
Bir ilim akademisi tesisi dü
şünülüyor. Türk alimler te
masta bulunmak üzere Lenin
grada gidecekler. 
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Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlATI 5 KURUŞTUR 

Türkiye, hariçten 
Nasıl görülüyor? -----Avrupadaki temaa ve müıahedele-
rimi:ıden anlıyoruz: Hükômetim.izin 
sağlam ve müıbet siyaseti, her taraf
ta yüksek bir alaka ye takdir ile ııö
riilüyor. Bütün dünyanın mali ve iktı
aadi zorluklar içinde çırpındığı fU sı
ralarda, milli Türkiyenin kurtulut 
mücadeleıinin ye mücadelenin kazan 
dırdığı azametli neticenin ehemmiye
ti bu gün - üzerinden on iki sene ııeç
tikten aonra - daha iyi takdir edili
yor. Bundan baıka beynelmilel saha
da mwbet ve sağlam bir politika yü
riitebilmek için dahili politikanın, dev 
let otoritesinin, memleketteki vahdet 
ve sükünun sarsılmaz derecede kuv
vetli olmak lazım geldiğini bilmiyen 
yoktur. 

Kemalist Türkiyenin Yunanislanla 
anla.pnaıı; Avrupalıların en çok be
ğendikleri harici politikamızın bir 
faslıdır. Ankara ile Alinanın elele ver 
meleri; yalnız politikada gayri müm
kün sanılan bir çok hadiselerin; za
man, menfaat, zaruret ve bunlara 
benzer amillerin leairi altında en ta
bii imkanlar arzettiğini ııöstermekle 
kalmıyor; böyle bir politikanın ancak 
siyasi bir olgunluk sayeainde tahak
kuk edebileceği de itiraf ediliyor: 
Kemalizmin kemal ifade eden bir po-
litikaıı... -

"Yeni Türkiyeyi idare edenlerin 
en büyük dikkati, politikada serbes
tii hareketlerini muhafaza etmek, şu 
veya bu devletin teair ve nüfuzu al
tında yeni maceralara ablmamaktır!" 
Türkiyenin umumi politılrasına tahsis 
ettiği bir baımakaleainde Tempa ga_
zelesi böyle diyor. 
Tempı gazetesinin bu tarzdaki gö

riit ve takdirine ıu hükmü de ili.ve 
etmek yerinde olur: Türkiye, muhte
lif siyaset zümrelerine mensup dev
letlerle dostluk ve bitaraflık müna
aebetlerini tesis ederken, hiç birinin 
endişesini, hırsını tahrik edecek bir 
harekette bulunmadı. Yeni hiç bir 
dostluk, eski dostluklara dokunacak 
bir tecelli arzetmedi. 

Avrupada çok beğenilen iflerimiz
den biri de dahili rejim meaeleaini, 
memleket idareai hakkındaki telakki 
leri harici politilramıun cereyanları· 
na 'kanttırmamaktır. Komüniıtliğin 
memleket için zararlı bir idare aiate
mi oluşu, dolayıaile komünistlik te• 
zahüratmm zabıta ve adliyemiz ta• 
rafmdan sıkı aıkıya takip edilme • 
Sovyet Rusya ile en ileri, en samimi 
~ir dostluk politikaıı yapmaJDJza mi.
(li olamıyor. Bu iki zıt politikayı te· 
lif etmek o kadar kolay deiildir. Hu· 
ausi bir dikkat ve nezaket ister. Bil
haasa gayede ve davada aamimiyele 
istinat etmek İlter. itte Bitler Alman
yası; ayni dikkat ve nezaketi ııöste
remedi. Aklı batında, salahiyet sa
hibi bir çok Almanlar; memlekette 
komünizmi boimak vesileaile Bolıe
vik Ruıyanın yalnız emniyetini, dost
luğunu değil, batla buaumetini celbe~
meyi Bitler idaresinin çok fena bır 
politikaaı diye tavıif ediyorlar, bu 
münasebetle ik:ıline aiyesetimizi ha· 
tırlatıyorlar. Adil ve baktinaa ola
lım: Türkiye, biç bir gün doatu ve 
komtusu Rusyadan: "Niçin komünist
leri bu kadar tiddetli surette takip e
diyorsun?" gibi dostane bir siteme 
bile uğramadı. 

Salahiyettar birçok Avrupalılardan 
bizzat işittim: "Doğrulu, ibtili.lden, 
harpten, zaferden sonra Türkiye po
litikasının yalnız Anadolu hudutları
na münhasır kalacağını sanıyorduk. 
Politika ile meş~ul olan herkese gelen 
fikir bu idi. Fakat timdi görüyoruz 
k !, Avnıpa işlerine ~tıyorsu.nuz, 
beynelmılel davalara ııtırak edıyor
sunuz .. Bu bir muvaffakıyettir.'' . 

Bu görüş doğrudur; fakat bu nelı
ceyi almak için ne yorulmaz, §aşmaz 
bir dikkat ve heyecan ile çalıııldığı
m da bilmek lazımdır. Çok hesaplı 
ve 3.kıl&ne bir politika aayeaindedir 
in Türkiyenin bir Asya devleti oldu
ğ ~ kadar bir Balkan devleti, ~ir ~
deniz devleti, nihayet Avrupa ıtlerıl~ 
tabiaten alakadar bir Avrupa devleti 
olduğunu dünyaya anlatabildik 1 

Harici politikamız, bütün manasile 
bir kemal ve teki.mü! seyrini tak!P. e~
mittir: Umumi harpten ve .maglubı· 
y< tıen sonra Türkiyenin y~~·d~n can· 
lanması için, ınilletıe meaıbı bır _ kud· 
relin bulunduğuna inanmak lazım
dı. Milletteki bu kudreti; ilk önce Ga
zi aezdi ve onu pek yeri11de en iyi kul
lanmasmı bildi .. Dumlupmarda kaza
nılan aakeri zaferden sonra ıiyaai, ma 
li ve iktısadi bir kurtulut büccetine 
lüzum vardı. Bu aiyaai hücceti; lamel 
Pata; kelimelerin bütün kuvv~tile, 
dirayeti, zekiıı, kiyaseti ıayeıınde, 
hasım vaziyetinde kar,ııına geçen ye
di düvelin diplomatlarından kopardı. 
Bu netice de kafi gelemezdi. Kaza
nılan ,eyleri korumak ve daima ileri 
götürmek gerekli. itte on aenedir, 
muvaffak olan bu politikayı da gene 
lamel Paıaya, Tevfik Rüttü Beye borç 
luyuz. 

Avrupa ile her temasımız, Avrupa
Tıların giriştiği her tecrübe bize yeni
den öğretti ki, dahili ve harici politi• 
kada tuttuğumuz yol, günün ibtiyaç
larma uyan en doğru bir yoldur. 

Vatanperverlik, milli duygular, in
kılap heyecanı; hiç bir ıebeple bey
nelmilel vaziyet ve vazifeleriınizi de 
ihmal ettirmiyor. Bu hal, yalnız umu-
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İkbşat konferansı bugün 1 1 Ze~zele devam 

· d f l Edıyor son e a top anıyor Çtvrilde halk çadırlarda-
Heyeti umumiye saat onda toplanarak dır, 43 ev daha yıkıldı 

k DENiZLi, 26. A. A. - Çiv
komİtelerin ne iş gördüğünü öğren ece rilde uıze1e fasııaıarıa devam 

ediyor. Dün ve bugün ikisi fid
detli ve üçü hafif olmak üzre 
bef sarsıntı olmuflur. Bu ııar
sıntılar neticesi Çivril merke
zinde ve altı köyünde 43 ev, 
on ahır yıkılmıftır. Halk kor
ku içinde ve kômilen dlfarda
dır. Açıkta bulunanlar için vila
yetçe tedbirler alınmıf ve Hi
lôliahmenlen 110 çadır daha is
tenmi1tir. 

LONDRA, 26 (A.A.) - Resmi bir 
tebliie ııöre konferanı bürosu M. 
Mac Donald'm emrinde sah günü top
lanrak konferansın per,embe günü· 
... yann • yapacağı heyeti umumiye top 
lantıaı için hazırlıklarda bulunmutt
tur. Büro evveli konferansa verece· 
ii raporu'n metnini taıvip etmiıtir: 
Raporun aon fıkraıı konferansa, yenı 
den heyeti umumiye toplantıları yap
mak için ·komisyonlar larafındaı_ı ya
pılacak itlerin ve batlıca koJDJayon 
mesailerinin tanzimini büroya bırak ... 
maıını tavıiye etmektedir.. Tebliğ 
konferana heyeti umumiyesinin per
tembe sfuıü saat onda olacağını bildir 
mektedir. 

F ransanın vaziyeti 
PARIS, 26 (A.A.) - Havas Ajan

undanı Pariaten ııeçen Yunan Maliye 
nazın M. Leverdos, Havas Ajansının 
bir muhabirine §U _beyanatla bulun
muıtur: 

"Londra konferanamda Fransız mu 
rahhaı heyeti, para meaeleıinde ye
gane tatbik kabiliyeti olan tezi, sağ
lam para ve mantık tezleıini müda· 
faa etti. Fransayı beynelmilel se.~a
yelerinin melcei yapan frankın ıatık
ran, Franaız halkını.'.' ~k~k iklısat 
kabiliyeti, Fransız hukumeti tarafm: 
dan yapılmağa baılarurut .. o~~n malı 
kalkınma, aon günlerde gorulen ve 

Konfnanata lnıgÜn kapanıı nutkunu 
söyliyecek olan M. Mac Donald 

bütçe açığını çabucak kapatmağa ya
rayack gibi görünen memurların zib ... 
niyetindeki değitiklik etrafında ne 
oluna olıun Franaarun paraıını tut
maıına müıaade edecektir. 

Bu auretle Fransa biitün dünyaya 
kıymeti lakdiJ' edilemiyecek kadar 
büyük bir hizmet yapJDJf olacaktır. 

Şehir planı nasıl olacak? 
Fransız profesör şehrin hususiyetinden 

ve ona göre hazırlıktan bahsediyor 

iti. Jacque• Lambert 

latanbulun plaruru yapDlllk üzere 
belediyenin nçtığı müsabakaya ittı· 
rak tıUen r ranaız tenırcınK muıebaı· 
sısı M. Jacquea Laınbert ,ehrin i.tiai 
ve müıtakbel pli.ru hakkında fU be
yanatta bulunmuttur: 

- Evvelce de size söylediğim gibi 
tehir lstanbul, Beyoğlu ve Oıküdar 
cibell gibi her biri hususi teraiti ha
iz ve ıene huauai nizamatı iıtilzam ~
den üç kısımdan mürekkep olduiu ı
çin planını yapmak oldukça kantık 
bir ittir. lstanbul planını yaparken la· 
kip edeceğim uıul, timdiye kadar ba 
zı büyük tehirler için takip eıtijim 
usulün aynı olıruyacktır. Burada ls
lanbuluo ehemmiyeti, halli icap eden 
meıeleler.in tenevvüü ile mütenaıip 
baıka bir usul takibi icap eder. Uıul
lerim tu suretle hülasa edilebilir: 

1 - Şehirde mevcut iktısadi, içti· 
mai ve eıtetik kıymetleri dikkatle 
tetkik etmek. 

2 - laıanbulun beynelmilel vazi
yetini tetkik etmek. 

3 - Bu iki neticeden tehrin asri pli. 
mnm ne aurette yapılacağım iatihraç 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Açıkta kalanlara nasıl 
tebligat yapılacak? 

Dünkü toplantıda tesbit edildi .. 
Darülfünun ıslahat komitesi. dün "!'

at ıs de ıMlı.arif Vekili Dr. Retıt ~~ 
Beyin riyaaetinde toplanmıftır. Du~ 
toplantıda ay batında ~ -~~~ek .. Y~ 
kadronun tebliği şekli goruıülmuıtur. 
Aldığımız malUmata göre teın'!'uzun 31 
inci günü bütün profesörlere birer mek
tup gönderilerek Darülfüaunun ilga &

dildiği ve kendilerinin açıkta kaldıkları 
bildirilecektir. 

Maarif Vekiileti, ertesi gün de yeni 
kadroda yer alnut olanlara birer mektup 
göndererek vazifeye baılamalan bildiri
lecektir. Verilen malümata göre Pr. 
Ayintlein'dan batka dünyanın en büyük 
profesörlerinden Gebeimratnis' de sene
nin muayyen zamanlarında lstanbul 0-
niverıiteaine gelerek konferanslar vere
celılerdir. 

Dün bütün fakültelerin nakil itlerinin 
lrat'i ihaleleri yapılnuttır. Cumarleai gü
nü Edebiyat ve lli.lıiyat fakülteleri tatıı• 

mi politikamızın deill, naıyonaliaıli
iimizin de hisaiyatlan ziyade aklı 
aelime ve realitelere iatinat eıtifini 
gösteriyor. 

Bütçe müvazeneai, döviz müvaze· 
nesi ticaret müvazeneıi yolunda alı
nan' tedbirler sayesinde memleketin 
iktııadi ve mali vaziyetinde temin e
dilen müvazene ve istikrardan mali 
ve siyasi mahafile mensup bir çok ze· 
vat hayranlıkla bahaediyorlar. Böyle 
bir neticenin temini için ı:ıillet ve hÜ· 
kümelçe ne büyük fedakarlıklar la
zım geldiğini, bunun ne devamlı bır 

Pr. Ayinıtein 
mağa batlanacaktır. 

mesai ve dikkat sayesinde elde edile
bileceiini Avrupalı çok iyi beoaplarl 

Mnbakkak ki, bugiiaün aiyaai ve 
iktıaadi buhranı içinde Türkiye, en 
hafif, en az müteeaoir bulunuyor. Yal
nız kendimizi hayale kaptırmamak 
için, Türkiyedeki bayat ve maİfel ae
viyeaile batka memleketlerdeki ayni 
aeviyeyi daima gözönünde bulundur
malıyız. Eaaıen Avrupahnın hayat ve 
maişet aeviyeaine ulaımayı zaten iti
ye ait bir gaye edinmiı bulunuyoruz. 

Siirt Mebusu 
MAHMIJT 

Amerika sefiri 
Yeni sefir eylul başında 

Türkiyeye geliyor 

•. 

Mr. R. P. Skinner 

Amen1ı:anm Ankara sefirliğine ta
yin edilen M. Robert Pett Skinner ey
lül ıpli illa şehrimize ııelecektir. 
nr. o::nr.ıuın:::l'"Uı 't:''·•a·~ ı..__ı: ..._,.ı\lt'" 
M. Rebert P.,tt Skinner 1866 da Ohıv 

'(Deyanu 5 inci sahifede) 

Sahte 100 liralıklar 
Polisin takibi ciddi 

neticeler verdi 
Sahte yüz liralıkların tahkikatına 

devam edilirken poliaimiz mühim iz
ler bulmutlur. Em
niyet müdürü Feh
mi Bey iti çok in
ce tetkik etmit ve 
sahte paralar üze· 
rinde teknik tahlil
ler de yapılmıtlır. 
Evrakı nakdiyemi
zin basıldığı Lon -
dradaki matbaaya 
da sahte paralar • 
dan biri gönderil -
miı ve mütaJeaaı 
aorulmuttur. Ora -
dan gelen cevap .. 
ta sahte yüzlükle
rin gayet maharel-

FEH M / BEY le yapılmıt olduğu 
bildirilmiştir Filha 

kika sahte yüzlükleri bir bakışta sa
bicilerinden ayırt etmek mütküldür. 
Sahte paraların memleketimizde ya
pılmadığı kat'i tekilde anlaşılmıtlır. 
Bunların Berlin'de basıldığı muhte
mel olduğu hakkında çıkan rivayet
ler doğru değildir. Tahkikatı itkal et
memek için hangi yerde basıldığını 
yazmıyoruz. Yalnız yakın ecnebi bir 
memleketle bir sahtekarlık tebekeıi 
tarafından basıldığını söyliyebiliriz. 
Bu hususta oraca da takibat yapılma
sı bildirilmittir. Yakında tebeke efra 
dının yakalanması beklenmektedir. lı 
tanbul Emniyet müdürlüğü bu itte 
çok muvaffakıyetli çalışmıt ve teda
vül mevkiine çıkarılmıf olan on, on 
iki kadar yüz liralıktan tamamen el
de etmittir. 

Leningradda maç 
Nasıl oldu? 

Türk takımı fail< bir 
oyun oynadı 

MOSKOVA 26 A.A. - Tu• Ajanaı 
lıildiriyor; Türk fııtlMılc:1llll ile So..,_ 
fatbolculan ara11nclaki ikinci maç din 
Leningradda 30 bin seyircinin buıııunm 
da icra edı1mittir. Seyin:iler TUrk takı
mının &abaya çıkqmr tictdetli alkt,larla 
karfılamııtır. Oyun dostane seliimlar te
atiaini müteakip batlanuıtır. Daha hllt
lanırıcından itibaren Türk takımı telcnik 
itibariyle rakibine aon derece faik oldu
iunu göıtermittir. On dördüncii dakika 
da Şeref, topu Leningrad kaleıine aön-

(Devamı 5 iııci sahifede) 

Yunan hükônıeti Atina sui
kastı tahkikat ve davasının 
sür'afle neticelendirilmesine 
karar verdi. 

• • 1 

Büyük bir kaııa pçiren Maarif Vekili Reıit Galip Bey ve çocukları 

Reşit Galip Beyin savuş
turduğu büyük kaza 

'Vekil Bey iyileşti ve 
ile meşgul olmaya 

dün işleri 
başladı 

Ankaralılann Vekili kurtaran fen erciye hediyesi 
Evvelki gün Mo 

,da koyunda bir sao 
dal kazası ııeçır"ı. 

ve ıı.atalanan Ma 
arif Vekili Dr. Re 
tit Galip Bey iyile. 
mit ve dün öiley' 
Kadıköyündeki <> 

vinden çıkarak D" 
riilfünuna aelmiı 
tir. Vekil Beyi dür 
oabab evinde bir 
çok zevat ziyart:t 
ederek batırım so: 

mutlardır. Vekil 
Beyi, Darülfünun• 
ııeldikten aonra da 
bazı zevat ziyard 

etmittir. Bu ıneya.:ıı 
da ,ehrimizde bulu 
aan...Amerik D Re• 
iaicümhunınun ba· 
la:zadeıi de yardır. 
Vekil Beyi ve V C• 

kil Beyle beraber 
denize diifen çocuk 
lan dün oabab da 
doktorlar muayene 
ederek icap ~den 
tedavileri yapmıt -
!ardır. Vekil Be· 
yin de, çoc<lkala-

Maarif Vekilimi:oi kurtaranlar: 1 - Ru~lika-

nn da sıbhatlan İ· 

11Glrlı balıkçı Şükrü Reis. 2 - Gemici Eyip 
Efendi. 3 - Fehime H. 4 - Petro kaptan. 

yıdir. Vekil Bey dün kendisini ziyaret 
edenlere kazanın tüyler ürpertici taf
sili.tını şöyle anlatmıştır: 

- Baldızım ve altı çocukla bera
ber öğle vakti bir yelkenli sandala 
bindim. Moda plajı ile tayyareci Ve
cihi Beyin hangan arasında bir yer
de yelkenliyi demirledik. Burası aığ
hktı. Çocuklardan ikisi denize girdi-

Haydutlar 
Gönderildi 

lstanbulda yakalanan 
Hasan da beraber 

Bursa aoyıununu yapan, iki jandar 
maımsl• bir lrilylimtlri tebtt ed
- s.-.da yakaluup lata.ı.ula ılin 
d..U- 8 kiti cl6n malduHD Baraaya 
sevkedilmitlerdlr. Muauularla bera
ber Sıamaun poU. midtırtltüniin ip.n 
llzerlue burada yalral ... nHaaan lnnln 
deki adam da Bunaya tllnderilmittir. 
Maznunların .-n'kl•ri eanasında ııel
dikleri :zaman boyunlanna vurulan 
ve pek iptidai bir tekil arzeden lale
ler çıkarılmıttır. Mazuunlar burada ia 
licvap edildikleri zaman bütün cü
rümlerini itiraf elmİflerdir. 

ler. Fakat rüzııar çıktı ve kayık de
mir taramağa başladı. Çocukları san
dala çağırdım. Suda biraz daha kal
mak istediler, ııelmediler. Sandal on
lardan açılıyordu. Mahsuı yapıyorum 
zannettiler ve sandalı takibe baıladı
lar. Sahilden açıldıkları için ayakları 
birden yerden keoilmitti. Suyun üs-

(Devanu 5 inci sahifede) 

l.ıanbulda yakalanan HO.IGn 
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Tarihi tefrika; 70 • 

Y~ldızdan Ordu Köşküne 
~ • ., -ı .~ -

Hor l..ıda ~ -· • Hicaz hattı derdi 
1 

Demiryoluna mütemadiyen hücum ve taarruz ediliyor. - Hat
tan kar değil, ziyan edilecelımif!-E,kıyaya vergi veren hükfunet! 

Sultan Hamit, Hicaz demiryolu
nun içeriden, dıprıdan muarız ve a
leyhtarlıfa rağmen inıa n temdidine 
devam edeceğini beyan etmemeı mi 
idi? 

itte bu muarız ve aleyhtarlardan 
içeridekiler Harameyn araplan, alel 
huaus deveci Fellah (zürra) takımı 
ve bunların ıeyhl · nıialeri, Kuranı· 
kerimde "Surei lbrahim" deki: 

"Vadin gayri zi zer'in inde beyti
kel muharrem" 

yetikerimesinden tutarak ferya· 
d batlamıtlardı. Şikayetleri ıu idi: 

Bizim yurdumuz, diyarımız, ol bit 
eı:, sapan aürülmez, çorak vi.diler, 

kız!fın kum çöUeridir. Maif41tlerimizi, 
Beytülharemeyn münakalata hizmet 
le temin edebiliyoruz ve ancak boia 
zımızı doyurabiliyoru:z. Şim-difer 
yapılıraa hacılaruı ve aair yolculann 
e!Ja ve sair levazılllDlDI develerle 
naklıne imkan Te lüzum kalmıyacak
tır. Deve nakliyab ve aair yol hizm9t 
lerı hôylece ortadan kallwrerince bin 
terce kabile efradı aç Te perifan, el
leri bogürlerinde kalacaldardrr. 

Bu ıikayet, tanı manaaiyle cahilce 
ve seTsemce bir 0İıtemezük'' tü. Fa
ka t kum arapları ma-llartnı dinle
temediler mi, hmçlannı yeni döıeııen 
tf'averslerden, demirlerden. sair etY• 
ve lenzmıdan alıyor, fırsat dütiirdük 
ç eline geçeni, yollanaa rastgeleni 
kınyor, bozuyor, aayizli bir çapulcu 
kafa •e hiuiyle tahribat yapıyorlar
dı. 

Dı ·er taraftan Şamda, Hicazda 
b zı münevver, mu.teber Ye sözde Sul 
tıan Hamidi ve Oananh aaltanabnı 

ver kimae1er, avamı na.anı tiki.yel
lerini ikinci, üçÜDcÜ denıcede bırakıp 
Hicaz hattını ikbsadi noktai nazar· 
dan akıllarınca tetkik ye tenkit edi
yorl~rdı: Hicaz hattmJ_D yiizde sek~ 
•en kıamı · ümrandan, zrraatten, tabı 
atten mahrum ve hali kum Yadilerin-

en ceçeceii cihetle varidatının cer 
maı.raflannı koruyabilmesi imkinllZ
dır . Çünkü Hac mevıimjnde oralar
d n sefer edecek hacılar nihayet bir 
kilç bin kişiye baliğ olmaktadır. Kıo
mı zamı bahuous Hintli, Afianlı, 
Çinli, Ca~alr hacılar deniz yoliyle 
b;ı.~ka merhalelerden geçip gidecek
lerdir. 

l•te bu ve buna benzer indi heo.ap 
1 r, ~avan tatsız müli.lıaa:~ar, _müta
la&larla mezlı:ür pn> ndif- ikbaa
den hiç bir kan olmryacağını d.enne
yan ile atebeiülyaya Jaaal>elsadaka 
maruzatta bulunuyorlaidıı. 

Hacca gidip gelen bütün Anado-
t" ·.j,"'-1- .._ ,...A ... •••-·;.... 

~'lin Rİ~t' İehlikeli oldupnu biliyor-
ludı. , 

Çollerde kervanların aai urban 
tarafından bar.lana uC.--lan artık 
mutat halini almııtı. Daiarc.ıiını o
muza vurup deYe sırtına atlıyan bir 
y>lcu. kendini Allaha sigorta edip 
hile yoluna çıkıyordu. Giderken ya-

ut dönerken, a.si arapların 
•.ı..ı.rruz; ve tecavüzlerine uf'rayıp uğ· 
' 

ramamak bir tali, tesadüf meaeleoi İ· 
di. Bu badirede canlarını kurtarabi
lerıler, kendilerini Allahm sevgili ku 
lu addediyorlardı. 

Sürrei hümayunları teıkil eden 
hacılar kafileleri de, çöllerde bazı 
aayılı geçitlerde tarif olunma- korku 
lar, tehlikeler geçirirlerdi. Çok defa 
.elimetle geçip gittikleri olurdu. F •· 
kat aoi araplann hükümet hazinesin
den mürettep "avait" leri, yani ( se
lilmet akçaoı) verilmez Yeya itası ıre· 
cikirse taarruzdan, tecavüzden, yaf
ııru:.;l.an yakalannı kurtaramazlardı. 

Sürre muhafazasına memur asker 
ler ve eli silah tutan hacılarla aailer 
~da pelıt kanlı, korltuaç çarpq· 
-1ar olurdu. Oraların z.iai ziraale 
elnriıli olmadıfmdan kabileler 
efradı, maiıetçe çok aıkmb çekmek· 
leydiler. Osmanlı hük:Unıeli hac yol· 
!arma tesadüf eden buk'alarda olu• 
ran ve gezginci bir halde ömür süren 
bu kabilelere her sene buiday, dan, 
arpa gibi hububattan kabilesine gö
re mesel& yÜz, bet yÜz "kile'', (Er
dep) miktarından bir f'IY ..-.rirdi. 

Hükümet, açlan doyurmak sureti· 
le yolun aeliômetini temin ederdi. Ma 
li ısblahımızda buna: "mürettebab 
Hicaziye", (avaidi kabail), "selamet 
akçası'' denirdi. 

Bu para ve yahut erzak ve aaire 
her ne nam ile verilirse verilsin, bir 
hültümetin qkıyaya, yol kesenlere 
vergi vermeoi gibi bir ıeydi. Baıka 
türlü teviline, tef,jrlne imkan yoktu. 

Hicaz demiryolunun inpaına bat
landıktan sonra it. daba bati<• bir 
tekil alllllfb. . 

Eskiden hac yollarmdakı yolculu
C- huzur ve seli.metini temin ~ç.io 
hem böyle erzak ve paralar venhr, 
hem de bir eıterıuvar ıüvari ta\nıru, 
iki üç kıta top ve topçu b'ölüiü ve ~·. 
iredep mürekkep olarak mevkilııi 
hac m.ı'ıafuı Sait ve Abdurrahman 

"- 1 ·"" Pa.tal•nn ve ondan evve ~er ze•~· 
llll lrumandasmda bir kuvvet asken-
ye gönderilebilirdi. • 

Hat inpya baılapmca, mezk~ 
hattın idaresi, muhafizaaı koca b.~r 
mütüriin nezareti altmda tqekkül 
etmif bir heyete verilmit Te munta
zam asker lruvvetleri.,.memur edilmit 
iken gene eıkıyanm tarruzlan de
... adı ediyordu. 

Bunun sebebi aıikir ve önüne geç 
mek le çok güçtü. Çünkil dini, imanı 
para olaa, paradan baıka ~y.e t~_ı>
mıyan; dinini, imanııu, ahr~ünı, ~n
.,....nı bir pula ulan meşayib ve uşe-

~ u~~ ~~tt;."-;-vait al;y.,.. 
lar hem de bol bol bahıiıler, para
lar' türlü türlü hediyelerle gözlerini 
do.;..nn ecnebilere hizmet ediyorlar· 
dL 

Sultan Hamit, bunları peyderpey 
haber alıyor ve mütecavizlerin tedip 
Ye tenkillerini emrederek aoıl gaye
sine ermek, demiryolu itini b&f&rmak 
için çalı§IJ'O!"du. 

(Bitmedi) 

1 
Yann: 1 

Ha-' 

- Hicaz hath derdi 
1 

2 

Marangoz 'i\lunet usta. - Patlifahın ketleri. - Sultan 
midin günlerce nefui kaçmıf! 

Romada yeni 
Bir mülakat 
M. Mussolini Macar baş

vekilini kabul etti 
1 RO.\iA, 26. A. A. - M. Muuo 

1 lini Macar ba,vekili M. Goemboeı 
6 

• e Macar hariciye nazın. M. Kan
ya'y1 kabul etmit~~- M. Mu110l_ini 

1 acar nazırları ile uzun uzadıye 
~orii,mü,tür. 

M.Mussolini Macar bafvekilile 
hı.riciye nazırının ziyaretlerini 
iade frin bu akşam Macar mürah· 
has he.yetinin bulunduğu binaya gi 

decektir. 
Oiğn taraftan mütehassıılar a 

ra>mda ilctiıadi mahiyete göriit
meler yapılacaktır. Şimdiki halde 
yivütulen mütalalar balyan- Ma· 
car nazırları arasındaki konutma-
1.ı r ıı hllkiki manasını açıkça an- ' 
ıtmaaa müsait değildir. Bununla 
l:>e ·,,bf:l ~iyasi mahfeller bu görüt 
nele:-in en ehemmiyetli noktasının 
ltalya ile Macaristan araımdaki 
ı-.ru 'l.ı.sebetlerden ibaret olduğu 
fikıindedir. Çünki ltalyanm Ma· 
c2'rİs<anla iktiaadi bir yakl&fllla el 
df• <'l ıeği istediği aöylenmekte
dir. 

ltalyan matbuatı bu konllfmal&r 
hakkında sütunlarına aeçirdilderi 
yazılarda dörtler mipkmın buıün 
ki meseleleri Macar haf vekilinin 
bundan ünceki ıe1ahati zemanın· 
d .. old•Jğundan çok batka bir ıtık 
altınJa tetkike imki.n hasıl ettiii • 
iri k:ıyJetmektedir- Bilhassa Mes· 
aJeıv Jiyor ki : 

" Dörtler mi5akı yakl&fına ve j 

ı Eller yukarı! 

1 
Almanyada bütün yolcu

ların Üzerleri arandı 
BERLIN, 26 A.A. - (Volf Ajanoın

dan): Milliyetçi sosyaliot milis efradı

nın Ye muaYİ11 zabita teşkilibnm yardı
- ae dün resmi zabıta tarafmdan bü
tün Alınan demir yoUanoda iıliyen tren.
terde ve caddel«den gelip geçen otomo
billerde yapılan araıtırmalar büyük bir 
muvaffakiyyetle neticelenmittir. 

Bıı yoklama ve aratlırmalar neticesin
de pek çok miktarda ıil&lı, cephane, pat
layıcı madde ve kanıına mugayir ourette 
hazı.rlanmıı yazılar ele geçirilmittir. 

Bilhassa Berlin, Breslav ve Dresd' de
ki demir yollar idarelerine tabi mıntaka
larda yapılan aratlırmalarda bir çok dev
let düpnanlarırun büvyetlerinin tesbiti
ne imkin olmuıtur. Bunların arasında 

bir t.Jmn komünist kuryeler vardır. Bun
lar ayak kabılannın içine bir çok gizli 
vesika ve döviz oaklamıılardır. 

Hudutlara yakın yerlerde fesatçı un
surların kalabalık bir halde bulıındulda
n görülmüıtür. Bunların kanuna uymaz 
bir surette kaleme alınmıı -bir takım ya· 
zı ve kitapları Almanyaya oikmafa ça
lıtbldarı anlaıılmııtır. 

anlatma huswıunda müteaddit te 
tebbüılere imkan vermek ıuretile 
beynelmilel ıiyaıi havai cezri bir 
sure«< deği,tirmif~. " 

Ga:ı:ete del Popola gazetesi, ele 
fil 5atırları ~azmıthr : 

" iki bas..-ekil dörtler miııalunrn 
doğduğu be)'nelmilel yeni ..-aziyet 
itibat ile hususi l>ir ehemmiyet ka
zanan ve mütterek menfaatla ili
fiğİ olan bir takım meaelelerin tet· 
kikine batlamı9hr. 

MiLLiYET PERŞEMBE 27 TEMMUZ 1933 

HARİCİ HABERL R 
Atina suikastı 

Tahkikat ve dava süratle 
neticelendirilecek 

A1"1NA, 26 (A.A.) - M. Venize
loa aleyhine yapılmış olan suikast 
tahkikatı ve bunun etrafında yapılan 
kalem münakafalan halkı o kadar a
sabiyete uğratnufbr ki nazırlar mec· 
liai her türlü kanunu vesaite müracaat 
ederek bu meseleye ait tahkikat ve 
davayı süratle bitirmeğe karar ver. 
mittir. 

ATINA, 26 (A.A.) - Başvekil M. 
Çaldaris hükümete taraftar ayan ve 
mebuaan azasının yaptıkları bir top
lanbda bazı beyanatta bulunarak M. 
Venizeloaa yapılan ouikasbn uyandır 
dığı ve mühaliflerin siyasi bir istifa
de veailesi addettiii ihtirasların ya
tıtbnlmasr lüzumundan iorarla bah
aebnittir. M. Çaldario hülcümetin bu 
huıuıta her türlü gayretleri eairgemi
yecellni da söyledikten sonra bu
günkü h~etin mqrutiyet ve ka
nuniyet hakkmda duyduğu hürmet ve 
riayet hiuini ehemmiyetle kaydetmi§ 
seleflerinin aözde siyaai bir idarei 
maslahat namma giri§IDekten çekin
medilderini keyfi tecrübeleri beğen
medifini beyan elmİftİr. M. Çaldaris 
nizam ve intizamı, hükU.met nüfuz Ye 
kudretini t.W. Çaralerini elinde bu
lunduran bükıimelin temelle·miı ni
zam ye huzura aykırı d\iıeıı '1er türlü 
arzulan durdurup ouoturmaia Ye mil
li kalkınma huouaundalri gayretleri
ne sebat ve temkin dairesinde deva· 
ma aametmiı olduğunu kat'i bir li
sanla aöylemiftfr. 

Kısırlık kanunu 
Almanyada alelacaip bir 

kanun kabul edildi 
BERLlN, 26 (A.A.) - Havaa A· 

janaından: Ayın 14 ünde yapılan na
zırlar toplanbsmda dün nqredilmif 
olan kuırlabnak kanunu kabul edil
miıtir. Kanuna göre bel.lhat (aptal
lık), Schizophrenie, oar'a daiirraksi 
(sarsakl•k), cinneti müterekkiye, kör 
lük, sağırlık ve vücut sakatlığı hasta
lıklarile malul olan eı kek ve kadın
ların baatalıkları ini veya ağır bir te
kilde ise kısır edileceklerdir. Kanun 
bir çok kimselerin kendiliklerinden 
kısır olmayı iateyeceklerinden, bu 
hastalıklardan birisile malul olanla
rın bu vadide müracaatta bulunabile· 
ceklerini tahmin ebnektedir. Mahke
me bu taleplere verilecek cevaplan 
teabit edecektir. Bu ••irsiyet•• mahke· 
mesi, reia olarak bir hakim ile irsi 
fizyoloji kanunları mütehauıaı ve tah 
lif edilmiı bir doktordan müteıekkil 

Lozan ve Sovyetler 

lacaktır. Mahkemenin tahkikat em
'i-~debilmek üzere hususi salahiyeti o
lacaktır. Mütehauıs doktor pbadet 
etnieğe mecbur ve meslek esrarı kay· 
dından hariç tutulacaktır. Temyiz 
mahkemesi kat'i karar "Yerecektir. 
18 ya,mdan aıaiı olan sağırlar ailele
rinin talebi üzerine, kendi ırı:.•vafakat 
!eri obnaııa bile kıaır yapbril&bilecek
lerdir. Ameliyat maoraflan devletin 
haatalıldar için koyduğu bütçeden Ö
denecektir. "Conti" Ajanu bu husu•· 
ta bir izahname netretmektedir. A
jana, (Kısır yapmak) il~ (had~ 
etmek) arasındaki farkı gozetmek ı
cap ettifini yazıyor. Kmr yapmak a
meliyesi erkek "Ye kadın için :zararaız 
bir ameliyedir. Ajana Conti ıunu ila
ve ediyor: Bu kanun ile Almanya, 11"

km bedeni kıymetini yiibeltmek Ye 
tekamül ettirmek hususundaki irade
sini göatermit oluyor. Mesele bir tec· 
rübeden ibaret değildir. Zira mecburi 
lı.mr yapmak meselesi birçok devlet
ltr tarafmdan diitünülmüt Ye bu hu
auota birçok tecrübeler yapılmıtbr• 
Conti Ajanoı, bir kanunusani 1934 
den evvel "sadiste" katillerin hadım 
edilmeııi husuounda bir kanun çıkan-
1.ıcağmı da bildiriyor. 

-~ - . 

Rus gazeteleri sitayişkar 
yazılar yazıyorlar 

MOSKOVA, 26 (A.A.) - Tas A
jaıuı bildiriyor: S-,,et gazeteleri La
uaannt. muabedenameeinin onuncu yıl 
dönümüne büyiik bir mevki vermiıler· 
c.'."r. laveatia gazetesi Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri le lamel ve F eYzi Pa 
ıalar Hazeratmın Hakimiyeti Milliye 
de çıkan sözlerini ve Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Beyin makalesini havi 
Anadolu Ajansmm telgrafını "Müa
takil Türkiyenin zaferi" baılrğı albn-

' t: ed" da neıreylemekt ır. 

Avrupaya dönüş - -· -
Balbonun tayyarelerinden 
biri inmeğe mecbur oldu 

SHEDlCE, 26 (A.A.) - Çeneral 
Balbon n iıl·-:-..1-L..1 •~•ı- ı-.~
nıo111 PernÖY de Shoal Harbur'a gıt
mek üzere Amerikan saati ile yedyi 
kırk geçe Shediac'den havalanmıtlır. 
Filo Shoal Harbur'a geldikten aonrn 
Avrupaya dönüt yolunu kararlaftıra
cakbr. 

NEVYORJ(. 26 (A.A.) - Balbo
nun bütün filosu Sbediac (Yeni Brun
svıck) da inmiftir. 

NEVYORK, 26 (A.A.) - Ceneral 
Balbonun idareaindeki hava filosuna 
dahil deniz tanarelerinden biri Prin
ce - Edouard adaomda Capetr~v~raP 
cıvannda denize inmefe mecbur ol
nıuştur. Tayyare ve içindekiler~ hiç 
bir ıey olmamqbr. 

Rusyada bir idam kararı 
MOSKOVA, 26 (A.A.) - Ta.o A

jan.tından: Ali divan Yaroslav'da ge· 
çenlerde batan geminin kaptanı And
reiv'i idama mahküm ebni~tir. Maz· 
nunlardan on ikisi muhtelif hapia ce
zala .a mabküm edildi. 

Fransa etrafında tay
yare dönüşü 

BIARRITZ, 26 (A..A.) - Turizm 
tayyareleri ile Fransa turuna iştirak 
eden tayyare hava meydanına gelme· 
de~ itiraz evvel dütiip parçalanmııtır. 
İçindekiler yanarak ölmü,lerdir. 

Valilerin mesuliyeti 
M. Roosevelt bir be

yanname neşretti 
VAŞiNGTON, 26 (A.A.) - Cüm

hurreioi M. Roosevelt elyevm San 
Fransiacoda valilerden mürekkep ola
rak toplanan konferansa telsiz vaoıla 
aile bir beyanname teblif ebaitlir. M. 
R ...... .,velt bu beyannamesinde billı••· 
sa diyor kiı ı 

ilk önce bapnJmaaı lazım gelen r?'n 

ehemmiyetli iı federal hükiimetin ve 
muhtelif Amerikan hükümetleri nali
lerinin mea'uliyetlerini tayin etmek· 
tir.'' 

M. R_.,velt beyannamesinin ..,. 
nunda valileri kararlaıtırdacak yftli 
mesai iıtiraki tedbirleri haklandı AD 

latmak üzere gelecek kıt V qing .na 
davet ebnittir. 

Bulgaristanda tevkifler 
SOFY A, 26. A. A. - 1 Ağus

tosta yapılacak tezahürleri gözö
nüne alan polis birçok komünist 
tevkif etmittir. 

Hindistanda bir suikast 
KALKOT A, 26. A. A. - Kalkü 

ta ile F aridpur demiryolu arasın· 
da Bengale valisi Sir John An
derson'u götüren trenin geçeceği 
zamanda bir bomba patlaınıttır. 

ölen yoktur, zarar ehemmiyetli 

dir. 

Bir İtalyan deniz altı 
gem1sı 

Fransız-Alman hududunda 
T ARANTE, 26. A. A. - Sme

ralde deniz altı gemisi büyük bir 
kala.balık huzurunda denize indi
rilmi!;~jr. 

STRAZBURG, 26 (A.A.) - HJ· 
dut kontrolü dün fazlalaıhrılnu~ ·ır. 
Almaoyanın iç.inden gelen ve Keltf iı· 
taıyonunda inen yolcular hu~usi bir 
kontrol~ tabi tutulmuılardır. Kehl is
tasyonundan "Ye Fransaya giden bü· 
tün yolcularm üstleri aranmıştır. 

Hindistanda sivil itaatsizlik 
BOMBAY, 26 (A.A.) - Konc're 

reisi, ferdi sivil itaataizliğin bn,ladığ'ı 
nı resmen bildirrnittir. 

Bir hava faciası 
MARŞVILD (Kalifornyada), 

26. A. A. - Bir kaza neticesinde 
yere düşüp parçalanan tayyarenin 
İ(,inde ~, değil fakat yedi kifİ 
vardı. Bunların hepsi ölmüştür. 

1 

-!lıii5~~~~, 

"Erkek k1&m1 sanşına bayılır, 
la kat esmerle evlenir!" 

ismindeki tefrikamız bitiyor. 

Yarından itibaren ayni sütunda 

KAMRAN ŞERiF 

Beyin yeni bir tercümesini 
nefre b&flıyoruz. 

YENt TEFRİKAMIZ 
gene çok net' eli, eğlenceli bir 
romandır. Lezzetle okuyacağı
nız bu tefrikayı kaçırmayınız! 
.. .ıe;;;;;;;;;;;;;;;e;;;m;;;;;;;;;!!!!!iii2m•iiili3.ai.! 

Ulum akademisi açılıyor 
Bilgiçlerimiz Leııingrat Ulfım Akade

misi mesaisin ~ iştirak edecekler 
LENINGRAT, 26 (A.A.) -Tas A

janaı bildiriyor: Sovyet Rusya uJüm 
akademisi ikinci reiıi M. Marr, Tür· 
kiye .-e Yunani.atanda yapmış olduiu 
dört aylık tetkik seyahatinden a11det 
ebniştir. Sovyet alimi. Türk dili tet
kıl&: cemiyetinin meuiaine i~tirak el· 
miı oldulu gil.i, Türkiyede bir ulftm 
•kademisi teeİ9i ha.kkılMla da totki-

1 

1 

katta bulunmu§tur. Sovyet Rusya u
lUm akademisi, M. lt1arr'ın riyaseti 
altında Rusya ile Türltiye arasında il-

1 mi tefriki meıaiyi letÇi m.alc~adile bir 

1 
komite vücude ı:etirmiıtir. Yakında 

· bir takun Türk ilimlerinin Leninıcra· 
da "'elmeleri bekleniyor. Eun]ar ulUm 
akademisi ile maddi kültür alı:ademi
aının n1~,.Us.ine İ!lir3.k e<lecekJ..:ı·di.ı-. 

DAl(i 
Soyguncular Bursada 

nefretle karşılandı 
Haydutları görmek için binlerce halk 

caddelere dökülmüştü 
BURSA, 26 (Telefonla) - Orhaneli yolunda bir köylümüzle iki 

jandarmamızı öldüren sekiz ferir bugün Mudanya yolile Buraaya ge
tirildi. Şerirlerin Mudanyatlan Bursayc hareketi haberi fehir tlahilintlo.? 
bir saat içimle şayi olmuş, istasyondan itibaren jandarma dairesine ka
dar uzayan Gazi ve lsmetpaf<l catl ti el.erini kadın erkek binlerce halk 
doldurmuştu. istasyonda kısmı atili reisi Sait Beyin itlaresintleki polis 
ve jandarma mü/rezeleri intizamı temin ile meşgul oluyordu. Tren sa
at 16 buçukta Buraaya geldi. Haydutlar vagondan intlirilmeğe b41la
tlrğı sırada halkın ne/ret ve lanet sat/alan ortalığı çınlatmağa bClfla
mıfh. Zabıta, halkın heyecanı karşınntla herhangi bir hadi.eye me)'
tlan verilmemesi için bazı tedbirler alm11tır. .Şerirler otobüsle fehre 
nakledilmif, doğruca itındarma dairesine intlirilmiftir. Otobilsü takip 
eden kalabalık bu tlela da jandarma dairui önüne toplanmış, ferİr
leri görmek ütetliklerini , buna müAaatle edilmesini kumantlantlan ri
'- etmiflertlir. Bu nratla dairenin kapılan tamamen kapatılmlf bulunu 
yordu. Gittikçe kayn4f<lll halkın tehacümüne karfl nihayet kapılara· 
çılmlf, jantlanna mülrezelerinin nezareti alhrula şerirler halka t"'llıir 
etlilmiftir. Halk ferirlere lıarp: "Kahrolun, geberin alçaklar!" di. 
ye bağırmlflar, haytlııtları linçetmek i.temiflerdir. Kumandanlık önü-. 
den, kapılann kapatdmasına rağmen halk bir türlü ayrılmak istemi
yordu. Nihayet haydutlar Adliyede müstantilıı huzuruna çıkarıldı. Bade 
hu hapishaneye sevketlildiler. 

Gazi Hazretlerinin teşekkürleri 
YALOVA, 27. A. A. - Reisicümlıur Hazretleri 10-23 temmaz 

ve Lausanne bayramları münasebetiyle bir çok zevattan altlıkları teJ.
rilmamelertlen Jolayi tCfelı.lıürlerinin iletirlemesine Anadolu Aiırnnnt 
tavsit buyurmuflartlar. 

Bulgarlarla geni bir mukavele 
ANKARA, 26. A. A. - Türkiye ile Bulgar hiilıfımeti arasınııl• 

hayuan ticaretini lıolaylafhrmaya ve bilhassa her iki ulke ar111111dalri 
hudutlar üzerinde birinden birine sirayet eden hayvan hastalıkları ile 
mücadele ve ıirayetlerini menedecek mütekabil tahallüz.i tedbirlen ... 
almak için baytari bir mukavele aktli zımnında bayt.arifleri wnum mii 
dürü sabri, salgın hastalıklan feli ve mütehassıs Naki, Cevat Beyler 6a 
alıfam Solyaya harelı.et etmiflerdir. 

Grizo patladı, 11 amele gandı 
ZONGULDAK, 26. A. A. - Ereğli mıntakasının alacağı matlen 

nıeukiintle tlün Grizo i.tiali netice sinde onbir amele yanmıshr. ôlüler 
den dördü bu sabah çıkarılabilmift ir. 

Fırka idare helJelinin kararları . 
AN KARA, 26. A. A. - C. H. F. umumi itlare heyeti bııgiin to,,_ 

landı lzmir idare heyetinin seçim ipni tetlıilr. ederelr yeni iılare heye 
tinin tasdik eıti. 

intihap muameleain"de hrlıa birliği noktanrulan görülen elı.siklii 
üzerine heyet aranndan iki zatın azalığı kabul olunmadı. Yozgat, K. 
caeli, Denizli vilayetleri ile lıazala n ve Aydın Söke ve Çine, seyalwı
nın Saim Beyli kazaları idare heyetleri reislerinin seçimleri de tasdilı 
etlildi. 

Ciimhııriyetin onuncu yd dön ümiinü kutlulamatla lırkaca yapda.. 
-:ak hazırlıklar üzerinde konılfulJ ıı. 

Telefon şirketine bir ihtar yapıldı 
ANKARA,26 ( Telelonla)-lıtanbul Tele/on firketi; hesapları

nı ve pliinçolarını mevzuatımıza uygun tarzda tanzim etmetliğindea 
Maliye vekiileti keyfiyeti firkete ihtar etmiftir. 

Nafia Vekili Adanaga g~çti 
ADANA, 26. A. A. - Nafia Vekili Hilmi Bey bugünkü trenle Malat 

yadan fehrimize gelmiftir. lstasyo nda belediye reisi, /ırka reisi, vali, 
kumandan halk taralıntlan kar,ılanmıstır. Vekil Bey belediye reisi 

Tnrhan Cemal Beyin evinde maisala Vekil Bey, öğleden sonra 
Vilayeti, halk fırkasını, kumandanlığa, belediyeyi, ziyaret elmİf ve ba
zı hususi ziyaretleri kabul elmİftİr. Vekil Bey fere/ine vali konağında 
öJleyin, belediye tarafından tla yine bu alıfam belediye bahçesinde alr 
'!am ziyafeti verilmiftir. Vekil Bey per•embe günü Mersine hareket etle 
cektiı. 

Hayvan ihracah hangi 
yollardan yapılacak? 

Ziraat Vekaleti tarafından hazırlanan 
talimatnamenin esasları 

ANKARA, 26 A.A. - Ziraat Vekille· 
tinin, Edirne, K...lı:lardi, Tek:rdairt Vila
yetlerinin ve Gelibolu kazasıyla lıtan

b~lun Trakya kısmfnın hayvan hareket· 
lerini tesbit eden talimatname'i hazırlan 
mı~ttr. Bu talimatname ıa,rki Tra.kyadan 
1ıelen ve senevi adetleri yüzbi.ni geçen 
hayvan sÜT"Ülerinin ve Mıau-a, Filistine, 
Yunanistana hayvan ihracatı yapan ls. 
tanbul liman d;\hilindeki hayvan harek~t 
lerinin sal~ın haıtahkla .. dan korunması· 
nı gözetm~ktedir. 

Talimatnamede hayYan sürülerinin ka· 
radan takip edecekleri yollar, trenle oev
kleri h~linde binecekleri İstasyonlar, va
pura veya sair deniz va•ıtalanla yahan
cı memleketlere sevklerinde binecekleri 
iskeleler ve umuıniyetle muayeneye tibi 
olacakları yerler ayrı ayrı göstP.:rilmittir · 

lrki.p iıtaoyonları, Karaiaç Uzunköp
rü, Kırklareli, Luleburgaz, Çorlu, Çer
kesköy, Çatalcadır. lrkap iskeleleri de 
Enez, Dragodine, Gelibolu, Tekirdağı, 
lstanbuldur. 

.Muayene mevkilerini Edtrnt"_ l.ul~ur· 
gaz, Cor1u Çata1ca, Büyiikçekmece. Y..ırk 
la reli, Çer kes köyü Uzunköprii, T rkir
clağı Ke-!an, Enez, c~ı~u, f..çeabadn. 

T .. tiu1atn~neRln hükümfuı.'1~ .Jre; 

Sürü halinde 11iır toplayacaklar Vila
yete müracaatla mü"aade a1nıaya ve top 
ladıkları sığrrlan sevkten evvel memur 
baytara muayene ettirmeye ve b.-lediye· 
den veya köy heyetinden alacaklar. men
ıe sthat 4ehadetnameleri, hayvanları mu. 
ayene eden baytara vcrm~ye ve '>ir sağ. 
lık raporu almaya mecburdur. 

Köyiin ve keçi toplayacaklar 1 ,in 
viliyete mür•caat etmiye ve müsaade 
;ılmıya hacet yoktur. Yalnı7. bunların 
se•ki esnaunda menıe sıhhat ;,.ahad~t 
naınelerini ve mahallin memu'" bayta 
nna ve yo" .:sa. ~Üzergihtaki ill: ınua .. 
yeue mcvlriinlffl'ki baytara t ~vdia ve 
bayvanlarınm muayeneıini y3ptırA .. 
rak bir aa~lık r"ooru almıyıı lb~cbur• 
dur. 

B .. lediyeled< n veya kiiy ~ey .. ılerin 
den alınmı2 menı.: oıhhat şahadetna
meleri olnuyAn 1 ayvanlara baytar ta 
rafından r.ailtk ~aporu vl..rilmez .. 

lstanbula ıelecek sürüle!' Edirneka· 
pı ve Ramize ~e1iılerinde ıahiı••eri 

lotanbul bayt.\T rnüdürlülüne müra
caat ederek vizeli aa.lflık 1.apoı Jarıw 

tasdik ett1rer_.lder ve hayY&f\larını mu 
ayene ettiı·r:ıedilı:çe tehir hudı.dıı içi• 
ae s<>kmlJ'&C'lkla...lır. 



lstanbula yakışmayan yüz 
Günlerdenberi devam eden bu 

nasıl havadır: Böyle... Ne baharı 
andırıyor, ne sonbahara benziyor. 
Günler var ki, gökün mavi rengine 
hasret kaldık, günefİD ıfığı beyaz 
mıdır, mor mudur, yoksa sarı tu· 
nıncu mudur, adeta unutur gibi ol
duk. 

Dün akpm köprüden geçerken 
kendimi, Beylerbeyi sırtlarındaki 
evlerin pencerelerinde alev renkli 
güller yakan ben-ak bir temmuz 
ak'f"mında değil, sisli puslu, ruba 
meraret •e kasvet veren ekti mağ
mum bir kinunsani akıamında 
sandım. Hakiki K.saniden farla 
fU ki, sırtta kalın paltolar, yakada 
yün e9arplar ayaklarda 90sonlar 
ve ellerde ~msiyeler yok ••• 

Eğer zerzevatçı dükkanlarında: 
Tombnl domatezlerin kırmızı, 
Toparla!c biberlerin Yetil, 

iri patlıcanların müceJla mor 
,enklerinden; 

Yemitçi dükkanlarında: 

Ağız dolduran zerdalilerin tatlı 
sarı, 

Vitnelerin koyu fesrengi, 

Tüylü ve sulu 'eftalilerin sarı • 
penbe renklerinden mürekkep bir 
H Mabferi elven" ile kartılaf1DasU, 

Ve taınmemiz, bu birbirinden 
tatlı, birbirinden kokulu yemi9le
rin baygın rayihaJarile meatolma
aa bir temmuz gününde yapmakta 
olduğumuza bin '8hit, bin iapat i .. 
tiyecek ..• 

Bize; ötedenberi güneti göz ka
mattırıcı, parlak renklerile JıÖrme
ğe M!mıt olan biz, mutedil iklim
lerin, cenuba y.lo:n iklimlerin ço· 
cuklarına böyle yu mevaiminde 
günlerce güneıten mehcur, günler
ce güneşe müştak ve mütehaaair 
kalmak, bilseniz, ne mütküüül, ne 
zooor, ne ağır geliyor .• 

Güne,, Londrablara senede pek 
aahdut günler göründüğüne na
zaran Londrada bulunmak ıztıra. 

nnda olan bir lstanbulluyu, orada 
eminim ki "Daıssıla,, kadar .(Daıt
temis) te katre katre üzer, katre 
katre eritir. 

Durgun bir havzu andıran Hali
ci, mavi bir sülün gibi uzanıp gi
den emsalsiz Boğaziçile daima 
güne,li, daima berrak olan lıtan
bul için bu asık, bıı mağmum yüz, 
bu aaabi, bu çatık katlar ne fena 
bir tezat oluyor ve ruhumuza ne
ağır bir gecenin -ıaı -ve hüznünü 
doldunıyor. 

Salahaddin ENiS 

Afyon mübayaab 
Uyutturocu maddeler inhisar ida

resi, afyon mübayaahna batlıyabil
mek Üzere tahaiaat beklemektedir. 

Vergisini saklayan doktor 
Göz tabibi Ziya Bey iaminde bir 

doktorun ikraz ve iatihraz qlerile de 
mqgul olduğu halde kazanç vergisi 
vermediği Eminönü malmüdürlüğün
ce tesbit edilmiştir. Bu zat hakkında 
kanuni muamele yapılmaktadır. 

1 BORSA 1 
Ot Bankasından ahnan cetveldir) 
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Akıam FiatlarI 

lstilınzlar TahT.ilat 
Jatikraz dahili 97.5'> Elektrik 
1933 istikrazı 95.- Tramvay 

Tünel Şark d. ,.-oıı.,. 2,35 
D. Muvahhide 53,25 ıt.~b ... 
Gümrüklııe.r 8,25 Anadolu 1 
S.ydi mahl 5,60 ili 
Bağdat 10 • 
T, askeriye 10 Mümeıail 

ESHAM 

Jı Ban.kast Na.. Tel.efon 
ma 9,50 Bomonti 
" ,. Hamiline 9,55 T erlc-011 
,. .. Müeaı..ia 102 Çimento 
T-ratnvay 50 lttiftat cley. 
Anadolu Hia•ıe 25,60 Şark day. 
Reji 3,60 Balya 
ŞU-. huiye 15,25 ,S.rk m. ecu 

ÇEK FIATL RI 

Pari• 
Londra 
Nüyorlt 
Milano 
BrükaeJ 
Atina 
CeneYre 
Soıio 
Am•lttdam 

12.06 t Prai 
707 :5() J V1yan• 
65.50 Madrit 

Berlin 
Viya.na 
Pe,.te 
Bolarat 
Biikr .. 
Mo'tlro.,.. 

8;95 
3.375 

81,S 
2,43,875 

67.935 
l,le875 

N U K U T (Satıı) 

20 f. fra.na.n 
1 l&terl in 
1 Dolar 

2') L~n:t 
20 f. Belçika 
21 Drnlıni 
20 1. lsviı;re 
2) Ltv ' 

ı10 
7ıo 
ı49 
2ı9 
116 
25 

815 
25.-

1 Şilin. A•. 
1 Pe&eta 
1 Mnrk 
1 Zdoti 

20 Ley 
2 J Dinar 

1 Çcrnoveç 
1 Altın 
1 ~ Mt>çİdİ y o 

~ 

-~ 

18,20 
45.15 
45,40 
119,20 

14,50 
21,
%7,75 
12.10 
21.-

l,60 
2,75 
2,90 

15.!lf 
4,245 
5,66 

J,97,25 
3,11925 
3,89,25 .,..,_ 
19.966 

1088,75 

25.-
18.
sc.-
2~.-

2.4.-
55.-
- .-
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ŞEHiR HABERLERi 

t.koaoml 

Yunanistanla 
Ticaret 

Kanunusaniden mayısa ka
dar ne alıp ne verdik? 
Kanunusani • Mayıs 1933 ayları zar 

fındaki Yunanistandan memleketimi
ze 4,544,000 drahmi kıymetinde qya 
ithalatı ve ayni müddet içinde Yuna
nistana yaptığımız ihracatın da 3 mil 
yon 240 bin lira !Qymetinde olduğu 
tesbit edilmi§tir. 

Dün gelen buğday 
Dün tehrimize ı9 vagon buğday gel 

ıniş, 4,54 ten muamele görmüştür. Şeb 
rimizde bir hafta evvel 8095 ton atok 
buğdaır: va.rken bugünkü stok 7360 
tondur. 

Buğday fiyatlannm tereffüa mey· 
yal bulunduğu görülmektedir. Ame
nl<ada bu sene az buğday yetişmİ§ ol
ması ve her tarafta buğday fiyatla· 
rının yükselmek iatidadmı ııöstennesi 
hasebile, buğday ihracatında bu va· 
ziyetten azami istifade etmem.iz İm· 
kanlan derpiş ~dilmektedir. 

Yun anistanda bu sene meyve az 
Bu sene Yunanistanda üzüm müs .. 

tesna olarak diğer meyvelerin geçen 
senelerden az yetiştiği ve nokaanlığm 
yüzde 30 • 40 nisbetinde olduğu anla-
1ılmı1tır. Yalnız üzüm mahsulü, ge· 
çen seneden fazladır. 

Yeni şeker 
Alpnllu teker fabrikas, yeni sene 

faaliyetine l>qlamış ve bu münasebet 
le Edirne valisi ve Trakya mebusla· 
rmdan bazdarmın huzurile Alpullu 
da merasim yapmıı§hr· Bu sene fazla 
pancar ekildiğinden fabrikanın &'e
çen senelerden uzun zaman faaliyeti 
devam edeceği 'Ve iotihaalihn da ~az· 
la olacağı anlaşılmaktadır. F~
nın yeni §ekereri akşama sabaha. pı
yasaya çıkanlacak ve bu suretle pıya· 
aada teker bollanacaktır. Fiyatlarda 
da bir mlkdar tenezzül beklenmekte· 
dir •• 

Borsalarda heyeti idare intihabı 
Ticaret ve Zahire bonaıımda yeni 

idare ı.e,.e6 intihabab bugiiıı saat 
U,5 tan ıs e kadar yapılacaktır. 

Ali iktısat meclisinden dönenler 
Ali lkbaat mecliaine ittirak eden a

zadan Habipzade Ziya Bey de Anka
radan avdet etmiştir. Meclia, bu içti· 
ma devresinde tediye miiva%enesini• 
it kanunu llJ'ihannı, ormanlardan 
~asıl istifade edilmesi l.izım geleceii-
11i tetldk ehnif ve meclisin ve katibi
umwnilik te§lrilatının tevaii meae1eai
ni gelecek deVTeye talik eylemiıtir. 

15 günlUk ticaretimiz 
ftıtatlatik umum müdürlüğü Harici 
T~ iatatiatilderi ıubeoi temnuız ayı
mn ill< ıs ııünlük itbalat ve ihracatını 
toplamıı1tır. 

Hazırlanan istatistik halasasma gö.-e 
15 ııünde idmlibmızm (2.536.762) lira· 
hk lıir kıymet ııös~ine kaı-Jı İhraca· 
- lıuıwn (1,272,270) lira noksanile 
Cı.264.492) lira olmuştur. Bu senenin 
ilk altı ayma ait rakamlar bu son rakam 
!arla birleştin1ince altı buçuk iıyhk itha
latnı (35,209,244) lira ve ihracabn da 
(35,635,120) lira oldıığu görülür lı:i bu 
ilk altı bucak ayda ihracatnmz ithalat
tan (425,876) lira fazla olmuştur. 932 
senesinin altı buçuk aybk ithalatı ioe 
~43.524,011) Te ihracatı da (45.592.365) 
lirayı bulmuş ve bunlara gÖre ihracatı· 
IDIZ itbıılitı (2,068.354) lira kadar ıreç
miştir -

Temmuz ilk IS eünündeki baıhca it
halat ve ihracat maddelerimiz aşağıda 
gösterilmi1tir · 

İTHALAT 

Yün ve kıl iplikler 
,, m~nsucat 

Şeker - !iki · Pamuk ıp en 
Pamuk memucaı 

Her nevi demir 
Mlakinalar dokumt1 tllama 
Değiı merı, §eker makinalar 

Benzi,. 
Ağır maden yağları 
Sair qya 

İHRACAT 

LiRA 
l07.S02 

7S.672 
65.051 
63.803 

'J66,541 
64,211 
75.174 
97,S36 
S2,599 
57.564 

ı.sıı.109 

Yumurta 56.237 
Ham deriler 77.378 

Tiftik 45 SSO 
Arpa 73,S74 
Oziim 97.207 
Zeytin yağı 68.034 
Tütün l47.9S9 
Palamut hulasa., 68.696 
Pamuk 98.068 
Kepek 37.517 
Sair qyıı 493, 742 

Bu 'Seneki fındık rekoltesi 
Baılıca memleketlerin hu seneki 

fmdık rekolteleri hakkındaki tahmin· 
)ere göre ispanyada mahsul 60 • 70 
bin çuvalı geçmiyecektir. upanyada 
932 ııenesi malı.aulünden henüz sahi· 
mamı§ olanları da vardır. ltalya ve 
Sicilyada bu ·seneki fmdrk mahsulü 
azdır. Memleketimize gelince, ba§lı
ca üç büyiik fındık ihracat merkezi
miıı: ol.an Cireson, Ordu ve Trabzon· 
dan IS ağustos 932 den haziran 933 
şonuna kadar muhtelif memleketlere 
cem- 14, 705 ton İç ve 1,820 ton ka
buklu fUJdık ihraç edilmiştir. Bu ih· 
racat kıymet itibarile 41,911,138 Türk 
Jiratı tutmaktadır. 

ftdaçazarı pafa~esferi 
; :!a re::>ede tal:r;l';c ı 15 

Belediyede 

Bir pavyon 
- - - - -

Beyoğlu hastanesine yeni 
bir pavyon ilave edildi 
Beyoğlu hutahaneaine belediye bir 

pavyon daha il8.ve etmiştir. Pavyonun 
inıaah 20 güne kadar bihnektedir. 
Bu pavyonla birlikte hastahanede ya 
tak adedi 80 e çılmnıtır. Hastahane
ye aari bir de amelcy.at liunbası kona
caktır .. 

Sahir rnütehassısmın konferansı 
' Şehir mütehassıu M. Lamberg pa. 
zartesi günü aaat ı 7 de mühendis 
mektebinde şehircilik hakkmda bir 
konferans verecektir. 

Kimsesizler yurdu 
Galatadaki kimsesizler yurdu a. 

ğuatosun ilk haftasmda açılacak,,,-. 
Yurdun bu k11mı mektep itttihaz edil 
mektedir. Kimsesiz çocuklardan tab. 
sil çağında olanlar buraya devam e
deceklerdir. 

Belediyenin odunları 
Belediye kooperatifi kendi memur

lan için· odun getinni§ ve çekisini 265 
kuruştan ıatnıağa başlamıştır. Fakat 
kooperatif odununa • taksitle olduğu 
halde - pek az talip çıkmıştır. Beledi. 
ye, elindeki odunu ancak ağustos ııo
nuna kadar bu fiyatla satacaktır. Bun 
dan sonra umumi piyasanın değişece
ğine göre belediye de kendi odun fia
tmı deği1tinneğe mecbur olacakhr. 

Pansiyonlar için talimatname 
Yeni yapılar ve bina kanunu pansi

yonlar için hiç bir kaydı ihtiva etme. 
diğinden belediye yeniden pansiyon 
açmak için müracaat edenlerin talep
leri kar§ısında vaziyeti tetkik ehneğe 
mecbur olmu§tur. Belediye, kanunen 
tehlike görülen vaziyetlerde tedbir al 
mak, hak ve safibiyetini haiz oldu
ğundan pansiyonlarm ne ıuretle teaia 
edileceğine dair bir talimatname ha
zırlıyacak, talimatnamede pansiyonun 
nasıl açılacağına, ne auretle itletilece. 
ğine dair sarih maddeler bulunacak
tır. 

Zeynep Kamil hastahanesi 
Zeynep iti.mil haatahanea:inin evvel 

ki gÜn açtldrğmı yazmqhk. Üsküdar 
balkı, yeni hastanen.in lriiııadından 

çok memnU'll olmUJlardır. Ancak Os- ı 

küdar gibi kalabalık ve fakiri çok biri 
muhitte kırk yatalr)ık bu hastahane 
ihtiyaca kifayet etmediğinden beledi
ye gelecek sene bütçesine bir mikdar ı 
daha tabsioat ilave- edecek ve yatak 
adedini bir ınlsli arttıracaktır. .' 

Galatasaray işi 
Vilayet idare heyeti dün de toplan

mış ve Calatasarat ifinin tetkiki ile 
•eşııul olmuıtur. Kararın bugünlerde 
'Verihneai muhtemeldir. 

Dünkü sis 
Dün sabah ta limanda kesif bir sis 

büküm aürmüı ve saat 7 ,de dağdmı§
br. Bu yüzden boiaz •apurlan ilk ae-

• ferlerini secikerek yapabilmifle.-dir. 

ınilyon kilo patates yetiıtiği ve ON.· 

da tetkikat yapan lktıııat vekaleti zi
raat mütehauıdarından birinin Ada
pazannda bir ispirto fabrikaaı yapdır
sa 7buçuk milyon kilo patates işHyerek 
senede 750 bin kilo ispirto iatihaal 
edebileceği neticesine vardığı haber 
'Verilmektedir. 

Fransada şaraptan istih
lak resmi 

Fransada şarapta n alınan istihlak 
vergisinden çıkal"llan neticeye göre 
1924-2S senesinde Franaada 99 mil
yon 223 bin 798 hektolitre, 1925-26 
senesinde S3,38ı,436, 926-27 senesin 
de 44,308,828, 927-28 senesinde 44 
milyon 411 bin 825, 928~9 senesinde 
44,177,39S, 929-30 aeneainde 49 mil· 
J'OD 408 bin 439, 930.Jl &enesinde 
44,040,253 hektolitre şarap sarfedil
mİ§tir. A.yni müddet zarfında Fran
sada İspirto sarfiyatı vasati bir milyon 
hektolitre mikdarmdadır. 

Fransa ve Almanya ile 
ticaretimiz 

Fran$a ile aramı,.-daki ticaret mu
ah<desi müddeti 24 aiustorıt~ ve Al· 
manya ile aramızda.ki mukavele müd .. 
deti de onu takih1'n hitam b\ılacak- ' 
tır. Her iki memleketle attedilmekte 
olan yeni tiearet: muahedelerinin ta
rafeyn iktıaadi miinaaebetlerinin da· 
ha ziyade İnkitafmı temin edeceği ü
mit edilmektedir. 

ilk pancar 
~UW,U, ~ - llk pancar mahsulü 

merasımle fabnkaya getirilmiştir. Uk 
pancar mahsulünün .geliş merasiminde 
Edirne valisi, Edirne belediye reisi, Edir· 
ne mebuslannclan bir kısmı Te t.irçok sü· 
zide ze.,.t hazır bahnm>uftur. 

Bu aene pancar mahsulü çok bereketli
dir. Her sene üç ay devam eden faaliyet 
bu sene beş ay devam edecektir. 

Fabrika buııün faaliyeto b~şlalDl§tır. 
'Ba sene istihsal edilecek ı<Elr.r her sene-1 
kinden f82la olacaktı,.- ;o,;.hili <namulat
taa 6ktruva re i kıddınldıir iç;ıı bu 
s~nı,- fiatlerde h'\fı.f F- te1'ezz;;J vukua I 
gelmesi de mahteme!dir 

Gümüş alınıyor 
Cumhuriyet merkez banka 

sı mübayaata başladı 

• Bankada gümüı paralar 
sahn al1nırken 

Yeni basılacak ııiimüı paralarda kul
lanılmak üzere Cümhuriyet Merkez Ban· 
kası giimiiş sabn almıya başlıım.1Jhr. Es
ki Mecidiyeler 37 kuru!lan •lmmakta
dır. Gümü§ çatal, bu:ak, vazo ve emsali, 
sahipleri tarafmdan darpaneye eötürül
melde ve orada eritticilmektedir. Bu su
retle eritilen gümüşlerle bunlann dere
ce•İni gösteren raporlar bankaya götü· 
rülünce 10 gram saf giimüş mukabilin
de 19 kuruş tesviye edilmektedir. 

Fransız sefirliği 
Yeni sefirin ismi henüz 
katiyetle malum değiİi::lir 

Dünkü Tefiklerimizdeo bazdan Fransa 
nm Ankara a"'1rliğine Boenos Ayres el
cisi M. Clincıhan'm tayin edildiğini yaz
ınıtlana da salihiyettar mehafılden yap 
hğımız tabkilıata ıröre bu habe-- doğ-.,. 
değöldir. Comte de Chamhruo'ün Roma 
sefirliğine tayini katiyyet kesbetmiı ise 
de Pariste Türkiye ile Fransa arasında 
cereyan etmekte olan ticaret moahedesi 
muzakeratma devam edecek ve yeni va
zifeoin~ gitmezden ervel Ankııra'yıı .gi,. 
deme hilkô-6mize 'Veda edec:ektir. 

PariJ~ çıkıın cJaumal» Frans1Z sefir. 
!erinin deiittirilmesini mevzuu hahse
den"liir yazısında Comte de Chamlmın'· 
ün yerine prkta bayii zamanlar bulun
nwı olalı B. Barııeton'un ismini zıl<ret
mektedir. ___ .,_ __ _ 

Maarlfte 

Geceleri de kalmak için 
Bu sene Tıp fakültesinden menm 

olanı.k staja ba1lıyan yurda mensup 
talebenin geceleri de hastahanelerde 
kalmaları için Tıp talebe cemiyeti ta
rafından Maarif ve Srlahiye Yekilet
leri neıı:dinde teteb~atta bulunula
caktır. Bu takdirde talebe •tajdan da 
ha çok istifade edecektir. ----Vapurların muayenesine 

devam ediliyot" 
Hususi vapurlara kıymet takdirine 

memur komisyon, dün de Dumlupı
nar vapurunu muayene etraiıtir .. Ko
misyoa, vaparbra kzymet takdiri için 
de müzakerata ba§lamıttır. Bu husus
ta hararetli müzakereler olıımktadır. 

Poliste 

MahkemaJarde 

Şiirlerin 
Müsveddeleri 
"Gece gelen telgraf,, ın 
müsveddelerine bakılacak 

Eski lstanbul mebusu Süreyya p&§a
nin •"ece gelen telırraf» muharriri Na
zim Hikmet Bey aleyt.ine açtıiı hakaret 
davasına dün birinci ceza mahkemesinde 
bakılmıştır. 

Dünkü muhakemede Nazım Hikmet 
Beyin ....ı.ili irfan Emin Bey kitabın 
1932 senesinde tıa..ldığmı, İçindeki tiir
lerin 1933 tarihini tapdığmı, hunun mü
rettip yanhıbiı olduğunu, türle°('> 93ı 
aeaesinde yazıldığını ve matbuat cemi
yeti gezintisinde okunduğunu, eerek aü
reyya. pqaya eerek babauna izafe adi. 
lemi~.ni söylemittir. Mahkeme mat
budan bu §iİr müsveddelerinin gelİrtİ· 
!erek alhndaki tarihin görülmesi içia 3 
afustosa bıralrıJmııtır. 

Nazım Hikmet Beyle «Gece ırelea td
ırraf» kitabını basan Anı.... matbaası 

sahibi Ali. satan kitapçı muallim Ahmet 
Halit J!leyler hakkındaki komünistliğe 
tahrik daTauna ela ikinci ceza mahkeme
sinde gizli olarak bakılmıştır. 

Neşriyat davalan 
Olin·piyat gazetesi mııharrirlerj Eıref 

Şefik ve Sadnn Galip Beyler aleyhine 
Mehmet Bey isminde bir zatın açhğı 
davaya dün ikinci ceza mahkemet1inde 
bakılacaktı. Tarafeyne tebligat yapılma
mış olduğundan tsı'>Jigat icrası için mu
hakeme başka güne lnrakılmıftır. 

ihtisas muddeiumumilifii 
l•tanbal dokozunaı ihtisas müddei u

mumiliği veQletine üçüncü hukuk aza 
mülimnlaiuden Tahsin Bey tayin edil
DÜ§ ve dün ~e baJlam'!tır. 

Esrar kaçakçısı 
Esrar kaçakçiliğı )'-k "" Emniyeti 

umumiye nezar«inden kaçn'ılit.tan suç
lu Murat dün ikinci ceza malıkeme$İ ta
rafından 2 ay 16 gÜn hapse ve beş lira 
para cezasına mahklim edihniştir. 

.. M. Novotni 
Kazinosunda kaçak iı;ki lıulunan N~ 

votni Efendi ile yazıhanesinde kaçak 
çakmak zuhur eden avukat Allll Beyin 
muhakemelerine diin doka:..ıncu ihtisas 
mahkenoesinde deT- edilmit, her iki 
dava da tahkikatın tevsii io_:iu batl<a ııü
ae lmıılı:ılmıştır. 

Hırsızlık yerinde keşif 
Beyoğlunda Sa terazisi sokağında a

.,.-.. kapıcısı Habip Efendi ile ka.. 
nsı Fatma Hanımın etyalarou çalan hır· 
aız P-otu.n nmbakemeai dün ilıinci 
cezada yapdmıı, Panayot cünniinü iııkir 
ebılİ§, Lıuızbk yapılan yerde keıif icra
., için muhakeme lıa§b sine bıralalmıt
tır. 

Bir kaçakçı mahkom oldu 
Bulpristan'dım -örle kaçak Balgıır 

sigarası, et1rar ve barut aetirnıelde maz. 
nun Necip, 8 inci ihtisas mahkeme.inde 
cereyan eden .....ı.alı:-.eai neticesinde 
10 ay hapıe ve 480 lira para cezasıı. 
mald<üm edilmİftir. 

Mahkllm tecaStna eroitl 
götDren katlı~ 

Hapisanedeki kacanna, 5 direm wein 
götürmelde maznun Seher Hımı.,.. 8 
inci ihtisas mahlnımesinde mohak-eoi
ne batlaıtmlJ, pnliyan Makbule Hanı
mın ,alıitlifine miiı acaat -edilmesine li
zum gÖrülerek dava lıaıka süne ı..ml
ml§hr. 

Hırsız ve.yankesici azaldı 
Zabıtanın sıkı ve devamlı takibatı ., 

neticeler • • 
ıyı 

• 
verıyor 

lata.abu! Emniyet müdürlüğü hır
sızlar ve yankesicilerle çok eza.ah su· 
rette mücadele etmektedir. Bir mu
harririmizin yaptığı tetkikata göre 
§ehrimizde büyük aoygunculuk 'Vak
alan, - zamanlarda., hemen be· 
me. :rok Iihidir. Geçen ay Uluköyde 
bir eve ha.km yapılnnı ve ıiddetli 
takibat neticesinde failleri çabucak 
meydana çık:anlmııtır. Emniyet müdü 
rii Fehmi Bey, bu gibi hosusatla çok 
yakından meuul olmaktadır. Diğer 
ta.raftan yankesicj ve em."Sali makule 
ile de sılu bir mücadele yapılmakta
dır. Yankesiciler daimi surette takip 
edilmektedir. Bu tedbirler neticesi o-
1a,.ı. '"1lmat pek 90k a.zalmı§ ve za
brta valr'alan alelade cerh, cinayet 
ve kacalanlan ibaret kalmı§br. 

Mükerrer sabıkalılar 
Polis müdürliiği lstaımalda miikerrer 

sabdrab ve o:iirüm itlemeii itiyat edin. 
mit olan sahıkalıılım daimi nezaret altın
da hulundunnaktad1r. Elyevm P<ılis mÜ· 
düılüğü miitelemKuı .ı.ezarethanesinde 
bu lı:alıil qhastan 50 .kisi kadar sabıkalı 
nezaret altmıla bulunm.;ı.ıad1r: 

t 18 dirhem esrar 
Galatada Kirec KllJ>lsmda şilpheli bir 

vaziyette dolaıan· kemaliyeli lbrahim oğ
lu Şükrü polis · memurları Wa.fmdan a
ranmış, üU!intlP 118 dirhem es"a" zu .. 
hur etmiştir. Ş'"<rii ihtisas mahk4mesi
"~ gönderilmiştir. 

iskambil oynarken 
Fen erde Molla Aıki malıallesinde otu

ran MusWa <>ğho Ahmet looltukçıt Celal 
ile Balatta iskamlıil ...,._r1arken kavga 
etmipenlir. Celal bıcalda Ahmecli aol 
Biiiriiaden yaralıyvıik kaçmııtır. 

Deniz kazaları 
Oskiit1ar iııkeleoinde seyyar hanmal

blt edaı 22 ::r.,...ıa Omıan oğlu Hikmet 
Paşa ~ c:addeoinde deniz kenannd. 
berber Kadri efendinin kıTunlerini yıkar 
lcen ........ 'hılnmf, denize düımüı bo-
- 1 1 ' CD 4 ur. 

* BaAariyede tütün deposu önünde 
denize ırirm seyyar boyacı Abdüt yiz. 
aaek lıilmeıliji jçİn boiuimuıtur. 

* Ortallyde 'Oturan 10 yaımda o ... 
aik ıl · ..... Jii-ken &J'&ilDl cam ... s
mİf, t...,lilwli surette ~ tedavi 
altına almmııbr. 

Apartunaıları seyaıdar 
Son zaınanlana Pangaltı cwannda 

•I~ - ap..-nlara bir hıraz da
damnıt - !tir 9"k yerleri aoym111hlr. 
Yapılan tahkikat neticeıinde bu hır
sızlıkları yapanla.mı elebaıdan Re
cep olduğu anla,rlmı1 ve kendisi ya. 
Irala-ıtır. Recebin daha baıkı> ar· 
kadaşları da bulunduğu tesbit edil
miıtir. Zabıta bunları ya~lamak iı;in 
tahkikatı genİ§lebnİ§tİr. 

!lfE~E®\J 
Hasta şehir!. 

lstanbulun pli.onu yapmak için 
Anupadan çağınla.. şehir mütehaa· 
ııularmdan birisi d<m1i§ ki: 

- lstanbul bir haata şehirdir. Na
sıl huta kendi kendisini tedavi ede
m~zae, lsta.nbul beled.iyesi de şehrin 
planı yapılırken k"n§altlaz .•• 

. Bu söz, bizim belediye fen beyeti
aın bO§una &'İlmemİJ. Gitmez ya! •• 
Her teY berbııin hOflllta gidemez. Be
ledi,ye fem heyeti de benim hiç boşu• 
ma &itmiyor. Em.inim ki; ben de o
nun hoşuna gitmiyorum. Evet! müte
laau- bu aöaü f- heyetinin boıu· 
•• cibnemif-. Cevap vennif: -. - Evet! latanbu] haata bit- şehir· 
dır. Hasta kendi kendini tedavi ede· 
mez amma airıy~n aızlayan yerlerini 
de söyliyebilir ya! .• 

Dem·, ve bu sörile lstanbuJ planı· 
na fen hc:retinin de k:antacağını an• 
&atmak ; ..... ;, ... 

Bundan ~z ne anlayabilirsiniz?. 

fstanbulun ağrıyaa ve sızlayan ta
raftan f.,. beyeti mi? •• Demek istiyor 
lar .. Bana sonalar, latanbulu bir haa 
taya, beJediJ'eJ'İ haata bakıcıya ben. 
zetinlim .. Tiikiiriik hok•smı ve saire
.ini döken ve temizliyen bir hasta 
bakıcı.. Artık bunun ha.atayı tedavi
ye ne kadar k&nJacağıru siz takdir e
diniz. 

Hanlardan ilh ' am •. 
En çok gördüğiim ilanlar: 
Diş ilaçlan, bat ağrısı ilaçları, b

raı bıçağı ve tayyare piyangoını... 
Anlıyorum ki; latanhuJlunun dişi ve 

b&§ı ağrıyor... Sakalı uzuyor, ve ·ha
'\>lldan para kazanamıyor ••• 

Sesim nasıl geliyor? 
Uzaktan telefnnla konufU.luyor ..• 

Ankara, Edirne falan gibi bir tehirle .. 
Buradan görütenin yanmdayun... O
radaki buradakine aormuı olacak: 

- Sesin iyi geliyor mu? .. 

- Çok iyi geliyor ••• 

- ..... 
- Evet! Bııı kadar n.zaktan çok iyi 

geliyor .•. 

- ..... 
- Allaha umarladık ..• 

Telefona kapadıktan -..: 
- Davnt sen del •• Başka meziye· 

tin yok mu 7 •• Seai uzaktan iyi gelir
mİf diye öğüniiyor ••• 

FELEK 

İrtişa meselesi 
~-

istintak hakimliği maz-
nunlara tebligat yapacak 

Ankara ıniicldeiu-miliğinin iırti§A me
sel.,.; hakkındaki iddöanameainde göster· 
dili maznunlara lstanbuldalti istintak 
dairelerinin biri vaortasıyla tebligat ya· 
pılM:aktır. iMaznunludan lhrahim Bey 
2-* Uitfü Leon, Jül, Jak Basat ve i'Ke· 
mal N ati EfendileriD mevkufen muhake
meleri talep edilmelctedir. Mazmın1*dan 
Nesim Mazliyah Efendi öldüğü için hak
kmdalri bulcuku umumiye da a'1 sukut 
ebnİ§ lııul11•maktadır. 

Gene lDllZmlnlardan Basatlarla Nasi 
ve Freslrolardan bir lmmı tia Avl'tlpBda 
bulunmaktadırlar. Bunlar h kkuıdaki 
talubat bizzarure muvakkaten tatil edile
oelctir. Bu baptaki tebligat evrakı müd
ileiumumilikten geçmemiştir. Tebligat 
ılağrudan dağnıya istintak hikimliği 
tıırafmdu yapılacaktır. 

Yolcu ve navul 
Komisyon içtimaını ticaret 
müdürlüğünde yapacak 

Denizy allM'I iicurat ve seyrüsefer ta
rifelerino teüit edecek ve 1 ağustosla 
toplanacak ko .... isy-.n Deniz Ticaret 
Miılürlüğ;inde içtimaılannı yapmı'5ı te
karriir etmİ§tİr. Komisyona riyaset et
mek üzere Deniz ve Hava Mü,te;nrı Sa· 
dullah B. pazartesi gÜnÜ Ankaradan av· 
deti muı.taneldir. 

Komisyonda 'Vtlpurculıır _,ına Yel
kenci zade Lütfü ..,., Deniz J"Ullm-ı idare

.;, - lfle.._ Şefi Zekeri,.. B. !erir 

......._alan mev:ı:au bahstir. 

lıcaret 0-.. ~ ... ııiaye.ı., Kara 
Osman zade s.at, ;Zahire Bors•m reisi 
Slllori ve Aıatalya nakllyat am'l>anndan 
Nuri B. leri aza seçmlılir. 

L.~er bu sahah gidiyorla 
...,..... ·w iac:itik f>etlı:ilatuua 20 

inci yddönümüaii lıeaİt için Bod.pef· 
teye cidecek olan Calataaa.ray izcileri 
bu -hah DIOÇJ'a vapuru ile Köstence· 
;,e 'hareket eclecelr'lerdir. 

Müsakkafat taluiri 
'Oskiidar ve Kadıköy imzalarında 

!alıriri müsatdrafat hey eıkri qlerini 
ilerlehni,ı:i<. B• lwy tler i.b •Y• ka· 
dar iılerini bitinııııit olacaklardor. 

ÇANAK.KALE 
ŞEHiTLERiNi ZiYARET 

10 ACUSTOS 
Gülcemal vapurile 
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i SANAT ). 

İstanbulun planları 
latanbul Belediyesinin, tehirin 

müstakbel plarunı yapmak için bir 
1J1Üaabaka açtığmı bütün Türkiye bi· 
liyor, fakat Türk milletinin bilmediği 
bazı hakikatler vardır ki, Türk mi· 
marlan bu hakikatleri maalesef ga
zete aütunlarmda çok yazdıklan hal 
'de iki aenedir daha bir adım bile ile
ri götüremediler. Şimdi acılarımız ço 
ğaldı, artık hislerimizle yazıyoruz: 

1 - lstanbulun müstakbel §ehir 
planı bundan evvel iki defa daha dü· 
§Ünülmüttür. 

Birisi General (Moltike) nin Be
lediye lhaaiyatı arasında çıkan bir ra 
porudur. Moltike'nin bu raporunda 
ıehrin alacağı vaziyet hakkında bazı 
esaslar vardır. 

ikincisi ve en mühimmi Alman 
Ürbanisti "Lorcher" dir ki, bu adam 
hali hazırda Berlinde mukim ve B. 
D.A. azasındandır. lıtanbulun müs
takbel ıehir planını yapmıftır. Eme
ğine kartılık Lörcher 725 bin lira al
dığını aöylemiıtir; biz iki yüz elli bin 
lira diye biliyorduk. 

Lorcher'in bu planı Fatih Belediye 
dairesinin harita deposuna bir mÜc· 
rim gibi hapsedilmiıtir. Bu planların 
cinayeti benim fikrimce twılardır: 

1 - Bu planlann yapılması için 
Belediye fen heyeti hiç bir program 
hazırlamamııtı, "Daha doğrusu ha· 
zırlıyaınamıştı". Binaenaleyh Lorcher 
sanatini yüz yirmi bin liraya satb ·ve 
kendi aklına uyğun olmak Üzere bir 
ıeyler planı yaptı. 

Bu planları bizzat gördüm. lçeri
ıinde Taksimden Kaaımpa§aya inen 
dümdüz bulvarlar, Taksim meydanı 
ile Gümü§§auyu bostanlarını bir 
deniz .athı gibi gösteren manaziri 
boyalı ve süslü resimler, velhi.aıl göz 
boyamak için her ıey vardı. 

F aiı:at yalnız bir şey yoktu: "latan 
bulu gören ve latanbulun istikbalde 
alacağı tekli görebilen bir göz. Kuv· 
vetli ve bilgili bir göz yoktu. 

Bu göze bir ecnebinin sahip olına· 
aı zaten imkansızdır. Lorcher'in ihti
sası aözde ve proje üzerinde kalan bir 
mimar değildi; her halde bu iti mu• 
vaffakiyetle baıarabilecekti. Fakat 
kendisine bir program verilmedi, teh 
rin yürüdüğü istikamet ve mal sahi
binin arzusu ve kanaatleri bildirilme
di. 

Hatta daha fecii galiba muntazam 
bir harita bile verilmedi ki, zavallı 
Lorcher müstakbel planda bir çok 
nivelement hatalan yaptı. 

2 - lstanbul Belediyeaine acıdır 
ki, bu planların bedelini ödedikten 
aonra büyük bir lkiyaaet göstererek 
bu planların bir ite yaramıyacağıru 
anladı. Bizzat kendisine ait olan bu 
itin günahlarını biçare plinlara yiik
ledi, ve zavallı planlan harita depo-
8una kapattı. 

Şimdi acı bir tecrübeye bir daha 
girişiliyor. Ortada değiıen hiç bir 
ıey yoktur. Belediye ayni Belediye· 
dir. 1928 seneaindenberi içerisine bir 
veya bir kaç tehir mütehassıaı değil 
ya, ıehrin her sokağıru tanıyan bir 
seyyar tarih, bir tehir meraklısı bile 
girmemiştir. 

Proje tekrar yapılıyor, yalnız pro 
jeyi yapanlar değifti. Bir Alman ye
rine bir veya bir kaç Fransız getiril
di. Bu efendiler, Beyazıt kulesinden 
Galata kulesine, oradan Ayaaofya 
minarelerine, Çamlıca tepelerine, la
tanbulun bu emsalsiz baharında çık
tılar. indiler. Ve lstanbulda, o aail 
ve kavuklu Sinanların ve kendi Türk 
evlatlarının doğurduğu mimari eser
lerden mülhem olarak öğrendiklerini 
bize satmak Üzere memleketlerine 
dönmektedirler. Ve bu mütehassıslar 
dan lstanbulun geçirmekte olduğu 
halihazır mühim meselelerden ve ın· 
şaattan şifabaht müsbet bir ilim ve 
kanaat almak niyetile en mühim iki 
müessesemizde mühendis mektebin .. 
de ve akademide konferans verdir
dik. 

Belediye Reisi Beyefendi ile itimat 
ettiği arkada§larının hüanü niyetlerin 

-

den hiç §Üpbem yoktur, Fakat bu it 
bir hüsnü niyet iti değildir. 

Bu it nutuldarla, konferanslarla, 
Galata kulesine inip çıkmakla baıan• 
labilecek bir it değildir. 

(Türk mimarlan bir tehir planı
nın böyle bir duvar afifi gibi müaaba 
ka ile hem de tehiri hiç bilmiyen ve 
tanmııyan ve harsına kanıamamı§ ec 
nebilere programsız olarak yaptınl
muma kartı müsamaha edemiyecek 
!erdir. Muhakkak bu it bu tekilde 
yapılacakaa hiç olınazsa memleketin 
efkarı umumiyeye kartı bu büyiik 
günahın yiikünü omuzlarmda taşuna 
mak için aon dakikaya kadar söyliye 
ceklerdir. 

1 - latanbul bütün bu ecnebi sa
natkarlann kıskandığı, bir Türk sa
nat ıehiridir. Bu ıehirin müstakbel 
planı, bu ıehirin hayatına karııma· 
mıı fU veya bu ecnebiye para muka
bilinde çağırarak zorla yaptınlamaz. 
Bu bir sanat itidir. Sanat atkı ile ve 
bunun lizımı gayrifankı olan milli va
kar ve benlik ile olur. "Sanatlar mil
lidir''. 

2 - lstanbulun pli.ru, lstanbulun 
çocuğu ve onun içinde, her semtinde 
büyiiyenler, onun yiirüdüğü yolu ae
nelerdenberi görenler, velhasıl derdi
ni anlıyan daimi doktorları daha iyi 
bilirler. 

3 - iddiamız aa.le değildir. Türk 
mimarlan da bu müsabakaya girmek 
istiyorlar, kendilerinin huauai bir im .. 
tiyaz istedikleri yok, yalnız bir hak 
istiyorlar. Türkiye hudutları dahilin· 
de her sanatkar Türk gencinin bu 
hakkında artık hürmet etmek çağı 
gelınittir. 

Müsabakaya biz de girmek 
istiyoruz; meydan açıktır. Ec
nebileri bu müsabakaya davet edebi
liriz. Kendilerine bir ücret verebili
riz. Ve lakin kimden aldığımız hakla 
ve ne salahiyette bir veya bir kaç 
Türk gencini bu müsabakaya girmek 
ten menediyoruz. Türkiye hudutları 
dahilinde bu cüreti kim gösterebili
yor. 

04Yapam.az:amız ve yapamazlar e .. 
fendim!" Kelimesini hangi birimiz 
ne cesaretle ıöyliyebiliyoruz? 

Hülasa bu acı yazım benim oldu
ğu kadar çok sevdiğim bir çok arka
daılanmın hissiyatına da tercüman 
oluyor. 

Memleketin, devletin parasile Av 
rupaya bir çok Türk sanatkarı gön
derilmiıtir. Bunlardan biri şehircilik 
Ögrenip vatana dörunüıtür. Ve hali
hazırda Anadolunun bir çok ıehiri 
ne de istikamet vermekte ve yeni yol 
yapı kanununun bir yardımcısı gibi 
her ihtiyaca cevap vermektedir. 

Bu Türk gencinin adı Burhan A· 
riftir. lstanbulda doğmuı ve bÜyÜ· 
müıtür. Bilgisine hürmet etıneğe mec 
buruz. Bu satırlarımla şu veya bu ec
nebiden daha fazla muvaffak olaca• 
ğıru iddia etmek istemiyorum. Fakat 
kendiainin de bu müsabakaya girmek 
hakkıdır. Belediye Reisi Beyefendi· 
den Türk mimarlan bu hakkı istiyor
lar. 

1 - Bu genç mütehassıs ne için 
davet edilmiyor? 

2 - Kendisinin bu hususta her 
halde hepimizden fazla bir bilgisi 
vardır. 

Kendisine ne için bir ıey sorulmı
yor? Belediye bu genci de davet et
mekle ne kaybedecektir? Yoksa bu 
yerli miitehaıııs müsabakaya girec.ek 
zeV'atın şerefine bir nakiae mi vere .. 
cektir? 

Gelen ecnebi mütehassısların iti
rafiyle de sabit oluyor: 

"lstanbulun halihazır bir müces· 
sem alçı modeli ''maketi" yoktur.'' 

Mal sahibinin müstakbel ihtiyacı· 
ru çizen bir programı da yoktur; da
ha doğrusu müıabakanın bir progra-' 
mı da yapılmamıttır. 

928 senesinde ''Lörcher" e plin
lar cizdirilirken mevcut olan vaziyet 
ten bir adım bile ileride değiliz. Şu 
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YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Ankara barlarının içinde en gü· 
zel, kibarı ve ailelerin de gidebil
'dikleri yer Şule Barı idi. 

Bu modem, bu kübik, bu süalü 
bar bir ahır eskisinden doğmuftU. 
Fakat oraya gidenler bir ahırın i
çinde dans ettiklerini bilmezlerdi. 
'.Ankara'nın bellibatlı toplantı yeri, 
Taş hanın kartııındaki, Kemal Be
yin Anadolu lokantası idi. Bunun 
yanında tütün rejisinin oturduğu 
han vardı. Ondan sonra Hakimiye
timilliye Matbaası. Yanında Ke
rim ustanın araba onarttığı dük
kan. Daha sonra bir eski ahır. Bir 
ahır daha. Ve iki ahırın üstünde 
battal bir han eskisi. 

İş bilen bir iki kiti bu çifte a
hırla üstündeki hanın tükenmez bir 
hazine olduğunu ketfediverdiler. 
Hemen kiraladılar. 

On bet gün sonra burası bam· 
başka bir kılığa girdi. Hana usta· 
lar, mimarlar, nakkaşlar getirildi. 
Viran han; tertemiz, kipkibar, zep
zengin, tıp,ık bir klüp oldu. Şim· 
diki klüp sineması onun artığıdır. 

Bu klüpte medeni insanın her iste
diği vardı. Yemek içmek, oturmak 
yatmak, yazmak okumak, konu· 
şup görüşmek. poker, biriç, baka
ra, piket. Her şey, her şey. Hafta
da beş lira veren misafir aza yazı· 
lır ve bir cemiyet hayatı geçirirdi. 
En satafatlı ziyafetler burada, dü
ğünler dernekler burada •• 

Klübün adı klüptü. Altının adı 
da Şule Barı. Evlerinde kurtlarını 
dökemeyipte bir toplantı yerine 
gitmek isteyen derli toplu aileler, 
ağır başlı beyler hep buraya gelir

lerdi. Kibar takmnnın tedansları, 
dinedansları, kotiyonlu galaları ve 
ahpap randevüleri hep burada o
lurdu. 

Yeni bar açık hovardalarla pa
rasını esirgemiyenlerin yeri gibi 
bir şeydi. Boğuntu denilen ceza
sız şehir haydutluğu burada rekor 

kırmıstı. Burada politika maska
ralıkl~ı ve muhalefet oyunları bi
le oynanırdı. Hatta bir gece Kale
mimahıus Müdürü Hayati'ye sah
tiyan suratlı, fırın ağızlı bir koka-
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Veremle mücadele ve 
sağlam nesil yetiştirmek 

Son zamanlarda Veremle mücadele 
teşkilatı aldı yiirüdü. Bu uğurda sar
fedilen emekler, paralann haddi he
sabı yoktur. Mücadelenin hakiki bir 
faydası olduğu kanaatiyle tabii bu fe 
dakarlıklar yapılıyor. Acaba yapılan 

bu külfetler ve masraflar mukabilin
de müsmir neticeler v" m.-,ddi menfa 
atler temin edilebiliyor mu. Yoksa ya 
biç veya pek cüz'i bir menfaat mı el
de ediliyor. Bizde mücadele meselesi 
henüz pek yeni olduğu için birçok sene
lere ait yapılan istatistikler mukaye· 
sesinden bir netice çıkarmak müm .. 
kün olamaz. Bununla beraber hayli 
zaman evvel veremle mücadeleye baş 
lamı§ memleketlerin bu huıustaki is
tatistikleri mütalaasından bu uğurda 
yapılan masraflann ve edilen feda
karlıkların karıılığı büyiik bir fayda 
ve istifade temin edilemediği merkezinde 
dir. işte Londrada 1721 senes.inde verem 
den yÜzde on dört, 1821 aenesinde 
yüzde yirmi beş ve 1871 senesinde 
yüzde on iki nisbet ve m.iktarmda ve .. 
fiyat olduğu görülür. Bundan Lon
drada henüz veremden korunma usul 
ve çareleri ve mücadele teıkilatı yok 
iken vefiyat niıbeti yiizde yirmi bet· 
ten yiizde on iki nisbet miktarında 
düımüştür. 

Fenni tedabirler ve tahaffuz usul 
!eri tatbik edilmeğe başladıktan son
ra ise, ancak yiizde üç kadar vefiyat 
adedinde bir tenezzül görülmüş. Bu i
tibarla doktorlardan bazılan veremin 
grip gibi İıtilai şeklinde icrayı hük
meden bir hastalık olduğunu iddia 
etınektedirler. 

Bunlann ileri sürdükleri iddia ve 
itirazlara sebep teşkil eden esaslar
dan \>aşlıca biri de şudur: Bunlar di· 
yor ki: (Kalmet) aıısına göre halkın 
yiizde doksanı sinni şebabetten evvel 
veremle musap olduğunu kabul etti
ğimiz takdirde hiç bir vakit bu hasta 
lığı aramızdan çıkarmak mümkün o
lamryacaktır. Bunun için aınl yapıla
cak it bu has.talık tohum ve istidadın· 
dan masun ve azade bir nesil hazır· 
lamağa çalıımalıyız. Bunun için de 
matbuat vasıtasile halkı bu yola sevk 
ve amaleye yardım eden telkinat ya. 
pılmalıdır. Meaela evlenecek kimsele 
rin aileleri, taribçei bayatları, aerma
yei aıhatları, hasılı banka hesaplo,rı· 
ru tetkik eder gibi mevcut ve mevrus 
bütün kudret ve kifayetleri araş· 
tınlınalıdır. Buna kimsenin itiraz et
mek hakkı olamaz. 

Netice: Feyizli ve bereketi malı· 
sul almak için sağlam tohum ve kuv
vetli tarla aradığmıız; kuvvetli ve iyi 
damız lık yetiıtirmek için iyi dnsten 
seçilm;§ hayvanları birleştirdiğimi" 
gibi, dinç ve sağlam bir nesil vücude 
getirmek için de ayni suretle hareket 
ederaek beteriyetin atisini hastahk
lardan, rahatsızlıklardan, fenalıklar· 
dan halas etınit oluruz. 

Dr. ŞÜKRÜ 
Büyükada 

halde daha iyi bir planın doğacağına 
niçin inanıyoruz? 

Türk sanatkarlarının bilgi, düşün
ce ve kanaatlerinin bu kadar ihmal 
edildiği bu plan meselesi de katiyet· 
le biliyorum ki, ayni akıbete uğrıya
caktır. Vaziyet tashih edildiği tak
dirde Fatih Harita şubeıinin deposu
na bir kaç mücrim plan daha depo 
edilecektir. 

Bu satırlarımız belki biraz sert 
ve acıdır. Fakat senelerdenberi acıla 
rımız o kadar çoğaldı ki, artık hisleri 
miz haykırıyor. Türk memleketinde 
Türk gençliğinin hislerine ve bilgile 
rine hürmet edilmelidir. Şiarımız da 
zaten budur. 

Mimar: Aptullah ZIYA 

na ikram ettiler. Ve ertesi gün Ha
yati zorla kızı kaçırdı diye davul 
zurna çaldırdılar. Orada anaforlu 
i~ oyunları da oynanırdı. Şoför ba
rında çopur Madam Sara, Elham
ra' da fındık kurtu Ferhunde Ha
nım, Karaköyde Matmazel Fifi, 
Sarigülde Macar hemtireler en 
ünlü artistlerdi. Sulenin cazbandı 
Yıldız barrn iske~le kavgası, Tur
kuvazın veresiyeciliği, Macar lo
kantasının armoniği meşhurdu. 

Ama Bakkal Nuri Efendi en çok 
Turkovla Elhamraya giderdi. 

Petek babalığı Nuri Efendiyi 
hala ortalıkta sanıyordu. Evin ka· 
pısı varsın kapalı olsun. Analığı 
varsın dönmesin. Babalığı yalnız 
kalınca ne yapacak, geceleri gene 
oralara gidecek. 

Petek Şuleden, Yeni b~dan bat 
ka bütün barları, kapıcılarını ta· 
nıyordu. Nuri Efendiyi aramak i
çin karısı kaç defa göndermitti. 
Hem gece yarıları. 

Yayla kızı ümidini kesmiyordu. 
Bütün barları dolattı. 

Kapıcılar fata kalmıtlardı: 
-. Kız ! Sen onun ne olduğll'l.u 

bilmiyor musun? 
- Yoo!. Ne oldu ki? 
- Ne olacak? Topu attı. 
- Şimdi nerede ki? 
- Esek cennetinde! 
Petek bunlardan bir şey anlamı-

Kari ,ıkAyatlerl 

Yarıda bırakılan cadde 
Bir başı Nişantaşına · bir başı 

da Şişliye düşen Şairnigar "Ah
metbey'' sokağında oturan yüzler 

le aileler mutlaka rahat yüzü gör
memeğe mahkfundurlar ! 

Belediye geçen kış İptidasında 
yaptırmağa başladığı sokağı bir 

türlü bitiremiyor. Parke taşları i· 
yi kötü dötenildiği halde yaya kal 

dırımı eskiden daha bozuk bir ha 
le getirilerek yüz üstü bırakılmış

tır. Aradan seneye yakın bir za
man geçti, Belediyenin hiç bir ha 

reket gösterdiği yok. Bunun için · 
yazın toz ve topraktan, kışın ba

taklık derecesini bulan çamur ve 
su birikintilerinden çekilen azap 

sayısızdır. Şehrin en güzel yerinde 
bu yarım kalan yol, nihayet hep 
İ:ıu vaziyete mi kalacaktır? 

'(. '(. '(. 

Bulgar hududunda bir 
haksızlık 

Dün Havre'da ticaret tahsilinden 
yeni dörunüt olan Mehmet Sabri Bey 
isminde bir genç matbaamıza geldi. 
Ve başından geçen acayip bir mace· 
ı:ayı anlattı. 

Tren Bulgar topraklarına girip 
Sivilingrada varınca, üzerinde parası 
olup olmadığını sormuılar. O da bin 
kadar Fransızı olduğunu söyleyince, 
memurlar genç talebeden bu parayı 
almağa kalkmışlardır. Mehmet Sabri 
Bey bittabi parasını vermek isteme
mi§, bunun Üzerine memurlar İ§İ teh· 

dide dökmü~ler ve gencin e§yasını 
vagondan çıkarmağa kalkmışlardır. 
Bu vaziyet karşısında Mehmet Sabri 
Bey paralarını ve'rmek mecburiyetin· 
de kalmış ve kendisine de ayrıca Bul 
garca bir kağıt imzalatmışlar, eline 
makbuz şeklinde olsun bir kağıt bile 
vermemişlerdir. 

Reanıi Bulgar memurlarının bu ha 
diseyi neyle izah edebilecekleri bili
nemez. Fakat ortada aşikar bir hak
sızlık olduğu göze çarpıyor. Hadise
nin tahkik ve haksızlığın tamir edile 
ceğini ümit ederiz. 

Evlenme ve nişanlanma 
Konya mebusu Tahsin Beyin keri

mesi Halide Hanunla sabık Donanma 
Erkanıha.-biye refoi Miralay Sıtkı 
Beyin oğlu Tayyare mektebi muallim· 
!erinden Tayyare yüzbaşı Şerafettin 
Beyin ev1e.nme; Tahsin Beyin diğer ke 
.rimesi Mefkfire Hanımla sivari mira· 
!ayi merhum Aziz Nuri Beyin oğlu 
Galatasaray izçileri Oymak Beyi Refet 
Beyin nişanlanma şenlikleri bu pazar
«>si akşamı Perapalas otelinde yapıl· 
mıştır. Merasimde Makbule Hf. Haz
ret'erile Büyük Milli:t Meclisi Reisi 
Kazım Paşa, Sabık Paris Büyük Elçi· 
si Fethi Beyf., ve refikaları Hf., Ber
lin Büyük Elçisi Kemalettin Sami Pa
şa Hazeratı, Vali ve Belediye ~si 
Muhittin Beyf. ve Refikayi muhtere
meleri ile bir çok zevat hazır l:ıuJ.unmuş 
laTdır. Nişan Kazım Paşa Hazretleri ta 
rafından takılmıştır. Galatasaray izçi· 
lerinden bir ıoeybek gruıpu tarafmdan 
millt elbise.J.erile zeybek oyunları oy
nanmış , sabah geç vakte kadar eğlence 
devam etmiştir. Saadetler temenni ede· 
!iz. 

MEVLUDA DAVET 
Merhum esvapçi Mehmet efendi !reci 

mesi ve Kara Fe.ryeJ.i Sa'lih Zeki Beyin 
refikası oluııı .geçende irtihali dari ce
nan eyleyen Saadet hannnm istirahati 
ruhu için önümüzdeki Cuma günü na
mazdan sonra Taksimde Fi.ruzaga ca· 
mii şerifi.n.de Hafız Kemal Bey tarafın 
dan me'Vludu nebevi kıraat edile.ceğin
den bilumum akıraba ve evidaısmm teş
rifleri rica olunur. (5860) 

yordu. Yalnız her uğradığı yerde 
bulam.l\yrnca ötekine gidiyordu. 
Kala kala bahçe içindeki barla, 
köşedeki bar kalmıştı. Birdenbire 
gidemedi. Oralara büyük beyle
rin, süslü hanımların girip çıktık
larını çok görmüştü. Öylelerin yan
larına kolay kolay varılamaz ki. 
Babalığı bile öylelere beyfendim, 
hanımefendim, buyursunlar paşam 
ne emir buyursunuz efendim diye 
diller döker, karşılarında kırılıp 
bükülürdü. 

Bunları anmanın sırası değil. 
Şöyle bir toplandı. Yeni barın ka
pısını açtı. Kundura boyacısı ile 
iki kapıcı baktılar. 

._I _R_A_DY,_o~I 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL , 

18, : Gra;nofon: Kolombia, DF 866 • Ko· 
lombia .4325 Sahibinin sesi K. 6233 
18,30 -; Fransızca dera (ilerleınit olanlara). 
19, : Su: (Kemal Niya:ıi B. ve arkadaıları) 
20, : (Nebiloilu İsmail Hakkı Bey), · 
20.30 : Kemani. Reşat B. ve arkada.ıla.rınıo 
refakatile Vedia Rıza Hanım. 
21.30 : Gramofon; Sahibinin •l!'•İ, 1224 ıahi
binin •e•i DA 891 ~ kolombia 5290. 
22, : Ajan•, Borsa haberleri ve aaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Alaturka su:. 
18,45 : Viyolonsel konseri (Edip B. tarafln• 
dan.) 
19,45 ;. A!aturka •az. 
20,15 : Ajanı haberleri. 

VARŞOVA 1411 m.: 
21 Ka.lman'ın eserlerinden mürekkep kon· 

ser, 22,10 devamı, 23 kahvehane konaeri. 

BUDAPEŞTE : 
21,40 haberler .. caz. 24,30 aigan musikisi. 

(Donil.paluta otelinden). 

ViYANA 518 m. ı 
20 senfonik kon•er, 21,20 haftanı-n haber· 

leri, 21 .. 50 askeri konaer. 23 ltalyanca propa.. 
ganda konferansı, 23,30 akıam konsel'İ . 

MILANO • TORINO • FLORANSA: 
21 haberler, plak, 23,45 Barilli'nin Ami· 

ral operası, müteakiben Ca•avolarun Halife· 
n..in kanburu operası, Mütealcibeo: Lualdi~ 
nin: Kule iixeri.ndeki ıeytan isimli opera. 

PRA~ 488 m. 
21,05 neıeli trio 'konseri, 21,30 pronıenat 

konseri, 22,30 piyano konseri. 23,20 konser. 

BÜKREŞ 394 m. 
21 taganni ,21.25 aenfonik konser. 22 de

vamı. 

irtihal 
inhisarlar umum müdürlüğü sicil 

ve memurin şubesi müdürü Cura Pa
şa ahfadından Mehmet Tevfik Beyin 
hemıiresi Fatma Fazliye Hanım irti
hali daribeka etmiş ve medfeni mah
auauna defnedilmiıtir. Cenabı Hak 
merhumeye rahmet ve ailei kederdi
desine sabrı cemil ihsan buyursun. 

Gülhaneye hasta kabul 
edilmiyecek 

Gülhane tatbikat mektebinden : 
1- Tedrisat ve imtihınların hitamı mü 
nasebetile Gülhane tatbikat mektebi kı· 
liniklerine 15 Teşrin evvel 933 tarihine 
kadar ıhasta k&bul e.dilmeyeıcektir. 
2 - Yalnız ,paLikHnikler.de ayak tıedavi 
si yapılacaktır. 3 - Polikliniklere mu
t.ad gün1erde ayak tedavisine devam e
dilecektir. 

BOGAZ1Ç1NDE 
Anadolu Hisarı zirvesinde ruskeleden 
on dakika mesafedıe Göksu ve Kü
çük Su çayirlarına ve bostanlara ne
zareti kilnıilesi bulunan küçük lıir 
çiftlik cesametinde 140 dönümden 
ibaret meşhur Mustafa Zarifi Paşa 
bağı satılıktır. Görmek ve almak is
teyenlerin Anadolu Hisarında Esat 
Bey yalısına müracaatla~•. (5840) 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
Temmuz'un 28 inci cuma günü sabah 

saat 10 da şclırimizin eıı maıruf mües
seselerinin birine ait ve şimdiki halde 
Bey-0ğlunda Osman Beyde Ahmet Bey 
sokağında 46 numaralı haneoo mevcut 
müzeyyen eşyalar müzayede suretile 
satılacaktır. Bir yazıhane kristallı, bir 
masa, iki sigara masası ve lıir koltuk
tan mürekkep ~ok güzel yazı odası ta
kımı: Eir jardinier, bir masa, ıbir kolon 
ve saire·den mürekkep .cevizden mamul 
ve işlenmiş mükemmel Louis XV salon 
tıakımı, iki Şamdan ve bir duvar saatm 
dan mürekkep çok güzel anı.pir şımine 
gar!'litüri; Veneclik mamulatın.dan renk 
li güzel ayınalar, muhtelif ~r.deler, kü 
bik port~anto ve .sair.e ve saire. Bir 
çok elektrik avizeler ve 3J!likler; Gü
zel bir piyano kuyrnklu Anadol ve A
cem halıları. Pey ~ürenlerden 100 de 25 

teıniruıt alınır (5873) 

du. Petek'in son ümidi buradaydı. ı 
B:ırada da bulamazsa ne yapacak
tı? İçi titriye titriye bunu düşündü: 
Barın köşesinde durdu. Soğuk kes· 
kindi. Vakit gecikmişti. Barın iki 
büyük penceresi kırmızı, kaim per 
delerle örtülü idi. Perdelerle cam

ların arasına artist fotoğrafları 
konmuştu. Petek burnunu cama ya 
pıştırdı. Perdede bir küçük aralık 
görmüştü. Oradan içerisini seyret
mek istiyordu. Nuri ağası belki ka· 
pıcılara tenbih etmişti, Kim sorar· 
sa yok desinler diye. İçerisi bir 
renk sergisi idi. Sert, bol ışıklar al
tında penbeler,maviler, kırmızılar. 
küme küme, masa masa birbirine 

- Ne istiyorsun kız? 
- Nuri ağam burada mı? 
- Kim o Nuri ağa? .. 

, karışmıştı. Beyler hep bir çeşit, 
hep kara urba ile hep beyaz göm
lek giymişler. İçlerinde Nuri ağa. 

- Bakkal. Hani Nefise Hanı- ' sına benzer kılıkta kimse yok. Son

mm ağası. 
Üçü de birer kahkaha savurdu. 

- Burası bakkal dükkanı değil. 
- Bilirim. O buralara çok gelir-

di de. 
- O buralara gelemez. Başka 

yerlerde, ötekilerde ara. 
Petek boynunu büktü. Ses çı· 

karmadan gitti. Son bir yeri kal
mı,tı. Köşedeki •• Şulenin yolunu 
tuttu. 

Burada kapıdan bile baktırma
dılar. Paltolukta duran adam pek 
ters bir teydi. Laf ettirmeden koğ· 

ra bir erkek, bir kadın ikişer olup 
oynuyorlardı. Tıpkı yazın gittikle
ri bahçe gibi. 

Bir kapıcı kızın ense köküne bir 
şamar yerle~tirdi: 

- Evine git yumurcak! 
- Benim evim yok. 
- Öyleyse Beton apartımanına 

git! 
Diye alay etti.Kız uzaklattı. Herif 
içeri girer girmez, gene burnunu 
cama yapıftırdı ve gözünü aralık
tan içeriye dikti. 

Bunda biraz da çocukluk mera-

lst. Mr. Kumandan1ığı t 
Sahnalma kom. ilanları 

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

4410 
• * * 

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 danesi 
yüz kilo makarna yetmiş se 
kiz kilo un 27-7 -933 perşembe 
günü saat on dört otuzdan on 
beş otuza kadar pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarliğa giri
şeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satmal
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (109) (3596) 

4149 . '(. '(. 

Gülhane Hastahanesi için 
on bin kilo Yoğurt 27 -7 -933 
perşembe günü saat on altıdan 
on altı otuza kadar pazarlık 
la sat-m alınacaktır. İstekli 
!erin muayyen vaktinde Mer· 
kez Kumandanlığı satın alma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (110) (3597) 

4150 
• • * 

İstanbul Deniz Yollama 
Müdürlüğü emrinde mevcut i 
ki numaralı şat 16-8-933 çar 
şaınba günü saat on dörtte a· 
leni münakasa ile tamir ettiri 
lecektir. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li vaktinde Merkez Sabn alına 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. ( 1113) (3623) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahaneai 
karşısında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 
.... , ............ 11111111!1!~ 

4026 

Asrın umdesi "M 1 L L t Y ET" tir. 
~-·~~~~~~~~~~~~~ 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylığı 
6 .. 

12 • 

Türkiye İç.İn 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen evrak R:eri verilmez.- Müddeti 
geçen nüıhal•r 10 kuruıtur.- Cazete ve 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mÜ• 
racaat edilir. Gazetemiz il&nlann ıneı'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy rasat merkezinden YerHen ma

lU.mata a:öre buıün hava açık ve sak.;n de
vam edecektir. 

26-7-933 tarihinde bava tazyiki 763 mi· 
limetre en çok aıcaklık 28. en az 23 deırt:
ce idi. 

kı vardı. Müzik, dans, tuvalet,nete 
kahkaha ... kızın içini gıdıklıyordu. 
Elini midesine bastırdı, açlıktan 
sancımağa batlamıftı. 

Bu sefer kulağını da kapıcının 
sol eline kaptırdı. Kapıcmm sağ 
eli gene ensesinde şaklıyordu. 
Elinden bir kurtulup uzaklaşsa bi
le küfür edecekti ama kapıcı çok 
güçlü bir adamdı. 

Küfür edemiyeceğini anlayınca 
ağlamağa başladı. 

Tam o sırada köşede bir otomo
bil durdu. İçinden üç kara urbalı 
bey ile bir kürklü hanım çıktı. 
Beyler biraz çakır keyif idiler. Kı
zı kapıcının elinden kurtardılar. 

- Niçin döğdü seni? 
- Heç.,. camdan içeriye bakı-

yordum 
- İçerde ne var? 
- Fokstrot var. 
- Vay! Sen fokstrotu bilir mi-

sin? 
- Neden bilmiyecek mitim? 

Oynamasını bile bilirim. 
Hepsi gülerek kızı kuptblar. 
-Nereden öğrendin. 

- Benzigül ablamdan. Hani 
Müdür Bey giller var ya, itte on
dan. Bilmez misiniz? Hani ablası· 
nın çi,Ii bebesi var. 

- Sen daha batka bir fey bilir 
misin? 

(Devamı var) 



MiLLiYET PERŞEMBE 27 TEMMUZ 193~ 

Her şeyden evvel sporculal 
rın sıhhatini düşünmeliyiz 

Yüzme seçme müsabakaları 

Geçen Cuma günü nihayet mev• 
simin ilk te§vik müsabakası her şeye 
rağmen lidoda yapıldı. O gün de yaz 
dığım gibi, bunlara müsabaka demek 
çok yanlı§ bir hareket olur. Benim bil 
diğim bir müsabaka yapmal< için, 
evvela onun sahasını hazırlamak lil.
zımdır. Yüzme müsabakalarında da 
saha yüzme havuzudur. Havutı-: !e .. 
raiti fenniyey<i ve sıhiyeyi haiz olduk 
tan sonra ancak o zaman orada mü· 
sabaka yapılır. Halbuki lido denilen 
yer bu sene :;-an§lann orada yapılma 
sı için tamamiyle gayri milaaittir. Ge
çen hafta havuzun her tarafı kapan· 
mış idi. Buna inzimam eden bozuk 
hava orada değil yanşmak, rahatça yüz 
mek imkanını bile ortadan kaldırmı§ 
tı. Bundan baıka bütün yerlilerin de 
söyledikleri gibi . lidonun bulunduğu 
yere ve civarına Büyükdere ve etrafı 
mecraları dökülınektedir. Yağan yağ 

mur dolayısile Cuma giinü oradaki ko 
ku gayri kabili inkardır. Böyle olun
ca resmi bir teşekkül nasıl oluyor da 
hala müsabakalarını orada yapmakta 
ısrar ediyor şaşıyoruz. 

Y arışlarm Büyükdere lidosunda 
yapılması için deniz heyeti, en mühim 
sebf:p olarak Şirketi Hayriye ile ara
larında mevcut kunturatı ortaya ko· 
yuyor. Halbuki Şirket esasen bu itle
rin ~ıkmaz bir yol olduğunu anlayınca 
bu kunturatın maddelerini tamamen 
tasdik etmiyor. Bu iddiamızın en kuvvet 
li misaleri şunlardır: 

1 - Mevsim gelip geçmekte oldu 
ğu halde henüz lido tam bir §ekilde 
hazırlanmış ve kapatılmı§ değildi. 
Bunun kabahatini yalnız Şirkte yük
letmek insafsızlık olur. Her sene de· 
i liz yarışları programı ilan edilir ve 
ondan bir müddet sonra müsabakalar 
yapılmağa ba§lanırdı. Halbuki bu ae 
ne bu, böyle olmamı§tır. Deniz heye
ti deruhte ettiği vazifeyi tamamen j ... 
fa etrnemittir. Çok iyi hatırlıyorum, 
bütün bir kı§ esnasında heyet azalan 
n.ın .. hepsinin değil .. üç tanesinin bi
le yanyana geldikleri ender hadise• 
",erdendi. 

içtima yapmadan, ve yahut içtima 
günleri unutan zevattan te§ekkül e
den bir Deniz heyetinden de bundan 
fazlasını beklemek insafsızlık olur. 
Yumurta kapıya gelince, heyet azası 
bir kaç içtima yapıp müsabaka pro
gramını teşvik müsabakalafmdan iki 
gün evveJ il An ettiler. 

Çarınaçar Şirket yine centilmenlik 
göstererek 48 saatte orasını mebmaem .. 
ken kapaınağa çalıştı. Binaena
leyh bu noktada Şirketin büyün bir 

kabahati yoktu. Kabahatin en mij.· 
hiın kısım Deniz heyetine terettüp el• 
mektedir. 

2 - Şirket mükafatları vermeli 
kabul etiği halde hala geçen sene ya 
pılan müsabakaların mükafatları sa
hiplerine verilmemİ§tir. 

3 - Yüzücülerin bet kuruşa Bü
yükdereye kadar gitmesi li.zım gelir 
ken bu maddeye de riayet edilmeyip 
kendilerinden 38 kuru§ alınmakta
dır. 

Binaenaleyh; her iki taraf ta mev 
cut kunturata tebaiyet etmemekte
dir. Bunun için yapılaca\ tek çar~ 
bu kunturatın münfesih .;\duğunu ı· 
lan etmek ·ve yarı§ları daha müsait o 
lan bir tarafa nakletmektir. 

Su sporlarile en yakından alaka· 
dar olanlar ile yaptığım temas netice 
sinde elde etiğiın netice §udur: 

Y arıtlar hepsi dahil olmak üzere 
Moda - Kalamı§ koyunda yapılmalı· 
dır. Bunun ne gibi menfatleri olduğu 
nu a§ağıya yazıyorum: 

Modada yapılacak bir yüzme yan 
fi - şeraitii sıhhiyye itibariyle - Bü
yükderede yapılacak yanıla kıyas 

kabul etmez. Çünkü elyevm mevcut 
ve nizami bir şekilde olan Moda havuzu
nun altından ve ne de yanından mec .. 
ra .geçmez. Oraya gidecek ve yüze_ .. 
cek olan bir yüzücü dibini gördüğü 
temiz bir •uda müsabaka yapar. Bü· 
tün bunları bir kenara bıraksak bile 
biç olmza•a rüzgardan çene kemikle 
ri birbirine vurmaz. Bütün yüzücüler 
bili. istisna hepai benim fikrimcleler· 
dir. Y almz hemfikir olamadığnnız 
bir teşekkül var, o da; Deniz heyeti .. 
Cuma günü ilk teıvik müsabakala~ 
seyredip te müteessir olm.ıyacak .iUÇ 

bir sporcu değil, bir fert bile tasav· 
vur edemem. 

. Düıünün, üstünüzd~. t?z . h~n· 
de yağmur yağıyor, muthış bir ruz. 
gi.r var, kartınızda yalnız ayakların
da donları ve sırtlarında havluları bu 
lunan bir talmn çıplak gençler, hepsi 
titre~yorlar. Hatti ısınmak için dur
dukları yerde sıçrıyorlar. lıte gözü
nüzü kapayarak, kafanızın içinde gö 
rebileceğiniz bu tablo Cuma günü li
doda yapılmı birine\ yüzme teşvik 
müsabakasıdır. 

Şimdi soruyorum; böyle hareket 
etmeğe kimin hakkı ve sala.biyeli var· 
dır? Kim ve nereden aldığı bir kuv. 
vetle memleket çocuklarını spor yap
tıracağız diye bu kadar feci bir hale 
soh:ar ve sıhhatlerile bu kadar oynr: .. 
yabilir? Bu spor yaptrnnak değil, 
adeta çocukları ölüme sürüklemektir. 

Reşit Galip Beyin savuşturduğu kaza 
(Başı ı inci sahifede) aıağıya doğru auyun içine gidiyor, a• 

yakları gözüküyordu. Büyük bir müş
küli.tla pantalonunun paçasından ya 
kalayabildim ve yavaı yava§ başmı 
sudan çıkarmağa çalıştım. Batını ıu .. 
dan çıkardığnn zaman ·burnundan 
su fışkmyordu. Bu hareketinden ken· 
disinin hayatta olduğunu anladım v•· 
sandala çekmeğe teşebbüs ettim; fa
kat vücut ağırdı. Muvaffak olama· 
dım. 

tünde çırpınarak: 
- Baba, baba boğuluyoruz, diye 

bağırmağa ba§ladılar. Sandal dunnu· 
yor, gidiyordu. Demiri tarayıp,_ ma .. 
nevra yapmak için uzun zaman ıster ... 
di. Soyunmağa bile vakit kalınadan 
suya atladım. Çocukları tuttum. Bu 
oırada yaklaşan bir kayığın yardımile 
sandalımıza bindik. Bu birinci kaza. 
Elbiselerimi kurutmak için biraz da
ha dolaşmağı düşündüm. Rüzgar çok 
kuvvetli idi. Fenerden dönerken ini 
bir kasırga gibi rüzgar esti. Pirden a• 
labora olduk. Derhal tekneyi yakal· 
dım. Bir elimle de çocukları toplama
ğa başladım. Çocuklardan be§İ yanım 
da idi. Boynuma sarılıyorlar; 

- imdat! .. diye bağınyor, ağlıyor
lardı. Çocuklardan biri iki·metre ka· 
dar uzağımızda kalmı§tı. Boğulma
mak için çırpmıyordu. Ne yapacak· 
tım? Onu da kurtannağa mecburdum 
Fakat yanımdakileri de bırakamaz· 
dım. Bu sırada zaten ancak tırnakla
rımla tutabildiğim sandal da elim
den kaçtı. Bu suretle sırtımda be§ ço
cukla denizde kalınıttım. Dört be§ da 
kika suya hatmamağa çalıtfmı. Fakat 
batıyorduk. Çocukların feryadına bir 
aandalm yetiştiğini gördüm. Yanımı
za geldi. Sandala sırtımı koyar koy
maz bayılmıtım· 25 dakika ~nra. k~n
dime geldiğim vakit sabılde ıdım. 
Hemen çocukları sordum. Onları eve 
götürdüklerini söylediler." 

Vekil B. nasıl kurtarıldı 
Reşit Galip Beyin, bindiği oandal 

Moda iskelesine ait Salih Efendinin 
Selam ismindeki kayığıdır. Reıit Ga· 
lip B., çocukları ve baldızı Hf. bu san 
dala binmi§, kayığa Salih Efendi bin· 
memİ§tir. Retit Galip Beyin geçirdiği 
kazayı ilk önce sahilde ağları örmek· 
le meşgul olan Rumelikavaklı Şükrü 
Reis görmüıtür. Bunun Üzerine Şük· 
rü Reis derhal sandalım denize indi· 
riyor ve kaza yerine koşuyor. 

Şükrü reis anlatıyor 
Şükrü Reis dün bu kazayı bir mu• 

harririmize §Öyle anlatmı§tır: 
"- Kaza F enerbahçe önünde sa• 

hilden iki yüz metre ileride olmuf· 
tur. Saat 11,S raddelerinde idi. 

Çocuklar feryat ediyor ve çırpın•· 
yorlardı. Büyük bir süratle yanlarına 
gelirken çocukların. Reşit Galip Be
yin boynuna sarılarak ölümden kur· 
tutmak İçin Üzerine çıkmağa çalı§· 
bklannı gördüm. Re§İt Galip Bey de 
onlar için çalıtıyordu. Sandalı bunla· 
rın aralarına ıürdüm. Ve ilk defa bet 
çocuğu kurtardmı. Hepsi ağlıyorlar
Clı. Bu esnada Re§it Galip Beyin batı
nın yatmakta olduğunu gördüm. Batı 

Diğer sandallar yetişiyor 
Bu esnada diğer lngene kotrasımn 

kap tam P etro ve M. Y eofredi ye ait 5i
volf kotrasınm gemicisi Eyip >e bir 
hususi sandal da gelmiı bulunuyor
du. Müştereken Re§it Galip Beyi Pet• 
ronun aandalma aldık. Denizde çaba
lamakta olan baldızı hanımefendiyi 
de Eyipin sandalına aldık ve kendile· 
rini sahile çıkardık. Kazadan en zi
yade mütee•sir Reıit Galip Beydi ve 
baygm vaziyette idi. F ehiıne Hanını· 
la beraber kendisine masaj ve sun'i 
teneffüs yapmak suretile ayıltabildik. 
Fehime Hanım bu esnada o civarda 
tedarik ettiği bir çuval getirerek üze
rine örttü. Biraz sonra kendisinin 
Maarif vekili ve doktor olduğunu söy 
ledi;., ı'.' Şim:!i tamamen kendisine gelmiş .. 
ti. Biraz sonra bir aıaba ile köşk· 
lerine götürdük. Reşit Galip Beyefen
di bizi kötklerine davet ettiler ve te· 
şekkür ettiler. Biz de vazifemizi yap· 
tığımızı söyledik." 

Ayni sandal geçen cuma da Üç müı· 
terisile devrildiği haber ahnmı§tır. 

Ankaranın hediyesi 
ANKARA, (Hususi muhabirimiz

den) - Maarif Vekili Reıit Galip 
Beyin, kendisini ve çocuklarım geçir
diği kazadan kahramanca kurtarılma
sı burada umumi bir sevinç uyandır .. 
mışbr. Maarif vekaleti mensupları 
genç vekile bu kurtulu§unı!a yardım 
eden fener bakçiaine bir hediye gÖ•• 
dermişlerdir. 

Amerika sefiri 
(Başı 1 inci sahifede) 

nun Massillon ıehrinde doğmu§tur. 
Bir müddet gazetecilik ettikten sonra 
1890 da Marsilya konsolosluğuna ve 
bili.hara jeneral konsolosluğuna ta· 
yin edilmi§tir. 1903. te ~.~rika ile 
Habeşistan arasında sıyaaı munas~b'.'
tm teıiıine ve ticaret muahedesmın 
müzakeresine memur edilmif, 1908 
de Hamburg Jeneral konsolosluğuna 
tayin edilmiştir. M. Skinner 1913 te 
Berlin 1915 t .. Londra jeneral konso• 
Ioslukİarına tayin edilmif ve 1919 da 
Atlantic City' de bir beynelmilel tica• 

__ .. . 
Dünyanın en iyi kadın yüzücüsü 

Yarın Büyükdere Yüzme havuzun 
da latanbul yüzme seçme müsabaka
ları yapılacak. Evvelki Cuma iki Tür 
kiye rekoru kırılan ilk teşvik müsa
bakalarında yüzücülerimizin aldığı 
neticeler fena değildi. Yalnız 1500 
metrede kıymetli yüzücü ve rekorcu .. 
muz Salim yoktu. Galatasaraylı Tala 
tın 1500 de aldığı derece iyi değildi. 
Eğer yarın Salim müsabakalara gi~e~ 
ve Talatla müsabaka yaparsa, bu ıki 
kıymetli yüzücümüzün rekabet hissi ... 
le alacakları derecenin i>ir Türkiye 
rekoru olması ihtimali fazladır. 

Yine haber aldığmııza göre Salim 
400 metrede yeni bir Türkiye rekoru 
yapmak için çalışıyormuf. 

Biz burada bu gencimize yalm>: 
muvaffakiyet temenni ederiz. 

Haber aldığımıza göre, İstanbul 
Deniz heyeti geçen sene ilk olarak 

Orada bu §erait altında iki müsabaka 
daha yaparsak bütün yüzücüleriıniz 
pnömoni'den yataklara serileceklerdir. 
O zaman ne kar edeceğiz bilmem. 

Sıhhi tarafı böyle olan lido'nun 
bir de mali tarafı vardır. O da §udur: 

Yüzücülerin ekserisi Kadıköy, Mo 
da ve lstanbula otururlar 

Kadıköy ve Modada oturan bir 
müsabık sabahleyin evinden çıkacak 
İstanbula inmek için 11 kuruş vapur 
parası verecek ve §ehre gelecek, bun 
dan sonra bir de 38 kuruş verecek 
Boğua gidecek. 38 + 11 = 49 kurut 
verdikten sonra bir onbir kuruş daha 
vererek evine dönecek ve bu suretle 
60 kurut sarfetmit olacak. Soranın 
Deniz heyeti azası beylere, yÜzücüle 
rin kaç tanesi bu ma.sr:afı ihtiyar ede 
bilecek haldedir? Zaman meselesi de 
caba.. Kadıköyünde oturan yüzücü, 

Şehir planı 
Nasıl olacak? 

(Ba~. l il'ci sahifede) 

etmek .. 
4 - Müsabaka neticesi lehime ne· 

ticelendiği takdirde umumi hizmet .. 
lerle birlikte çah§mak. Burada efka· 
n umumiyeyi, şehrin terakkiai için 
kendileri ile çalışmak kabil olduğu· 
nu anladığım matbuatı tetkik etmek 
istedim. Bu sebeple memleketin ateı
li ve çalışkan gençliğinden büyük bir 
nüfuza malik olan Darülfünun muhi
tinden bir ışık almak istedim. Bun· 
dan maada vazifeleri ağır olan tek· 
nisyenlerimizin eserlerini tetkik et .. 
mek İstedim. lstanbula evvelden edin
miş bir fikrim olmadığı halde gelmiş· 
tlııı, bugün gösterilen gayreti takdir 
etmekle beraber Ankarada vücude ge 
tirilen eserler bakarak İstanbulun a· 
tisine emniyetle bakıyorum.,, 

Leningradda maç 
Nasıl oldu? 

(Başı 1 inci sahifede) 
denniştir. Maamafih altı dakika sonr:ı 
Lenningradlılar da gol yapmışlar ve bi
rinci haftayım bu suretle 1-I beraber 
bitmiş tir. 
ikinci haftayımda en İyi Sovy"t futbol
cularından Dementiev, ikinci dakikada 
Türk kale&i.ne ikinci golü yapmaya mu· 
vaffak oldu. Maç büyiik bir azim ile de
vam etmiş bilhassa Leningradlılar çok 
tehlikeli dakikalar geçirınişlerdic. An
cak Sovyet kalecisi Shoretz'm parlak O· 

yunu vaziyeti kurtarnuş ve maç bire kar 
§1 iki sayı ile Leningrat takımının lehi. ı 
ne neticelenmiştir. 

Mağ!Up olmalarma rağmen Türk ta
kımı Leningrad takmıma faik bir oyun 
oynamı§tır. 

Ziyaretler 
MOSKOVA, 26 A.A. - Türk spor· 

cuları ba§lannda Cevdet Kerim Bey ol· 
d~ğu !'!_alde Reterhofu ziyaret etmişler· 
clir. Dıger taraftan profesör Selim Hüs
nü Bey beraberinde Akademi azasından 
Samoilovitcb bulunduğu hal de Ulum A· 
kademisini ve kütüphanesini gezmiı ve 
ıarka ait pek nadir bir çok el yazılaııru 
tetkik etmiıtir. 

ret odası teıiaine memur edilen he .. 
yet meyanında bulunmuıtur. 1926 da 
Atina orta elçiliğine 1931 de Es ton- ; 
ya, Letonya ve Lituanya orta elçilik
lerine tayin edilmiıtir. 

• 

Helen Madison'nun bir deparı. 
yapılan deniz topu mÜ•abakaaını bu 
sene programdan ihraç etm.i~.. Sebe .. 
bini bilmediğimiz bu ihraç hakkında 
hiç bir fikir yapamıyacağı~, yaln;ız 
ltaanbul gibi her tarafı su ıle çevrıl· 
ıniı bir §ehirde au isporlarına verilen 
ehemmiyetin azlığı karıısında, pro
grama yeni yeni il.ivelerle verile
cek müsabaka fazlalığı lazımken, ak 
sini yapmak, her halde akim kabw 
edeceği bir hakikat olmaktan çok U• 
zaktır. 

Temas ettiğimiz Fenerbahçe yÜ· 
zücüleri bu karardan çok müteessir 
olduklarını söyliyorlar. 

Zararın neresinden dönülürse, kAr 
dır, derler. Binaenaleyh Denizcilik 
heyetine tav.siye ederiz, onlar da za
rarın hiç değilse, ötesinden geri dön
aünler kan bulınu§ olurlar ..• , 
-günün dört buçuk saatini yolda geçi· 
recek. latanbulda oturanlar ise üç bu 
çuk aaat kaybedeceklerdir. Buna mu 
kabil kazanacakları da §Udur: Mü· 
kemmel bir soğuk almak, pis bir su
da yüzdüklerinden dolayı kirlenmek, 
masraf etmek ve uzun vapur yolculu 
ğunun verdiği can sıkıntısı.... Bu ka .. 
zançlara diyecek yok doğrusu. 

Onun için yapılacak en doğru ha· 
reket, daha makul olmak ve müsaba
kaları ıehrin Jllerkezine daha ya.km 
olan ve her cihetçe müsait bulunan 
Modaya naklebnektir. Ancak o za· 
mandır ki, iyi ıre kazançlı müsabaka· 
lar yapılabilir. 

Akai halde, yukarıda söylediğim 

şıkların birer hakikat olması için 
çok vakit geçmiyecektir. 

Muhteşem ÔZDEMIR 

Memlekette 

Hacim B. değiştirilmiyor 
ANKARA, 26 A.A. - lzmir fırka rei

si Hacım Beyin değiştirileceği hakkında 
bir lzmir gazetesinin yazdığı havadis 
doğru değildi. 

Anasını ve çocuğunu boğdular 
NEZIP 22 - Nezihin Mağaracık kö

yünde bir cinayet olmuıtur. Bu köyden 
Kahraman isminde biri altı sene evvel 
vurulmuş, kansı Fatma dul kalnu§tır. 
Bundan bir müddet evvel Fatma bir kız 
çocuk doğunnuıtur. 

Bunu haber alan akrabasından on kişi 
geceleyin hücum ederek evvela çocuğu, 
sonra kadını boğmuşlar ve bunlan köy 
haricinde bir çukura gömmüşlerdir. Fa
kat kadrom bir ayağı dışarıda kaldığın
dan bir yolcu görmüş, polise haber ver
miştir. Katiller yakalanmışlardır. 

Bomba patladı ve iki çocuk 
parçalandı 

NEZIP 22 - Nezihin Gürap köyün
de iki çocuk tarlada oynarken yuvarlak 
bir demir bulmuşlar ve bununla oynama
ğa ba§laıruşlardır. Demiri biribiı·lerine 
atarken bir aralık yuvarlak patlamış ve 
iki çocuğu parçalamıştır. Yavrulaı feci 
bir surette ölmüşlerdir. 

Yapıl;uı tahkikatta yuvarlak demirin 
Antep harbinden kalma bir bomba uld"· 
ğu anla§ılmı§tır. 

Siirt'e su getiriliyor 
S11RT, (Milliyet) - Şehrimizin 

en büyük bir derdine çare bulunu
yor. Yakın bir mesafede bulunan 
Botan ve Kevkis sularının şehre 
i,,alesi için Ankarada bulunan Ma 
uır mütehassıs.M. Kovaç Albert'in 
Siirde gelmesi için lazım gelen pa
ra belediye tarafından gönderil
miş ve projeleri yapacak olan mü
tehassısın gelmek üzere oiduğu 
haber alınmıştır. 

Sebze ucuzluğu 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Za

man ve mevsiminde yağan yağ
murlar burada sebze, meyva ve hu 
bubatın geçen senelere nispetle 
çok fazla yetişmesini temin etmiş
tir. 

Bundan bir ay evvelinden itiba
ren karpuz, kabak, hiyar, fasulya, 
ve emsali meyva ve sebzeler Ada. 
nadan gelmeğe başlamıf, yüksek 
fiatlerler satılmı~tı. 

Şimdi buranın sebzeleri kema
le gelmeğe ba,Iadı, fakat fiatler 
çok dütük bir tekil aldı. Kabağın 

1Yelken yarışları-Federasyon programı 
• ., • .;.!'IBUL, 20 A.A. - Türkiye De

nizcilik Federasyonu Yelken komitesi 
Reisliğinden: Bu sene yapılacak yelken 
yarış lan programı şudur: 

Y arışlarm nev'i: Umum amatörlere 
açık yelken yanşlan tertip eden: T. 1. 
C. 1. lstanbul mıntakası denizcilik heye
ti günü ve saati: 

1. Cuma 4 ağustos 933 16,00, 2. Pa
zar 20 ağustos 9:?1 15,00. 3. Cuma 22 
ağustos 933 10,00. 

Yarış mahali: Moda. Yanı rotası ve 
tulü: Moda - Haydarpaşa arasında veya 
Moda koyunda, takriben 10 veya 8 de
niz mili. 

Sınıf lan A) Beynelmilel ve T. D. F. 
sınıflan: 12 kademlik dingi, 12 m f'lrpi, 
15 m yole, 20 m yole, 25 m prpi - yat. 

B) Hendikap ile yanşacak kotra grup 
lan: 1) büyük yatlar, 2) küçül< yatlar, 
3) yoleler. 

Dümende: Yal.ruz kJüplere mensup a· 
ınatörler, Mükafatlar: Her sınıfın veya 
grupun yanşı için B.Y.Y.N. ve T.D;F; 
talimatnamesine göre; 

(İstanbul kupası). 3) bütün salma omur 
galı (yole) teknelerin en seri teknesi. 

4) büyük yatlar (Marmara kupası), 
5) küçük yatlar,. 

Yarış kayıt ücretleri: Beher yanş için: 
dingi ve yoleler: 1.- Türk lirası, yatlar 
2.- Türk lirası. 
Kayıt mahalli lstanbul mıntakası de. 

den 48 saat evvel ve tahriren. 

Kayıt mahali l stanbul mıntakası de
nizcilik heyeti ( Cağaloğlu Cümhuriyet 
Halk fırkası merkezinde) veya: D. F. 
Yelken Komitesi Reisi Dr. Turgut Bey, 
IMOda, Devriye S. 32 • 

Tefrik numaralan: Resmi sınıflar i
çin: Olçü şartname ve şahadetnameleri
ne göre. 

Hendikaph kotralar için: yanş tertip 
heyeti tarafından 1 •• T.L. depo mukabi· 
linde yarıştan evvel veril..-cektir 

Programın alınacağı maha! ve zama· 
m: yanı gününde tertip heyetinJen ve
ya denizcilik heyetinden. 

Hususi mükafatlar: Bu üç yanşın u
mumi tasnifine resmi sayı sistemi, cetve.. 
line göre aıağıda yazılan sınıf veya grup 
lara birinci gelenlere birrer kupa: 

Yanılar T.Y.R.U; ve T; D;F; niza. 
matı na göre yaptlacakbr.. Y arıta giren 
her kotranın T.D.F. yelken komitesi ta
rafından verilen bir ölçü §ahadetnamesi 
olması mecburidir. Bu hususu T. D.F. 
yelken komitesine bir an evvel müracaat 
etmeleri ehemmiyetle rica olunur 1) 12 kademlik dingi, 2) 12 m • ıarpi: 

'Avrupp/Jar artık lıer şeyin levkaladesini yaptıkları gibi sporun leo
kal8.deJni yapıyorlar. Resmimiz bir yüzme havuzunun kenarında bulu
nan çay sofrasının üstünden balıklama atlayan bir yüzücüyü gösteriyor 

Rooseveltin oğlu anlatıyor 
Laboratuarlardaki tahlil raporları raf

larda kalırsa ne faydası olur? 
Şehrimizde bulunmakta olan esbak 

Amerika Reisicumhuru M. Roogevolt'in 
oğlu ve bugünkü Reisicümhur M. Fran
klin Roooevelt'ın halizadesi ıM. Theo· 
dore Roosevelt, Cümburiyet partisine 
mensup olduğu iç.in Filipin adalan u
mumi valiliğinden çekilmiş ve Amerika'
ya avdet ederken dünyayı Şarktan Gar
ba doğru kateden bir seyahata çıkmış· 
tır. 

M. Theodore Roosevelt 1887 de doğ
muştur, Amerika Bahriye nezareti müş
teşarlığmda bulunmuş, bahri tahdidi tes
lihat konferansında mütehassıslar heye
ti reisliğini ifa etmiş, bundan bir kaç se
ne evvel Orta Asya'da tetkikatta bulu
nan bir heyete riyaset etrniı ve Portori
go umumi valiliğide bulunmuıtur. H. 
Roosevelt bir çok lisanlara vakıftir; 
franaızca ve hpanyolca'ya vakıf ol
duğu gibi uzun müddet Hindistan'da bu
lunduğu için ordu lisanını öğrenmiıtir. 
iM. Roosvelt, dün Amerika sefaretanesin 

okkası bir, hiyarın beş, fasulyanm 
4 • 5, vitnenin 5 - 6, elma 5 - 6 ku· 
ruştan sablmaktadır. Daha yeni 
çrkmıya başhyan bu yerli meyva 
ve sebzelerin fiatleri şimdi böyle 
oluşu bir iki hafta sonra bunların 
bu fiatten dörtte bir derecesine i
neceğini tabii göstermektedir. 

Burada hayvan fiatleri de çok 
ucuzdur. 

Bir at yirmi bet otuz bir merkep 
dört be, bir koyun üç dört, bir ke
çi iki üç kuzu bir bir buçuk liraya 
satılmaktadır. 

Akşehirde buğday mUbayaatı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Ge

çen sene ,ehrimiz Ziraat Bankası 
tarafından 1 ,839,307 kilo buğday 
mübayaa edilmif ve lstanbula aev
kedilmişti. 

Bu hayırlı ite bura Ziraat Ban
kası bu sene de başlamıt ve timdi. 
ye kadar 574,830 kilo buğday mü
bayaa edilmittir. Buğdayım ban
kanın memurumahsuıuna teslim 
ederek parasını kolayca alan müs
tahsillerimiz bu i•ten çok mem
nundur. 

de bizi kabul ederek ıeyahati ve mem· 
leketimiz hakkındaki intibalanna dair 
fu malıimatı vermiştir: 

- Filipinden hareketimden sonra Ca
vaya, Malezya adalanna giderek umumi 
valilerini ziyaret ettim; Hindistanda u
mumi valinin misafiri idim. Hindistan 
sonra Afganistan ve Irana uğı-ıyarak hü
kilmetler tarafından misafir edildim. I
rak, Suriye ve Filistine uğnyarak lstan
bul'a geldim. Ziyaret ettiğim memleket
lerde hükUmet ricali ile görüşerek umu
mi vaziyet hakkında malümat edinmekte 
yim. idari işlerle alakadar olduğum için 
herkesin nazarı dikkatini celbetrniyen 
hususat sabık bir idarecinin gözünden 
kaçmaz; nitekim Türkiye'ye gelirken 
yolda gördüğüm bazı çiftçilerin hali, sü. 
rülmüş ve ek.ilmi, erazinin vaziyeti na
zarı dikkatimi celbetti. Bundan Türkiye
nin iyi bir vaziyette bulunduğunu, zira. 
atin fenni bir şekilde yapıldığını ve fen
ni ziraatın köylülere kadar taınim edil
miş olduğum anladım. 

Çiftçilikte bütün dünyaya anz olup 
ta izalesi İcap eden müşküllerinden biri 
de merkezlerde laboratuarlarda yapılan 
fenni tetkikatın yerinde kalması ve çift. 
çinin bunlardan -bilfiil İstifade etmemesi 
dir. Otedenheri mühim raporlar bunlan 
yapan heyetlerin elinden cıkWdan son
ra raflarda ve doıyalarda -kalıyor; fay· 
dalı kararlar ve raporlar bu şekilde kal
dıkca hiç bir netice temin etmez; ben al· 
tı seneden beri bu gibi tetlrikattan, bil
hassa ziraat hususunda, çiftçinin tama
men iotifade etmesini temine çalı§tım. 
Türkiye ve Amerika gibi zi t'li memleket 
!erde bu kabil tetkikatın çiftçiye kadar 
gidebilmesi, çiftçinin saadet ve refahı 
için gayet mühim bir noktadır ve o mem 
leketin atisi ve refahı İçin bir teminat 
makamındadır. 

Güzel nazariyeleri serdetmek kolay
dir; fakat bunlan müspet bir tekilde tat. 
bik etmek müılriildür. Ben bir idareci 
g~_zü. ile !fÖrdüğüı;n bazı buausat. Genç 
Turkiyenın nazanyeleri ve fenni ihtisas 
!aporlannı ~men tatbike azmetliğini 
ıspat etmektedır. Bu da memleketin •ıt· 
adet ve atisi için büyiik bir delildir." 

M. Roosevelt &İyaıi beyanatta bulun. 
ak istemiyor, dün kendisine Reiıicüm .. 
bur M. Roosevelt'in siyaseti ve Londra 
konferansı ve tahdidi teılihata meselele
ri hakkında ne dilıündüğünü sorduk; 
bu suallerimize altı seneden beri Ame
rikadan uzak bulunduğu için siyasi me
..,Jelerle meıgul olamadığını söyledi. 



KUçUk lktıbaslar 

Rusyanın nüfusu 
Sovyet Rusyada son yapılan nü 

fus tahriri fU neticeleri vermittir: 
Nüfusun yüzde 52 si Rustur. 

Ukraynalılar nüfusun yüzde 22 
sini tetkil ediyorlar. Beyaz ruslar 
yüzde 3 (Takriben 5,000,000), 
Yahudiler yüzde 1,7 (iki buçuk 
milyondan fazla), Tatarlar yüzde 
2, Ermeniler 2 milyon, Gürcüler 2 
milyon, Türkmenler 2 milyon, Uz 
l>ekler 2 milyon . 

Bmılardan batka nüfuılan mah 
dut mikdarda diğer ırklar da var
dır. 

Ayrıca bir buçuk milyon Alman, 
;ıooo lıveçli, 1500 Holandalı, 
2,500 halyan, 1500 Fransız, 3000 
Arnavut ve altmıt kadar da Hint
li vardır. (Tas) 

Asarı atika çalan lngiliz 
mllstesarı 

' 
Sabık evlrof idareıi müatetan Mis

ter (Kuk) un evinde bir çok kıymetli 
i.ıirıatika zapt ve Maarif Vezirinin 
e:"lnle Bağdat müzesine naklolunmuf 
tur. Bunlar müsteıar cenaplanmn a
~ırdığı i.ainn yarısıdır. Diger kıımı 

ise Yaktile Avrupaya kaçmlmıftı. 
Müze müdürünün bildirdiğine göre 
aainmezkiire çok kıymetli teYler ol
duğundan Irak müzeıini bir kat daha 
zengin1ettirmiıtir. 

(Yeni lral<) 

ZAYİ ; 1706 sicil nümer.olu arabacılık 

ehliyetnamcmi gayip ettiın. Yeniaini a 

lınacağmdan hükmü yol<tuır. 

ı 5858) Ar.ıhıcı Hüaeym 

• 

İstanbul icra hakimliğinden : Kadı
köyünde Yeldcğirmeninde Karakol so 
kağrnda mükim iken mahalli mezkuru 
terketmiş ve elyevm ikametgahı meç
hul bul.ıınmıış olan birinci müllizunlık
tan mütekait Şeyh Bani Efendiye : 
Hoe>a zade Vehbi B. Avukatı Hüseyin 
Avni B. tarafından 25 lira ve faiz ve 
ücreti veklilet talebi i!.e aleyhinizde ya 
prlan takip üzerine vaki itirazıruzın 

ref'i alacaklı avukatı tarafından talep 
edilmesi üzerine itirazınızın tetkiki i
çill muayyen olan günde müracaatınızı 
temin.en tebliğine teşebbüs edilen dave
tiye varakalarına yazılan şerhten öde
me emrini tebellüğ ettiğiniz mahalli 
onezkfiru terkederek elyevm ikametgli
hınızın meçhul bulunduğu anlaşılarak 
ili™'n tebliğat ifaııma kanır verilmiş 

olduğundan mürafaa gününün mua~ 
olduğu 15-8-933 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 te İstanbul i.c:ra tetkik ba
kimliğıi mürafaa salonunda hazır buhın 
manız llizım ge lcaği ve aksi otakdirde da 
vete icabet etmemiş addoltWlarak giya 
bmızda tetkikat icra edileceği malu
munuz olmak üzere keyfiyet ilan olu
nur. (5857) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah

kemeııinden : Osmaobeyde Şefsk so 

ltağmda (75) numaralı hanede sakin i

ken 29-4-933 tarihinde veht eden ma

dam Agavninin terekesine mahkemece 

vaziyet edilmiştir. İllin tarihinden itiba 

ren alacaklı ve vereceklileıein bir ay 

vıc mirascıların üç ay zarfında Beyoğ

lulu dörtlüncü sulh hukuk mahkemesine 

müracaatları, etmedikleri takdirde ka

llıllll.U medeninin 568 inci maddesi za

rarlarını intaç edeceği illin olunur. 
(5869) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Yalovada yapılacak İdare binası kapalı zarf ile münaka 
ııaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce yapmış 
Vt' Ticaret Odalarından birinde mukayyet bulunmuı oldukla
nm veyahut inşaatta salibiyet i fenniyeyi haiz Mühendis istih 
dam edeceklerini "Noterlikçe" musaddak vesaikle İspat et
meleri lllmıdır. 

Bu şeraiti haiz İstekliler yüzde 7 ,5 teminatları ile beraber 
tekliflerini nihayet 12-8-933 cumarteai günü saat 15 e kadar 
Galata'da Alım, Satım Komiıyonuna vermeli ve sekiz parça 
dan ibaret münakasa şartnamesi ve ıartnamei fenni ve proje 
lerden mürekkep bir takım projeyi (5) lira mukabilinde Ko 
misyondan almalıdırlar. (3333) -

İnhisarlar Umum Müdürlüğiinden: 
Nümune ve şartnamesi dairesinde Rapit makinelerine 

mahııuıı (1500) metre ince çivili kayıt takassız satın alına
cakbr. Taliplerin pazarlığa İştirak etmek üzere (yüzde 7 ,5) te 
ıninatlllrını hamilen 1-8-933 salı günü saat 15 te Galatada 
Alım, 6atun komisyonuna müracaatları. (3516) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Balattaki Yaprak Tütün a mban uıkelesinin tartname ve 

kt>şifnamesi mücibince sekiz metre kadar denize doğru tem
dit ameliyatı pazarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin pazar 
lığa i~tirak etmek üzere (% 7,5) teminatlarını hamilen 1-
8-·933 salı günü saat 15 te Galatada Alım, Satım Komisyo 
nuna müracaatlan. (3507) 

inhisar" ar Umum Müdürlüğünden: 
Fabrikalarımız ihtiyacı için (40,000) kilo paket ve 

(20,003) kilo siğara makinelerine mahsus yer-
li nebati kola sabn alınacaktır. Taliplerin şartna 
me v<> niimuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak ebnek 
frzere (o/c 7,5) teminatlannr hamilen 5-8-933 cumartesi gü. 
nü sl\at 14 te Galata'da Alım, Satım Komisyonuna müracaat 
l,nı. (3273) 

Birinci Kolordu Satınalma 
Komisyonundan: 

Afyondaki lot'abnm ihtiyacı olan 280,000 kilo Ekmek 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 19 Ağustoıı 
933 tarih ve saat 14 te yapdac lktır. Şartnamesini görmek is 
tf'/enler her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktin 
den evvel liomiıyonumuza müracaatları. (3612) 

Yaun: 

lu aevdiği kıaı alacak olursa içtimai 
,...,,,ı.iinin alçalmaundan korkuyor
mUf. 

Fa1.at klaYU2Clan hakikati öir"-in
ce dünya baıına yıkılmq. Çünkü o aı
rada akıi ıibi Dorotby iatediğine Yar· 
makta hür ve serbeat olarak New -
Y ork'a dönmiit bulwıuyormuı. 

Onun için o ıece Saint - Franciı o
telindeki dalreainde ıeç vakte kadar 
oturnıuı, Charlia dönmeden evvel Do
rothy'nin hakkından gelmeaini tele
fonla Mister Abelı'e bildirmif. 

Tercüme: Kômran Şerif 

Bunun üzerine Mister Abels gene 
büyük iıler çevirmekle meıgul olan 
terikine müracaat edip iti ona havale 
ı;tmeğe mecbur olmu§. Fakat şeriki; 

- Dorothy'nin eJçantaıına morfin, 
kokain gibi memnu ilaçlardan birini 
koyalım, sonra polise ihpar edelim .• 
Böylffi daha iyi olur. . Dorothy böyle 
bir cürümden dolayı tevkif edilecek 
olursa Cbarile de çocuklarının annesi 
olacak kadının ne mahiyette bir insan 
olduğunu anlar ve vazgeçer! demiş. 

Para ile tutulan bir kadm Dover 

MiLLiYET PERŞEMBE 27 TEMMUZ 1933 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
K. O. ve 1 F. kıt'alan için 

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

4513 

K. O. ve l F. kıt'alan ihti
yacı için açık münakasa ile 
16,000 kilo nohut satın alına
caktır. İhalesi 7 ağustos 933 
pazartesi günü saat 11,30 da 
dır. İsteklilerin nüınune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(251) (3354) 4514 

* * • 
K. O. kıt'atı ihtiyacı ıçın 

340,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 9 ağustos 933 çarşamba 
günü saat 11,30 dadır. İstek
lilerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Fındık 
lıda 3. K. O. SA. AL. KOM 
nuna müracaatları. 
(3355) 

(250) 
4515 

* • • 
Burdur Askeri SA. AL. 

KOM.dan: 
Burdurdaki kıt'at ihtiyacı 

için 179, 706 kilo kuru ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 1 O Ağustos 
933 perşembe giinü saat 16 
dadır. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek ıçın o 
gÜn ve vaktind evvel teklif 

. lf 1 • ı ve temınat " ,· 'lP any e 
Burdurda Asker" SA. AL. 
KOM. nuna mür~at]an. 
(3390) (3180) 4608 

K. O. ve 1. F. Efradı ihti
yacı için pazarlıkla 5,000 ki 
lo şeker satın alınacaktır. İha 
lesi 29 T emınuz 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. KO. na gelmeleri (272) 
(3585) 4745 

* * * K. O. ve 1. F. efradı ihtiya 
cı için pazarlıkla 9,000 kilo 
kuru üzüm alınacaktır. ihale 
si 29-7-933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin ıart 
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) 

4746 
* • * 

1. F. Hayvanatı ihtiyacı i
çin 380 ton kuru ot kapalı 
zarfla ıniinakasaya konmuş·· 
tur. lhaleai 7 Ağustos 933 pa
zartesi günü saat 14,30 dadır. 
İsteklilerin ıartnameyi gör
mek Üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 

Club'de Dorothy'nin çantasına ilacı 
koymuş ve üst tarafı da tahmin edilen 
tekilde cereyan etınİf. 

Polia Dorothy'yi hapishaneye aev
kedip içlerinde bir zenci de dahil ol
mak şartile umumi kadınlarla bir oda
ya kapamıf. 

Zenci kadının ismi Lulu imiı. Lulu 
Dorothy'yi çok aevmiı. Ona: 

- Bonjur, gÜzelim! demit
Dorothy de: 
- Bonjur! diye cevap vermit. 
Lulu aormuı: 
- Seni ne diye buraya getirdiler? 
Dorothy göz yaılarıru zor zaptet-

mif. Nezaket göatermit. maıum oldu 
ğunu söyliyerek Lulu'yu küçük düıür 
nıek iıtememjf. Onun için: 

- Seni ne diye getirdiler •• - De
miş.. 

Lulu: 
- H:ı.... Demif. Şu bizim mc:•,<>le 

öyle mj? ... 

O. SA. AL. KOM. nuna gelme 
leri. (246) (3220) 

4370 

K. O. merbut kıt'aları ih
tiyacı için 1110 ton kuru ot 
k:ıpalı zarfla münakasaya kcn 
muştur ihalesi 7 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 14 te ya 
pr:acaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gün ve tayin edilen saatte tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
ı:OM. na müracaatları. (245) 
(3221) 4371 

İsparta Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Tefenni deki kıt'at ihtiya 
cı icin 188 ,340 kilo kuru ot 
kap;ın zarfJa münakasaya 
konmu!."?tur. İhalesi 2 Ağustos 
933 çarşamba günü saat 9 da 
dır. l:;teldilerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gÜn ve 
vaktından evvel İspartada As
keri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3154) (3226) 

4374 

Manisa Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: Manisadaki lot'at ihtiya
cı için 37, 170 kilo gaz kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 7 Ağustos 933 pa
zartesi günü saat 15 tedir. is
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Manisada askeri 
Sa. Al. Kom. nuna müracaat
ları. (3169) (3347) 

4507 

· K. O ve 1 F. kıt'atı ihtiyacı 
için 20,000 kilo sabun kapalı 
zarfla münakag;iya konmuş
tur. İhalesi 9 ağustos 933 çar 
şamba günü saat 14 tedir. İs· 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelme-
leri. (256) (3349) 

... 4509 
• • • 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
1430 ton odun kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 9 ağustos 933 çarşamba 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. Kom. nuna müracaatları. 
(254) (3351) 4511 

• • • 
1 F. kıt'alan ihtiyacı için 

800,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 9 ağustos 933 çarşam
ba günü saat 15,30 da dır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelme
leri. ( (253) (3352) 

4512 
• • • 

Çorlu Askeri Sabn Alma 
Komisyonundan : 

Fırkanın Tekirdağ Kıt'a 

Bu sözleri söyledikten sonda .ıü
ıünceye dalmıf. 

Bana soraraaruz, ben Dorotby i
çın: 

- Bu kız eninde sonunda hapiaha 
neye düıccek ! Derdim. 

Böyle olmakla beraber Doro,hy
nin hapiıte olduğunu ititince kulak
Jarıma ina_namadım. 

Düşünün bir kere ... Sabaha kartı, 
aaat dört vardı. Lido Clul'den bir 
ıaraon gelip vakayı haber verdi. Be
nim gibi muhterem bir aile annesi 
olan kibar bir kadına bu saatte: 

- En aziz dostunu tevkif ettiler ..• 
denirae inaan ne bale gelir! •. 

Herbal Henry'yi alıp karakola git 
tim. 

Hapiahaneye Tardığımız zaman 
Dorothy'nin halini ıörüp le yüreği 
parçalanmıyan tf'k bir polis memuru 
kalmadı. 

Çünkü Dorothy :r.llbıta memurlan 

-
1 Devlet Demlryolları idaresi i ıan arı f 

2 Ağustos 933 tarihinde yapdacağı ilan edilmiş bulu
nan banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı münakasası 
17 Ağustos 933 perşembe gününe talik edilmiştir. (3624) 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 17 -
8-933 cumarteai günü saat 15,30 da İdare binasında yapıla 
caktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3625) 

Darülfünun mübayaat 
komisyonundan: 

1 - Guraba Haatahanes i dahilinde ve civarındaki eski 
tütün deposunda yapılacak tadilat ve tamirat 7 gün müddet
le ve pazarlık suretile ihale edilmek üzere münakasaya konul 
muştur. 

2 - İşbu tadilat ve tamirata talip müteahhitlerin 
50,000 liralık tek bir binayi m uvafakiyetle ikmal ve teslim et 
miş olmaları §arttır. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin Güzel San'atlar aka .. 
demisinde bulunan resmi mimari Bürosuna müracaatla eh
liyetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecekler ve mezkUr 
Bürodan ihaleye iştirak edebileceklerine dair alacakları teske 
re ile Darülfünün Mübayaat Komisyonuna müracaat ede 
rek 20 lira mukabilinde şartname lahika mukavele ve proje 
lerile suretlerini alacaklardır. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7 ,5 
nisbetinde teminatı muvakkat e ınektuplarile birlikte ihale gÜ 
':i a olan 5-8-933 cumartesi gÜr.i; saat 15 te Darülfünun Mü
bayaat Komisyonunda hazır bulunacaklardır. (3620) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla ve 13887 numaralı kararname ahkamı dai

resinde takasla rakı şişeleri için (2,500,000) Mantar satın a 
lınacaktır. 

Taliplerin şartname ve ri.imuneleri gördükten sonra pa 
zarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 
9-8-933 çarşamba günü saat 14 te Galata'da Alım, Satım 
Komisyonuna müracaatları. \3 J :•6) 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

928-929 senesinden itiharen bugüne kadar Ali. Deniz 
Ticareti l\1t'~tebinden mezun Mülazım Kaptan ve Çarkçrlarm 
iki gün zarfında Müdüriyet Fen Şubesine müracaatları. 

(3630) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
inhisar ar Umum Müdürlüğünden: 

Takasla ve pazarlıkla (I 250) adet Nihayetsiz şerit sa 
tın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten 
sonra pazarlığa İştirak ebnek üzere (yüzde 7,5) teminat 
farını hamilen 31-7-933 pazartesi günü saat 15 te Galatada 
Alım, Satım Komisyonuna muracaatları. (3508) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kutu imaline mahsus (10, 000) kilo yerli Nişasta kola sa 

bn alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gördükten 
sonra pazarlığa İştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatları 
nı hamilen 2-8-933 çarşamba y;.;ı:>ü saat 15 te Galata' da A
h··ı, Satım Komisyonuna mü rarutları. (3452) 

tı için pazarlığa konan 16,000 
kilo ve Çorlu kıt'atı için bir 
hafta talik edilen 12,000 kilo 
şekere talip çılonadığmdan 
her ikisinin pazarlığı 29 Tem 
muz 933 cumartesi günü ya
pılacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için te
minatlarile birlikte o gün Çor 
luda Askeri Sabn alma Ko
misyonuna müracaatlan. 
(3208) (3622) 

Haydar pafa Hastahanesi 
ihtiyacı İçin müteahhidi nam 
ve hesabına 26-7-933 te pazar 
lığı yapılan 12406 kilo yoğur 
da verilen fiat pahalı görüldü 
ğünden pazarlıkla ihalesi 30 
Temmuz 933 pazar günü saat 
l 1 e bırakılmıştır. İsteklile 
rin şartnameyi ~örmek üzere 

nm botuna gidecek kızlardandır. O
nun için memurlar bütün mevkufla
n yüzüstü bırakıp Dorothy ile meııul 
oldular. O kadar ki, gösterdikleri ala
kanın dereceainden i.deta biz utan
dık. 

Dorothy'yi küçük bir yazıhaneye 
götürdüler. 

Zavallı Dorothy :rüzü gözü yaılar 
içinde olmaıma rağmen güler )'Üa 
ıöotermeğe çalıfıyor, ıöz ya§lan ara 
ımdan, kuvayı zabıtanın bütün mil· 
kavcmetini kıracak surette giiliimoi
yordu. 

Bilhaua hıçkıra hıçkıra bana: 
- Ah Lorley'ciğim, bu it galiba 

hepimizin batına gelecek... Dediği 
zaman çehresjnin ifade ettiği maoa
yi biç unutamıyacağım ••• 

Henry derhal Mister Dudley Fi
eld Maline isminde iaıninde bir dos
tunu çağırtb. 

Mister Dudley Field Malone öte-

her gün ve pazarlığa girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3 üncü Kol Ordu 
Satın Alma Komisyonuna gel 
meleri. (274) (3621) 

• • • 
Samsun Askeri Satın Al 

ma Komisyonundan : 
Samsun Garnizonu ihtiyacı 

için 75,000 kilo sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 19 Ağustos 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin ıartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için teklif ve te 
rrıinat mektuplarile biı likte o 
gün ve münakasaya İştiraki 
çin teklif ve teminat mektup 
larile birlikte o gün ve vaktin 
den evvel Samsunda Askeri 
Sabn Alma Komisyonuna mü 
racaatları. (3209) (3618) 

denberi mazh'.imlann müdafii olarak 
tanılllllJf bir adamnuş. 

Mister Malon derhal karakola gel
di. Dorothy kendioine meseleyi anla
tınca adam hiddetinden küplere bin
di. Her istediklerini yapabilecekleri- ' 
ne :ı:ahip olan zenıinler aleyhinde ta 
kibatı kanuniyeda bulunmak bu za• 
bn en büyük z.,,,lı:i imiı. 

Meselenin İç yüzünü liyikiyle an
ladıktan sonra: 

- Olur rezalet def il! - dedi. Ben 
hakim olsam Breene ailesini bili te
reddüt doksan bir aene bapae mah
kiim ederim! ... 

Miıter Mal- oradan doğruca ' 
Breene'lere ıitti. Onlarla ifi bitirdik 
ten sonra zabıta yalnız Dorothy'yi 
tahliye etmekle kalmadı, Breene aile 
si ayni zamanda Dorothy'ye zarar ve 
aiyan olmak üzere ayda bet yüz do- 1 

(Bitmedi) 
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ilaçlarınızı :::ı~~ SALiH NECATi 
den alınız. Reçe-telerihız 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır. 

-Fosfotin NECATi Çok kıymdli bi1' bebek gıdaoıdrr. S-u
nunla beslenen yavrular tombul ve 
kuvvetli neş.'eli olur, sıhhat!i büyür~ 

(5342) 

4337 

Yarış ve Islah Encümeninden: 

Y AKIŞLARI 
Veli Efendide koşu mahallinde saat 15 te hatlar. 

28-7-933 den itibaren alb ·hafta Cumaları devam edecektir. 
Zengin bahsimüşterek - Mükemmel büfe ..ılf 

3568 

lstanbul Sipahi Ocağından: 
Gayesi, memlelret atçılığa hizmet o lan ocağımız gayet ehven Hatla ata bin

mek der.sini vermektedi.r. 
Klubumuz azasına bir saat ata bin mck 50 kuruş, hariçten gelenlere saatı 

75 kuruş. Kırda gezmek isteyenlere bir veya yarım g.ün için at kiralanır. (5859) 

Yalova Kaplıcaların da 

Mühim Tenzilat 
Banyolar: Sabah banyoları 60 Akşam banyoları 50 Kr. 

14 giinlük, 21 giiıılük Banyo karnelerinde ayrıca tenzilat 
Otellerde: 10 gün kalanlara % 20, 20 gün I< alanlara 

%25 tenzilit. Yemekler: Park lokantasında Tabldot 75, 
Büynk lokantada 120 Kuruştur. 

Ayrıca alakart yemekte vardır. Fazla malümat almak için 

Karaköyde AKAY Levazım şulıe
•iae mfiracaııt. (3579) 

Edirne Muhtelit Ortamektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebim~de yapdacak olan (6097) lira 41 kuruş be
deli keşifli tamirat ve tadilat yirmi gün müddetle münakasa 
ya konulmuştur. Taliplerin şeraiti ve yapdacak işleri mahal
linde görmek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve ihale 
olan 3-8-933 perşembe gÜnÜ saat onbeşte Edirnede HükU
mette müteşekkil komisyona ''Teminat mektup veya makbuz 
lariyle '' müracaatları ilan olunur. (3396) 

4556 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye mektebinin Lokanta ve yatakhane levazım ile ta 
lebe çamaşırının 932 mali senesi sonuna kadar olmak üzere on 
aylık yikame ücreti aleni suretile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere Mülkiye Mektebi müdürlüğü
ne "Yıldızda" ve münakasaya iştirak edeceklerin 8-8-933 tari 
hine tesadüf eden sah günü saat üçte Fındıklıda Güzel San'at
lar Akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde muba
yaat komisyonuna müracaatları ve münakasası saat beşte hi
tam bulacağı ilin olunur. (3319) 4519 

~ Suyunun nefaseti ile meşhur Alem' dağında 
• TAŞ DELEN MESiRESi 

1 açılmıştır. Fiatlar geçen seneye nazaran yarı yarıya tenzil 
edilmittir. Bu Cuma günü panayir vardır. 

-Muhterem müşterilerin tetrifleri rica olunur. (5843) •• 

itan 
Şark Demiryolları müdir iyetinden : 
Muhterem ahalinin 2 Temmuzdan 1 Eylul 1933 tarihi 

ııı.e kadar her cuma günü Velie fendide yapdacak at yarışlarını 
görmek üzere koşu yerine git mderini kolaylaştırmak için 20, 
22, 24, 28, 29, 31, 35, 37 ve 39 numaralı katarlar koşu ye 
rinde duracaklardır. İzdiham vukuunda gidiş için İstanbul 
dan geliş için de Veliefendide n itibaren hususi katarlar seyrü 
.sefere konacaktır. 

Bundan mada, yarışların devamı müddetince _Şehir is
tasyonları saat 15,00 e kadar Ve!iefendiye uğrayan bütün ka 
tarlara koşu yeri için her mev kie mahsus aşadaki tenzilatlı ta 
rife üzerinden bilet verecekler dir : 

Birinci mevki gidip gelme 33,50 kuruş 
İkinci ,, ,, ,, 25,- ,. 

Üçüncü ,, ,, ,, . 17,50 ., 
İstanbul, 22 Temmuz 1933. 

MÜDİRİYET 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~nkara Y enişehirde inşa olunacak 
lktısat Vekaleti . binası inşaatı 

münakasa ilanı 
Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Ankara'da Yenişehir' de yapdacak İktisat ve Ziraat Ve 
kaletleri binası inşaatı kapalı zarfla münakasaya konul
mustur. İhalesi 26 Ağustos 933 cumartesi gÜnü yapılacaktır. 
Bin~nm umumi Fenni şartnameleri, Proje ve sair evrala Ma 
liye Fen Hey'etindedir. 50 Lira mukabilinde alınabilir. Mü 
nakasaya girmek i~teyenler en az 300,000 liralık mümasil 
inşaatı muvaffakiyetle yapmış ~lduğuna da~r müteber evr~ 
ve yüzde yedi buçuk kanuni temınat mekİl;1bıle ş~rtnamelerın 
alındığına dair makbuzu rapt etmek suretıle teklıf mektupla
rını ihale günü saat on beşe kadar Maliye Ve~~leti Milli. Em 
lak İdaresindeki Komisyona makbuz mukabılınde tevdi et
meleri lazımdır. Tafsilat resimleri ve fazla · izahat Maliye 
Fen Heyetinden alınabilir. (3608) 

-===-~~~~-========--

' 1 l•taabal Beiedlye•f HAn'arı 

İlk Mektepler için alınacak 600 adet s~ ~ovası açık ~Ü 
nakasaya konulmustur. Talip olanlar şeraıtı anlamak uze 
re her gÜn Levazı~ Müdürlü~i.ine münakasaya girmek için 
de 27 Liralık teminat makbuz veya mektubu ile 17 -S-933 
p~ı'şembe. günü saat onbeşe kadar daimi encümene.müracaat 
etme1idirler. (3626) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerin5n ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fş Bankası hrafından teşkil olu0D1uşt11r. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurları lıamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tiirkiyenin her taı·afında (200) ü geçeıı aceotalarının hot-vsi Türktüır. Tü.r• 
kiyeoin en mühim müesseselerinin vebankaJarmın ııigortalat"ını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıig_ortalarını en iyi {traitle ~apar. Huar vukuunda zararlan sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: fMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
. . ·, - 1 . ·: , • • • • 1:L !~~ . . -. . . . ,. ; -. 

Mersin Ziraat Bankasınc~an: 
Sıra No. Cinsi Mahalle mevkii Kapı No. Mal sah bi Devir kıy- Muhammen kıy-

meti Lira meti Lira 
159 31, M.M. Aru. Mahmudiye Ma. O Korina Angeli O 300 
160 31, M.M. Arsa ,. O " O 300 
268 Kumluk 9000 Z. Gazha>te Ma. Tırpani O 200 

8 - Hane Mahmudiye Ma, 17 Ernıiyoni 9301> 1800 
10 Haıı• ., O Augt-li O 800 
18 Hane ,, 1119 B mdclidin 4000 80J 
30 Hane •• 9/17 Baruti Elbita 300D 1200 
32 Hane ,. 17 Tufani 20!JO 600 
33 Hane 15 ,. 3,00 600 

" Yukanda evsafı yanlı gayri milbadillere alt emvalin tamamı 20-7-933 tarihinden itibaren açık art-
tııma ve peşin para il~ müzayedeye çıkadmışbr. İhaleleri (9-8-933) dokuz ağudo.s 933 çarıJamba günü 
saat onda Mersin Ziraat Bankası biııasında müteşek'.cil heyet huzurunda yapılacaktır. 

Müzayedeye ittirak ;çin muhammen kıymetin yüzd.e yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçe
sini mlizayede saatinden evvel Banka veznesine yabrılmısı lazımdır. Sabş ve müzayede şeraitini anla-
mak isteyenler z:raat Bankasına müracaat edebiıirler. (3610] 

sonra 

Şehit Yetim ve Harp Malüllerine 1!!!11111-•en B;a;:.:ı;i~;:.ı .... :-· 

Dagy ıtılacak ikramiyeler Hakkında! Deniz ve kum bınıyolarından 
FAR U K~'nin 

M M V k AI t• den• ctcİ KREMt'ni 
e e e a e ın e kullanınız. Banyonun fıaydasmı, tc· 

1 - 933 senesinde yapıl alacak ikramiye tevziatında şe 
hit yetimlerine isabet eden ikramiye mıktarı 11 liradır. 

2- 8undan başka 930, 931, 932 senelerine ait ikrami 
yelerini alamayan şehit yeti mlerine ayrıca 930 için 1, 100 
ve 931 için 12,28 ve 932 için 19,10 kunq verilecektir. 

3 - Buna ait haveleler Z iraat Bant.:asınca mahallerine 
yollanmı~tır. 

4 - Şehit yetimlerinin p ar alarmı almak üzere kayıtlı ol 
dukları Askerlik Şubelerine müracaatları. 

5 - Harp malüllerine ait ikramiyelerin evvelki ilan veç 
hile iki ay zarfında dağıtıla bilmesi için talep olunan cet
vellerin 15 Ağustos 933 te Vekalette bulunmak üzere Posta 
verilmesi lüzumu askerlik şu heleri.ne yazılnuştır. . 

6 - Bu tarihten sonra gel ecek cetvellerde yazılı İstihkak 
sahiplerin naraları 934. senes.İ nde verilecektir. Harp malülle
rinin vakit. geçirmiyerek mensup oldukları askerlik şubelerine 
müracaatları. (3538) 46J:. 

ninizin taravetini arttırrr. (5795) 

SO Derecelik --• 
hARfK /\ RA~ı~I 

F,.-,· .a .. d 

-; 
• .. ... 
:l 

d .. en.iô·ilmi,•h. 
4834 

4047 
~~~~~~~~~~--' 

Altıncı icra memur~uğu.ndan : Bir 
borçtan dolayi mahcuz ve feruhtuna kıa- · 
r;ı.r verilmiş olduğundan altı çift er
kek ve kadın kundura 30-7-933 tarihin 
de sultan hamam Hatoı>ulos han önün 
d, saat 16 dan ı 7 ye kadar satılacağına 
ilfin olun.ur. (5838) 

SADIKZADE BİRADERLER 
Vapurları 

KARADENİZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru 

27 Temmuz Perfelllıx, günü sut 

18 de Sirkeci rıhtımından haralı:etle 

Zonguldak, İnebolıu, Samsun, Ordu, 

Giersun, Trahzon1 Sürmene ve Riz~ 

limanlarmıı. azimet ..-e avdet edecek· 

tir. 

Fazla taf.s.i:lit için Sirkeci Mey· 

menet Hanı altında a<:entalığa mü

racaat. Telefon: 22134. 5782 

4740 

_.,.Naim Vapur idaresi--• 

İzmir Sürat Posta•ı 
ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğruJZMiR'e 
hareketeder. Tafsilat için Gala 
ta Gümrük karşısında Site F rao-

ıez Han No. 12 Tel: 4 1041 
rs16 ·ı 4720 

Deniz Yollan İşletmesi 
ACENT ALARI : 

Karaköy • Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

MERSıN POST ASI 

ANAFARTA 
vapuru 28-7-933 cuma saat 
onda İdare rıhtımından kalkar. 
Kuşadası ve Gılibolu"ya yalıııı: 

cönüşte uğrar. Çe,me prog· 
ra mdau çıkuılmıştır. [3599] 

4758 
~~~~~~~~~~~ 

Laller Silbermann ve Şii. 
Teel : 44647 - 6 

DOYÇE LEVANT Linye 
Hamhurg. Brem, Anvers. İstatıhul ve 
Bahrisiyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postalan 
Hamhurg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam'dan limanımıza muvaaalatı 

beklenen vapurlar 
MİLOS vapuru 31 Tcınmuza doğru. 
AGUİLA Tapuru 1 Ağustosa: doğru. 
CA V ALLA vapuru ll Ağustosa doğru 
ALİMNİA vapuru 15 Ağustosa .doğru. 
Burgaz. Varnıa, Köstence. Kalas ve 

İbrail için liınannnızdan hareket 
edecek vapurlar 

ALİMNİA vapuru 15·17 Ağusto., doğ.rıı 
Yakında Hambu11g, Brem, Anvers ve 

Rokrdam limanları için hareket 
edecek vaıpur,lar 

AKKA v..,uru 29-30 Temmusa doğru.. 
GALILEA vapuru S.7 Ağll9tosa doğru 
CAVALLA vapuru 11-13 Ağustos• doğ 
ru. 

Yakınd-. Batunıa giduek vapurlar 
GALİLEA vapuru limanımızda. 
AGUİLA vapurun 1-4 Ağustosa doğru. 

Fazla tahil.lt için Gakrta'da Ovakim
y.ın hanmda Laıter Silbermann ve Şü
rekası Va(>Ur acenta1ığına müracaat. 

Telefon ; 44647 . 6 (5()33) 

Amerikan Koleji 
Kız kısn11 Erkek kısmı 

lstaobul Kız Koleji, ArııJvutköy 
Tel. 36.16:> 

Rob:rt Kol~c. Be1:ıek 
Tel. 36.3 

Nafıa Vekaletinden: 
Mektep lr.gilizceı i en i)İ cğrc'.en bir mtesseıedir. Jl.lm•nca 

veya Fransızca ihtiyari olarak n lctel:assı!I mualliml'r tarafın
_ dan öğretilir . Aile hayalı yaşatılır. Terbiye sistemi Amerıkan 
olmakla lıeraber milli leı b:ye ve klillllre ıon derece ehemmiyet 
verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret şubesi vardır. 

Darülfünun Baka?oı yaaına Hazırlar 
Kütüphaneleri mükc ır m• !dır ve lale benin 'ukuflaruta, fikri 
terbiyelerine hizmet eder. Sıhhi lerbiye verir, kız ve erkek 
beden ter'.:ıiyesi ve sporları i'e ge çleri bedenen ve ruban 
yükseltir. 

Nihart Ücı·etlerde Tenzilat Vardır 

M••h d• k Ameli ve nazari elektrik makine u en ıs ısmı: ve nafia mühendisi yeti,tirir. 
l Ağustcstan itibaren salı 25 Hazirandan itibaren 
ve cumn ~t.nleri 9-12 ye cuma günleri 9-12 ye ka-
kadar kayı~ y~pı!ır. dar kayıt yapılır. 

fazla maliımat kin ırektupla r"a m~racaat edilebilir. 
. . . •' !'\ , -~, '. . .. [42761.4043 

TÖRK Ul'fiUMi TİYATRO 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

6 nu::naralı kupona mahsuben ve sir a numaralı borduosunun 1 ağııstıos 1933 

tarihin.den itibaren ibrazından ectesi günü 100 (Yüz) kuru.ş tediye eıd.ileccğini, te

diyatm (Cuma, P.:ıNr, ve Bayram günleri hariç) her gün saat 15 t"'1 16 ya kadar 

Beyoğlunda, Yeşil sokağında, 15 nwnero da kain şirketin merkez idaresinde kra 

edi'ieceği Türk Umumi Tiyatro Anonim Şirketi hi.sscdaranrna ilin edilir. (5850) 

TÜRKÇE - FRANSIZÇA - 1NG1L1ZCE - ALMANCA 
Mektep· meslek. riyaziye ve ikmal dersleri· li.,.;m krsmı edebi. 1ıarihi ve 

gazete tercümeleri · fiillerin me,nfi ve istifham tasrifatile en kuvvetli rnükaleme
lcr · imla · gramer - terki.p · S}"nonime ve syntax kaidekrile tatıbikat ve cümle 
reşkrni.tı - 16 büyük tabloyla serbest kon tışmak · hu~11si ve tÜ<:<:ari mcktu<pla.r • 
Avruıpa ve ikmal imtihanL3.rrP..J. bu :teıi.·ed ~ ta!~beler ha..ztrlayeruz. 1914 ten ,beri de· 
vam e-den Çemberli taşın karşısıne1ki kız ve erkek lisan tedrisa~i bilıneyenleri 
az zamarvJa konuşturur. Arzu v.:, ihtiyac ını7.a göre ç.ok es:ct5lı öğretir. Kuvvetiıniu 
<.'Öre kıır!:ırla !11ft1d1 3 vı. 5 <kI'S :ıyda 4 v" 5 linı. Huoasi <lcrskrde vardır. l\fü. 

d&ii. Ziy.ı (5113&\ 

9-5-933 tarihiıide yapı lan münakasanın feshinden do
layı Çoruh Vilayetinde Hopa- Borçka yolu ve Çoruh nehiri ü
zerinde inşa edilecek 1 13 met re açıldığındaki demir Borçka 
köprüsünün İnşaatı kapalı zarf usuliyle tekrar münakasaya 
konulmuştur. 

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

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

Münakasa kağıtları (10) lira mukabilinde Nafia Veka
leti Levazım Müdürlüğünden satın alınabilir. (3370) 

4543 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazı
lı ( 4) kalem (Eşya ve malzemenin) ayn ayrı kapalı zarf mü 
nakaaası isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde ya 
pılacağmdan isteklilerin şartnamelerle nümuneleri görınek 
üzere her gün ve münakasala ra girmek için talip olacakları 
kalemlere ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mez 
kiir günün muayyen saatlerinde komisyonumuza müracaat
ları. (3384) 

. Cins ve Miktarı 
11170yatak 
11170 Yastık 
16227 metro kaputluk ku-

. mq 

Münakasa tarihi Günü Saati 

12 Ağustos 933 cumartesi 10 

12 Ağusto• 933 Cumartesi 11 

800 çift altlı üstlü karyola 12 Ağu.tos 933 Cu.marteıi 15 
8100 Battaniyto 12 Ağustoa 933 Cı.unartesi 16 

. 3354 4661 
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.dıl6liahm er Parkı •.• 

En güzel parklardan birisi 
Ankaralılar Hilaliahmer parkının gece
leri de açık bulundurulmasını istiyorlar 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Hi
laliahmer umumi merkezinin par
kı fehrin zinetlerinden birini te,
kil etmektedir. Bilgili bir çalışma 
ile kısa bir zamanda vücude geti
rilen bu park , nadide çiçeklerile 
Y eni,ehrin en güzel kö,elerinden 
biri olmu9tur. Burası ayni zaman
da çocukların sabahlarını ve ak. 
f&IDlarını geçirdikleri bir çocuk 
bahçesidir. Parkın bir kötesinde 
vücude getirilen zarif bir baraka
da Hilallahmer Karahisar maden 
suyu sattırmaktadır. Hariç_te yirmi 
kurufa edindiğimiz bir şişe maden 

suyunu burada arzuya göre, çok 
soğuk ve az soğuk bir halde beş 
kuruşa içmek kabildir. Hilaliah
ıner hariçteki satışa sekte verme
mek için, suyu ancak parkta iç- . 
mek şartile bu fiyatı koymuştur. 

Şehir halkının Hililiahmerden bir 
temennisi var. Bu da parkın gece
leri de açık bulundurulmasıdır. 

Asfalt caddeye hava almaya çı· 
kan aileler bu suretle burada gü

zel su içmek, ve zarif bir yerde 
dinlenmek saadetini elde etmit o
lacaklardır. 

Parkta maden sıı yıı içen çocuklar 

Istanbul ikinci icra 
memurluğuııdan: 

Mukaddema Bebek tıramvay caddesi Köce oğlu yalısm 
da mükim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Hasan e
fendi zevcesi Zeynep Hanıma 

Emniyet Sandığına rehnet mek suretile mezkıir Sandık ida 
resinden 30-7-931 tarih ve 46175 numaralı senet mücibin 
ce istikraz eylediğiniz elli liranın tesviye edilmemesi hasebile 
meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç 
komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif yekiinundan yüz
de iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tah 
sili hususunun temini zımmmda merhun bulunan bir roza 
madalyon, iki roza iğne, bir altın kordon bir altın köstek bir 
altın gerdanlık icra ve iflas kanununun 145 inci maddesine 
tevfikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan 
alacaklı mezkUr Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üze 
rine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi 
tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri 
zahrma mübaşirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur ma
halde ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebli
gatı muktaziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür et 
miş olmakla tarihi ilandan itibaren 933-619 dosya numarasi 
le müddeti muayyenei mezkı'.ire zarfında icranın durmasını 
mutazammin şifahi veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert 
veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkıi· 
renin hitamını müteakip berveçhi talep merhun mücevheratı 
nızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı İcraiyenin 
gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı nıalıimunuz olmak ve 
bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulun 
mak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (3635) 

Beyoğlu Kazaaı Defterdarlığından: 
~ahallesi Sokağı No. sı Cinsi Kıymeti ihale Tarihi 
f eriköy Pangaltı Şehit 263 263/ 1 Dükkan maa 7200 00 29/ 7 / 933 

Muhtar Bey hane 
Karaağaçta Tapa Fabrikası kartısındaki kilosu Ton 

deniz kenarındaki teller 1 kurut 30 ,, 

Balada evsafı muharrer emvalin satışı 20 gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. İhale tarihleri gösterilmiş olduğ 

undan taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle Beyoğ 
lu Maldairesinde müteşekkil satış komisyonuna daha fazla 
malı'.imat almak üzere Emlak kalemine müracaatları. (3118) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünd~n: 
Takasla ve pazarlıkla (2800) adet Nihayetsiz Şerit sa 

lı :~ almacaktır. Taliplerin şa rtnaıne ve nümuneleri gördük 
ten sonra pazarlığa İştirak etnıt:k iizeı·e (% 7,5) teminatları 
nı l <'milen 31-7-933 pazartesi ~ünü saat 15-te Galatada A 
lım, Satmı Komisyonum~ müracaatları. (3479) 

ı 

Maden suları 
Afyon mac:ıe.ı. suyunun 
ucuzluğu temin edilecek 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Af
yon Karahisar maden suyu, son za 
manlarda alınan t~clbirler sayesin 
de en yüksek mertebesini bulmuf 
ve dünyanın yüksek hassalı suları 
arasında yel' almıştır. 

Ancak suyun şehirlerde daha u
cuza satılabilmesini temin için, şi 
mendifer nakliyatında ucuz tarife 
ye tabi tutulması ve bu su için ha
riçten celbedilecek şişelerden güm 
rük resmi alınmaması karar altı
na alınacaktır. Bu hususta Millet 
Meclisinin önümüzdeki içtimam
da bir kanun layihası müzakere e
dilecektir. 

Yeni Maarif Vekalet 
bin-ası 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Yeni 
Maarif vekaleti binası in§aatı bugün 
pazarlık suretile en mü~ait fiyat ve
ren inıaat idarei fenniyesine 598 bin 
500 liraya ihale edilmiıtir. 

Köycülük konferansı 
ANKARA, 26 (Telefonla) - An

kara Halkevinde bugün Dr. Şevket A
ziz Bey tarafından köy halkının orfo
l~W. ve. kijycülük hak~da. bir· lı:on-

ferans ·~erilmiıtir, : KoRYeransta pro· 
jöksiyonla .ı'esimleı: gibterilmittir. Hal 
kevi -;,insuplarite_ · k<1rtta bul,;-nan 

- tabiO.yeci . mu~llim - hanım v~ beyler 
konferansta }>0IJllllDUtlardır. 

--:-O-- . 

Kahve fiatı 
ANKARA, : . (Milliyet) - Bele- ' 

diye Ankarada kahve fiyatlarında 

ihtikar olup olmadığını tetkik ettir· 
mektedir. Bir iki gün evveline kadar 
Ankarada çekilmi§ kuru kahvenin 
okkaıı iki yüze satılmakta iken bele
rin kooperatifi fiyatı Jstanbul gibi 
yiız kırka indirmiştir. Diğer kalıveci
lerin de bu fiyata indirmeleri belden
mektedir. 

Umumi Neşriyat ve fazı işleri 
Müdürü ETEM JlZET 

Gazetecilik ve MatbaaMlık 1'. A. Ş. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğleden 

wnra saat (2,30 dan 5 e) kadar Iotan

bulda Divanyolunda 1111 ~umaralı hu
susi dairesinde dahili haıtalı~ları mua
yene ve tedavi eder. 'Telefon: liıtanbul: 
22.398. 

4025 

Beyoğlu dö~dünc;Ü. sulli Jı.ukuk malı-
; 

kemes.inden : . Tereke,sine mahkenıe.ce 

vaziyet olunıın müteveffiye Agavni ha 

nıma ait olarak: 1) Osman Beyde ~

fak sokağında (75) numaralı h~de 

mevcut eşyayi metruke : 30 tıeınmuz 

933 pazru günü saat 17 ~ açık artırma 

suretiyle satrlacakıtır: Talip olanJarın 

mezkür ıgün ve saatta maha.llinde hazır 

!Yu!unmaları lüzumu ilan olunur. (5862) 

Sultanahmet SuJ.h Üçüncü hukuk 
maJıkemesinden : İzzettin Bey ile Müni 
re ve İnayet hanımlar ve Me.zha~ Beyin 

şayian ve müşterekan mutasarrıf olduk 

!arı Üsküdar Acı badem Altuni Zade ma 

ha!Jesinde Nişantaşı ,caddesinde atik, 

4, 4, 4 mükerrer ve yeni 6,8 numaralı 

ve }l"di oda ve üç sofa ve iki taşlık ve 

bir hela ve bir meırdiven altı ve iki 

balkon ve Erazisi derununda iki kuyu 

ve bir gayrı kacbili istimal Su Pervane

si ve karğir bir ahır ve bir mutbak ve 

bir kümes ve mukatıalı ve icar<:tıeynli 

mahalleri muhtevi bir bap köşk ve bağ 

mahalli tar!ala.c ve müşt~ilitımn iza
lcişuyu zımnında fa.ruhtu takarrür <>de 
r.ek müzıaiıdeye vazolumnuştur: Kıy

meti muhammenesi k.aretey..ı.i mıııhal

lin 513 11'.ra ve mukatıali kınının 6987 
liradı.r: Birinci açık arttınılasr 29 A
ğustos 933 tarihine müsadif salı gilnil 
saat 15 te kra ktlmacaktu-: Kıymeti 

muhammen.esinin yüzde 75 rn buldu~ 
mkdirde ibalei kat'iye,si ya,pdacaktı.r: 

Bulmadığı takdirde en son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere 15 gün 
müddetk temdit edilerek Ikinıci açık 

a.rtınnası 19 Eylül 933 tarihine müsa 
dif salı günü saat 15 te icra olunacak 
tır. İpotek sahibi alacaklılarta diğe~ a-

. 

Anlıarada bir polisimizin ıehit edildiğini ve mezon ba§ında merasim yapıla
rak Emni~ müdür muavini Şinasi B. taraından /,ir nutuk söylendiğini haber 
venniştik. Resmimiz; şehit polisin me.:ıı an bıqmda yapılan merasim.i, Şinasi B. 

nutuk söyleyişini göstermektedir, Kenardaki rea;mJe de katil Emin IJ<U'dır., 

ı,,.. '* a; ' 

:.ı...,~--.. 

Urman çiftliği idaresinin şehirle çiftlih arasında ttbtis ettiği ucuz oto· 
büs seferlerinde işleyen kaptı kaçhlar. 

• 

10 uncu yıl 
Okunacak şiir, oynana 

piyesler hazır 
ANKARA 26 <Milliyet) - Cüm 

yetin onuncu ydmı kutlulama yi 
komisyonunun çalışmalarına yardn 
mek üzere alb. komitenin ıeıekkül 
ğini, çalışacakları işler ve ana fil 
hakkında yjiksek komisyon ,reisi F 
Beyin verdiği izahatla birlikte ya 
bk. 

Yüksek komisyc>nun yıırdımc, k• 
leri dündenberi çalışmaya batlam 
kendi çerçeveleri dahilinde lolr takıı 
rarlara da varmışlardır: 

Konferans ve inşaat komitesi, ba 
günlerinde muhtelif merasim esna 
cıtnınacak §İİrleri seçmek için bir k, 
yon ayınnıf; memleket dısında ve 
de söylenecek konferanslann ana 
larmı ve çerçevelerini seçmi~tir. } 
iıtekle dinletecek, heyecan verecek 
kir ve inan verecek kısa, özlü hilal 
le, cümhuriyetin muh111ebesini yap• 
fektiv nutuklar, cümhurıyetin istim 
tiği ana prensip ve umdeleri tahlil 
konferanslar ~!indo tasnifler yap 
bunlann temini İçin kat,i ve müsp< 
reler, şehirlerde vil!yet komiteel 
kayıt sırasile söyliyecek kimseler 
halk künüleri açılması diitünülmü ı 

Temail komitesi, elde mevcut piy 
den hangisinin makeadı temine y~ 
cağım yeni piyesler için kimlere mi 
at edilmesi Ibnn geleceğini teabit • 
memlekette trüplet"den, Halkevleri 
sil ıubelerinden ve ilb ...• Nasd İıl 
edileceğini düıünmüştür. 

Cflinliuriyetin oıwncll y>lıııı haıli 
büyük ehemmiye~ine, çİJıantiimlll ı 
yeflne uygun l>ir şekilde kutlufam 
çia uyandı. ve ·nnh kimseler şim• 
seferber olmuşlu• diyebilirJz: 
Diğer İr.om i teler de ilk celselerde 

hı lazımır;efon meseleleri araştırdık! 
göz önüne konacak mallimatJ topı 
tan s«>nrn buııünlerde içtimalarını ' 
calı: ve ka r-ır.armı vereceklerdir. 

Yurtdal}! 
Hal.ô. bankada bir taaarr 

hesabın yok mu? 
Daha fazla gecikme, son 

balJlnı tQl}tan taşa vurursun! 
A;z, az fakat muntazaman • 

riktimıeğe al., ... 
Çünkü biriktirmeğe erk 

başlayan,çabuk yemişini top 
Milli iktisat 

tasarruf cemiy. 

TC!JR KiYE 
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Jakadarlarm pyri me.nlı:ul Uzerind<>ki 
haklarım hususile faiz ve maı;arf ,f dair 
olan iddealanA! ~kı müsbltıel<>rıile 
20 gün içinde ~eri Hizımdı.r: 
Aksi takdirde MolrlAn Tapu ııici.llerile 

BAN 1< 6. c:. ı 

sabit olmadıkça Mtıı bedeli.nG.n paylat
masmdan hariç lmlac.aklardır. A~
ma şarmameııi ifbu illin ta,riiıiııdmı iti 
baren mahkeme salonuna talik lı:ılın
ı>ııı;tJt: T.o.li.n ..,_ıann kıymeti mu-

4031 

hammenesinin yüzde 7 bııçu ğu mslı 
de pey akçeııine hamilen yövmü v~ 
ti mezkurde 933-23 .numara ile Sut 
met sulh üçüncü hukuk mahkeme 
mü~acaatları ilin c>lunur. (5847) 


