeşme prog· 
teklif ve 1958 liralık teminat r mdan çıkarılrnışttr. [3599] 

mektuplarile T rabzonda aske 1 r.--1
---------· 

vapunı her perıem 
be 16 da Sirkeci

den hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve Körfez tarikile Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. Dikkat : Cuma 
günü Edremit yolcularını trene ye
tiştirir ve Ayvalık yolcularını ayni 
gün akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
bileti v~purda da verilir. Adres: Ye
miş'te Tavilzade Mus.tafa biraderler. 
Tolefon: 22210. (5810) 

ri SA. AL, KOM. nuna mü- Dr. 1 H SAN SAM 1 --
racaatlan:. (3147) (3102) Gonokok Aşısı 

4217 Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

Eskişehir Askeri SA AL. 
KOM. dan: 

Eskişehirde Leylek sekide 
2 I-Iangar inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. lha 
lesi 5 Ağustos 933 cumartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
evsaf ve .ı.eraiti görmek üzere 
her gün .;.e münakasaya gir
mek için o gün ve vaktmdan 
evvel teklif ve teminat mek 
tuplarile Eskişehirde Askeri 
SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3157) (3225) 

4373 

••• 
1. F. İhtiyacı için 320 ton 

Ekıneklik un kanalı zarfla mü 
nakasaya konm~ştur. İhalesi 
9 Ağustos 933 çarşamba gü 
nü saat 11 dedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnameyi gör
ınek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplariyle F ındıldı 
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna gelı:ııeleri. (249) 
(3328) 4474 

"' .... 
Balikesir Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Ezinedeki lat'at ihtiyacı i

çin 100,000, Edremit deki 
kıl'at ihtiyacı için 99,000, 
Bergıunadaki lat'at ıçın 
95,000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Uialesi 14 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 1 1 dedir. 
İsteklilerin. şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak
ıinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Balikesirde As
keri SA. AL. KOM. nuna 
milracaatlan. (3171) ( 3345) 

. 4566 

K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
için 440,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 14 ağustos '933 pa 
:.ı:arlesi günü saat 14 tedir. 
İııleklilerin nümune ve şartna 
meyi görmek üzere her gÜn 

ve ınünakasaya girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile bir 
likte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaat
ları (264) (3493) 

4634 

ter alçak ve berbat bir adamdı! 
Bu sözleri söyledikten sonra yum

ruğunu kalçı.sma dayayıp herkese 
meydan okumuı. 

Artır Claude kulaklarına inan11111J· 
yormut- Fakat aeraemliği geçince o 
da sesini )'iikaeltmit: 

- Kendinize gelin! Ayıptır yahu. . 
Hazirundan bir kaçı da bu fikre 

ittirak ettiğinden etrafta fırtınalı bir 
hava hiıtl olmuf. 

Bunun Üzerine bu isyanın mÜ§eVVİ
ki olan adam kinayeli bir tavrrla · 
Claude'a hitap etmit: 

- Kafana saç fırçasını indirdiği za 
manı unuttun galiba! .. 

Claude cevap vermiı: 
- Ketki aç fırçası indirseydi .. 

Elayna11 ile vurdu. . . Oıtelik ayna 
da kınldı ... 

Muhatabı: 

- Evet, demif, ay baıın\!a kırıldığı 
için yedi sene fel.iketten göz açınıya· 
caksın! 

Bunun üzerine Claude, bahusus ken 
disi gibi hurafata inanan bir adama 
kar§ı aynayı bu yolda kullanmanın 
hiç te doğru olmadığını kabul etmek 
mecburiyetinde kalmıı. 

• 

pek tesirli ve taze aııclır. Divanyolu 
... Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

(5089) 4251 

Devredilecek ihtira beratı 
« Topçu malzemesinde tekemmülit" 

hakkındaki ihtira için Sanayi müdiri

yctinden istihsal edilmiş olan 8 Hazi
ran 1927 tarih ve 946 numaralı ihtira 
beratı üzerindeki hukuk bu kere başka 
sına devir veyahut icara verileceğin

den bu bapta fazla malfunat edinmek ar 
zu eden zevatın İstanbul'da Bahçeka 
pu'da Taş Hanında 43-48 numaralarda 
kitin vekili H. W. Stock efemliye mü
racaat eylemeleri ilan olunur. (5690) 

4624 

ZAYİ : Nufus tezkeremi zayi ettim. 
Ye·nisini ala,cağımdaaı hükmü yoktur. 
3l7 tevellütlü Arapkıirli ~llil oğlu Sa 
dik. (5834) 

.. _ ................. ... 
Dr. A. KUTİEL 
Koraköy'de Abdullah ef . . lokantao1 

sırasında 33 numaraya taşınmıştır. 
(5085) 4042 

- PIRLANTALI TABAKA -
Üzerinde biri sekiz krat ve diğerı 

üç krat sikletin.de iki tek taşı da 
mevcut bulunan müraı;sa bir altm ta· 
baka ile gayet nadide lrehli.bar ağız
lık sandal bedesteniı><k teşhir edil· 
mektedir. Temmuzun 27 inci perşem 
be günü ııaat ikide müza-
yede ile satılacaktır. (5740) 

4704 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastahanesi yeni pavyonu için bir lasmı 
yerli diğer lasmı ecnebi malt olup takaslı olmak üzere ce
m'an 125 kalem eczane ve hastahane şubelerine ait muhtelif 
alat, edevat ve malzeme kapal 1 zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 10-8-933 perşembe günü saat on beşte 
Ankarada Vekalet binasında mahsus komisyo.ıu tarafından 
yapılacaktır. Şartname ve lfatelerini görmek ve almak iste
yenlerin şartnameler beş lira mukabili verilir ve üzerlerine 
ayrıca yirmi kuruşluk pul ilsak olunur. Ankarada içtimai 
Muavenet Umiım Müdürlüğü ve lstanbul'da Sıhhat ve lçt; 
mai Muavenet Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin şart-

namesi veçhile hazırlanmış teminat akçesi ve diğer vesaik ve 
şartname ve listelerini muayyen vaktinden evvel komisyona 
tevdi etmeleri ve kendilerininde hazır bulunmalan •. (3458) 

4618 

Mülga Seyrisefain idaresi 
Tasfiye Heyeti Reisliğinden: 

2248 No. lu kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti U 
mumiyesi 1Temmuz933 tarihinden itibaren lagv edilmiş ve 
(1932) senei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vere 
ceği hazineye intikal eylemiş tir. Mezkiir idareden alacağı o 
lanlarm alacaklarının hanği seneye ait ve ne cihetten ol
duğunun Ağustos 933 sonuna kadar pullu bir beyanname i
le Hey'ete bildirmeleri. (3517) 4700 

Haydarpaşa Emrazı lstiliiye 
Hastanesi Baştababetinden: 

183 kalem Eczayı Tıbbiye aleni münakasa suretile mü
bayaa edilecektir. Münakasası Galatada Kara Mustafa Paşa 
sokağında İstanbul Limanı Sahi] Sıhhiye merkezinde müte 
sekkil komisyonda 31 Temmuz 933 pazartesi saat 14 te ya 
pılacağmdan taliplerin hasta ne idaresine veya mezkiir mer
kez Levazım memurluğuna müracaatları. (3155) 

- Yalnız onunla kalsa bir fey de· 
ğil. . Hani bir kere de kendiaini oda
ya kapaınıya mecbur olmuıtun da sa
manları tutuıturup kapının altına ao
kuvermiıti .. 

Bir baıka11 da yangına körükle 
gitmiı: 

- Hani bir gün de seni, herkes i§it· 
'sin diye, Cbild lokantasının ortaımda 
seni rezil ve kepaze etmi§ti ! 

Uf lafı açmıt, yapıya herkea bir 
ta• ıu koymuf ve neticede Claude bü
tün bu tenkitlerin haklı olduğunu ka
bul etmek mecburiyetinde kalını§. 

Ve nihayet bu meYzu hakkında 
söylenecek sözler bittiği zaman her· 
kes Leater'den o kadar müteneffir
miı ki, apartnnanda ondan bir bahra 
l<almaaına artık kimse tahammül e
d"'1tez olmuf. 

Leater'e ait ne varaa hep11ini topla
muya başlamıılar. Herkes eıyayı bul
mak için sağa sola kotuıurken, ayak
lan çıplak olan Claude arkadaşının 
bakıyeiizaınmı ihtiva eden kaba çarp· 
DJJ§. 

Bu sırada sinirleri de hiddetten 
fazla gergin olduğu için vazoyu tutup .. . 

4350 

Bunun üzerine davetliler dağılmıt· 
lar. 

FASIL XIV 
Charile Breene devrialem aeyahati 

eanaaında, saki, maıkal, votka, uga· 
pay gibi muhtelif memleketlerde kul· 
!anılan içkiler hakkında epeyi malu
mat elde et:ıniımif. Fakat bu tetkikat 
nihayet kendi.a.in.i adamakıllı bozmuı. 
Şanghay hastahanesine ginniye mec
bur olmu§. 

Maamafib Asya hezeyanı mürteiıi 
buhranlan geçirirken, batkalannm 
gözüne türlü türlü hayranlar göründü 
iü halde ona yalnız bir insanın yüzü 
göriinüyormuı: Dorothy'nin yÜzÜ. .• 

Bittabi yanında bulunan rehper de 
annesine ancak fena haberler verebi· 
liyormuf. 

Böyle olmakla beraber Cbarlie ile 
klavuzu nihayet San Francisco'ya var 
mıılar. Misis Breene kendilerini kar 
ıılamıya Kalifomiyaya gitmif. Kadın 
her şeye rağmen sevgili oğlunun he· 
zeyanimürteişten değilse bile hiç de· 
ğilse Dorothy'den kurtulduğunu ümit 
ediyormuş. Çünkü ne de olsa, o da l 

na kalbi ta§ıyan bir ana iıniş. Şayet o( 
(Bitmedi) 



MiLLiYET ÇARŞAMBA ~6 TZMMUZ l'.13:. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfat 1 
ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen 

lst. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
• 

Harbiye ve merbutu mek- meleri. (84) 

ı 

(3436) 
4578 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 

Türkiye z·raat 
Bankasından:· 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 
pazartesi günü ıabahı saat do!<uzda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir İmtihan anfacaktır. İmtihan netice· 
sinde muvaffakiyet ihraz edcıılerdeı> 6:) Müfettiş namzedi 

tepler hayvanatı için dört yüz 
otuz iki bin kilo ot 30-7-933 
pazar günü ıaat on dördü 
kırk geçe kapalı zarfla ıatın 
alınacaktır. lıteklilerin p.rt 
nameyi görmek için her gün 
ve münakasaya giriteceklerin 
belli vaktından evvel teklif 
mektuplarını komisyona ver-

için on ıekiz bin kilo ıade yağ 
9 -8-933 çarşamba günü saat 
I 5 te kapalı zarfla satın alına 
caktır. Şartnamesini görmek almat"aktır . 

neleri, (55) (3150) 
4289 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müeaıeıat için 60,000 ki 
lo mangal kömürü 3-8-933 
perşembe günü saat 14 ten 
15 şe kadar aleni münakasa i 
le .;atın alınacaktır. lıtekli
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasaya gi
ri~eceklerın helli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
('64) (3232) 4376 

Harbiye ve merbutu bulu 
nan mektepler ihtiyacı için 
yİrnıi bir bin yedi yüz kilo 
mangal kömürü 3-8-933 per 
:.::nbe günü ıaat 15 ten 16 }'a 
kad.u açık ınünakasa ile alı
nacaktır. İsteklilerin şartna 
mey1 görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
.i vaktinden evvel komisyona 
ı~i!lmeleri. (62) (3234) 

4378 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 203 ton kok kömürü 10-
8-933 perşembe günü aaat on 
heşte kapalı zarfla satın alına 
caktır. isteklilerin şartname 
sini görmek için her gün ve 
müna.kasaya girişeceklerin bel 
Ji ;;aatindcn evvel teklif mek 
~upların.ı Merkez K. Satınal
ma Ko:nisyonuna vermeleri. 

(H) (3437) 4579 

* * * Harbiye mektebi ihtiyacı i-
" ın 2300 çeki odun 10-8-
9'.)3 oer"embc günü saat on 
dC:r~te !{·apa1ı z-arfla satın alı
nilcaktır. Şartnamesini gör 
mek İ.>~eyenlerin her gün ve 
mıinıka5aya ~-irişecelderin 
belli saatinden evvel teklif 
.:ı<!ktuplarmı Merkez K. Sa
.ır.alm:ı Komisyonuna ver
m~leri. (88) <3440) 

4581 
* ;: :t 

Harbiye Mektebi İhtiyacı 
icirı gso ton Lavamarin kömü 

·ü· 9-8-'333 çarşamba günü ıaat 
16 dil. kapalı zarfla satın alı
nıu:aktır. lıteklilerin şartna 
meıini görmek icin her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
b:!lli saatinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez K. SA. 
AL. KOM. nuna vermeleri. 
fi9) (3469) 4615 

• 
Merkez Kumandanlığına 

merbut krt'at ve müe11eıat 
hayvanatının ihtiyacı için 
288,000 kilo kuru ot 10-8-
933 perşembe günü saat on al 
!ıda kaoalı zarfla satın alma
caktll". istekliler şartnamesini 
görmek için her gün ve müna-

kasaya girişeceklerin belli saa 
tinden evvel teklif mektupları 
nr Merkez Kumandanlığı Sa
tmalma Komisyonuna ver-

isteyenlerin her gün ve münaka 
aaya gireceklerin belli saatin
den evvel teklif mektuplarını 
Merkez K. Satmalma komiıyo 
nuna vermeleri. (90) (3470) 

4616 

* * 
Harp Akademisi İhtiyacı i 

çin 500 kilo Pirinç 29-7-933 
r.umarteıi giinü saat 16,30 
dan I 7 ye kadar pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığa giri 
ıeceklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. (104) (3550) 

4723 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin on he§ dane dershane ma
sası 29-7 -933 cumartesi günü 
Mat 16 dan 16,30 za kadar 
pazarhkla yaptırılacaktır. Nu 
munesini görmek İsteyenlerin 
her gün Akademi Levazım 
Müdürlüğüne ve Pazarlığa gi 
riştteklerin belli saatinde Mer 
kez r-: umandanlığı satın alma 
Komisyonuna müracaatları. 
{105) (3551) 4724 

Gülhane Hastahanesi için 
on bin kilo Yoğurt 27 • 7-933 
persembe günü saat on altıdan 
on ;ıh otuza kadar pazarlık 
la sat·m alınacaktır. lıtekli 
lerin muayyen vaktinde Mer
kez Kumandanlığı ıatm alma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (110) (3597) 

• • 
Y eşilköy Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı için yüz kilo 
bulgur iki yüz kilo pirinç iki 
yüz kilo tuz iki yüz kilo kuru 
fasulye üç kilo çay yüz kilo 
peynir yüz kilo zeytin daneıi 
yüz kilo makarna yetmiş ıe 
kiz kilo un 27 · 7-933 perşembe 
günü saat on dört otuzdan on 
beş otuza kadar pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığa giri- , 
şeceklerin belli saatinde ıVfer 
kt>z Kumandanlığı Satmal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (109) (3596) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müesaesat için 24 -
7 -933 pazartesi günü saat on 
dördü kırkta münakasaya ko 
nnlan otuz beş bin kilo koyun 
etinin vaktin darlığı hasebiyle 
küşat edilemediğinden zarf 
)arın küşadı 27 • 7 -933 çar
şamba günü ıaat 15 şe talike
dilmiştir. Tel<lif Mektubu ve 
renlerin tayİn olunan saatte 
merkez kumandanlığı satın 
ahna komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (108) (3595) 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müesseseler için 2500 
kilo teker 27-7-933 perşembe 
günü ıaat 1 1 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
muayyen vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. (107) 

(3594) 

1 l•taabal E eiediye• ! i. .~n "''l 1 
Eminönü Kaymakamlığrr dan : Beyazıtta Tramvay durak 

yerinde ?3 ve Koska caddesinde 58 No. lu belediye malı dük 
kinlar kiraya verileceğinden tutmağa talip olanalrın 29-
; -933 cunıartesi günü saat on dörtte daire encümenine gel 
trıeleri ilan olunur. (3590) 

Cerrah Paşa hastanesi için lüzumu olan 28 k:ı.lem eczayİ 
tıbbiye kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olan
lar şartname almak ve listeyi görMek üzere her gün !eva21m 
müdürliiğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek iç:n de 

:62,5 liralık teminat makbuz ve ya mektubu ile teklif mektupla 
rmı 17 -8-933 perşembe günü s~at on be~e kadar Dain1i en 
c · mıeıw vermelidirler. (3~ 38) 

Müsabakaya iştirak edeceklerin "·!Ylülkiye" veya 
" Yükıek İktisat ve Ticaret ·• mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lazımdır. Miifettiş nam 
zetlerine (140) lira maa:ı vt:rilir. imtihan programına ve sa 
ir şartları havi matbualar : Ankara, İstanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edile~iltr. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bi.r mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdi.ırlüğü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile miıracaat .-tmiş bulunmalıdırlar. 

(3211) 4382 

1 Evkaf müdiriyeti ıJ .. \nları 1 
Kilo 

200,000 İsttraııca vakıf ormanlarının Büyük eğrek mevkiin-
den 

250,000 ., ,. ,, Kaleboyu ,, 
100,000 ,. ,. ,, Süpürge alan ,. 
200,000 ,, ,. ,, Kasap çeşmesi ,, 
100,000 ., ., ., Mertel<li ,, 
75,000 ,. ., ,, Haydut pınarı ,, 

Danamandıra namı diğer beylik mer'a namile maruf 
iıtiranca vakıf ormanlarından ba'!ada mevki ve miktarı ya
zılı kömürlerin bir buçuk sene zarfmcla kat ve imali artırma 
ya çıkarılmıştır. İhalesi 9-8-933 çarşamba ı;inü saat 15 te 
dir. Talip olanların ve izahat almak isteyenlerin İstanbul Ev 
kaf Müdüriyetinde Varidat İdaresine müracaat eylemeleri. 

(3418) 4589 

Posta Telgraf Telefon Binalar 
ve Levazım Müdürlüğünden: 

Poıta Telgraf Telefon merkezlerimizin müıait olanları 
na el ve divar ilanları aıılma işinin aleni olarak müzayedesi 
7 Ağuıtoı 933 tarihine miisadif pazartesi günü ıaat 14 te Ye 
nİ Postanede Levazım Müdürlüğü. Mubayaat Komiıyon\lllda 
İc.ra edilecektir. 

Taliplerin bu baptaki şartnameyi -törmek için şimdiden 
ve müzayedeye iştirak için de tarihi mezkUrde ıaa;.uni temi
natlarile Komisyon Riyasetine müracaatları ilin olunur. 

(3242) 4475 
~-

On birinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

Cinsi Kilo 
Sade Y ağr 4500 
Un 35000 

Uzunköprüdeki A,ker ih tiyacı için yukarda yazılı iki 
kalem erzak (16 Temmuz 933) tarihinden (4 Ağuıtoı 933) 
tarihine kadar (20) gün müddetle münakasaya çıkarılmı~
tır. Talip olanların (6 Ağustoı 933) Pazar gÜnÜ ıaat (16) 
da Uzunköprüde müteşekkil komisyona teminat akçeleriyle 
birlikte müracaatla,ı ilan olunur. (3303) 

4468 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Diyarıbekir F abrikaım •la yapılacak Hangar ve duvar 

ve tel kafes intaatı kapalı zarf ile münakasaya konulmustur 
Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce yapmış ve Ticaret Odal;rın 
dan birinde mukayyet bul urun uş olduklarını veyahut inşaat
ta salahiyeti fenniyeyi haiz Mühendis istihdam edeceklerini 
"Noterlikçe" muıaddak veaaikle ispat etmeleri lazımdır. 
Bu şeraiti haiz istekliler yüzde 7 ,5 teminatları ile beraber 
tekliflerini nihayet 14-8-933 pazartesi günü saat 15 e kadar 
Gala.ta' da Alım, Satım Komi• yonuna vermeli ve sekiz parça 
dan ıbaret münakasa şartnamesi ve şartnamei fenni ve proje
lerden mürekkep bir takım projeyi (5) lira mukabilinde Ko
misyondan almalıdırlar. (3334) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yükıek Ziraat Enıtitüıünün inşa edilmekte olan Zootek 

ni, Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarının mefruşat ve on 
1ara ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı" zarf usulile müna 
kaıaya konmuştur. Bu işe ait ınukavelename, münakasa şart 
namesi planlar ve sair evrak on bes lira bedel mukabilinde Zi
raat Vekaleti YükıekZiraat EnstitÜ11ü Bürosundan alınacak 
tır. Her talip münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile ehli 
yeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla birlikte as 
gari 20,000 lira kıymetinde kat'i tesellümü yapılmış ve iyi 
netice vermiş mobilye tesisatı yapmış olduğuna dair vesikayi 
da komisyona göstermeğe mecburdur. Talipler kendi teklife 
decekleri bedelin yüzde 7 ,5 ğu nishetinde teminatı muvakka 
te mektuplan beraberlerinde o 'duğu halde ihale günü olan 17 
Ağustos 933 per!!embe günü ~aat 15 te Vekalet İnsaat Ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. (3558) · 

/ 

Asa 1 
Ku"lanınız. e:;-
Her eczane "' ...... 

V'I 

de satılır. ~ 

OSMANLI BANKASI 
31 ikinci Kônrın 19.13 tarihindeki mali vaziyet 

AKTiF . 

Hisse senetle~inin tesviy~i tal p edilmemiş olan krsm• 
Kasada ve Bankalarda mevıcut nukut 
Krsa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahdl olunacak senetler 
Cüzcl?<>da mevcut Kıymetler 
Borc;ıu hesabc cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kaba! tarikilc borçlular 
Gavri m.!tlkul mallac ve IQQbilyw 
'-':.titefı!rr;k 

PASiF 

S•rınaye 
Statio mucibınc~ ifraz edilen ihtiyat alı: çeal 
Mevkii ttdavülde bulunan banlmotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve va deh acnetle< 
Alacaklı he>abı cariler 
Vaı;:ch ho'.1<'ıAr ve hesabı cariiec 
Kabull•r 

Müt fcrrı 

• 
Kuyuda muva.fık olduğu t1Sdik olunur 

1 terlin Ş. P. 

5.000.000 - -
4.!Jd.984 ı ~ 

1.433.586 ._ -
5.454.834 12 4 
2.073.478 s ı 1 

4.2l9.ö7l 8 3 
1.826.805 5 3 

990.933 17 9 
638.335 16 3 
60.939 6 9 

25.847.768 14 2 

f.sterlin Ş P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -
380.523 10 3 
278.995 2 J 

10.926.444 10 2 
1.741.491 14 ll 

990.933 17 Q 

279.379 18 : l 

25.847 .768 14 2 

Müdür Umumi Müdür Muavini 
E.HODLER A.H.REİD 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

4000 adet Güverte Fırçası: Pazarlıkla münakaaası : 27 
Temmuz 933 perşembe günü saat 1 O da. 

200 Kilo Sünger : Pazarlıkla münakasaıı: 27 Temmuz 933 
persembe giinü ıaat 11 de. 

17 kalem Boya ve Boya malzeme•İ : Pazarlıkla münakasa 
ıı : 29 Temmuz 933 cumartesi günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakaaalan yapılıp tek 
lif e:Jilen fiatlara komi•yonumuzca gali görülerek pazarhkla 

münakasaya konulmaıma karar verilen yukarıda cinı ve mik
tarları yazılı üç kalem malzemenin pazarlıkla· münakaaala 
rı hizalarmdaki gün ve saatlerde yapılacağından şartnamele 
,.ini görmek isteyenlerin her ıtün ve mezkUr malzemeyi ita· 
ya talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde muvak 
kat teminat makbuzlarile birlikte Kaaımpaşada Deniz Leva 
zım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (3562) 

1 

.. 

Sayfiyeye Gidenlere 
Sur-ti lıusuıiyede ihzar dl ğim lake karyolaların her boy 'Ye 
her re'lk menut olup portatif sandalya, masa ve sehpalann 

envaı gayet ucuz mafazamızda nhlmaktadır. 

Asri Mobilya Meşheri 
f~ta.,~u· Rızapaşa yokuşu 66 No. Telefon: 23407 

AHMET FEVZİ - (5078) 

Radyolin 
Diş macunu 

-
Temiz dfşsahibine sıhhat, güze,!ik 
ve kar.~ısındaltine ferzhlık ve ' İr! 

DiJleri temiz ve g·ıizel olmıyanlarla konuıpırken içiniulen sı
kıntı du.;·arsınız, fakat tel"iemiz, bembeyaz difli biri.sile kımu. 
şw hen hı.- ferahlık hi.sseder~iniz. 

Guzel cli.,ler <>;ôniilh-ri nurlandırır. Böyle d~ere malilr olmak 
için RADYOLIN kallanmız. 

RADYOLİN mütehassıs kimyakerler ne:uıretile, lıazırlanan 
en nt?fi:; diy ma:.,'ludur. (5827) 

~----------------------~ fi •Sı ~ııaUIT S.4&.'I".., 
+O Susama, yum. be.feriyete) 

• olan ceza..\ıdır. Tabil ha~ 
hazmiyeyo malik Eoo •ı 
"Fruit Salt" &aEOzlO toıa j 
bir mıkdar llmoo aıkı!dıkda 
ausamayı &ldereo lllif,I 
sihhl •e mtıkemmel bit; 
aıiistahzır te~kil eder. 

•p,...ıt s .. a • 
.. .. t:.n.;ı, -
l•ttrıbcrll• 
•W..flleri 
tıbrıkaaı• 

.. a-u 
~ 

&bah .. •/qam bir ıı
.Uk w dervnun<Ja bi' 
kahve ka:ııD• m•kd•nnda 
k'lidir. 

BlLÔMU" 
u,.,l.f. N Ef.,Er. O~ 

&AfllA 
' ~. 

..J.. ____________________ ~~~---------------------------.................... ıımııilio.-:. ... ~ .......... a:~'\Q • 
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Ankara Belediyesi niçin 
işini yürütemiyor? 

Belediye reisi 
lıklarını 

bütçenin imkinsız
anlatıyor 

ANKARA, 23 (Milliyet) - A"Dka
ra için biçilmit kaftan oldufunu aene
lerce tecrübe ettiiimi:zo Belediye Re
iaimizle bir iyi teaadüf bizi -ııöriiftür
dü. 

Nev:zoat Bey, çok meıııul bir idare 
amiridir. Onu nlev b"f dakika olıun 
iş haricinde bir meaele için görebil
mek hemen hemen imk&n.ızdır. O 
bir maklna gibi fakat anlıyarak, bile
rek, sevkedenk ça.lıf&ll ve çalııtıran, 
ama mütemadiyen çalıf&D bir zattır. 

Cö üşmemiz daha ziyade hasbuhal 
tarzındaydı. Fakat ben bu faydalı 
t\onuşmanın neticesini karilerime de 
bildirmek ıatedim. 

Bu aütunlarda Şehir bahçeai, İtfai
ye meydanı v<. diger beledi mesaili 
baylı kurcaladık. Bilbaua ilk iki 
mev.w hakkında müteaddit defalar ve 
uzun uzun yazdık. Fakat Belediye 
Reİ•ımizle görüıtükten sonra yapıl
ması paraya ihtiyaç söateren ve fakat 
parasızlrkt"n dolayı yapılamıyan itler 
gibi bı. iki mevzun da imki.naızlık 
yüzüı1den ııtediğimiz neticeyi alamı· 
yacağın" kani olduk. 

N-,vzat Bey Bf& yukarı diyor ki: 
··-- Varidat bütçemizin halini bili

yorsunuz ve yazdmız. Sade oktruva· 
dan değil d;ger varidat fanllarından 
ıla çok ,.aranlayız. Bir belewyeden 
lıe lenen en lüzumlu itleri bile maale· 
aef r;örememekte7fz. Bir çok aerrio
lerimi:n tatıl. bir çoklarını da kıımen 
Japmıya ınecbur olduğumuzu görüyor 
ıunuz. 

••Benzin para.aı veremediğimiz için 
,ehrin ıulama itini bile tatil elmİ9tik. 
Fakat biraz benzin uydurarak bu ce
hennemi günlerde bir iki defacık ol
sun tehri auJamıya &atladık. 

1 

Ankara vali ve belediye reisi Nevzat B 

"Bu pek küçük hadde İnen varidat 
yelninumuzu ne zaman yükıeltebile
ceğımizi bilmem. Şehrin tezyinatına 

değil paraya ihtiyaç meuettiren en 
lüzumlu itlerine bile bakamadığımız 
için tabii muztaribiz. 

'itfaiye meydanı hakkında bütün 
yazdıklarınız haklıdır. Fakat o itsiz 
gi;çıüz gördüğünüz binlerce kitinin 
bu toplanmasında muhakkak bir za· 
ruret vardır. Bunlan orada toplan
maktan menederaek behemehal ken-

Su muayenesi 
Belediye kontrole çok 

ehemmiyet veriyor 
ANKARA, 24 (Milliyet) - içme 

aulannm kontrolüne ehemmiyet ve
ren belediye ıeftit ve muayenelerini 
bilhaua bugÜnlerde t.,.dit etmiJtir. 
Bu kontroller neticeainde; İkbal am· 
barında Veli Beyin saltığı suyun lı
lanbul auyu olmadıiı bittahlil anla
~ılclıiından ıayet aiır ce:zoayı nakdi
ye mahkfun edilmittir. 

dılerine gene böyle toplanacak bir 
meydr.n bulacaklardır. 

"Bi:ıı evvela onlara böyle bir müna
ıip meydan bulmalıyız ki burasını me
nedebilelim. Bugün için bunu müm
kün görmüyorum, bekleyiniz. 

"Şehir bahçeaindeki fiatlerin fazla
Jığ.na gelince; bunu da indiremiyece
iiz. Habrlaraınız ki ben bir zamanlar 
bu bRhçeyi dulıuliyesiz yaptım. O 
zal:'on da para verebilecek halk biz 
ne·-.ode hava alalım? diye tiki.yette 
bulundular. Şehrin ufak tefek bahçe
lerile Cümhuriyet bnhçeıi az para ve· 
recekler, yahut hiç para veremiyecek
ler için pekali. birer hava alacak yer
dir. 

Şehir bahçesi çok vergi ve kira ve
ren bir yerdir. Masrafı itibarile fiat
lerjnin daha ziyade indirilme•ine im
kiın yoktur. Tabii bunu siz de haklı 
buluraunuz. 

"Bunlar dert değildir. A11l mühim 
mesele tebrin su meselesidir. Bu ka
dar uzun zaman yağmur yağına.sına 
rağmen son sıcaklar fehrin suyunu ü
mi • edilmedik derecede azaltmıtlır. 
Onun için gene münavebe usulüne 
ba9lamak mecburiyetinde kaldık.,, 

Brlediye Reiai bunların ekserisinde 
haklıdır. Mütevali ve eaaslr muvaffa
kıyetlerile Ankara tehrini tehir hali
ne getiren ve bizi rahat ettiren Nev
zat Beyden bu güzel icraatınm tema
disini bekliyebilınek için onun bol bir 
varidat membaı bulabilmesini biz de 
gönülden temenni ebnekteyiz. 

S. R. 

Yerinde bir ayırt 
Esnaf malı ile halkın eşyası 

ayırt ediliyor 
ANKARA, 24 (Milliyet) - An

kara belediyeıi mii:ııayede aalonlan i
çin bir talimatname hazırlamııtır. 
Bunda; aalonlarm kendi ticaret emte
alorının halk tarafından aalona 111tıl 
m:.k için Terilmit gibi ıöaterilmemeai 
için bazı tetbirler almıtlır. Bazı aalon 
lar müzayede ile ...,tıtta haddi li.yikı
ru bulmadığından dolayı o gÜn aatıla
madığı için bili.bara aatılan e17a aa
biplerinden belediyece reıim alınma
dığı halde müzayedede aatılmıt gibi 
reıim alarak kendi ceplerine atmakla 
idiler. Belediye bunu menettiği gibi 
halka da anlatmak için aalonlann da 
biline levhalar aabrmıtlır. Bundan 
haıka; buralarda esnaf malı aatıldığı 
vakit balkın malından tefrik edilebil
mek için etiketlerin Üzerine 4'esnaf 
malıdır" damgası vurufmaaı ve bu ci
b. mallara ait etiketlerin halk malın
dan kolayca ayırt edilebilmesi için 
baıka renkte olması da temin edilınit 
tır. Diğer taraftan; tebhir ve tatbire 
lıanııi nevi eşyanın tabi ve mecbur tu 
lulacağı da belediyece tesbit ve aliı
kadarlnra tebliğ olunmuıtur. 

Kapahlacak ahırlar 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Bele

diye ıehir dahilinde ıslahı kabil bü
tün ahırları tesbit ederek sahiplerine 
iki ay mühlet vennitti. Bu mühlet bit 
mit olduğu halde ahırlarını ıslah et
miyen kimseler hakkında para cezaaı 
yazılmıştır. Bunda ısrar edenler hak
kında cezalar tetdit edilecek ve oon
ra da ahırları kapattmlacaktır. 

Buz 5 kuruş 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Buzun 

okkasının bet kuruttan aatılması la
;,mgelirken bazı buzcuların bu fiyat 
ı :· D faz1aaına aatbklan haber alına
rak belediyece kontrol tetdit edilmiı 
ve bu fiyata riayet etmiyenler para 
cezaaına çarpılmıtbr. 

Ankara avcıları 
Aka Gündüz B.in reisliği 

albnda V arna'ya gidiyorlar 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Bulgar 

Sokolları avcı tetkilabnm yinni be
tinci kuruluı yıldönümü münaaebeti
le merke:ııi Pariate bulunan be,.elmi· 
lel avcılar cemiyeti, beynelmilel fede
raıyona dahil bulunan Ankara avcı
laı kulübünü de Bulgariatanın Vama 
ıehrinde yapılacak olan avcılar top
lantısına davet etmiıtir. Bu toplantı 
31 temmuzda haılıyarak 6 aiuıtoıa 
kadar yedi gün devam edecek ve ltu 
müddet zarfında miiaabakalar da ya
pılacaktır. Ankara avcılar klübü bu 
daveti kabul ederek icabet eylemeği 
vadetmittir. Gidecek heyet Ankara 
mebusu Aka Gündüz Beyin riya.elin· 
de ve bet kitiden müreldcep olacak
tıı 

Cezalandırılan fırınlar 
ANKARA, 24 (Milliyet) - l.o

kantalarda da ekmeğin hariçteki narh 
fiyahna sablması ve bunlann )iste· 
lere yazılması belediyece mecburi tu
tulduğu halde hala istelerine ekme
f in fiyatını yazamayan bir çok lo
kantalar cezayi nakdiye duçar ec!il· 
mitlerdir. 

Karışık kahveler 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Beledi 

yenin sıkı bir tekilde yaptıfı teftiş 
ve muayene neticesinde pek çok ga
zino ve kahTebanelerde kullanılan 
1-alıvelerin karıtık olduğu teabit edil 
miş ve sahipleri hakkında takibat ya
pılmıttır •• 

Su şişesi 100 para 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Anka 

ra civan memba sulannın ,ehrin u
mumi her mahallinde ıiıeainin yüz 
paraya aatılmaaı hakkındaki belediye 
karan vilayet idare heyetince tasdik e 
dilmittir. BugÜn ali.kadarlara teb
~ iğ olunacaktır. 

• 

E V R O L E 
ALTI SiLİNDİRLi KAM YONLARININ ISLAH 

EDİLMiŞ YENİ MODELLERi 
ÇIKTIÔINI A ZEYLER 

İdareli nakliyatın lideri olan ŞEVRO
LE yine iktısat yolunun başında gel
mektedir. ŞEVROLE 6 silindfrli kam

yonıarın ıslfilı edilmiş yeni modellerini takdim eder. Yeni nıotörile, 

yeni arka aksile, yeni şasisile ve imalattaki yeni tckeınmülatile bu yeni 

kamyonlar, esk>lerinden daha çok ucuza satılmaktadır. 

MOTÖR: 

Yem ŞEVROLE kamyonları daha kuvvetli, daha sessiz, daha idareli 

ve daha çok ıslah edilmiş yükııek bir kamyon motörü ile techiz edilmiştir. 

İşte yeni hu usiyetlerinden bir kaçı : 

DAHA AÔIR KRANK MİLi: Yeni krank mili daha muhkem ol~ 
ti3,5 libre sıkletindedir. Yani yüzde yirmi niabetinde fazladır. 

SiFONLU İŞTİAL KONTROLU : İ§tial çift kontrolludur. Biri 

motörün sürati, diğeri eğroz sifonu iledir. Bu eutttle iftial her vites ve 

her hamule 2eraiti için "1untazaman ve otomatik surette kontrol edilir. 

TERMUSTATİK HARARET KONTROLU : Yeai tennuıtat, eğ· 
zozdaki h•ıret kontrolunu otomatik olarak açar ve kapar, benzin halita

•ını daimi ııurette matlOqı deJ1'ceyi hararette bulundurur. Bunun neticesi 

•larak da benzin aarfiyatından taurruf ~llir ve motörün muntazaman 
işlemesi temin edi.Joir. 

YENİ PİSTON KOLLARI : Yeni ŞEVROLE kamyonunun cmniye

rini temin edenlerden en büyük imi!, yatakları genişletilmiş ve daha sağ 
lam!aştmlmış piston kollarıdır. 

EKSANTRİK MİLİ MERKEZ YATAÔI: Çelikle k~alı hususi ya

tak madeninden mami\J yeni merkez yatağı eksantrik milinin hayatını 

1933 
MODELLERİNi: 

Hanif Zade biraderler 
Otomobil ticareti T. A. Ş. 
OTIAŞ 

J. V. O'Carroll, 
R. E. Turrell Halefi 
Milfti zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet Ali B. 
Müfti zade Mehmet Hayri 
ve Ali Veli Mehmet Ali B. 
Erzurumlu zade Ahmet B. 

Ankara 

İstanbul 

İzmir 

G.Antep 

Mersin 
Trabzon 

Aldı kaçh zade Rüttü yefenleri Samsun 
Hacı Salih Efendi zade 
Ahmet Şevki ve Şüreki11 c , Antalya 

t 

Şevrole Bayilerinde 

Ziyaret Ediniz. 

arttırmakta ve supap tanzimini daha muntazam bir hale ifrağ etmektıodir. 

ARKA DİNGiL: Arka dingil her hangi bir kamyonun en mühim 

ve en bayati bir kısmını teşkil eder .Arka dingilin biJGm.um aksamı daha 

kuvvetli ve daha sağlam yapılmıştır, ve en mühim bir nokta olarak dört 

pinyonlu difransiyel ve iki taraftıalci yatak mesnetleri, yeni kamyonu ağır 

işlere daha clverişli kılmaktadır. 

ŞASi: 131 pusluk kamyon şasisi daha kuvvetli ve .daha muhkem ya

pılmıştrr. Bu şa&inin yan kirişkrinin e.b'adi arttınlıruş ve şimdi 6,5 pus 

dcrinliktedirler. 

MAFSAL: ŞEVROLE kamyonlarında 1iınW daha k:ıwvetU ve tam.a

mile yeni bir mafsal kullanılmaktadır. Bunun daha kuvvetlli olması ara

banın hayatını arttırrr ve daha iyi işlcmceini temin eder. 

BENZİN DEPOSU: Yen; ŞEVROLE kamyonlarının benzin depo

lan daha büyüktür. Yeni deponun hacmi istiabiei 15 galondur. Ve bu ıu. 

retle fazla mfS<Ife kat olunur. 

CÖRUNUŞU: Yeni ŞEVROLE kamyonlarının görtınliıü,. hat

ta e•lıllerinden daha hO§tur. Yeni radyatör, yeni fen.erler ve yeni çamur

luklar, ŞEVROLE kamyonlarma daha ıUxl bir manzara temin etmek

tedir. Yeni ŞEVROLE kamyonları ağır itte eo mii§kül !l"rait dahilin.de 

tecrübe edilmi§tlr. Şimdiye kadar hiç bir ŞEVROLE kamyonu bu gibi 

tecriibekre tehi tutulmamıttı. Bu ağır tecrübelerin neti«si olarak 

ŞEVROLE kamyonlarının kenili sınıfı 

dahilinde diğer .lıe.r hangi bir 
kamyondan kat kat daha sağ-

lam ve daha iyi olduğu eabit ol-
muştur. 

Yeni Kamyonlar Tenzilatlı Fiyatla Satılmaktadır (5793) 

Şeker fiatı 

Ankara'da tabii bir 
vaziyet var 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Anka
rada teker fiyatlarında ihtiki.r yapıl
madığı tahakkuk etmiıtir. Halen eaki 
fiyata nazaran görülen fark oktnıTa 
r.,.mine mukabil gümrüklere zamme 
dilen yüzde on farktan tevellüt et
r etkedir. Şeker fiyatlarında eıki ok
truvanm bu yüzde ondan ehven ırel
diii tahakkuk elınittir. Şeker fi ya·'"
nnda ihtikar yapılmadığma yega"e 
miaal olarak toz teker fiyatlar.ll'ın 
artmaması gösterilmektedir. Bu toz 
tekerler yerli malı olduğundan dolftyı 
yüzde on gümrük fiyatı :ıı:amnu ııör
mediiinden fiyatlarında uzun zaman 
dan beri biç bir tebeddül olmamıtbr. 
öteki tekerlerin fiyatları bu yüzde 
onlardan dolayı Ankara aalıtlarında 
okkada dört kurut farketınektedir. 

Başvekilin karşılık 
tebrikleri 

ANKARA, 25 . A. A. - Başve
kil İsmet Paşa Hazretleri Lau
sanne sulhunun yıldönümü müna
sebetile hususi müeısesat ile milli 
te~kküller ve bir çok zevat tara
fından vaki tebriklere ayrı ayrı 
ceva.., vermek imkinsızhğı dolayi 
aiyla te~kkürlerini ve kar.ılık teb 
riklerini bildirmeye Anadolu A
ianaım tavsit buyurmUflardır. 

--<>--
Kese kagıtlan 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Bele
oliye diildıi.nlarda kullanılan k- Ü 
ğıtlan için bir talimatname haurla
mıt!ır. Bunda kese ki.ğıtlarmın hangi 
madde ile yapıttınlacağı, bu yapıfh
ncı maddelerin keae kağıtlarının ok
kasına nazaran ne kadar ağırlıkta o
lacaiı, keae ki.ğıtlanrun içine konan 
maddeden daha kıymetli olmamaaı 
ve daha fiyatlı gelmemen tasrih e· 
dilmiıtir. 

Tezyinat fidanla. 
rı meraklılarına : 

Bahçeleriniz, antre için apertım1111Ja.. 
nruz, 9Crgil.erinir1 -1onlarımz ve me
zarlıklarınız için aradığımız en güzel 
ve nad;de fidanları bulabllinıiniz. Or
taköy Ankara Bahçem, Vaail. (5803) 

Devredilecek ihtira beratı 
«İştial mekanizmalarına mablltS em

niyet tertibatı" h;ıkkındaki ihtira için 
istihsal edilmiş olan 1 Temmuz 1929 ta
rih ve 1142 numaralı ihtira beratı üze 
rindeki hukuk bu ~re başkasına devir 
veya icara verileceğin.den bu bapta faz 
la malfunat edinmek isteyen z-evatın 

İstanbul'da Babçekap.uda Tat Hanında 
43-48 numaralarda vekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmeleri ilan olu
nur. (5817) 

Devredilecek ihtira beratı 
c iştial emniyeti" hakkındaki ihtira 

iç.in istibsa.I edilmiş o'lan 1 Temmuz 
1929 tarih ve 1082 numsalı ihtim be
.ı:atı iiz.erinde!ki hukuk bu lıere başlı:uı 
na devir veya icar olunacağından bu 
hu9ll&ta fula malfımat edinmek Mıte
ytn .. vatın atanbul' da, Bahçe lıafıu
da Taş H~ında 43-48 ııumaralmda 

vekili H. W. Stock efendiye münıcaat 
rtmeleri ilin olumır. (5818) 

Devredilecek ihtira beratı 
«Hidrokarbon yağlarının tahvili" 

hakkındaki ihtira için istilıaal edilmiş o 
len 25 Eylül 1929 tarih ve 824 numara 
lı ihtira beratı bu kere başlmeına devir 
v~ya icara verileceğinden bu husueıa 
fazla mallımat edinmek iı;teyen zevatm 
İstanbul'da, Bahçe kapuda Taş hanın
da 43-48 numaralarda kain vekili H. 
W. Stock efendiye mliracaat etmeleri o 
rnn olunur. (5819) 

İnebollu Halkevindcn 
Evfoıiz için acele bir 

PlY ANO ALINACAKTIR 
kullanışlı kuyruksuz piyanMU olup sat 
nıak isteyenlerin en on fiyat vr mar
kasını çabuk bildirmeleri ilin olunur. 

(5802) 

Beşilı:ta§ İcra dairesin.den : Mahpus 

olup paraya çevirilmesi kararlaştırılan 

muhtelif renkli bir adet kanepe ve bir 

adet lavman aynalı veuil'Cnin dellali

ye ve ihale pul resimleri müşterisine 

alt olmak üzre 29-7-933 tarihine müsadif 

cumartesi günü saıat 13 ten ıs kadar 

Beşiktaşta pazar mahallinde açık art

hrma suretile satılacağından talip o

lanların o gün ve o saatte mahalline 

hazır buluna('ak o]an meınuruna mü~ 

racaatları illin olunur. (5833) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı lıleri 
Müclürü ETEM iZZET 

Ga;r;etecilik ve Matbaacılık T. A. ş, 


