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---Londra konferansı yedi hafta de-

vam eden mesaiden sonra müzakere· 
lerine nihayet verdi. Konferansın bir 
neticeye varamıyacağı haziranın son
larına doğru anlaşılmıfb. Binaena
leyh haziranın sonuncu haftasile ta
til gÜnÜ olan 27 Temmuz araamda 
geçen bir aylık zaman zarfında Lon
dra konferansı olduğu yerde sayıp 
dunnuıtur. 

Konferansın neden bir netice ver
mediğini anlamak için ikbsat konfe
ransmın toplanmasına ne gibi ıerait 
altmda karar verildiğini hatırlamak 
kafidir. Harpten sonra büyük devlet
ler arasındaki iktısadi ve mali müna
sebetlerin normal bir ıekiJ almasına 
en biiyük engel teşkil ettiği söylenen 
tamirat meselesi Lauu.nne'da halle
dilınifti. Lausanne konferansına A
merika iştirak ebnediğinden, tamirat 
meıeleainin hallinden sonra ikbsadi 
ve mali meaelelerin Amerikanın da 
iıtirakile daha geniı bir tetkik ve mü
zakereden sonra halli için bir cihan 
konferansının içtimaı fikri lngiliz 
Baıvekili Mac Donald tarafından ile
ri sürülmüştü. Lausanne' daki netice
nin yarattığı nikbinlik havası içinde 
verilen bu kararın ıümul ve ehemmi 
yeti ancak toplanacak olan konfe
ranam müzakere ruznaınesini teıbit 
ebnek zamanı geldiği zaman anlatıl
dı. Filhakika bu ruznameyi tesbit 
ebnek için toplanan on iki devletin 
mümessili, ikbsadi ve mali sahada 
beynelmilel teıriki mesainin ne dere
ce müıkiil olduğunu ilk adımda an
ladı. Bazı devletler iktuadi meselele
rin mali meselelere tekaddiim ebne
ıi lazım geldiğini ileri sürdüler ve 
bazıları ise mali meselelerin ikbsadi 
meseleden evvel halledilmesi icap 
ettiğini iddia ettiler. Ve aylarca de
vam eden müzakere ve pazarlıktan 
sonradır ki cihan ikbaat konferansı
nın ruznam~i teabit edilebilmitti. 
Fakat ruzname tesbit edildikten son• 
ra vaziyeti btisbütün ifkiıl eden bir 
takım ıerait ıııı:ıeydana geldi. Ve bun
lann baımda da Amerikadaki ikb
aadi buhramn en had bir safhasına 
girmeaile bunun neticeai olarak dola
nn albn eaaımda.n aynlm1µ1 geliyor. 
Bundan sonra Amerika, ikbsadi dert
lerine kendi çare aramak yollanru a
ramağa baıladı. Yani iktısadi kurtu
luıunu, beynelmilel aahada teıriki 
mesaiden ziyade milli bir siyaset ta
kibinde gördü. 

Londra konferansının karşılaşacağı 
en mühim mesele, devletlerin ikbsat 
sahasında harpten beri takip ettikle
ri milli siyasetler ile beynelmilel teı
rjki meaai siyaseti arasmda bir mü
cadele olacağı esasen malUın idi. Fa
kat ikhsat konferanamı davet eden 
büyük devletlerin bazı ehemmiyetli 
noktalarda siyasetlerini telif ettikleri 
zannedilmiıti. Meseli para kıymetle
rinin muvakkat istikrarı, gümrük ta
rifelerinde tenzili.t yapılmasr, istih· 
aal ile iatihlik araaında müvazene te
mini için tedbirler alınması gibi me·· 
•eleler etrafında prenaip itibarile an
laımalar yapıldığı tahmin ediliyordu. 

Beynelmilel konferanslar devletler 
arasında pazarlık ve alıt verit mese
leleridir. Konferans bir defa toplan
dıktan sonra anlaııldı ki Amerika ne 
almağa, ne de vermeğe hazır değil
mif. Kendi hudutları içinde takip e
deceği yol ile kendi kurtuluıuna var
mak istiyor. Yani bütün manaaile 
milli siyaset takip ebnek kararında
dır. Eğer Amerika laaletfayin devle_t
lerden biri olsaydı, diğer devletlerın 
kararlan kartıaında ekalliyette kalır 
ve sonra ya onlara iltihak eder, ya
hut ta konferanstan çekilip ııiderdi. 
Fakat dünya müvazenesinde en ehem 
miyetli bir iktısadi ağırlık olan Ame
rikanın teıriki mesaisi olmadıkça 
Londrada verilecek kararların kıyme
ti olamıyacağı gibi, lngiliz dömin
yooları da konferansta Amerikadan 
ayrılmak istemediklerinden bunlar 
lngiltereyi de kendilerile ber.aber süriik 
lediler. Binaenaleyh Amenka beynel
milel sahada teıril<i mesaiye imale 
edilemeyince Londrada müzakerele
rin devamında da mana kalmadı. 
Yani konferans müzakereye baıla
madan dağılmak gibi bir zaruret kar
ıısmda kaldı. 

Amerika para kıymetlerinin istik
rarım kabul etseydi, beynelınilel sa
hada teıriki mesaiyi kabul ebnİ§ ol_a: 
cak ve konferansın hakiki mesaısı 
ancak bundan son ... · baılıyacaktı. 
Çünkü konferansın esas hedefi bey
nelmilel ticaretin geniıletilmeai oldu
ğuna göre, para kıymetlerinin ist.i~a: 
n ticaretin geniıletilmesi için bırmcı 
ıart idi. Bir defa Amerika bunu ka
bul ettikten sonra idi ki Londra kon
feransı bu iılerle ciddi surette me§lul 
olmağa baılıyacak, memleketler ara
sındaki menfaatlerin telifine çalıııla
cak ve belki neticede muvaffak olu
nacak veya olunamıyacakb. AıJıerİ• 
kanın para kıymetlerinde istikrara 
yana§ID.amaaı iktıaat ve maliye saha
sında diğer devletlerle teıriki mesai
yi kabul etmemesi demek olduğuna 
göre, konferansın müsbet bir netice· 
ye vannası beklenemezdi. Londra 
konferansı hiç bir netice vermeden 
dağıldığına göre ıimdi vaziyet ne 
olacak? Konferansın dağılması, bü· 
tün dünyayi ıamil manada bir teıriki 
mcaai tetebbÜşÜnÜn ifliaı demektir. 
Amerika kendi yolunda yürüyecek. 

Konferans kelimesini si- 11
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yaset kamusundan silmeli! Reisicümhur Hazretleri dün öğ
leden sonra Yalova'ya gitmişler
dir. 

İlkönce milletler grupları arasında · ... q .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~'°'"" 
anlaşmalar yapılması ha.kikati anlaşıldı M. Çaldarisi davet 

Konferans neden akim kaldı? 

LONDRA, 28 <A.A.) - Morning 
Post gazetesi M. Muaaolinin bir yaZJsı 
m nqretmektedir. ltalyan Ba§vekili bu 
yazısında dünya iktıaat ve para konfe
ransının uğradığı muvaffakiyetsizliği söz 
geliıi ederek diyor ki: 

«Beynelmilel konferanslar gi\tikçe 
itibardan, rağbetten düşmektedir. Kon 
ferans kelimesi siyaset kamusundan bir 
kaç sene için silinip çıkanlınalıdır. 
Fransız maliye naz1rı konferansı 

anlahyor 
PARIS, 28 (A.A.) - Dünya iktısat 

konferansının dün öğleden sonraki u
mumi toplantısında Fransız maliye na
zın M. Bonnet, konferansta bugüne ka 
dar cereyan eden müzakerelerin muhte
lif memleketlerin birbirilerini daha iyi 
anlayıp tanunalanna imkan hasıl etmit 
olduğunu hatırlattıktan sonra demiştir 
ki: 

«Gerçi iktıoat konferansı para mese 
lesine çok sıkı surette bağlı bulunan ça
Iıımalarını ve konuşmalannı bitireme
di, fakat hiç değilse ileride yapılac~ 
müzakerelere faydalı surette esas olabi 
lecek umumi prensipleri ortaya çıkdl"ıp 
koymuı oldu. 

«Fransa iM. Cordell Hull'un ileri sür 
düğü teklifleri büyük bir itina ile tetkik 
edecektir.» 

M. Bonnet istihsal ve sah§ iıelerine 
bir düzen verilmesi ve borclanma mese 
leleri bahsinde elde edilen İıeticeleri kay 
dettikten sonra albn esa.snun yeniden 
kurulmaıınrn ittifakla arzu edilmiş oldu 
ğunu hatırlatmış ve sözüne şu suretle de 
vam etmiştir: 

«Para meselesi hakkında komisyo
nun yaptığı tavsiyeye, doğrudan doğru 
ya alakadar memleketler arasında hu
sule gelen ameli bir itilaf da gelip katıl 
OL Bütün bunlar gelecek zamanlar için 
münakaşa götürmiyecek derecede aJi
kar teminat ına)ıiyetindedir. 

«Konferansın para istikrarı gibi en 
ehemmiyetli bir işi hakikatleştirmeğe 
imkan bulamadığını herkesten adeta 
saklamak niyetinde değiliz. Konferans 

Fransız maliye nazın M. Bonnet 

mesaisine başladığı zaman Fransız mu
rahhas heyeti yaptığı beyanatta kendi 
parasını müstakar bir halde tutmak hu
sundaki isteğini ve azmini kati sureUe 
bildirmek yoluna ııirdi. Altın esa11ndan 
ayrılmıyan bir çok memleketler de bu 
yolda Fransayı takip etti. 

oKonferanım bugün old'uğundan da
ha fazla lerliyememeainin sebebi muhte
lif memleketlerin iktıaadi ve mali ba
kımdan vaziyetlerinin birbirine benze
memesidir. Milletler yeni ıeraite uymak 
yolunda ayni derecede ilerlemiı değiller 
dir. Ancak bütün müzakerelerin ilham 
aldığı ve tabi olduğu emsal11z kuvvet 
dünyanın iktısadi bölmelere ayrılmasını 
kabul ebneınittir. Bu iktısadi bölünme
ğe saik olan sebeplerin büsbütün orta
dan kalkması yahut kuvvetten düşmesi 
lazım gelir. 

Fransa, normal bir rejime avdet için 
iotihsal itlerine akla uyğun bir düzen 
verilmesini teklif ettiği vakit işte bu 
noktai nazardan müllıme olmuıtu. 

istihsalin tanzimi iti beynelmilel pa 
(Devamı 2 inci sahifede) 

• 
iki seneye kadar trenler 
Ergani bakırını taşıyacak 
Nafia vekili bütün dolaştığı yerlerde 
canlı bir faaliyet gördüğünü söylüyor 

MERSiN, 28 (Mlliyet) - Nafia 
Vekili Hilmi Bey dün sabah şehrimize 
geldiler ve merasimle karııılandılar. Ak
şem Belediyede şereflerine elli kişilik 
bir ziyafet verildi. Vekil Bey bur acia • 
ovanın sulanması ve liman inıası me
selesini tetkik ebnektedir. 
MERSİN, 28 (Milliyet) - Nafia 

vekili Hilmi Bey sabahleyin vilayet 
makamını, Jialk fırkasını, belediyeyi 
ziyaret etti. Fırkada bir ziyafet veril
di. Öğleden sonra liman ve su iıleri
le meıgul oldu. Y ann Ankaraya dö
necektir. 

Vekil Beyle görüıtüm. Geçtiği yer 
!erde hümmalı inşaat faaliyeti oldu
ğunu ve insanın bu çalıtmayı gördüğü 
zaman derin bir inıirah duyduğunu 
aöyledi, Treıı!erimiz 935 senesinde 
Ergani bakırını taıımağa baılayacak 
br. 

MERSiN, 28 (A.A.) - Nafia Ve
kili Hilmi Bey Anadolu Ajansımn 
Mersin muhabirine fU beyanatta bu· 
lunmuıtur: 

- Bu defa Malatya - Eliziz üze
rinden Erganiye kadar gittim. Hattm 
Erganiye kadar olan kısıınlan daha 
evvel ihale edllmiı olduğu için her ta 
rafta büyiik ve canlı bir faaliyetle 
karıılaıtnn. Malatyada su iılerini 
tetkik ettim. Büyiik mikyasta meyvıı· 
cılık üzerinde çalıtan bu vilayetimiz
de su iıleri ehemıniyetli bir mevzu 
halindedir. Onun için biz oraya bu ae 
neden itibaren fazlaca alaka göstere 
ceğiz. Ben orada iken Elaziz ıube hat 
b da müteahhidine ihale edildi. Halk 

Jngiltere itlerini döminyonlarile hal
lebneğe çalııacak. Fakat bütiin dün
yayi ıamil minada tefriki meşai te
tebbüsünün muvaffak olmemaOI, 
grup grup memleketler arasında iktı
sadi sahada teıriki mesai yapılamaz 
demek değildir. Bilakis büyük mem
leketlerin iktısadi sahada milli bir 
siyaset takip etmeğe baılamaları, bin
nisbe küçük olan bazı memleketlerin 
vaziyetlerini biisbütiin işkal edecek 
ve bunlar <fa kendi kurtuluşlarını bir 
takım memleketlerle teşriki mesaide 

Nıılia V.,kili Hilmi Bey 

bundan büyük bir memnuniyet t:uy· 
du. Mersin limanının İD§aıı etrafında 
müsait denebilecek ıekilde müzakere 
lerimize devam ediyoruz. Tarsusun 
bir kıaım araziaini sulamak için Ber· 
den çayından istifadeyi tahakkuk et
tirmek emelindeyjz. Bu bapta bir pro 
je hazırlanmııtır. Onu da tetkil.. ede
ceğim. Vekil Bey yarın doğruca An
karaya hareket edecekleı dlr. 

arayacaklardır. Bütün diinyayi iktı
aadi kül yapmak teıebhiisü fazla ha
yali olduğundan suya düıtü. Her 
memleketin de ikbsadi kül olmasına 
da maddi imkan yoktur. O halde 
memleketler bundan sonra iktısadi 
kurtuluılarını kendilerine uygun olan 
memleketlerle iktısadi ve ticari kom
binezonlar yapmakta arayacaklardır. 
Bu kurtuluş yollarını ararken nasıl 
kombinezonlar meydana gelecek? iş
te günün en mühim meselesi ... 

\hmet ŞOKRO 

Atina sefirimiz resmi 
davetnameyi verdi 

Yunan Başvekili M. Çaldaris 
ATINA, 28 - Türkiye Orta elçiıi 

Enis Bey dün Hariciye nazırı vekili 
M. pezmazoğlunu ziyaret ehniı ve ken
disile samimi bir mülakatta bulunmU§
tur. 

Emin Bey M. Çaldaris'in Ankarayı 
ziyareti için hükümetinin clavetnamesi
ni verınilj V!' Baıvekile refakat edecek 
zevahn isimlerini gösteren listeyi iıte
miştir. 

M. pezmazoğlu Türk hükllnıetinin 
bu samimi davetinden dolayı Enis Bey
den Yunan hiikiimetinin teşekkürlerini 
tebliğ ebnesini rica etmiıtir. 

M. de Chambrun 
Dün vedalaşmak içi~ 

Ankaraya gitti 
P ARiS, 28. A. A. - M. de 

Chambrun bu sabah saat 7 de tay-
yare ile Ankaraya 
hareket etmi9tir. 
Mümaileyh yine 
tayyare ile döne
rek 10 ağustosta 
Romada buluna
cak ve yeni vazi· 
fesine başlaya
caktır. 
ROMA, 28. A.A.

lstefani Ajansının 
neşrettiği bir ha
berde bildirildiği
ne göre Fransa

M.de Chambrun run Roma elçili-
ğine Kont de 

Cbamhrun'un tayini hakkındaki 
iştimzaca ltalya kralı muvafakat 
cevabı vermi,tir. 

İki siyasi rakip 
M. Troçki de M. Litvinof'un 

bulunduğu kaplıcaya 

gidiyor .. 
P~S, <Hususi) - Troçki buraya 

gelmııtir. Esbak Harbiye komiseri teda 
vi için Royat kaplıcalanna gidecektir. 
Hariciye komiseri M. Litvfoof ta ayni 
kaplıcada tedavi edilmekte olduğundan 
iki oiyaıi rakibin bu kücük Franaız ka
sabasında ayni zamanda 
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buluımalan te
sadüfün garip cilvesi telakki edilmekte
dir. 

Maamafih TrasJıi ile Litvinof'un gö
rüımelerine ihtimal verilmemektedir. 

Yeni sene şekeri 
Piyasada .. 
Alpullu bu sene 20 bin 

tondan fazla şeker 
çıkaracak .. 

Afpullu şeker ıirketinin bu seneki 
mahsulü 1 stanbul piyasasma çıkmağa 
başlamııtır. Kampanyaya 24 temmuzda 
başlanmış ve her gün 15 - 20 vagon küp 
ve toz halinde şeker istihsaline baılan
mışbr. 

Bu seneki rekoltenin 20 bin tonu te
cavüz edeceği tahmin edilmektedir. Ma
lum olduğu üzere, geçen sene Alpullu 

(Devamı 6 mcı sahifede) , "'' Yeni tefrikamıza 
bugün başladık 

ACI PATLICAN 
Fransız mizah muharriri de la 
Fouchardiere'in çok eğlenceli, 

zarif nükteli bir romanı 

ACI PATLICAN 
Köpeğine, içemediği nefis bir 
içkinin ismini takan tipik bir 
ayyaş! - Müflis bir asilzade .•• 
- Kendine yahudi süsünü ve
ren sahtekar bir banker • .. 

il - Hepsi iyi fakat ••• Acı Pat-

i licanı hıraği çalmıyor ! ili 
Tercüme: KAMRAN SERIF =-- il!3t: 1 

Yukanda yarıftan evvel, ortada ikinci, altta bepnci kopı .• 

Dünkü at yarışları 
Yaz yarışlarının birincisi dün yapıldı, 

güzide bir kalabalık vardı 
Yüksek yanş ve islab encümeni tara

fından tertip edilen yaz koıulannm bi 
rincisi diin Veli efendi koıu mahallin
de yapıldı. Bu koıu mevsimin ilk hare
keti olmasına rağmen biiyük bir alaka 
uyandırmış ve kalabalık bir meraklı kiit 
lesini toplamışb. Bu kalabalık arasında 
şehrin mümtaz sınıfına mensup güzide 
bir ekseriyet mevcuttu. 

Kotulara tam saat 15 te başlandı. Ve 
büyük bir intizama cereyan ederek 17,30 
da neticelendi. Alınan neticeler ıunlar
dır: 

Birinci koşu - Bu koşu 3 yaşındaki 
yerli yarımkan lngiliz taylara mahsustu 
ve şabş koşusu ismini taşıyordu mesa
fesi, 1200 metre, mükafatı mecmuu 150 
lira idi. koıya giren yedi hayvan arasın 
da Rüıtem Efendinin Suhaaı birinci, vi
ne Rüştem efendinin Nonası ikinci, Mus 
tafa efedinin Güneşi üçüncü oldular. 

ikinci koşu -Uç yaşını Dolıuran ha 
!iskan İngiliz hayvanlanna mahsus olup 
mesafesi 1600 metre ve mükafatlan mec 
muu 200 lira idi, Koıya iştirak eden altı 
hayvandan Akif Beyin Bekari birinci 
Prens Halim Beyin Aknatonu ikinci v~ 
Suphi Paıamn Rosbeli üçüncü oldular. 

Uçüncü kotu - Dört ve daha yuka
n yqta ve 933 senesinde hiç koşu ka
zanmamıı yeri yarım ve halis kan Arap 
l>ayvanlanna mahsus olan bu kotunun 
ikramiyesi ıss lira ve mesafesi de 1200 

etre idi. Koıuya 13 hayvan ittirak et-

ti. Neticede: Ihsan Beyin Veziri birin 
ci, Prens Halim Beyin Hakanı ikinci, 
Şakir Beyin Riizgan üçüncü oldular. 

Dördüncü kotıı -Uç yaıından yu
karı halis kan lııgiliz hayvanlanna 
mahsus olan bu hendikep koıusuna üç 
hayvan iştirak ediyordu. Mükafat 300 
lira, mesafe, 2.000 metre idi. Neticede, 
Akif Beyin Bekarı birinci, Ahmet Fik
ret Beyin iPperi ikinci oldular. 

Beşinci koşu - Dört yaımdan yuka
rı yerli ve yarım kan lnariliz hayvanla
rına mahsus olan bu koşunun mükafatı 
300 lira. mesafesi de 1800 metre idi. 
Koşuya yedi hayvan iıtirak ediyor-:,. 
Neticede, Prens Halim Beyin Demiri 
birinci ,Ziya Beyin Yavuzu ikinci Ah
met Fikret Beyin Yıldırımı üçünci; ol
dular. 

Koşulara önümüzdeki cuma günü de
vam edilecektir. 

• • • 
Fener bahçe 70 puvanla 

Perayı mağlup etti 
Kadıköyiinde F enerbahçe standın

da Fenerbab!;e ve Pera kulübü atlet• 
leri dün karıılatblar. Oldukça bü· 
yük bir kalabalık önünde cereyan e• 
den bu müsabakalar !;Ok muntazam 
oldu ve netice itibariyle F enerbahçe 
70 puvanla birinci oldu. Pera 40 pu• 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Lido da yüzme yarışları 
vün İstanbul mıntakası birinciliğine 

iştirak edecek olanlar ayrıldı 

100 metre Hanımlar müsabakası yapılırken •• 
Dün Büyükderedelô Lidoda mıntaka 

ıeçme müsabakaları yapıldı. 

Müsabakaların saat 11 de baılaya
cağı ilan edildiği halde ancak 12 de ya
nılara baılanabildi. 

Yarıtlar umumiyet itibarile zevkli 
cereyan etti. Neticede gelecek hafta ya 
~~?ca~ o!an lstanbul mmtaka11 birinci
ligıne ıştirak edecekler ayrıldı 

Neticeler şunlardır: 
0 

100 metre: 

Orhan CG. S.) ı.ıo 4/ıo (Yeni rekor) 
Şaffan (B.) ı.14 
Omer CF.B.) ı.14 2/ 10. 
200 m. Kurbağlama Hanımlar Leyla 

Hanım (F. B.) 4,09 6 - 10. 
400 m. Erkek serbest: Mehdi CG. S.) 

Ol. 2-10. 
Lili (B.) 7.15 6-10. 
Kemal CG. S.) 7-16 1-10. 
100 m. Hanımlar serbest Leyla ha

nım (F. B.) 1.48. 
200 m. kurbağlama erkekler 1 - Jo-

zef CG. S.) 3.45 2-10. 
2 - Saffan <B.) 3,48 6-10. 
3 - Hiraç (F.B.) 4.02. 
100 m ıırt üstü erkekler: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
-·-1--.uwuuaıunıuınn1UU1uııııtuuınımA11Hll""'''.._ 

Moda havuzunda 
• Tafsilat iç sahifemizde • 
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Tarihi tefrika: 72 

·-~.aıo.. ' -... -
Y•-.ı: S. N. Her h..akln ( Milli7et) indir. 

Bağdat demiryolu imtiy~ı 
Dreng nach O•ten = Şarka akın. - Almanların Bağdat demir

yolları imtiyazı aleyhinde gayet mühim bir layiha. 

Almanlar, Anadolu - Bağdat demir
yolu imtiyazını ele geçirmiılerdi. Bu, 
Kayaer Vilbelm'in Sultan Hamit'ten 
kopardığı en yağlı parça idi. 

O zamanın YÜzerumdan bir zat 
Sultan Hamide, Bajdat demiryolu 
imtiyazının Almanlara Yerilmeaini. 
doğru ve makul bulmamq, alyehte 
b ir layiha yazıp Sultan Hamide tak
d im etmişti. Yalnız - iatitrat ka
b ilinden söylemeyi zaruri addebnek
teyim; bu zat ötedenberl Franaa, ln
giltere taraftarlıfı ile maruftu. Bunu 
da gözönünde tubnak lazımdır. 

Layiha, eıki uaulde mutat olan el
kap, tfJfrlfat Ye tazimattan aonra: 

·•MalUınuali buyurulduğu üzere Al
manyadan Amerikaya -evi yüz bin 
kadar nüfusun muhaceret ettikleri 
ıayidir. 

.. Uzak denizlerde azim maaraflar, 
külfetler ihtiyar ederek tedarik eyle
dikleri müıtamere ve miiatemlekaler
den baıka aeneri o kadar nüfuaun 
nefai Amerikaya intikali kendi ölke
lerı toprağmm tekaıüfünüfuaa naza
ran bayatta baliıztırara celmit olma
aından nefet ettiği merri olup bunun 
ne dereceye kadar dofru olup olma
dığım tetkika hacet yoktur. 

merika kanunlarına göre Ame
rika toprağma giren kinueler bir müd 
detimuayyene ikametten IOnr& Ame
rika tibüyetinde addolunuyor ve bun
ların tevellüdat ve sü!İlleleri ise doi
rudan doğruya Amerikalı ol•1orlar. 

'Bmaenaleyh bumeeburi tebeddülü 
tabiiyet yüzünden Alman Devletinin 
hidemabfiliyei aokeriyeai ve mükelle
f abmaliyeoi haleldar olmakta ve kül
li nokaana uğramaktadır. 

Halbuki gerek Almanyadan, ge
rek d iger memalikieenebiyeden bili.
dıp.hanelerine gelenler Ye müddeti
medide oturanlar ve bunlarm tevellü
dat ve sülaleeri (Kapitüli.ayon belası 
yüzünden) ilelebet tabiiyeti aaliyele
r in i muhafaza etmekte ve memleketi
ne ait hidemat ve vazifelerine hiç ha
lel gehnemektedir. 

''Bu dertlerin çaresi aranıhrken 
Memalikimabruaai tabaneleriain ba
husus Elcezire kıta11nm ve Anadolu
nun Yiis'ati, feyyaz tabiati haaebile 
kucağına iltica edebilecek yüz binler
ce misafir ve muhacirleri hüanükabul 
ve izaz edeceği ve aalifülbeyan müaa
adabidariyeden dolayı da cidden ae
zannraibet ve qtihaaver görülmüt
ae do henüz veıaitinaldi7eıi ve cihae 
zıumran ve temdini nokaan olduğun
dan bizzat kendi halkından bile bazı
lann Amerika, Arjantin gibi uzaklara 
gitmefe ihtiyaç hiasettikleri cihetle 
bu müaait ve semih diyarlarda ıimen
diferler tesisi ... retile yerleflD<lyi mü
naoip bulmuflar, bir çok tetebbuat ve 
mü,.akerat ve nqri1attan 10nra "Dra
ng ıuu:h oaten 1,. düsturunu yani "ıar
ka dojnı zoraki sefer., i aabneifiliya
ta koymıya kalkmıtlardır. 

Ora.ne naclı osten 1 düaturuhareketi 
nin iillbeti daha evvelce Suriye taraf
larına göçen ve peyderpey üreyip 
ileri tiden, oralarda mamureler vücu
da getiren Almanlann muYaffakıya
tile aabittir. 

·Bunlarm memleketlerine olan mer 
butıyetleri baki kalmakla beraber bu
nu ye mali her türlü vazife Ye mükel
lefiyetlerine hiç bir sekte i.nz olma
dıiı meydandadır. Devri Abdülaziz 
Hanide bazı Yiikelinın maatabbab. o
lup DeYleialiyece mühim miktarda 
zarar Ye zayiatımaliyeye sebebiyet 
veren mabut Baron dö Hirt'in amca4 

zadesi Mösyö Alfret KaYUlla ortaya 
ı;ıkmrJtır. 

Hem amcasının eakiden çevirdiği 
ticaret dolabuu çeYirmek ve bu aaye
de bizzat büyük kazaıoçlar temin et
mek hem de efradmdan bulunduğu 
Alman milletine iktraadi ve tarihi pek 

mühim bir hizmet ifa eylemek Üzere 
projesini Kayaer Vilhelm'e arzetmit
tir. 

Zaten Alman aerkaranıhü.kUıneti, 
aahabıaermaye ve ticareti beyinlerin
de ızbrari görülerek kabul edilen 
cl>nng nada oaten» mumaileyhin pro
jealne muvafık görülerek kemaliha
raret ve maharetle İfe baılanılmıtbr. 
"Vakıa dlifünillen demiryollarmm 

teııia ve temdidi Anadolunun •e lrakm 
temdini ve iktıaadi inkitafmm temini 
içla elzem Ye şevketmeap efendimiz 
hazretlerince haaaaten matlllp ise de 
bunun harici ittirakten Ye mene•iya
tıalyaalyecl- ai.lim ye i.ri aurette ya
pılması ıartıaali oldufuna ve Alman
larm teıebüalerl iae kendi menafiimil
liye Ye alyaaiyelerini istihdaf etmekte 
bnlunduğuna nazaran cayİteemmül
dür . 

MEğerçi Almanya ite memalikiseni
yeleri carimülasik vaziyetinde bulun
mayıp bir ihtilaf zuhurunda bağteten 
üatümüze yilriiyüp celmeai gayrivarit 
ye karihai ilhamaarihaiıabanelerin
den ferman buyurulduğu üzere atide 
zuhur edebilecek ihtili.fatı men'üdefi' 
için imtiyaz ferman ve ıartnamelerine 
kuyudulbimei ihtiyatiye derci haae
bile o gibi ıüphe ve endiıeler uit ise 
de her kaYİ Ye müterakki millet ve 
deYletİn İlma) ve makatıdıhayatiye Ye 
miiatakbele kartı durabilmek •e onu 
durdurmak müıkül olacağından Al
manların tebeki.tıhadidiye teıiaindeki 
bedefiaılileri müceft'et mali aermaye· 
nin temettüab ticariyeai ohnadığı he
nüz yeni gelmeğe baıladılılan yerler
de mektep, mabet, haıtahane gibi 
müeaaeaabdaime YÜcuda getirerek 
yerleımek niyetinde bulunduklarını 
ihsas etmekte idüğünden devlet ve 
memleketçe bihakkin ehemmiyetli bir 
mevzu teıkil eylemektedir. 

"Üçüncü bir düıünce de Anadolu 
ve Elcezire içerilerine &elecek Alman· 
lann küçük büyük mikyaslarda arazi
ye aahip olan yerlilere niıpetle daha 
zengin olmalan ve istimlakiemlak 
prÔtoklunu imza edip emlik ve arazi 
ittirasmda ruhaatıtamme kazanan bir 
devlet tebaasından bulunmaları haae
hUe az zamanda yüz binlerce dönüm 
araziye tesahüp edecekleri noktaaı
dır. 

"Netekiın Rusya Hükümeti kendi 
memleketinde bulunan Almanların a
razi ittira.am1 kanunumahauı ile me.. 
uebni}, yaıları askerlik çağma gelen 
Alman efradı memleketinden çıkmıya 
yahut Rus cerıdeinüfuıuna kayıt ile 
asker olmıya davetle tahririnüfuaa 
karar vermit ve baılamııtır ki Ruıya 
gibi kaviyüHekime bir devletimuazza 
manın çekinerek iltizam ettiği bu ta
rikihürrem ve ihtiyata gitmek daha 
doğru olur zannederim. 

"Her ne kadar müıteb'at görünür
.., de devletlerin hayatısiyasiyelerin
de her türlü ihtimalatı nazanitibara 
almak lazımgeldiğinden arzederim 
ki: F evkalmemul olarak sünün birin
de Almanlarm Ruı1a Devletine tevec
cüh edip Ruslarla Fransız araaınd:A 
revabıtı kırmak ve bu suretle Alıaı • 
Loran vilayetlerinin iıtirdadı endite
sinden müsterih olmak için bir rol oy
nıyabilmesi, yahut memalikiıahanele
rine kartı herhangi bir taraftan teca
vüz vukuu ve harp zuhuru halinde 
ıirnendiferler, rıhtımlar vesaire dola
yıaile kendi hukuk ve menafiini mÜ· 
dafaa zımnında ıimdilik tahmin olu
namıyacak tekilde harekete geçmesi 
mülahazadan dur tutulamıyacak hal· 
lerdendir. 

Binaenaleyh zatııevketsematı taci
darilerine sadakat Ye ubudiyetim sai
kaa.ile qbu maruzatı kaııranemi tak
dime mücaaeret eyledim kabb iahval-
de ferman." • 

(Ar.r.....ı v4r) 

Yann: 

Sultan Hamit nasıl tıraş olurdu? 
l'aılifahın rııuvaesi. - Salta n Retatl« Saltan Hamit arcuın

ıldi ltıırk. - Berberbtııfı cözhcrp simle!. 

İkhsadi faaliyetlere esas 
olacak bir yasa yapılıyor 
Bu yasa iktısadi faaliyetlerin bir nevi 

teşkilatı esasiye kanunu olacaktır 
ANKARA, 28 (Mılhyet) - Ali 11<

tııat meclisi önümüzdeki içtima devre
ıine kadar tetkik ve teabit edilerek bti 
netice alınmak üzere heyeti umumiyeye 
arzedilmek için lı kanunu layiha11nın, 
İt bulma, her türlü ıçi sigortalan, hiz
m et akitleri, içtimai siaortalar, mecburi 
yardım, ifşilerin sıhhatini koruma, iş 
zumreleri birlikleri, it mürakabe ve tet
titi kanunlarile grev meaailini, kmmları 
nı likadar azaıma tevzi etmiştir. 

Bütün bu kanunların fevkinde, bun
lara menba olmak ve Türkiyedeki iktı
ıad i faaliyetlerin yürütülmesinde eıaa 
tutulmak üzere it Yasası namiyle bfr ka 
nun yap!lmaktadır ki, bu kanun iktısa
dı faaliyetlerin bir nevi Tetkilatı Esasi
ye kanunu mahiyetinde bulunacaktır. 

1 h yatına taalluk eden bütün mev
zua t, nihayet ~ maddelik olacak olan 
h11 • ~,..., .. ) ljz.,.""İnP ku ,.ulacaktır. 

Bundan maada bu seneki içtimada 
Millet Meclisinin muhtelit encümenin. 
de bulunan orman liyihasınm da yüz 
bir maddesi tetkik edilebilmit, orman 
meselesinin memleketin menfaatini ve il 
me en uyğun bir şekle raptı esas tutu
larak çalıtdmıştır. Bunun da ikmali ge
lecek içtimada kabil olabilecektir. 

Mecliain ve Katibiumumilik teşkila
tı bünyesinin takviyesi meselesi de ge
lecek devreye kadar ayrıca tetkik oluna 
cakhr. Şimdilik Ali meclisin içinde bu
lunduğumuz bütçe seneı\İ zarfında mu
vakkat tedbirlerle Katibiumumilik tet
kilatının ku vvetlendirihnesi e~ası kabul 
edilmiştir. 

Bu muvakkat kuvvetlendirme simdi 
lik bir kar memur daha almaktan ibaret 
tir. Teş:ki.İi.tın esa-.;h 'urett:e takviyesi 
ancak Kanunusanide kabil olabilecek-
tir. 

- -- -~ ......... --- - _-,,. -~--..o· - ------ - - - . - -- - -- ~ 
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HARİCİ HABERLER 
Roma'daki 
Yeni mülakat 
Macar başvekilinin ziya

reti alaka uyandırdı 
ROMA, 28. A. A . - Macar ba, 

vekili M. Goemboes ile M. de Kan 
ya'm Roma'yı ziyaretleri Avrupa 
gazetelerinde çok büyük bir alaka 
uyandırmı,tır. Bu gazeteler Roma 
da tetkik edilen meselelerin çok e
hemmiyetli olduğunu, alınacak 
kararların merkezi Avrupayı ya
kın bir zamanda çok yakından 
alakadar edeceğini temin etmek 
tedir. Buna sebep olarak da dörtler 
misakının ltalya ile Fransa ve ltal 
ya ile küçük itilaf arasındaki mü 
nasebetleri düzeltip iyile,tinni' 
olması gösterilmektedir. 

Mac- r b-.vekili ile hariciye na 
zırmın Roma seyahati hakkında 
mütalea yürüten fransız gazetele
ri Avrupa sulhunu yeni temeller 
üstüne kurmak ve akla uygun bir 
surette tahakkuk ettirmek husu
sunda dörtler misakının milletler 
cemiyeti yerine geçtiğini kayddet 
mektedir. 

ROMA, 28. A. A . - M. Musao
lini Roma'da bulunan M. Goem
boes ile M. Kanya'ın 'erefine bir 
ziyafet verınittir. Hariciye müste
'8-rı M. Suviç ve hariciye nazareti
nin yüksek memurları da bu ziya
fette bulunmu,lardır. 

Mançuri U. Kumandanlığı 
BERLIN. 28. A. A . - Geçen 

ıı-ün ölen ceneral Mutonun yerine 
Mançuri umum kumandanlığına 
Tokyo yüksek askeri şura azasın 
dan ceneral Taka~i hi,ikari tayin 
olunmu,tur. 

iş hazırlamak için 
BERLIN, 28. A. A. - Hükıi

met tütün balığı avlamak üzre 30 
yelkenli ve 20 vap ur yapılması i

çin altı milyon mark tahsisat ka
bul etmi•tir. Diğer taraftan nafia 
itleri cemiyetinin krediler komi
tesi resmi binaların tamiri ve ııe 
ni,letilmesi için Prusya hüküıtııı~i 
ne 12 milyon mark borç venn~tir. 

Bir felaketin önü ahndı 
BRUKSEL, 28. A. A. - Haber 

verildiğine göre bu sabah profe

sör Piccardın uçacağı balonun İp 
leri muayene edilirken bu iplerin 
çürümü• olduğu görülmüttür. Bu 
ciddi muayene sayesinde bir fe
laketin önü almımttır. 

Roosevelt yeni salahiyet-
ler istiyor 

VASHlNGTON, 28. A. A. -
Reisicümhur M. Roosevelt iktisat 

kanunlarını kabul ebnekte geci
ken ittihada dahil hükumetlere 
bu kanunları kabul ettirmelc için 
yeni selahiyetler almaya karar 

vermi,tiı· . Bildirildiğine göre M. 
Roosevelt 8 ağustostan sonra bü

tün sanayide gündelik İf saatleri
ni bizzat kendisi tesbit edebilecek 
tir . 1 

Bolivya-Paraguay ihtilafı ı 
PARIS , 28. A. A . - Haber a

lındığına ıfÖre Milletler Cemiyeti ı 

meclisi Bolivya - Paraguay ihtilafı-' 
nı halletmek için 3 a~stosta fev
kalade toplanacaktır. Çünkü mec

lisin mutat toplam•• ancak 29 ey 
lülde olacaktır. 3 ağustos toplanı
'ına Fransayi M. Clanzel temsil e
decektir. 

Fransada İşsizler . -
PARIS, 28. A. A . - Resmi ga

zeteye göre Fransada yardım gö
ren i,sizlerin miktarı 22 temmuz
da 242,744 ye dütmüttür. 

Geçen haftaya n isbetle 2999 ek 
siktir. 

Cüzamlılar isyan ettiler 
PARIS, 28. A. A. - Bükre,ten 

bildirildiğine göre, lsacea Cüzam 
hastanesinde ekmeğin az verilme
sinden dolayi bir İsyan çıkmı' ve 

cüzamlılar müessese müstahdemi 
nini müdüriyette hapsettikten son 

ra müdürü beraberlerine alarak ta 
leplerini bildirmek üzre lsacecaya 

gitmişlerdir. Cüzamlılar halk ara 
sında tasavvur edilemiyecek bir 
panik çıkannı,lardır. Nihayet za
bıta hastane müdürünü bunların 
elinden lrurtarmıt ve sükünü iade 
etmi,tiı· . 

Bari panayırı 
ROMA, 28. A. A. - Bulgar or

ta elçisi Bari ~hrinde yakında a· 

çılacak ,ark panayirine Bulgar hü 
kümelinin ~smi surette i,tirake ka 
rar verdiğini bildirmi,tir. 

İş propagandası DAl(i 
Amerikada patronlara 
beyanname neşredildi 
VOSHINGTON, 28. A. A. - lt-

çi ücretlerinin arttırılmasını ve ça
lıtma müddetinin azaltılmasını 
te min için M . Roosevelt tarafın
dan hazırlanan propaganda ve mü 
cadele hareketi dün b-.lamı,tır. 

Bursasoyguncularınındü 
isticvabına başlandı 

Matbuat vasitasiyle, telsizle her 

İstintak sorguları sür'atle bitirilecek 
ve hemen muhakemelerine geçilece 

tarafa asılan ve yapı.tanlan afif- ZONGULDAK, 28 (A.A.) - Bur-
lerle patronlara hitaben beyanna- sa aoyğunu faillerinden Rizeli Sefer oğ-

lu Hasan Kozlu mevkiinde saklandığı 
meler ne!redilmittir. Bundan b-. mahalde hükUmetçe yakalanarak jan-
ka parklarda ve sokak ~larında darma mubafaza11 altında lstanbula gön 
bir takım hatipler yeni çalıfma ve derlmittir. 

i• kanunu hakkında kısa kısa nu- • BURSA, 28 _ Samsunda yaka-
tuklar söylemektedirler. lanıp latanbul yolu ile ıehrimize 

Nevyork hükümeti valisi eski getrilen soyguncu haydutların istintak 
refah halinin avdetini temin mak- diaresinde isticnplarına ba4laıulmqbr. 
sadiyle M . Roosevelt'in hazırladı- Bir jandarmamızı ıehit eden, zavallı bir 
ğı programa tamamiyle ittirak et- köylüyü öldüren ve aaymz cinayetler ir 
mi~ olmak için tröstler aleyhinde- tikip eden bu ıerirlerin iıtintak sorgu

lan aüratle bitirilecek ve müteakiben 
ki kanunun muvakkaten durdurul- muhakeme safhası batlıyacaktır. 
masını tetrii meclisten istemi,tir. ADAPAZARI, 28 _ Bursa _ Or-

Detroit' daki Cbevrolet otomobil haneli yolunda soygunculuk ve kanlı 
kumpanyası çalı,tırmakta olduğu cinayetler yapan terirlerin haydutlukla-
kırk bin i'çiye verdiği ücretlerin 

n çok daha şumullüdür. Gün geçti 
ve tahkikat ileriledikçe bu haydut! 
yeni yeni cinayetleri meydana çııloıııalrt41 
dD'. 

Bu ferir kafadarlar Buraada işleclilı 
leri cinayet ve aoyguncululrtan ao 
ilk merhale olarak Geyveye kaçmıf 
burada kısa bir müddet için gizi 
nin kolayını bulmUflardır. Fakat 
da da bot durmamışlar, bir aoyguncu 
luk yaparlarken Nuri Efendi isminde 
riıini feci tekilde öldürmütJerdir. Ha 
dutlar bu cinayeti müteakip Değirm 
dere köyiine geçmitler ve bu köyde · 
gece geçirmiılerdir. Uzerlerinde irili 
faklı bir çok silah taııyau terirler 
köyde, kendilerine yataklık yapan köy 
lüye yanlarındaki aili.hlardan iki Yu 
mavzeri teılim etmiılerdir. 

yüzde on be, nisbetinde arttınla
cağmı bildirmi,tir. M.Herriot buradan Sof gaga gidece 
Uzak uçuşlara çıkacak 

Almanlar 
SOFY A, 28. A. A. - Htııucu Ajana bildiriyor : l:annedildi • 

göre M. Herriot Solyaya 8 ağustos ta Franaz heyeti murahha.iyl 
birlikte gelecektir. Bu heyet murahhasa 12, 14 ağmto•ta Solyaıla to 
lanacak olan beynelmilel raılikal kongre.ine iıtirak edecektir. BERLIN, 28. A. A. - Alman 

tayyareci Virthshaft ' ın cenup At
lan tiki geçme teşebbüsü esnasında 
kaybolma!1 üzüne alman hava na 
zırı uzak uçuşlara ancak çok cid
di bir imtihandan sonra müsaade 
Ptmeye karar vermi,tir. 

7000 amele grev yapıyor 

Konferans kelimesini si 
yaset kamusundan silmeı· 

Nı:'.VYORK , 28. A. A. - ipek
li k um a' fabrikacıları cemiyeti 
m e sai nazırına müracaat ederek a 
mele birliği olan ihtilaflarından 
dolayi tavassütünü rica ebni,ler
dir. Amele birliği bu teşebbüsten 
bir k aç saat sonra umumi grev i
lan etmi,tir. Greve 7000 amele i•
tirak etmi,tir. Bu grev mensucat 
kanunun kabulunu protesto için i
lan edilmi,tir. 

M. Paul Boncour dinlenecek 
P ARiS, 28. A. A. - Hariciye 

nazırı M. Paul Boncour bugün Pa 
risten aynlmı,tır. Mümaileyh üç 
hafta kadar istirahat edecektir. 

PARIS, 28. A. A. - M. Paul 
Boncour Var.ovadaki Fransız elçi 
si ile F ransanın Atina orta elçisi
ni dün sabah hariciye nazaretinde 
kabul etmiştir. 

Bundan sonra Paul Boncour 
Cin ba,vekil ve maliye nazırı M. 
Soong •erefine bir öğle ziyafeti 
vermistir. 

Mare,al Cang Sue Liyang ile 
dahiliye ve bütce nanrları da bu 
ziyafette bulun.:ı.u,lardır.. 

Von Papen parise 
gidecek mi? 

PARIS, 28. A.A. -Alman elçi
liği, M. Fon Papen'in Paris'e ııel
mesi ihtimali hakkında gazeteler
de çıkan ~yia dolayisiyle böyle 
bir ~eyden hiç bir veçhiyle malu
matı olmadığını beyan ebnittir. 

Bir Leh tayyarecisi 
BOULOGNE-SUR-MER, 28. 

A.A. - Atlas okyanosunun cenup 

kısmını geçen mayum sekizinde 
bir turizm tayyaresiyle afmağa 
muvaffak olan leh tayyarecilerin
den yüzba,ı Skarzynski dün Avi
la Star vapuru ile Boulogne'e 
gelmi~ ve karaya çıkmı,tır. 

Tayyareci iki Leh zabiti ve Bou
lonyah bir çok yüksek şahsiyetler 
tarafından kar,ılanıp tebrik edil
miştir. Skarzynski sökülmü, bir 

halde olan tayyaresini Saint-lngle
vert kampına götürmüştür. Orada 
tayyaresini yeniden kuracak ve 
Varşova'ya dönmek üzere yakında 
uçup gidecektir. 

Bulgar - Çek ticareti 
PRAGE, 28. A. A. - Bulgaris

tanla Çekoslovakya arasında bir 
ticaret muahedesi akdi için yapıl
makta olan müzakereler neticesin 

de bir proje hazırlanmıftır. Bu 
projeye göre gümrük tarifelerinde 
bir çok tenzilat yapılmaktadır. 
Bu proje Bulgar hükumetince ka
bul edilir edilmez parafe olunacak 
tır. 

Sırplann bir tekzibi 
BELGARD, 28. A. A . -Avala 

ajansı bildiriyor : lngiliz filosuna 
mensup bir bahriyelinin güya 
Split' de öldürülmüş olduğuna dair 
Corriere della Sera, Noce del Po
polo ve Vedetta İtalia gazeteleri 
tarafından neşredilen haber tama
miyle asılsız ve hususi bir maksada 
müstenittir. 

(Başı 1 inci 1ahi f<:de) 
ra eaaıına dayanacak olursa para bub
ranlanwn çok defa menıei olan büyük 
fiyat temevvüçlerini durdurmağa hizmet 
etmİf olur.• 

M . Bonnet beyanatını bitirirken de
mittir ki: 

cGelecek zamanlarda ilk önce muh
telif milletlerden mürekkep guruplar a
raımda anlaımalar yapılması bu itilifla
nn daha sonra ahval ve ıeı·aitin inkiıa
fına l!'Öre genitletilip arttmlmaaı gerek 
olur.» 

M. Mac Donald hala ümitte 
LONDRA, 28 (A.A.) - M . Mac 

Donald dün akşam radyo vasıtaıiyle 
söylediği bir nutukta iktıaat konferan 
amın mesaisini ve baıarabildifi itleri 
gözden geçirmiş, konferanaın muvnf
fakıyetle neticeJenmeıine para mese .. 
le.sinin ne suretle mini olduğunu nn
latmıştır. 

M. Mac Donald nutkunun sonun
da demiıtir ki: 

''Çarçabuk değil, fakat ahval ve 
şerait müsaade eder etmez bu huıus
ta beynelmilel bir anlaşma elde edile
bieceği ümidindeyim!, 

Amerikanın umurunıle değil 
NEVYORK, 28 (A.A. ) - Dünya 

ikt1aat konferansının son ıilkinitleri 
eski refahın iadesi lehinde açılan •Iİ 
cadeleye en büyük dikkat kuYVetim 
haaretmi, olan matbuat ve halk lara 
fmdan umumi b ir ka}'ltaızhkla kar•· 
lanmlfbr. 
M. Cordell Hull ütila edecek mi? 

NEVYORK, 28 (A.A.) - M. Roo
sevelt Hariciye nazırı M. Hullu Ame 
rikaya doğruca Hyde Pıırk'a gelme-

İlk kadın 
t ayyarecimiz 
Bedriye H. yakında pilot 
şehadetnamesi alıyor 

Türk kadmı her sahada olduğu gi
bi havacılıkta da kendini gösteriyor. 

15 gün sonra oi•il 
·ayyareeilik mekte 
binden ilk kadın 
tayya.-ecimiz çıka
cak ve muhakkak 
ki çok yakın bir 
zamanda yabancı 
hemşirelerinin kar 
şıaında Türk kadı
nını havada boy öl 
çütür ve onlan ge 
çer göreceğiz. ilk 
kadın tayyareci -
miz Bedriye Ha -
nun namında genç 
bir kızdır. Kendisi 
2 ıenedir ıivil tay-

BEDRiYE H. yarecilik mektebin 
dedir ve 1 O Ağus

tosta mektepten pilot olarak çıkacak
tır. Bedriye Hanım diyor ki : 

- Mektepten çıktıktan 10nra plo
tajımı kuvvetlendirmek, İyi bir havacı 
olmak için çalış.acağmı. Ondan sonra
srnı o zaman düıünürüm. Şüphesiz bü
tün emelim uzun ve yorucu seyahat

ler yapma k, rekorlar kırmak, her ıey
de olduğu gibi havacılık sahasında da 
di ğer memleket kadınlarile yanımak 
tır. Bittabi bu seyahatlere evveli. mem 
leketimde baılıyacağırn. En kederli 
anlarımda bile uçtuğum zaman her 
şeyi unutur, eski neşemi bulurum. Tay 
yare benim için en samimi arkadat
tır. Uçmadığım günler adeta hasta o
luyorum. Belki ıize garip gelir, mo
tördeki hintyağı kokusu ne güzeldir. 
Tayyareden uzak olduğum zamanlar 
o koku burnumda tüter, gözlerimi ka• 
par, o kokuyu için1e çekerim.'' 

ğe davet etrniıtir. Herald Tribune c 
zetesine göre M. Hull İıtifa ebne 
fikrindedir. Çünkü mumaileyh, Lo 
dra konferansındaki Amerika be 
murahbasaıına riyaaet ederken rei 
cümhunın kendiıine yaptıiı muam 
den ve M. Moleyin konferanaa müd 
halesinden muğber olmuıtur. 

lngiliz murahha.ları bir beyan
name neJrettiler 

LONDRA, 28 (A.A.) - Cihan i 
traat konferansına ittirak eden İng 
liz murahhaslan bir beyanname ne 
retmiılerdir. Serbest lrlanda m 
haaları müstesna olmak üzere dif 
bütün İngiliz murahhaaları tara 
dan İmzalanan bu beyannamede O 
tava itiliflarınm akdinden dola 
memnuniyet izhar edilmit. bu itil 
larda kararlaıtınlan iktıaat ve 
siyaseti yeniden teyit olunmuıtur. 

Beyanname ıu auretle devam e 
mektedlr: 

"Ottava konferansında teobit ed 
len iktıaadi siyaset bilhaaaa t 
aatıf fiyatları araamda akla UJ'C 
bir müvazene teeuüı edince Tazi,.e 
le iıtikrar tem.İn edilmesini iıtihd 
etmektedir. 

"Para ıiyasetinio gayeıi f."':""' 
yeli mucip olacak, beynelmilel m 
iıtirakini ·temin edecek ve altının 
tın alma kuvvetindeki -..-..üçl 
ortadan kaldıracak beynelmilel al 
eaıumm yeniden kurulmasından 
ret olmalıdır. Bu maksat husule celi 
ceye kadar gözetilecek gaye lngili 
ımparatorlufunu teıkil eden meml 
ketler araaında kambiyo hadlerind 
idikrar temini olmalıdır. 

Fenerbahçe 
Perayi yendi 

(B~· ı inci sahifede) 
van elde etti-

F enerbahçe atletleri, istifa eden 
ya Beyden mahrum olarak çrlı:mql 
dı. Neticeler ıudur: 

1 1 O metre mania it : F enerlt 
den TeYfik birinci 18.1-6 - Türkiye 
koru -

Fenerden Cahit ikinci. 
Gülle abna - F-erd- lbrahia 

birinci, 12.47 - en son rekoru -
Peradan Kandilidiı ikinci. 
100 metre: Fenerden Hilmi Bey 

rinci, 11.6-10 Fenerbahçeden Mur 
ham Bey ikinci. 

Sınkla irtifa - Fenerbahçede 
Hüsnü Bey birinci, 2.82 Fenerbabç 
den Kenan Bey ikinci. Her ilci mü 
bık ayni dereceyi almıılaraa da çeki 
len kura bu ıekilde çıkmııtır. 

800 metre - Peradan Karancop• 
los birinci, 2 .9.5-10 Peradan Agop 
kiı..:ı. 

Dıak atma - Peradan Yoıgiyadı 
birinci, 33.18 Peradan Krangakİ• 
kınci. 

Yükaek atlama - FenerbahçeJe 
Cihat Bey birinci, 1.71 Fenerde;, N 
det ikinci. 

1500 metre - Peradan Teohar· .! 
birir·<..ı, 4.35 Peradan Karak.ea.t ik inc 

1ek adım - Fenerbahçeden Al 
cddin Bey birinci. 6.79 (yeni Türki 
rekoru) Fenerbabçeden Alaeddin ikin 

200 Metı-e - Fenerbahçeden Hi 
mi Bey birinci. 24.4-5 Peradan Ap 
riıidiı ikinci. 

Cirit atma - Peradan Karal.a• b 
rinci, 49.85 (yeni Türkiye rekoru 
Fenerbahçeden Necdet ikinc ' . 

400 metre - Peradan Apidis birine 
55.7 / 10. P eradan Karancopulos ikin 

Uç adım - Fenerb~hçeden Tevfi 
bil'inci, 13,19 (Yeni Türkiye rekoru 
Fen er bahçeden N ecdıtt ikinci. 

Vaz'edilen büyük ~it. mera~imle 
nerbahçe takımına verilmit ve hak 
heyeti neticeleri tel'pİt etmiştir. 
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Onlar ve Bizler 
Avrupada itten çekilmit, teka

üt olmuf insanlar vardır. 
Bu adamlar hayatlarının uzun 

yıUarını mesleklerinde yıpratarak, 
bir çok mütküllere göğüı vererek 
geçirmitler, para sahibi olmutlar, 
eğer memursalar vazifelerinde e
mektar olmUf ve tekaüt hakkını 
kazanarak kendilerini refahla ge
çindirecek bir para alarak köşele
rine çekilmitlerdir. . 

Bunlara sokakta, eğlence yerlerın 
de, plajlarda tesadüf ederseniz hiç 
te böyle itten çekilmif, tekaüt ol
mut insanlar zannetmezainiz. Dinç 
tirler. Sıhhatlidirler. Yüzlerinde 
can kan, nete vardır. 

Gülerler, gençler gibi eğlenir-
ler. Hovardalık ederler. Tango 
hatta Çarlıton bile oynarlar. 

Onları günün sıcak saatlerinde 
yalnız çocukların, mürebbiyelerin 
dolatbğı umumi bahçelerde hasır 
koltuklara yaslanıruf, derin bir 
haz içinde hayab dinlediklerini 
görür ve. . • imrenirsiniz. 

Medeni hayat en zahmetli mes
leklerde bile insanları böyle yıp
ratmadan, peritan etmeden çalış
ma yıllarını ikmal ettirir. 

Bu garbe has bir mazhariyettir. 
Bizde hiç bir meslek, sahibini 

hurda etmeden eline istirahat vesi
kası vermez. Memursa zaten ha
yab pek müreffeh geçmediği için 
işten çekildiği vakit hakikaten işe 
yaramıyacak bir hale gelmiştir. 

Serbest meslekler bundan farklı 
değildir. 

Bilhassa fikri meslekler için ö
nümüzde çok acı misaller vardır. 

Matbuat tarihi en kuvvetli di
mağların Babıali caddesinde sıkıl
mış sünger haleine gelip ısbrap ve 
mahumiyet içinde gözlerini yum
duklarını kaydeder. 

Garpte hayat daha külfetli, da
ha yorucu olmakla beraber mesai 
sistemleri o kadar mazbuttur ki i• 
adamları yıpranmadan, hurde ha
line gelmeden istirahat yıllarına 
kavuturlar. 

Biz garbe nazaran tembel sayı
lır12. Fakat çalışmamızda metot ol
madıgı için hayat bizi bir garpli
ckn daha az zamanda ameliman
da bir hale getirir. 

Bizde itten çekilenler, memuri
yetten nizami"müddetini bitirip te
kaüt olanlar neteye, hazza, zevke 
susamı• biçareler halinde sırtüstü 
serilip kalırlar. 

Bu farka mahuıs fena çalı9ma 
usulünün neticesinden başka bir 
fE'Y değildir. 

Burhan CAHIT 

Madrit sefirimiz 
Ankaradan geldi 

Madrit seliri ve Muhtelit mübadele 
komiayonu Türk murahhas heyeti reisi 
Şevki Bey dün Ankaradan tehrimize gel 
miıtir. 

Ştwki Bey Ankara dil 1 spany;t" hüku
meti ile münasebatımıza dair Hariciye 
Vekaletine izahat vermit, Mülıaclele ko
misyonuna ait itler etrafında görüımüı 
tür. 

Çek seyyahları geliyor 
19 Aguıtosta tehrimize Köıtence ta 

riki ile 400 kadar Çek seyyahı gelecek
tir. Seyyahlar iki gün kalacaklar, §ehri 
ve müzeleri gezeceklerıdir. 

l __ s_o,;;..._R ..;.s_A _ _.I 
(1, Bankasından alınan cetvelclir) 

27 TEMMUZ 1933 
Akıam Fiatları 

latikrazlar 
İıtikr•z dahili 97.SO 
1933 lıt:ikrau 95.
Şark d. yolları 2,35 
D. Mu.,.hhlde 53,50 

Tahvilat 
Elektrik 
Tram••Y 

Gümrükl~r 8.,25 
Saydi mabi 5,60 
Baid.t 10 
T, aıkeriye 10 

Tünel 
Rıhbm 

Anadolu 1 
ili 

" Mümeııil 

ESHAM 

J, Banlı:aıı Na- Telefon 
ma 9,50 Bomonti 
" ,. Hamiline 9,55 Teı-ko ııı.· 
,, ıı Müeıa.ia 192 f.imento 
Tram••Y 50 ttibat dey. 
Anadolu Hiııe 25,60 Şark day. 
Reji 3,60 Balya 
Şir. kariye 15,25 Şark m. ec::r.a 

ÇEK FIATLARI 

Par:iı 12,06 Prai 
Londra 704,50 Viyana 
Nüyork 85,40 Madrit 
Milano 8.96,25 Beri in 
Brükııal 3.375 Viyana 
Atina 81,5 Peıte 
Cene•r• 2,43,875 Belsrat 
Sofia 67,935 Bük.ret 
Amıterdam 1,16875 Moıko'f'a 

NUKUT (Satıı) 

Karuı 

20 f. Franıız 170 ı Silin, A•. 
1 lıtel'lin 710 1 Pezeta 
1 Dolar 149 t M~rk 

20 Liret 219 1 Zeloti 
20 f. Belçika 116 20 Le7 
20 Drahmi 25 20 Dinar 
20 1, lı ... içre 815 1 Çe'!'n OV@Ç 

20 Le•a 25.- 1 Altın 
21 Kur. Ç'ela 120 1 ~,.cjdiye 

1 Floria M.- Eotnk r. ot 

18,20 
45.65 
45,40 
49,30 

14,50 
21,-
27,75 
12,70 
21,-

1,60 
2,75 
2,90 

15,94 
4,245 
5,66 

ı.98,75 
3,8925 

3,89,25 
34,605 
19.965 

1088,75 

Kurut 

25.-
18.-
so.-
24.-
24.-
55.-
-.-

9,32 
o :..·ı 
2,-16 

-MiLLiYET CUMARTESi 29 TEMMUZ 1933 
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Ş EH I .~ HABERLERi 

Ekonomi 

Fındık mahsulü 
Başka memleketlerde az, 

bizde fazla .. 
Dünya fındık istih•alatınm azlığına 

dair olan haberler, gittikçe teeyyüt ~t: 
mektedir. ihracat ofisinin elde ettığı 
malıimata cöre, hpanya mahsulü ancak 
60 - 70 . bin çuvaldan ibaret olacaktır. 

Eaaaen az miktarda istihsal yapan 
ltalyada, mahsul geçen seneye naza";'n 
pek azdır. Sicilyada havaların fena cıt
mesi, mahsulü tahrip etmiştir. 

Türkiyede fındık mahsulü geçen se
neden az değildir. Gireaon, Ordu, Trab 
zon ticaret odalanmn yaptıklan J,fr he
saba göre, Karadeniz mıntakaımda 
200 - 2200 bin cuval fındık yetiımİ!tir. 

ClRESON, is (A.A.) - Fındık 
mahsulümüzün teabit edilen aon re
kolteıi Cireoon merkezi 375 bin, Gö
rele kazası 60 bin, Tirebolu kazası 45 
bin, Kanlardır. Ordu vilayetinde ise 
Ordu merkezi 90 bin, Fatsa kazaaı ae 
kiz bin, Ünye kazası 23 bin kantar
dır. Bir kantar elli okka itibar edilir. 

Gulyagları 
Gülyağcılarmuz bu sene gene fena 

bir vaziyettedir. Geçen sen~ kilo•u an
cak 250 liradan fiat alan gülyağları bu 
sene de o fiatten yukan çıkamamıştır. 

lapartanın yeni sene mabaulü şehri
miz piyasasına gelmiştir. Fakat ihracat 
için henüz bir faaliyet olmadığı "ibi ta
lep le yoktur. Gecen senenin gülyağı 
ihracatı da hiçten ibaret kalmıştır. 

Giilyağcılar bütün ümitlerini lktıaat 
Vekaletinin yeni alacağı tedbirlere bağ
lamıtlardır. 

Tuna havzasında mahsul 
i hracat ofisi tarafından JBPlhm ta6o "ı 

kikata göre Tuna bavza-.mı:ın ru .... ...ı.
sulü iyidir. Ofü. Türkiyedeki arpa . va
ziyetini tetkik etmektedir. Bu tetkıka~ 
neticesinde Türkiyenin bu sene hangı 
pazarlara ne miktar arpa satacağı anla-
tılacaktır. .. 

Diğer taraftan gelen haberlere goı;, 
Fliıtinde Türkiye arpalarına kart• bü
yük bir rağbet vardır. Kudüs konsolo
su dA Tü"'k tacirlerinin Filistin P~ .. 
na ehemmiyet v<nnesi hakkında alaka
dar müeısetelere bir rapor göndermif
tir. 

Yas uzum 
inhisar idaresi lzmi~de Y&§ üzüm al

mağa baılamı,tır. Fakat Burnuva bağcı 
ları •erilen fiat az olchığunıdan bahisle 
lnhiaarlar umum müdürü Hüsnü Beyi 
ziyaret etmitlerdir. Hü•nÜ Bey Bumu
va bağlarım gezdikten sonra bir karar 
verileceğini söylemittir. 

Verilen ma!Umata göre bir dünüm 
bağ için edilen masraf :ıudur: 

120 kiıru9 budamak, çalı toplamak, 
100 kuruı boğaz açmak, 250 kuruş bi
rinci, 140 kurut ikinci, 100 kuruş üçün
cü çapalar, 150 kurut kükürt, 1~ deve 
kira11, 70 üzüm kesme, 40 bekçı, 100 
eml~k vergisi, yekun 1170 kurut. 

Diğer zaruri ve muhtemel masraflar
la dönüm batına 1500 kurut l&zımdır. 
Bir dönümde vasati 5 - 7 kantar mahsul 
alın1r. idare bir kantara 245 kuruş ve
riyor. 

7 - 245 - 1715. Yani bir kantar 
üzüm 1715 kurus.. Bunun maorafı iae 
1300 - 1500 kuru-ştur. 

Macar ve Yunan şarapları 
Macariıtan'ın son ııene]e,- zarfındaki 

ü.ı.üm şiraaı ve prap ihracatı }Öyle tes
bit edilmiştir: 

1927 ,le 55,5 ton 
1928 .ıe 110.' ıon, 
1929 da 282 ton, 
1930 da 280 ton, 
1931 de 217 ton, 
1932 de 179 ton. 
Bu ihracattan en fazlası Avusludya'ya, 

sonra Çekoslovakya'ya yapıhnıftır. 
Yunanistan'ın ıira ve şarap ihracati 

miktarlan da aşağ>dadır: 
1913 de :ıso ton, 
1928 de 1115,5 ton 
1929 da 1202,5 ton 
1930 da 589 ton 
1931 ıle 408 ton 
1932 de 893,5 ton. 
Yunaniotan'ın en ziyade ıarap ihraç 

ettiği memleket Fransa. sonra Almanya' 
dir, • 

Rusya'ya gelince: Rusya'da bagcılı-
ğm inkitaf ettiği başlıca ıahal~ 1'.'=':' · 
ın cenup &ahili ile Kafkao ve Turkia~ -
dir. Bu sahalardaki bağların mesahaı sat
tiyesi 1932 de 271,30 hektara çıkmı9br. 

Uzüm mahsulü de 1932 de 10 milyon 
kentalı geçmi9tir. 

Bu sene Kırnn' da devlet bağcılık triis
tü bir kaç yüz hektarlık yeni bir saha. 
da yeni bağlar vücude getirecektir. Bu 
yeni iııihsalat tercihan ihracata tahıis 
edilecektir. Rusya'dan kuru ve Y&f üzüm 
bilhaua Baltik ve I.kandinavya memle
ketlerine ve 9arap ba~lıca Almanya'ya 
ihraç edilmektedir. 

Hüsnü Bey geldi 
Bağ sahiplerinin Müskirat inhisarı 

hakkındaki ıikayetlerini tetkik için iz. 
mire gitmit olan inhisarlar Uumum mü 
dürü Hüsnü Bey dün Ankara vapuru 
ile ıehrimize dönmü9tür. 

Irak Maliye nazın 
Şehrimizde bulunmakta olan Irak 

Maliye nazın Y aain Paşa El Hqimi 
dün sabah Y alovaya gitmit, ak§8m teh
riınize dönmüıtür. 

Halk musiki cemiyeti 
kongresi 

Halk musiki cemiyeti senelik kon
gresini dün Letafet apartımanmda 
yapmı9tır. Es:.i idare beyetile bazı 
aza arasında fikir ihtilafından do
ğan bazı mün~ka~lar.da_n sonra ye
ni id ;ıre heyeb ~eçılmıştır. 

Belediyede 

Şehir sokakları 

Plan yapılıncaya kadar 
açılmıyacak ve geniş

letihniyecek .. 
Son yollar kanunu şehir için~eki yol

ların ve sokaklann vaziyetini. gcniıl iği
ni tahdit ettiğ.i için yeniden inşa edile
cek olan yollarda bu esa•lara riayet edi
lecektir. 

Ancak lstanbul şehir planı henüz ya 
pılmadığından ve !ehirdeki sokaklann 
nasıl bir istikamete tabi olacağı malum 
olmadığından Belediye yeniden yol aç
mağa karar vermi~tir. Bundan ıonra pek 
büyük bir zaruret olmacfıkçıı yeniden 
hiç bir sokak ne genişletilecek, ne de a
çılacaktır. 

Fakir ve zengin hastalar 
Belediye, bir kaç ıenedenlrd içti

mai muavenet islerine büyük bir ehem
miyet veriyor. Bilhaua fakir ve evinden 
çıkamıyacak kad~r ha•ta olanlann haata 
haneye nakline lüzum görmeksizin ev
lerinde tedavilerine başlamak suretiyle 
yapılan yardım çok iyi karşılanımştır. 
Pek iyi neticeler veren bu uıule bu se
ne, hastalıklann çoğaldıj?ı kışın bir kat 
daha ehemmiyet verilecektir. 

Şimdiye kadar Belediye baataJ;ıanele-. 
rine müracaat eden hastalar, vazıyetlen 
iyiden iyiye tetkik edilmeden, 00. ya
tak varsa derhal kabul edilmekte idi. Bu 
sene baıtahaneler, hasta kahulü hu•u
ıunda dab<> dikk~tli hareket edecekler
dir. Hastahanelere müracaat edenlerden 
hakikaten f Pkir olduklannı iıbat eden
ler viır•a k~bul elicekler. aksi takdirde 
bunlardan talimatname ile ta.rih edilen 
miktar üzerin~en Üc"'et ahnacakbr. 

Bu suretle hastahanelerden asıl muh 
taç olanlara daha ziyade istifade temin 
edilecektir. 

Paralı elektrik saati eri 
Eltktrik sirkeli yeniden bazı semtle

rin elektrik kudretini 1 ıo volttan 220 
volta çıkarmııbr. Şirket bu semtlerin 
saatlerini de te~bil edecel<tir. Bunun i
çin lazım olan aaatler Avrupadan cel
mek üzeredir. 

Bir çok yerlerden elektrik 9irketine 
paralı saatler konu]ma,ı i~in müracaat
lar nki olmaktadır. Şirket bunların bir 
kısmını iı'afa imkan görmemektedir. 

OskUdar tramvayları 
Son hafta için.re Üsküdar tramvay

larına rağbet cok artmııtır. Üıküdar 
tramvayları işlemeğe başladı başlıyalı 
bu kadar rağbet görmemİ! den
se yerindedir. Otobüslerin hu hattan 
kaldn-ılmaıının tramvaya gösterilen rağ 
bete bayii faydası olmuttur. 

Eıkiden b•.m hatim gidip gelen Üs
küdar tramvavlarmda •imdi oturacak 
yer bulabilmek bi• meaeledir. Bilhassa 
Kısıldı arabalannda izdiham fazla oldu
ğundan tirket bu batta tek araba yerine 
çifter araba iıletmeğe haşlamıştır. 

Diğer taraftan otobüsçüler bu batta 
otobüa iıletilmesinin menedilmeaini ka
nunsuz "t'e usulıüz buhnu§lar, lizım ge-
len makamlara tiki.yet etmişlerdir. Bu 
vaziyeti beğenen Haliç prketi de Eyüp 
hatbnda iıliyen otobüslerin kaldınlma-
11nı Belediyeden İstemeğe karar vermit
tir. 

Üsküdar-Şile yolu 
Üıküdar - Şile yolu üzerinde büyük 

bir faaliyetle çalışılmaktadır. Yol bu yaz 
ikmal edilmİ§ olacaktır. Kısıkıdan Um
raniye köyüne kadar olan kısmın aıfal
tr, bu hafta içinde bitmiı ve açılmııtır. 
Şimdi yolun Umraniye ile Düdüllü ara-
11nda bulunan ve kısmen şoıe, kısmen 
de a•falt olarak yapılan parçanın bazı 
kısımlarının düzeltilmeıile meşğu ol
maktadır. 

Kadıköy suyu 
Kadıköy su şirketinin altı aylık üc

ret tarifcıini tetkik etmek üzere Nafia 
komiseri iMu•tafa Arif ve Hüsnü Bey
lerden mürekkep bir komisyon te§kil e
dilecek ve ıu fiatlerini tayin edecektir. 

Poliste 

Eski dost 
Kendisine hakaret eden 

kadını yaraladı 
Evvelki aktam Beyoğlunda Mektep 

sokağında Kadriye H. nanıında bir 
kadmı dostu Hüıe· 
yin üç yerinden ve 
ağır surette bıçak
la yaralamıtbr. 

Kadriye Hanon· 
la Hüseyin uzun 
müddet bir arada 
otunnuşlar, fakat 
son zamanlarda a
ralan açılımı ve 
Kadriye H. Hüoe
yinden aynlmııtır. 
Hüseyin birkaç de 
fa gene beraber o
tunnalan için ıı • 
rar etmİ§se de ka
dm dinlememiı -ve 

KADRiYE H. bundan hiddetle -
n- Hüseyin kendi 

ıini takibe baılamııtır. Evvelki ıün 
saat 16 sıralarında Kadriye Hanım 
Beyoğlunda Mektep aokağmdan ge
çerken Hüıeyin önüne çıkmııtır. Kad
riye Hanımın yanında Ardaı namın
da biri bulunmaktadır. Ardat Hüse
yini görünce selim venniı, fakat Kad 
riye atılarak: 

- Bu seli.m verilecek adam mı ? 
demiş. 

Zaten aıabi bir halde bulunan Hü-

iSTANBULDA GEZİNTİLER 

Alhnkum Plajında ... 
Vapur iskelesinde yolcuları besmele 
ile karşılayan adamın hakkı yok mu? 
Altınkum va p,ur iskelesinin batın

da ihtiyar bir adam, ellerini açmıt, 
sahile ayakbasan her yolcuyu: '"Bis
millah .• , diye karşılıyordu: 

- Bi.;,,illalıirrahmanirrahim • • Bis
milllı efendi oğlum. • Biamillah, ha
nım kızım .. 

Yolculardan biri aordu: 
- Neye besmele çekiyorsun baba?. 
ihtiyar güldü: 
- Temınuz sonunda şükür Allaha 

yaza kavuıtuk. Naaıl besmele çek
mem .. 
Adamcağızm hakkı vardı. 
Temmuz girdi gire!', Altınkum bu 

kadar kalabalığı ilk d ıfa görüyordu. 

Gazinonun bayrak) J.rla donanan 
cephesi, tepede banyo mevsiminin 
batlangıcını kutluluyor gibi idi. Pla
jın kapısında bir faaliyettir gidiyor: 

- Bir kabine bana! .. 
- Oğlum .• sen öteki kapıya git!. 
- Sandallarla gelenlere bakın .. 
Şi9man bir adam çıplak batını ka

pın•n aralığından uzatarak sealendi: 
- Hu .. Kimac yok mu orada!. 
Hizmetçi gelince, yüzü kıpkırmızı 

keoilerek çıkıştı: 
- Şu verdiğin mayoya bak bir ke

re. . . Hiç, ben bu daracık ıeyin içine 
sığar mıymı?. 

Kumlar üstünde yuvarlananlar gü
lüşmeğe başladılar: 

- Çarıaf gibi n_ıektup, _avuç içi ka-
dar zarfın içine gırerac böyle olur ? 

1 
- Amanın çocuklar, herife bakın .. 

insan bunu dağda görse, yabandomu
zu aanıp vurnııya kalkışır ya hu! 

Sarıfm bir genç, kumlarm içine 
gömdüğü kafaunı kaldırdı: 

- Vuran olur ama, ummam ki vu
rulan obun. • dedi. 

Şişman yalnız değilmi9. Yanında 
kendi kadar sakil bir kadınla kabine
den çıktılar. Sallana sallana yürüdü
ler. Onlar deniz kenarında dolaıır
ken tekrar fıultı batladı: 

- Biri tencere, öteki kapak. • Bi
ribirine uymu9lar. · · 

- Bunlar insan değil,§llDlandıra • • 
Çifte davlombazlar nihayet cup 1 

diye denize girdiler. Bir düzüne Di
yarbekir "karpuzunu, elli metre yük
sekten suya fırlatsanız ancak bu ka
dar ses çıkanrdı. 

Ve ne dersiniz, yüzmeğe batladı
lar. DeQiz, adeta kabarmıştı. Etrafın: 
dakiler, birer iki§er uzaklaıtılar. Yer
lerini değiftirdikleri suyun açtığı çu
kurlar bir kaç kitinin boğulma11na 
yeliteeek kadar geniıti. 

Plajda, bakılacak ve bakmakla do
yulamıyacak o kadar zengin manza
ralar varken doğrusu, bu iki deniz ay
gın ile gözlerimi daha fazla yorma· 
dnn. 

önümde, uzanan sanım bir genç 
kızın çapkınca hareketleri beni epey
ce oyaladı. Bu genç kız, galiba, me
zarkazıcılığa pek hevesli idi. iri ya
pılı bir delikanlıyı sırtüstü yatınp 
üstüne avuç avuç kum atm:ıya baıla
dı. 

Delikanlının ilkin ayakları, ıonra, 
beli, aonra göğsü, nihayet başı kumun 
içinde kayboldu. Delikanlıda ıie bir 
ıikayet, hatta ne de bir hareket. .. 

Bu yalancı ölüm vakaıından en kü
çük bir teeosür duyınıyan bu san teh
likenin bir erkeği sahiden de öldüre
bileceğine aklnn kesti. 

Plajlarda dikkat ediyorum, en faz
la gürültüyü Musevi vatandaılar yapı· 
yor. 

Ama, ne bağnıma, bir ititseniz •• 
Hele bir kız var; ara.ura: 

- Moiz! .. Moiz! .. diye seslendi
ği zaman göğsü yırtılacak diye kor
kuyorum. Ve doğrusunu İsterseniz, 
"ıu Moizin yerinde ben olsaydım!,, 
arzusu, içimden geçmiyor değil. • 

Ya, denizin içinde tarkı aöyliyenle-

seyin bunun üzerine bıçağını çekmi§ 
ve Kadriyeyi Üç yerinden yaralamıt
tır. Çok ağır yaralı olan lc,adm haola
haneye kaldınlmııbr. V aka üzerine 
kaçan Hüseyin dün yakalnmııtır. 

Bir kotra devrildi 
Şirketlbayriye çarkçılanndan Fadıl 

Efendi ile arkadll§ı Sal&lıattin Efendi 
kendilerine ait bir kotra ile Beykoz a
çıklannda gezerlerken birdenbire rüz
gar çıkmıt ve kotra devrilmiıtir. 

F add ve Salabattin Efendiler denize 
dökülmii9lerse de etraftan betka ııandal
cılar yetiterek ikisine kurtarmıılardır. 

Yolcunun cebini karıstırırken 
' Zabıta bir yankeıiciyi tramvayda cür 

mü mqbut halinde yakalamrıtır. Nuri 
isminde olan· bu yankesici geçenlerde 
Edimekapı yolunda tramvay içinde bir 
kac!ının 147 lirasını aıırdığı için polia 
tarafından aranmakta idi. 

Nuri yine tramvaya binmit ve bir 
yolcunun cebini karııtınrken cünnü 
methut halinde yablanmııtır. Y ankeai
ci adliyeye teslim edilmiıtir. 

PIAjda yangın 
Suadiye pli.jmda hademelerin yat. 

tıklan binada yere atılan bir ıUgaradoın 
yangın çıkım§ ve bin11.nın bir kıımile i
çindeki qya yandıktan ıonra söndüriil
müıtür. 

Kumar 
Büyükadada bir kahveye geceleri 

geç vakit bazı §Üpheli kimıelerin top· 
landıklan ve kepenkleri kapayıp içeride 
oturdukları görülmüş ve poliı merkezi 

re ne deniniz? Alın size dumanı üa
tünde bir ıa.rkı : 
• Bakıp, bakıp ne durur.un yüzüme, 
Çakıp çakcp o gö:zl.eri gömme, 
O güzel bC1fmı gel koy di:züne 
Yakıp yakıp fU gönlümü gel üzme .•• 

Elinden konyak içtim, •arhoı oldum 
Seni gördüm, görünce bir hOf oldum 
Bu akfam güzelim •ana eı oldum 
Seni gördüm, görünce bir hOf oldum. 

Bu iJemi gördükten sonra, elinizde 
iae "bir hot,, olmayın bakayım? .. 

Suyun üatü bir aralık o kadar dol
du ki denizin maviai göriinmez oldu. 

Güzel bir Rum kızı, elini çırparak 
kumlukta uzanan arkadaılarma seıle
niyor: 

- Naail, ben üzüyonım ııüzel? 
Sahildekiler, cevap veriyorlar: 
- Bravo! .. Koriçamu! •• 
O gene peltek ıi•esile soruyor: 
- Üzüyorum güzel? 
içimden söylendim: 

- Hem az değil, çok üzüyonun .• 
Daha da kim bilir, kimleri ne kadar 
Üzeceksin! 

Kumlarm üstünde, uzun atlama, 
birdir bir, kaydırak, ve böyle bir sürü 
oyunlar. • Fakat en mühim oyunu, 
galiba, mayo elbiseoi ile dağ seyranla
rma çıkanlar oyn:ıyor. 

Burada kumun yalnız altını değil, 
gümüşü de var. Cümüşkum, daha de
mokratların plajı •. • 

3iraz ileride, açık denizin üıtü 
ırum gibi kaynıyordu. Meğer buraaı 
da Bakırkummu§. Paraaız banyo yap
mak iıtiyenler, Bakırkumda yıkanı· 
yorlar. Hoş, ötekiler de pahalı değil 
ya .• 

Sabahtan ak§A.11la kadar denizde 
hal&an, kimse ses çıkarmıyor. Banyo 
için verdiğin para da 20 - 25 kuruşun 
içinde .•• 

Altınkumdan, yukarı Boğaza doğru 
biraz yürüyeyim dedim. Önüme yıkık 
bir duvar çıktı. 

Duvarın üstünde bir ok iıa.reti ve 
§U ihtar: 

••Mavromoloa - Buradan otomobil 
geçer!,, 

Aradım, aradım, otomobil ııeçec:ek 
yer bulamayınca, yazıda küçük bir 
yanlışlık yapıldığına kanaat ettim : 

- Buradan otomobil uçar! denile
cek yerde •otomobil ııeçer» diye yazıl· 
mıt olacaktı. 
Altınkuma aık aık uğrıyan vapur

lardan biri lıtanbula dönerken, iake
lede yüzü ııözü yaralı iki çocukla iki 
bisiklet gözüme iliıti. 

Çocuklardan birinin burnundan, bi
rinin kulağından damla damla kan sı
zıyordu. 

Çarpılan biıikletlerine mahzun mah 
%un bakarak, baılanndan ııeçeni 
anlattılar: 

- Acele ite ıeytan kanıır. . Va
purla uzun sürer diye Mecidiyeköyün
den bisikletle, Altmkuma geliyorduk. 
Rumelikavağmda dÜ§ÜP yaralandık. 
Bisiklet te parçalandı. 

Bizi latanbula götürecek vapur, is
keleye yanaıırken, çocuklara bir kara 
haber daha geldi: 

- Oaman; Fınldakbahçeai önünde 
düttü• Galiba bayılmıı. . Limon aralı• 
yorlar! 

lkiıi birden deheştle aordular: 
- Bisiklet te kmlmış mı? 
- Parça parça oldu. . cevabını a-

lınca çocuklann beti benzi kül kesil
di: 

- Bugün amma aksilik var yahu!. 
Şimdi biıikleıçiye naııl meram anla
tacağız? 

Ve söylene aöylene, kınk bisikletle
rini bir tabut ııibi omuzlarına vurarak 
vapura girdiler. 

M. SALAHADDiN 

kahveyi gizlice ııözetlemiye lıatlanuıtır. 
Yine bir kaç klıi kahveye toplandığı 

aırada memurlar ııiderelı: araıtmna yap
mqlardır. Araıtmnada Musa, Süreyya, 
Mehmet, ve daha bir kaç kiti kahvede 
kumar oynarlarken cürmü metfıut ha
linde yakalanmqlardır. Maıa merinde 
bir miktar da kumar para11 bU1unaralı: 
müsadere edilmiıtir. Kumarbazlarla kah 
ve aahipleri adliyeye teslim edilmiıler
dir. 

Bisikletle giderken 
Y enibahçede oturan hmail ile maran 

coz lhaan dün Bakırköyde bisikletle ge 
zerken 4138 numaralı otomobille çar
pıtmışlar ve Ihsan kolundan aiırca ya
ralanmıflır. 

Sarhoşlar 
Küçülcpazarda sebze halinde sarhot 

olarak bağmnakta olan Sami yakalan
mııtır. 

• Calatada Mumhane caddesinde 
sarbOf olarak dolatan fethi, Ali.eddin, 
Melımet iaminde üç kqi y•kal•nmtflar
dır. 

Çocuk nereye gitti? 
Veznecilerde 81 numaralı e.de otu

ran Hüanü Bey dün polise müracaatla 
evllılı maneYinnin iki ııündenberi mey
danda olmadılını bildirmit ve bulunma 
sını İstemittir. 13 yaşmda olan Hikmet 
hanım aranmalrtadır. 

Resim sergisi 
Güzel sanatlar birliği resim ıerıisi

nin 17 inci Galatasaray ıerııiai bugün 
saat bette açılacakbr. 

3 

lf1CLEl3\J 
Trendeki deli 

- Haftanm yazısı -

Yer tutmıya, evvelden hazırlanma
ğa falan vakit olmadı. Birden bire ka. 
rar verildi. Ankaradan lstanbula geU. 
yordum. Havalar, Ankara yaylaaınm 
bütün serinliğine rağmen nedense bi· 
zi latanbula çekiyordu. Hani lstanbu
la gelip te o plij aenin bu plaj benim 
gezecek te değildim ya!. Gene ötle 
yemeğinden sonra gölııeli odama çe
kilip uyku kestirecek, akf&Dllan da 
Beyoğlu cadeainde §Öyle bir li.melif 
çevirecektim. Ama neden bilmem 
( latnabula ! ) de• demez soluğu iataa
yonda aldım. Bir ikinci bile!! Heme• 
vaııona ! Halkın Ankara dan Jstanbula 
aktığı bugünlerde yataklıda yer bul
mak için on &'ÜD evvelinden namzetli• 
ğini vazetmek icap ederdi. Onun için 
yataklıyı aklıma bile getirmedim. Bir 
gece uykusuz kalmak pek göze alına• 
mıyacak rahataızlık la değildi. Ve nİ• 
hayet bu uzun trendeki yolculardan 
yalnı.z yirmi taneai yataklıda gidiyor
.. ıısi kalan üçyÜZÜ kompartıman

larda iyi kötü uyuklıyarak Haydar pa
ıa.ya varıyordu. 

Trene girdim ve 11kııa.cak bir yer 
aramıya ba§ladmı. • lnanm ! Bütün 
kompartımanlar dolu, hem nasıl do
lu!. Dolu dedikçe sıfır koyunuz. . Oy. 
le dolu-Treni bir kere daha gözden ııesi• 
dim. Anladım ki; yer bulmak imkanı 
yok. Ne çare?. Uykusuz kaldıktan 
ba,ka ayakta kibnek le naaipmİ§ •• 

Vakit geldi. Kampana, ikinci. . Ve 
o sırada koıarak bizim Zomzom Faik 
gelmez mi? .. Siz Zom.zom F aiği tanı· 
mazsınız. Ömür bir adamdır. Neıeli 

zamanında yarnn aaat yanında otu
ranlar ııülmeden hasta olurlar. Bir 
gün Mazhar Osman Bey bunu gör
mÜ§. asabi hastalannı tedavi için haf· 
tada bir kaç saatini kendisine verme
sini teklif etmİ§. . Becerikli, acar, ne: 
ıeli, elhaaıl kıyak bir adamdır. 

Nefeı nefeae içeri cirdi "e bana aoı 
du: 

- Nereye?. 
Cevap vermeden kendi ili.ve etti: 
- Bu trenle nereye ııidilir deıenel 

Hicaza gidilmez ya 1 •• 
Güldüm ve sordum: 
- Yerin var mı?. 
-Var .. 
- Nerede?. 
- Daha aramadnn •• 
- Ha; daha anyac:aluml bu sefo 

zahmet ebne de gelecek sefere arar-
ım •• 

- Neden?. 
- Tren hıncahınç! Bana bakalllDa. J. 

Koridorda kaldım. 
Bu aırada tren kalkmak üzere idi. 

Herk.. pencerelerden bakarlarken o 
bana: 

- Arkamdan gel! dedi.. Bavulunu 
ahJı yürildü. Ben de yürüdüm.. On 
adnn kadar yürüdük~ Yolouları pen
cereden bakan ve gardakilere veda 
aeli.mlan veren bir kompartımana Y•• 
vaşça girdi ve boJ yerlerden birine o
turdu. Beni de karııuna oturttu. Ba• 
..,.ııanmızı da raflara aıkıtbrdık .. 

Tren yürüdü, yürüdll. Car ııözden 
kaybolduktan aonra yolcular dönüp 
baktıklan ~n bizi yerlerinde gör
düler. . . Zomzom hiç aldınnadan bi1 
sigara yaktı. Bana da verdi. 

- içmem! dedim. O lafa ba§ladı:: 
- -Fenayım! .. Uç ay teptilbava 

verdiler. . latanbula ııidince de Maz
har Osman Beyi gör! dediler .. 

- Geç.mit olaun! nen var •. Derken 
yeri kapılan yolculardan birisi bana: 

- Kalkar mıaınız? Oraaı benim ye• 
ri.m. • dedi. Ben daha cevap ver
meden Zoınzom atıldı: 

- Tapunuzu görebilir miyim?. 
Yolcu acar bir adam. • Hiç iıtifini 

bozmadan bana kartı emre tti: 
- Oturduğunuz yer benimdir. Kal. 

kar mısınız?. 
Zomzom ayağa kalkıp kendi yeri

ni bana verdi ve yerin sahibi oturur
ken kolundan çekip oraya kendisi o
turdu •• 

Bu sefer yolcu fena halde hiddet• 
lendi: 

- Bu ne terbiyesizlik! Zorla ada
mın yeri alına- mı? 

Zom.zom cevap verdi: 
- Efendi! lstanbula •ağ va rmak 

iıtiyonan sesini kea ! .. 
Ve bana dönerek aordu: 

- Cenubi Amerikanm kaymaklısı· 
m mı seversin, viıneliıini mi?. 

A. • ıatırdmı. . Herif delinni§. Ey. 
vahlar olaun !. 

Bu aöz üzerine hiddetli yolcu bir
den bire sükUııet buldu. Ve kompartı• 
mandan çıktı. Yanımızdakiler de top
landılar. 

(Zomzom)'un bu hali trende fayi 
oldu. . Kondöktörler, biletçiler, hatta 
yolcular reımigeçit yaptılar .. D 'kkat 
ettim, yava§ yavaf bizim kompartı
man botaldı. Polatlıya geldiğimiz za• 
man ikimizden baıka kimse kalma
dı. . Ben de çıkmak utiyordum ama, 
bir bahane arıyordum. Bir aralık ayalıi 
yoluna gibnek istediğimi aöyliyerek 
kompartımandan çıkmak istedim. 
Zomzom dedi ki: • 

- Bak! Bura11 bOfAldı. Gece bol 
bol yatanz .. Korkma iten deli deği
lim! 

Ben bu sözlere inanmadım ama bi
raz farahladım .. 

- Ya Cenubi Amerika .. 
- Ha; onu mahsus aöyledim! Diva 

ne sanarnlar diye!. . Sende bir kağıt 
var mı?. 

- Var .. 
- Ver bakayım.. • 
Çantamdan bir tabaka kağıt ver• 

dim. Kurşun kalemini çıkardı ve ay· 
(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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( FİKİR l 
İKİ İNKILAP 

Nazilerin memleket dıtma ath
ğı sayıaız sanatkarlardan biri ve 
Alman tiyatro tenkidinin en mü
him siması olan Alfred Kerr ge
çenlerde, bir Fransız mecmuaaın • 
da, doğrudan doğruya fransızca 
yazdığı bir yazıyı ne9retti. 

Memleketten bir daha dönme
mek üzere çıkıtın acıımı, kendi dl 
Jile artık hiç bir zaman yazı net
redememeye mahkUın olmanın ız. 
tırabmı içli bir ifadeyle anlatan 
bu yazıda kalbi merhametle bur
kan bir eda var. 

"İsteyerek vatan değittirilmez. 
Çocukluk zamanlarının geçtiği 
yerler sevilir. İnsan vergi ödediği 
yerlere bile merbut kalır ... Ve son 
ra, yabancı bir dille meramını an
latmaya mecbur kalmak, güçtür. 
(bunu hissediyor musunuz, kari?) 

Diye ba,lıyan bu yazı hemen 
hepsi birer kıymet olarak Alman 
menfilerinin hislerine tercüman o 
luyor. 

Pen Club'ün bütün eski Alman 
azaları, memleket dıtında kalma
ları dolayisile Almanyayı tem1il e
demiyeceklerinden istifa etmek 
mecburiyetinde kaldılar. Yerine 
tayin edilen isimleri hiç ititilme
mit nazist muharrirlerin çıkardığı 
mütkülat yüzüı;ıden Pen Club'ün 
Yugoslavyadaki içtimaı bir netice 
vermeden dağıldı. 

Almanyadan hicret etmek mec
buriyetinde kalanlar iki cins insan 
lardır: Alman ırkından olmadıkla 
rı için vazifeleri ellerinden alman 
ilim adamları veya ıanatlerlni ser
bestçe yapmalarına imkan kalma
yan san'atkarlar, bir de haliı Al
man olup eskiden rejim aleyhin
de bulunmut olnlar. 

Bu cezri ayıklamadan sonra Al
man sanati, Alman ilmi, fazla kan 
kaybederek anemiye uğramıf bir 
yaralı gibi zayıfladı. Haklı olarak 
Alman ismini dünyanın her köte
sine yaymıt olan Einestein'ler, 
Reinhardt'lar, Thomas Maun'lar 
ve daha bunlar gibi pek çok büyük 
adamlar, ilmini, tiyatrosunu ve sa 
natini yükseltmek, şereflendirmek 
için, muhacir kutlar gibi, batlı:a 
memleketlere akın ettiler. 

Üniversitemize yapılacak ta
yinlerden sonra bizim hissemize 
de ehemmiyetli bir pay dü~ek 
olan bu tensikatile Almanya, öl
meden mirasını dağıtan hastalara 
benzedi. 

Şimdi koca Alman bedeninden 

., 

birer zerre gibi ayrılan bu çok kıy 
metli uzuvlar batka kültürlerin i
çinde kayna,maya, onların malı ol 
maya gidiyorlar. 

Daha birkaç yıl evvel Nobel mü 
kafatmı kazanarak milletine bü
yük bir 99ref temin etmit olan 
Thomaa Maun'un bile artık Al
manlıktan kovulduğunu dütün
mek, Nazilerin inkılap uğurunda 
ne kadar az insanca hareket etmit 
olduklarmı göstermeye kafidir. 

Bu, daha ilk adımlarında, taf
kın hareketlerile kredisini dütil
ren inkılapla uzun yıllardan beri 
en dütman milletlerin bile takdir 
hislerini uyandıran Türk inkılabı
nı mlıkayese ediyorum. 

Türk inkılapçıları, davalarını 
kazandıktan sonra, bilfiil şüpheli 
entr&alara karıtmıt birkaç serse
ri müsteına, inkılabın aleyhinde 
vaktile kalemlerini kııllanmış olan 
ları bile affedecek kadar müıama 
bakar davrandılar. inkılabımız il
me ve sanate kartı hiç bir memle
kette görülmemit bir alaka ve hür
met gösterdi, insanlık hislerini 
her feyİn üstünde tuttu. 

Asırlarca Türkiyede, Türk ır
kından olanların katlandıkları bü
tün vatani borçlardan bile azade, 
bir müstemlekedeki efendi gibi ve 
ecnebi himayesinde yatamış olan 
yabancı unsurlar, milli mücadele
de aleyhimizdeki her türlü teza
hürata bilfiil de ittirak etmişler
ken Türkün büyük uluvvücenabın
dan gene istifade etmekte geri kal 
madılar. 

Türkiyede oturan, Türk toprak
larından kopardığı serveti ecnebi 
diyarlarında harcayan, nimetile 
beslendiği yerde ecnebi dilleri ko 
nuşan yabancı unsur Türkten da
ima insani muamele, ve hatta ifra 
ta giden bir müsamaha gördü. 

Alman milletinin ferefini ve is
mini yükseltmek için asırlarca a
lın teri dökmüş olan, almanca ko
nuşan ve her şeylerile Alman olan 
Musevileri, inkılap balonunu yük
seltmek için bir safra gibi atan Na 
zilere ne ilim ne de sanat yolun
da Türklüğe hiç bir faydaları do
kunmamıf, daima yabancı ruhu 
taşımıt ve memlekete yabancı kal
llllf olan Türk Musevilerinin gör
düğü insani muameleyi kıyas et
mek bile iki inkılap arasında in
sanlık bakımından ne kadar bü
yük farklar olduğunu gösterir. 

Yaşar NABi 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

hayat üzerine aigorta muameleal icra eyleriz 

Sigortaları halk için misait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranm;ıktadır. 

Tel: Beroğlu : 4887 4029 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Vadesi Hulul eden tevdiat sahiplerinin verilmeyen faiz
lerinin iadesine başlanılmış hr. Alakadarların gişelerimize 
müracaatları. (3638) 

Devredilecek ihtira beratı 
c İştial emniyeti " hakkındaki ihtira 

için istihsal edilmiş olan l Temmuz 
1929 tarih ve 1082 numaralı ihtira be
ratı üzerindeki hukuk bu kere başkası 
na devir veya ica~ olunacağından bu 
hususta fazla malfimat edinmek is1ıc

y en zevatın İstanbul'da, Bah~ kapu
da Taş Hanında 43-48 numaralarda 
vekili H. W. Stock efendiye miir.reaat 
etmeleri ilan olunur. (5818) 4767 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahaneıi 

kar111mda Sahne sokağında 3 numa
ralı apartrmanda 1 numara. .... , .. ~~~~~~ ... 

4026 

rı harflerle: 
• Burada akı/hastası vardır. 
diye yazdıktan sonra bir zarfın 

zamklı kenarlarını yırtarak kiğıdı 
kompartımanın koridora bakan camı
na içeriden yapıştırdı. Biraz gülüştük. 
Ben de Zomzomun becerikliliği saye
sinde geceyi rahat geçirdim .. 

Sabahleyin deli yafta>1n ı yırttık . . 
Haydarpaşada ise bir p olio önüne ge
lene: 

- Trende!d deli hangi kompartı
n1a.n;l a ? •. diyo ıoruyordu. 

FELEK 

- Meşhur misaldir; -

Can boğazdan 
. Gelir; 
lıtihas1 zlık, f yi netice 
vermez, ittiha dilin 
altındadır derler ama 

sen inanma: 

BEŞiRKEMAL 
KINAKINA 

HULASASI 
en inatçı işi.ihaıuzlık
ların önünü alır • 

' 5082) JI ·--------Devredilecek ihtira beratı 
« Hidrokarbon yağlarmm tahvili " 

hakkındaki ihüra için istihsal edilmiş 

olıan 25 Eylül 1929 tarih ve 824 numara 
lı ihtira beratı btı kere başkasına devir 
veya icara veri! ~ceği11dıen bu hususta 
fazla n'.~lı'.imat di:unek isteym zcva
tm LtanJ:ı~.l'd.:ı, IlJhre ka•>udq T as ha-' . . 
nm da 43-18 nu mwalard1 kain vokili H. 
\V. Stoc k den.:li}'<' mi'r~c .. :t etmo:eri 
'lan olu 'lu : . (5819\ 4768 
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Lfl HiKAYE f1R1 
Falcı 

Salı günü uğursuzdur, derler. 
O gün bir iş yapmağa kalkanların 
itleri sallanınnıt· Laf ya, salı gün
lerinden bir gün arkadaşım lhıan 
bana gelmi9ti. Dedi ki : 

- Sen fala inanmazsın. Fakat 
itin yoksa gel beraber gidelim, 
bana bir falcı tavsiye ettiler, em
sali yokmuf. insanın gelmitini, geç 
mitini, göreceğini ayna gibi okıı
yup söyleyormuf. 

Hayret ettim: 
- Allah Allah, yahu hala falcı 

lar var mı ? ..._.... ........., 
-Var ya, vızır vızır ... 
- Tuhaf şey, yahu sen fala i-

nanır mısın? 

- Belki saflığına gülersin am
ma, inanmayorum desem yalancı
lık olur.İnsanların aldanmağa o ka 
dar ihtiyaçları var ki.. Yalan doğ
ru oraıını geç. .. İşin yoksa gel se
ninle şu falcıya gidelim. Hem va 
kit geçer, hem de eğlenmiş oluruz. 

Ihsan anlattı : 
- Bilirsin ya on yedi senedir 

bizim karıdan haber yok. Bir sa
bah çıktı, gitti. Gidiş o gidif ... öl
dü mü, kaldı mı bilmeyorum. Bu 
vesile ile onu da sormuş oluruz. 

O gün hakikaten itim yoktu. 
Sonra İbrahim arkadatlığını da se 
verim.Daha sonra dostluk kanunla 
rının hazan böyle icapları olur. 

Bu muhavereden bir saat sonra, 
gaipleri daha iyi görmeleri için 
lazım gelen papeli karıya bayıl
dıktan sonra dinlemeğe batladık: 

- Efendim, siz çok kibirli, mağ 
rur, fakat ceasur bir adamsınız. 
Hangi işe girseniz muvaffak olu
yorsunuz. Ekmeğinizi ta,tan çıka
ran adamsınız. Hayatınız iyi geç
miş ve geçiyor. Güzel adamımız. 
Huyunuz da iyi ... Onun için sizi 
seven kadınlar çok ... Şimdi ben da 
ha iyi görmek için istiareye yata
cağım. Eğer bir gözümü açık bı
rakırsam, şaşmayın. Çünkü geçen 
defa iki gözümü de kapadım. Gü
ya müşteri olacak herifin biri bir 
seccademi afırdı, gitti. 

" Efendim, sisler arasında bir 
günet görüyorum. Çiçekli bir el
ma dalına beyaz karga konmuf. 
Anlayorum ki siz evlisiniz. Karı
nız kestaneye yakın sarışın. iyi 
geçiniyorsunuz. Size çok temiz 
bakıyor. O da sizden, siz de on
dan memnunsunuz. Bir ye,il kedi 
geçiyor. Demek ki seadetiniz de
vam edecek. Üç çocuğunuz ola
cak. İhtiyarlığımzı size hatırlatmı
yacaklar. İri başakları olgun bü
yük bir buğday tarlası görüyorum. 
Yakında zengin olacağınıza ala
met. 

Bu sırada kapı çalındı. Kadın 
kapalı tek gözünü açtı: 

- Affedersiniz, dedi, hizmet
çim yok. Galiba sizin gibi yeni bir 
mü~teri geldi. Gidip bakayım. 

Giderken bana döndü : 
- Efendim, siz de falınıza 

baktırmayacak mısınız? 

- İntallah ba,ka zaman. Be
nim hayatım biraz karışıktır. Çün 
kü ben bekarım. 

- Ne iş yaparsınız? 
-Tellalım. 
- Aman ne iyi... Bana başka 

bir ev bulsamza.. Bu bizim evin 
suyu yok. 

Kaoıya doğru yürüdü. Biz de a
yağa kalktık ve çıktık. 

ihsana dedim ki : 
- Senin falcı da amma yaman 

biliyor ha .. Halısını çaldırmış, o
turduğu evi beğenmeyor, başka 
ev bulamayormuş. 

İhsan gülümsedi : 
- Sana bir ~ey söyleyeyim mi? 

dedi, bir defa verdiğim papele a
cımadım. Sonra bu semte bir da
ha uğrarsam, ayağım kırılsın. 

-Neden? 
- Neden olacak be birader. 

Falcı kadın kimdi biliyor musun? 
-Yooo! 
- On yedi sene evvel kaçan 

karım. 

.-------------------------l st. l'v. ı-. Kumandanlığı 

~atına'ma liom. i!anları 

Yeşilköy Hava makinist 
mektebi ihtiyacı için on altı 
kalen:ı erzak 13-8-933 pazar 
günü saat 14,30 da açık müna 
kasa ile ;ıatın alınacaktır. İs 
teklilerin şartnamesini gör
mek İçin her gün ve münaka 
saya girişeceklerin belli saa
t inde Meı·ke7. Kuma·ıdanlığı 
Satm alma Komisyonur.cla ha 
zn· ö lun~aları. (100) 
(3545) 4S90 

Dünyada neler oluyor? 

Mısırda eski bir kanal 
1 J RADYO 

Milattan yüzlerce sene evvel Nili kır
mızı denize bağlayan kanal bulundu 
Müverrihler eskidenberi kadim ı 

Mısırlıların Nil nehrini Kırmızı de
nize bağlamak için muazzam bir 
tefebbüfe giritmit olduklarını bi
lirler. Fakat bu ite ne zaman bat
landığı, kimin önayak alduğu, bat
lanan ifin başarılıp batarılmadığı 
münaka,alara mevzu teşkil ediyor
du. 

Uzun seneler yaptığı tetkikattan 
sonradır ki Mısır tarihçilerinden 
Dr. Hipppolyte Baussac bu kana
lın yerini tespit etmeğe muvaffak 
olmu,tur. Doktor uzun mesaisi es
nasında bir çok mühim ketiflerde 
bulunmut ve bu kanalı kimin aç
mak istediğini meydana çıkarmıt

naldan sonraları Romalıların ve 
Medineyi kıtlıktan kurtarmak i
çin Arapların istifade ettikleri de 
muhakkaktır. 

Fakat yavaş yavaş çölün kum
ları bu kanalı da kapatmıftrr. 

(American Weekly) 

Kobra 
Yılanının zehri 

tır. Bu fahıs Mısır tarihinin en şa
yanıdikkat kadınlarından olan kra • 
liçe Hatshepsut tür. 

Son zamanlardaki tetkikat neti
cesinde bu fayanıdikkat kadının 
Musanın annesi olduğunu hakika
te yakın bir kat'iyetle meydana 
koymuştur. Kanal Yusufun ve İs
rail cemaatinin Mısıra gelitinden 
iki yüz sene sonra, yani milattan 
bin bet yüz sene evvel açdmıftır. 

Kobranın başı 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL : 

18, : Gramofon: Odeon, 250129 • Odeoa 
197111 a sahibinin ıeıi Ax 1162. 
18,30 : Fransazca ders (acemilere mahıaı). 
19. : Udi Refik Tali.t B. T• arkadatlan • 
20,15 : Bedayii muaiki7• heyeti. 
21,30 : Gramofon: Sahibinin aeıi, C 1638 • 
ıahibi.n.İD. aeli DB 258 Odeon 197184 • 
22. : A,i..nı, Jlorıa haberleri Te ıaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeıtraıı: Boieldiea oaTerhar• 
Le Calife de Baadat Maııenet fant.Uie Werta 
her. faure Bercauıe. Strauı valıe Ninetta. 
18,45 : Alaturka ıaz. 
19,45 ı Dan• muıikiıi. 
20,15 : Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A ı411 m.ı 
21 hafif musiki, 22,30. Lehli eıerlerindea 

konser, 23 danı muıikiıi. 
BUDAPEŞTE: 

20,15 pli.k, 21 Stüdyoda bir temsil, Sican 

ViYANA 518 m. ' 
ınuıikiıi, 23. ca.a.. 

20,20 Salzbura'tan naklen, FIDELO isim.Ü 
dethoven'in operası, (Richard Strauıı'un ida 
resinde), 23.15 tasannili ca% muıikiıi, 

MILANO • TORINO - FLORANSA: 
21 haberler, pli.k, 21.SO lıı:anıık pl&klar, 

22,30 Romadan orkestra konıui. 

PRAC 488 m. 
20..20 Bando mu.Ulca. 21 Çarın mülllımi 

isimli operet. 23.20 taıranni. 

BÜKREŞ 394 m. 
20.35 plak, 21 ıarkılar, 

22,50 konser. 
21.20 orkestra, 

iRTiHAL 
Devlet denizyollrarı işletme şefi Ze

keriya B. in validesi Şerife H. irtihal 
etmiştir. Zekeriya B. e ve kederli aire
sin.e taziyet beyan ederiz. 

İstanbul Tramvay Şirketi 

ve 

Şimdiki makine vesair vesaitin 
mefkut olduğu bir devirde bu ka
nalı açmak muazzam bir itti. Fa
kat kraliçe bir 'eye karar verdi mi, 
hiç bir şey onu fikrinden caydıra
mazdı. Hindistana doğru yol aç
mak için Nil ile Kırmızı deniz ara
sındaki büyük kanal bu kraliçenin 
emrile açılmıştır. 

Üç senedenberi Nevyorkta Mo
nadesser ve Pariste Taguet ismin
de iki doktor profesör Calnetti'in 
kendilerine gösterdiği yolda Kob
ra yılanının zehiri ile muhtelif has
talıkların tedavisi çarelerini ara
makla me9gul bulunuyorlar. Şark Demiryolları Kumpanyası 

Kraliçe Hatshepaut'ten sonra 
"Yusufu tammıyan Fravun,,ün 
şahsı ile yeni bir sülale Mısır tah
tına geçmittir. Bu kanaldır ki Mı
sırdan kaçan Yahudilere geçit va
zifesini görmüştür. 

Bir çok Yunanlı müverrihler bu 
eski kanaldan bahsederler. Fakat 
anlattıkları şeyler mütebayindi ve 
bir çok noktalarda hakikate uygun 
değildir. Herodote kanalın bir u
cundan öbür ucuna gidebilmek i
çin dört gün lazım olduğunu ve 
üç gemi yanyana gidecek kadar 
geniş bulunduğunu söyler. Ayni 
müverrih kanalın çok derin ve bü
yük gemilerin girmesine müsait 
olduğunu söyler. 

Müverrih Pime bu derinliği kırk 
kademe olarak söyler, ki her halde 
bunda mubaleğa vardır. 

Kanalı açtıranlar hakkında 
müverrihlerin anlattıkları da bir
birine uymamaktadır. Herodote 
bunun Fravun Nekho, Aristote ise 
Fravun Sesostris, Diodore ise İran 
Hükumdarı Keyhüsrev olduğunu 
söyler. Bazı müverrihler de kana
lın ikmal edilmediğini, Fravunun 
Kırmızı denizin su sathının daha 
yüksek olmasından ve binaenaleyh 
Olya Mısırı su basmasından kork
tuğunu anlatırlar. Kırmızı denizin 
Ak deniz sularından daha yüksek 
olduğu itikadı son zamanlara ka
dar bile devam etmiş ve hatta Sü
vey~ kanalının infasını geciktir
mistir. Her iki deniz sathının müsa 
vi ~lduğu ancak son zamanlarda 
öğrenilmiştir. 

Deniz seviyeleri hakkında eski 
Fravunlar galiba son zaman mü
hendislerinden daha iyi malfunat
tar bulunuyorlardı. 

Bu kanal sahilindeki eski bir te
hir harabesi icindeki bir abidede 
Fravun büyükRamsesin ismi ve ha 
yatı yazılıdır. Bu . da kanal ile bn 
~ehrin milattan bin üç yüz sene 
evvel mevcut bulunduğunu gös
termeğe kafidir. 

Mısırlılar dini merasimlerde ga
yet mebzül mikdarda kokıı ve tüt
sü istimal ederlerdi. Bunun ıçın 
gemilerini böyle koku ve tütsü ot
ları ve ağaçları yetiştiren memle
ketlere gönderirlerdi. Kanalın a
çılmasında da bu ihtiyaç amil ol
muştur. 

Doktor Boussac Dirülbahri Ma
bedindeki kitabelerde de bu hu
susta bir çok şeyler bulmuştur. 
Kraliçe Hotshepsut anber vesaire 
bulmak için bir çok deniz seferleri 
tertip etmiştir. Gemiler Nildeki bir 
limandan kanalı takiben hareket 
ederler ve kırmızı denize çıkarak 
cenup memleketlerine giderlerdi. 
Süveyş Kanalının ceddi telakki e
dilen bu kanalın milattan bin altı 
yüz sene evvel yapıldığına doktor 
tamamen kani bulunmaktadır. 

Kraliçe Hatahepsut Hükumdar 
fazifesini daha iyi yapabilmek ve 
halk üzerinde daha müessir olabil
mek için erkek elbisesi giyer ve 
cinsiyetini belli etmemek maksadi
le bir çok sun'i vasıtalar kullanır
dı. Hatta iğreti sakal bile ta
kardı. Salta::ıatı Mısırın en müref
feh za'llanına rastgelir. Actığı ka-

Telgrafların da haber verdiği 
gibi, bu sahadaki faaliyet hayli i
lerlemiştir. 

Gözlüklü yılan denilen ve fenni 
ismi Naya tripudiano olan yılan 
zehirli hayvanların en müthitidir. 
Bu yılan yüzünden, bilhassa Hin
distanda, binlerce insan ölmekte
dir. Kadim Mısır abidelerinde de 
bu yılanın şekillerine tesadüf edi
liyor. 

Muhterem ahali_ 
ye ilin 

Kobra yılanları hazan boy itiba
rile büyük olurlar. Başlarını bir te
nis raketi gibi yassılaştırabilirler. 

Gece ve sabah uyumazlar. Cü
retkar ve canlıdırlar. Bilha11a kü
çük memeli hayvanlarla, kıırbağa 
ve balıklarla teayyüf ederler. in 
sana hiicum etmezler, fakat önün
den de kaçmazlar. Hatta faresi bol 
olan evlerimizde bile ferih ve fü. 
hur yaşarlar. 

Kobranın ısırdığı adam, ısırılan 
yerinde hafif ve mahalli bir reak
siyon hisseder. Fakat bu ısırıhğın 
tesiratı bil&.kiı müthiştir. Baygın
lık, nefes darlığı, nabzın zayıfla
ması, atef ve yedi sekiz saat son
ra da ölüm .. Eğer ısırık öldürücü 
değilse, ısırılan adam bir kaç gün 
içinde iyileşebilir. 

Kobranın zehirinde bilhassa Neu
rotoxine vardır ki, bu sebepten 
cümlei asabiye üzerinde tesiri 
fazladır. Kobranın zehirindeki şid
det te bundan ileri gelir. 

Bir kaç sene evvel cüzzamın te
davisi için de yılan zehirinden bah 
sedilmişti. Muhtelif memleketler
deki misyonerler, cüzzamlı hasta
ların kendilerini ısırmak için zehir• 
li yılan,bilhassa kobra yılanı aradık 
!arını bildirmişlerdi. Fakat Kobra 
cüzzamlı hastaları hiç sevmez. Bu 
sebepten hastalar kendilerini ısırt
mak için hayli müşkülat çekerler-
rrı1s. 

Yukarıda isimlerinden bahsetti
ğimiz iki doktor son tetkiklerin
den sonra zehirin ıstırabı azal\,tı
ğını ve hastaların ahvali umumiye
lerinde sel&.h hasıl olduğunu mü
şahede etmitlerdir. Bir defa ıstırap 
mutlaka azalıyor. Şayet hastanın 
tümörlerinde selah hasıl olmazsa, 
bu da hastalığın gayet ağır olma
sından ileri geliyor. 

Tedavi, kobra zehirini kabili
rezk bir solüsyon halinde kullan
maktır. Enjeksiyon deri altına ya
pılıyor. Sızı vermiyor. Hastada sa
deme hasd etmiyor. Hararette re
aksiyon görülmiyor, taharrüş te 
olmıyor. 

Görülüyor ki, kobranın zehirini 
beşeriyeti kemiren en müthiş has
talıkların tedavisinde kullanmak 
için yol açılmış demektir. 

(Matin'den) 

1 AskerT tebligat 1 ----
Besiktasta tutun ikramiyeleri 

' ' 
Beşiktaş askerlik şubesinden : Şü-

bede ailelerinin 933 senesi tütün ikrami 
yeleri tediyatına 31 Temmuz 933 pazar 1 
tesi gününden itibaren Beşiktaş kaza-
sı kaymakarrıhğmda teşekkUI e<len ko· 
mi·syon tarafından başlanacoktır. 

Bu tediyatın muameksi haftanın üç 
gününde cumartesi, pazartesi, pcrşema 1 

be günleri öğleden evvel saat 9 dan 
12 ye ka<laT icra olunacaktn. 

Halkın deniz banyolak'ına de
vamını kolaylattırmak maksadile 
14 temmuz 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve yeni bir karara ka
dar İstanbul - Florya - Plaj arasın
da gidip gelme tenzilatlı birleşik 
biletler satılmağa batlanacağı 

muhterem ahaliye ilan olunur. 

Bu biletler tramvayla tehrin 
her hangi bir mahallinden kesik
siz seferle Eminönü veya Sirkeci
ye, Demiryolu ile Sirkeciden Flor
yaya, (Küçük Çekmece) azimet 
ve Haylayf, büyük Plaj, Çekmece 
plajı ile Küçük plajdan birine gir 
mek ve demiryolu ile Sirkeciye 
ve Sirkeciden ayni araba içinde 
tebekenin her hangi bir mahalli
ne tramvayla avdet için muteber
dir. 

TARiFE 
Nakliye vergisi ve köprüler rüsumu 

dahil olduğu halde : 

Tramvayın her 
hangi mevkii ve 
Demiryolıı 1 ncl 
mevki 
Tramvayın her 
ha~i mevkii ve 
DemiryoLu 2 nci' 
mevki 
Tramvayın her 
hangi mevkii ve 
Demiryolu 3 cü 
mevki 

Büyükler 
için 

kurut 
98,75 

80,75 

64,25 

4 ten 10 ya· 
şmakadar 

çocuklar 
kuruş 

50 

41 

33 

Bilet yukarıda isimleri beyan o
lunan dört plajdan her hangi bi
rine girmeğe salahiyet verdiği 
gibi bu plajlar dahilindeki tek
mil tarifeler üzerinden o/0 20 ve 
Küçük Çekmecedeki İstasyon bü
fesinden % 10 tenzilata dahi sa
lahiyet verir. İşbu biletler Sirke
ciden geçen veya· Eminönüne va
ran tramvay arabalarında biletçi
ler tarafından verilir. 

Ahali mezkiir biletleri tramvay 
hatları müntaha noktalarının bir 
çoğunda pl&ntonlardan dahi te-
darik edebilirler. (5472) 

4428 

·~illiyet· 
Aarın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE OCRETLERl: 

3 a1hiı 
6 " 12 • 

Türkiye İçin 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç İçin 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelea ••rak aeri verilmez,- Müddeti 
geç.en nüıhalar 10 kuruttur.- Caa•te Te 
matbaay• ait iıler için müdiriyet• müa 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların meı'ua 
liyetini kabul etmeı:. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilkör raaat merkezinden aldıiım~ 

rrı· •ıı. tp n t.l ... Un 'ı•va kı~nıen bu 
Iutlu ve mütehavvil rü:ı:gi.rlı olacaktır. 

28·7a933 tarihinde hava tazyiki 764 mia 
limetre, aıcakhk en fatla 30, en az 24 de
rece idi. 



Köylülerle bir arada 
Burdur Valisi ile beraber köylüler 

arasında geçen bir kaç gün 
BURDUR, (Milliyet) - Valimiz 1 

Haznn Beyefendi mekteplerin tatilhı 
den istifade ederek yanlannda Maa· 
rif Müdürü Nete! Zühtü Bey olmak 
iizere 14 kişilik bir muallim grupile 
köylülerle konuımak ve vilayet dahi· 
lindeki tarihi harabeleri tetkik et· 
ınek üzere bu hafta otomobille bet 
günlük bir tetkik gezintisi tertip et· 
ıniıtir. 

Bu seyahat tarihi harabeleri sine· 
ainde yaıatan Tefenni kazaaı havali
ıinde ohnuştur. Gezinti çok canlı ve 
heyecanlı geçti. ilk günü erkenden 
hareket eden kafile Karamanlı Nahi
yesi merkezinde bir konak vererek Te 
fenni kazasında gecelemiıtir. Kara· 
manlıda Vali Bey Karamanlılarm 
vücuda getirı!ikleri fiskiyeli süslü kü· 
çük bir parkın güzeliğini mevzu iti· 
haz ederek: belediyelerin vazifeleri, 
köylülerin cümhuriyet devrinde erİ§· 
tikleri cemiyet hayatına ve kavuıtuk· 
ları iyiliklere, medeni refaha müteal· 
lik bir müsahabede bulunmuıtur. 

Tefenni kazasında program muci
bince Merkez Gazi mektebi başmual
limi Rıza Bey, Türk tarihinin ana hat
lan mevzuu içinde; milli benlik ve 
milli ülkülerimizi canlandıran bir kon 
ferans verdi. Kazada bulunan zabİ· 
tan ve memurin ve halkın bu konfe. 
ransa ekseriyetle iştirak etmek husu· 
sun da gösterdiği arzu ve te;ı:ahür çok 
takdire değer görülmüştür. Ertesi 
günü Tefenni Kaymakamı Şahap Bey 
ve kazadan bazı zevat ta heyete İ§ti
rak ederek otomobillerle Gölhisar ha 
valisine yollanılıruştır. 

Bugün öğleyin Horzum köyü kena
rmd o. bulunan harabeler gezilmiıtir. 

Lcleç Türklerinin kurduklan, Ki· 
biyra veya Bibriyu adalarile anılan 
bu şehir muazzam stadı, ve anfieatr
larile, hükümdar lahitleri ve yerlere 
yuvarlanmış süslü ve nakıtlı sütunla
rile cidden ğörmeğe ve araştırmıya 
değer bir yerdir. 

Kadim Pizidinin (Sağalsus) a mu
asır en kuvvetli ve zengin hükUmetle
rinden dördünün merkezini teıkil e
den (Kibiyra) harabelerinde büyük 
bir medeniyetin izi görülmektedir.Yol 
iistündeki Yusufça köyünde gene Va· 
li Bey bütün köylüleri toplıyarak: 
mahsullerinin bu seneki bereketinden 
Köylülerin halini, hatırını sormu§, 
ve veriminden bahisler açarak köylü
lerden beklemekte olduğumuz yaruk· 
lığı ve cihan buhranı kartısında göster 
dikleri canlı dayanıklığı ve sebepleri· 
ni tahlil eylemiıtir. 

Çiftçiliğin çok verimli asil ve milli 
bir meslek olduğunu çiftçilerimizin 
yerli malarımıza gösterdikleri alaka 
ve bunları bizzat yapmak ve giymek 
suretile hepimizden çok milli tasarruf 
ve iktısada yardım. ettiklerini memnu• 
niyetle söyliyerek ikbaat Türkiye
sinin yeniden doğmakta olduğunu an· 
latmrıtır. Yerli san'atlarm ihmi.1 edil 
memesini ve bırakılan kilim, dokuma, 
menevrek, tezgihlarmın hemen yeni
den kurularak milli sanayii canlandır 
malarıru ehemmiyetle tavsiye etmiş
t i r . 

Seyehatin ikinci gü~ü daha bir kaç 
köye uğranılarak nihayetsiz çamlar, 
soğuk pınarlar ve şirin yamaçlarla 
tabiatin elile •Üolediği bir cennet ka· 
dar güzel Dirmil köyüne geldik. Bu· 
rası vili.yetin sınır köylerindendir. 
Temiz havası, çalışkan ve görgülü hal 
kile Burdurun lsviçresi olan bu köy
ceğizde iki gün kalınpu§tır. Burada 
' ali Bey Maarif Müdürü Netet Bey 
ve muallim beyler köylülerle müsaha· 
be yaptılar. Aktam belki beş yüz se· 
nelik bir çınarın gölgesinde meşale
lerin bol ışıkları altında köylülerle 
tatlı tatlı konuşuhnuf, milli oyunlar 
ve milli türküler söyenilerek şen bir 
gece yaıanmıttır. 

Seyahatin üçüncü günü kapakla· 
nnda aslan heykelleri oturtuhnuı 
bükfundar lahitlerini taşıyan ve ka
yalarında kabartılmış bir çok tarihi 
hatıralar bulunan kozağaç, dirmil 
yaylaları tetkikatile geçmiştj.r. Deniz 
yüzünden iki bin metre yükseklikte 
bulunan bu yaylalarda asil Türk köy• 
lüsünün yüksek konuk severliğile 
karşılaştık. Vali Beyfendi burada et· 
rafa toplanan köylülere: Hayvanatın 
Köylülere temin ettiği istifadelerden 
Cümhuriyet Hüklımetinin' aşarı kal· 
dırmak, köylüyü mültezimlerin zül· 
ınünden kurtarmak ve vergileri azalt· 
mak hususunda gösterdiği ve yaptığı 
fedakarlık ve iyiliklerden bahsede· 
rek köylülerin hüklımete ve memleke 
te karıı olan vazifelerini hatırlatır. 
Köylülerin derin bir dikkatle, can ku 
lağile vali beyin sözlerini dinleyişle· 
ri ve bu sözlerde canlanan hakikatle 
ri anladıkça göster.dikeri uyanıklık 
ve takdir hisleri görülecek bir ma112a 
ra idi. Kızıllar ve Rahat dağlannın, 

· Akdağın yeşil yamaçlarında, bol su· 
larla zümrütleıen bu yaylada bu ak· 
şam gene •aymz mefalelerin köylü· 
lerin yanık çehrelerini yıkayan ve a
sil yüzlerini parlatan bol ışıkları altın 
da köylüler bize, biz köylülere karşı· 
hklı milli konserer verdik. Genç mu· 
allimlerin oynadıkları güzel ve ahenk 
tar Zeybek oyunlarını Kozağ:ıç yay
lasının gürbüz zeybekleri asil figürler 
taşıyan milli oyunlarla mukabele et· 
tiler. 

yin yaylapm yamaçlanna kadar ge• 
len otomolıiUmize binerek ak.fBJDll ka· 
dar beş köyü daha gezdik. Eski (Sin· 
da) harabelerinin yakınında bulunan 
Dengere köyünü ve·orarun tarihi ca
milni de tetkik ettik. Akşam geç va• 
kit ulaıtığnnız Çavdır nahiyesi mer· 
kezi olan Çavdırköyü; gecenin koyu 
karanlıkları içinde gözlerimize yıl· 
dı,.1e.rla bezenmiş bir ak ülke gibi gö 
ründü. Bütün köylüler geleceğimizi 
haber almıt. bizi konuklamak için 
tertibatta bulunmuşlar. lorarla otomo 
bitimizin önüne geçerek, radyum lim 
balariyle aydmlattıklan nahiye par· 
kmda bir müddetçik istirahat etınek· 
Hğimizi istediler. Buraya gündüz uğ· 
ramak mukarredi. Vali Beyefendi köy· 
lüleri lurmıyarak burada da bir iki 
saat konaklamamızı muvafık buldu· 
l: Köylüler, büyük soylarınm ezeli 
hasleti, konuk severliği burada bÜ· 
tün samimiyet ve canlılığıyla gösterme 
~ ' çalışmışlardır. Etrafımızda perva· 
ne gibi dolatan, ruhlarındaki samimi· 
yeti tatlı ve canlı bakıılariyle bize İ· 
çirmeğe çalııan bu sevimli köylülerin 
katık11z ve temiz hisleriyle süsledik
leri ve zarif çiçeklerle bezettikleri 
bu güzel parklarında geçirdiğimiz 
bir kaç saat çok tatlı ve heyecanlı geç 

Horzem - Kibriya harabeleri 

ti. Nahiye müdürü Yahya Vejdi Be
yin himmetiyle ilerlemeğe hız alan 
köylüler burada park, yol yapmak gi 
bi çok medeni varlıklar göstermekte
dirler. 

Burada da kısa müsahabalerle köy 
lülere §Ükran borçlarımızı ödemeğe 
çalııtık. Çavdmn milli saz çalan genç 
lerİ, bizlere şen bir gecenin bir kaç 
saatini zevkle yaşattılar. 

Otomobilimiz son durağında köy· 
lülerin alkışları arasında gece geç 
vakit karanlıkları yararak Tefenniye 
ulaştı. 

Bu seyahatte en çok gözümüze çar 
pan şey, vilayete mektep inşaatı fa· 
aliyeti olmuttur. Köylerin kıvrnnlı 
yollarından dolaşan otomobilimizin 
aştığı tepelerin, silik yamaçlanndan 
köy namına ilk gördüğümüz bina kö 
yün en güzel yerine oturtulmuı, gü
zel kumrulara benziyen mektepleri 
idi. Gezdiğimiz köylerin hemen ek
serisinde ya yapılmıı veya yapısı bit
mek Üzere muazzam köy mektepl~ri 
le karşılaştık. Vali Beyefendi, Vila
yet Maarif müdürü Neşet Bey, Tefen· 
ni kaymakamı Şahap Bey, ve vilayet 
başmühendisi Behran Beyler uğradı
ğmıız köylerde ayni zamanda hep bu 
mektepleri de teftiş ve tetkik ettiler. 
Bilhassa Bayir köyündeki, uyanık ve 
görgülü köy büyüğü Ali ağanın mek
tep ve maarifseverliği ve köyÜne mu 
allim verihnek husuoundaki vaatle 
karşılaştrğı zamandaki oevinç ve he
yecanı görülecek şeydi. 

Vilayete yakın bir köy olan (Ha· 
cılar) da gördüğümüz bu sene bü
tün teferruatı tamamlanmıf ve boyan 
mı§ güzel mektep, seyahatimizin ilk 
gününde gözlerimizi dolduran ve ok 
şıyan, göksümüzü kabartan bir var
lıktı. Köylüler mektepleri, mahsulle
rinin para etmemesine rağmen çok 
sevinçle, derin bir arzu ve istekle se
verek yapmaktadırlar. Köyüne uğra• 
dığnnız her muhtar bizi evvela mek
teple yaşatınak istediği bu yüksek 
varlrkla tanıtınak istemiıtir. 

Uğradığımız, Beyköyü, Kavuncu, 
Kozağaç, Horzum, Armutlu, Dirmil, 
Bayır, Dengere köylerinden yeni ya· 
pılan mektepleri hep gezdik. Bütün 
Vekalet planlarına uyğun olarak ya· 
pılan bu mektepler doğrusu hepimi
zin gururla göksünü kabartmış, ati 
için bizlerde çok emniyetli duyğular 
yaratmıştır. Yanına uğrıyamadığımız 
bir çok köylerin, yeşil ağaçlıklan ve 
şirin sırtları üstünde yükselen beyaz 
boyalı mektepleri de uzaklardan göz 
!erimizi okfıyordu. 

Bu sene vilayet dahilinde otuzu 
geçik köyde böyle kıymetli köy mek
teplerinin yapıldığrru Vali Beyfendi 
bizlere anlatırken içimizde duyduğu 
muz sevinç ve heyecan pok sonsuz
du. 

nla 
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EML 
SUleymaniye birinci takımı 

Samsunda 
SAMSUN, (Milliyet) - lstan. 

bul takımlarından Süleymaniye 
birinci takımı Samsuna gelmiftİr. 
Kafile Hayri Beyin idaresindedir. 
Bugün ilk maç yapılmıttır. Fener 
sahasında altı binden fazla seyirci 
önünde oynanan bu futbol maçı 
çok heyecanlı, çok hararetli ve ay. 
ni derecede samimi olmuştur. 

Neticede sıfıra karfı iki sayı ile 
Süleymaniyeliler galip gelmitler
dir. Samsunlu Halksporlular da 
hayli güzel bir .oyun göstermişler. 
dir. Hakem Fenerbahçeli Hadi 
Beydi. 

Samsun güzel spor günleri yaşa 
maktadır. 

Belediye sporcu misafirler şere
fine bir ziyafet vermittir. 

--o-

Aydında çiçek aşısı 
AYDIN, (Milliyet) - Alaşehir

de göçebe kıptiler arasında bir çi
çek vakası görüldüğünden ihtiyati 
tedbir olmak üzere Aydın Sıhhat 
Müdürlüğü vilayet dahilinde u
mum çocuklara çiçek aşısı yapıl. 
masını kararlattırmıştır. 

Belediye sıhhiye memurları ev
leri dola,arak afı yapmaktadırlar. 

Sporda dargınlık olur mu? 
1ZM1T, (Milliyet) - Geçen haf. 

ta yaptıkları lik maçında araların. 
da teessüre şayan vakalara sebe. 
biyet veren şehrimiz İdman Yurdu 
ve ittihat Spor klüpleri, kıymetli 
Emniyet Müdürümz Feyzi Beyin 
tavassutu ile barıştırılmıştır. 

Emniyet Müdürümüz her iki ku
lüp azalarını C. H. Fırkası salonun 
da toplıyarak, yaptıkları hareketin 
doğru olmadığını, spor sahasında 
rekabetin makul ve iyi faydaları ol 
makla beraber, daiına samimi 
kardeşçe geçinmeleri lazımgeldi. 
ğini uzun uzun anlatınış, barışma
larını istemiştir. Gençler Feyzi B. 
in haklı, makul sözleri karşısında 
tereddütsüz elele vererek beraber· 
ce bir müsamere vermeyi ve Ya
lovaya kadar bir seyahat tertip et
meyi düfünmütlerdir. 

Harabeleri ziyaret 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Halkevinin Sökede Priyen Milet 
ve Didim harabelerine bir 'seyahat 
tertip ettiğini bildirmistim 

Bergama harabeleri~i k~zdıran 
asarıatika mimarlarımızdan M. 
Brüno Mayer elyevm Akköy hara· 
b~~eriı_ıd_e bul~nmakta ve Akköy 
muzesını tamır ettirmektedir. Bu 
itibarla gidecek seyyahlar hara· 
beler hakkında mütehassıs bir a· 
ğızdan gezdikleri harabeler hak· 
kında tarihi malfunat ve tafsilat 
öğreneceklerdir. 

-o-

Nazillide elektrik 
NAZlLLl, (Milliyet) - Nazi1li 

Belediye Meclisi önümüzdeki pa· 
zar günü fevkalade toplanbya da· 
vet edilmistir. 

Bu topl~ntıda elektrik tesisatı
nın müteahhitten devir ve tesel
lüm muamelesi ve elektrik müba
yaası içiı_ı ~iraat !3ankasından ya· 
pılacak ıstıkraz ıçin bankanın 
yaptığı mukabil teklif konusula-
caktır. ' 

Nazilli Belediye azalarından ha· 
:ı:ılarmın daha istifa edecekleri ve 
bu suretle Belediye meclisinin in
hilal ederek yeniden intihap yapı
l~cağı hakkında burada bazı fa· 
yıalar dönüyorsa da bu hususta 
ma~funatına. müracaat ettiğim sa
lahıyettar hır zat böyle bir feyden 
haberi olmadığını ve buna ihtiın 1 
vermediğini söylemiftir. a 

Taze uzum 
AYDIN, (Milliyet) _ Dün pa

zara taze üzüm geldi. 15 ten 30 ku 
ruşa kadar satıldı. 

1••11• 1111111•u ııınıu uıuı1111ıı111ııı1uııı .. nı uı uıııı 

mıyan bu iıle? muvaffakiyetle başa
ran ve. ç_ok ~lak~ ve dikkatle takip 
eden vılayetımızın maarifçi değeri· 
Val~si ~a~.•m .. Beyi ve bu ;olda ço~ 
temız hır ülku, derin bir a§k ve iman 
la çalı§an, uğraşan, yurdumuza yaşı
yacak e•erler bırakmağa gayret eden 
çalııkan ve kıymetli Maarif müdürü 
Neşet Zühtü Beyi ne kadar tekrik et
sek gene azdır. 

Tefenni kazası kaymakamı Şahap 
Bey de mektepçiliğe ehemmiyet ver. 
mit kıymetli bir gençtir. 

Vali Hazım Beyfendinin Kayma
kam Şahap ve Maarif müdürü Neşet 
Beylerin seyahat esnasında gösterdik 
)eri ve yaşattıkları yüksek samimiyet 
ve arkadaşbı ta cidde:ı k,.vde değer 
bü üklükle..Je dolu idi. 

Gireson Valisi yeni ilhak l 
edilen .kazalarda 

ŞIBlNKARAHISAR, (Milliyet) j 
- Vali Salih Cemal Bey berabe- j 
rinde Maarif, Emniyet, husuşi mu 
hasebe müd\irlerile batmühendis, 
Halk Fırkası ve Halkevi ve Tica
ret Odası ve Belediye reisleri ve 
erkanı olduğu halde yeni ilhak e· 
dilen kazaları teftiş için Gireson· 
dan hareket etmiştir. 45 kilometre 
gittikten sonra Kolakkaya denilen 
sayfiyeye varıldı. Bu güzel yayla
nın doyulmaz manzarası ve şirin 
çamlıklarında bir müddet istirahat 
ten sonra yola devam edilerek ay
ni günün akfamı Ş. Karahisara 
gelinmiştir. 

Muhtelif zamanlarda bir çok ta· 
rihi menkıbelere sahne . olan Ş. 
Karahisar iki tarafını mefhur ve 
tarihi kalesine yaslamış havası 
bağ ve bahçeleri güzel iyi kasaba· 
larnnızdandır. 

Büyük harpte halkı imha, ve or· 
dumu:>.u arkadan vurmağa tasad
di ve sehri yakarak bu me,hur ka· 
lP.ye çekilen Ermeni komitecilerile 
bu kazanın cesur evlatları canla. 
başla çarpıfmıf, yurtlarını müda· 
faa ederek ordumuza kıymetli yar 
dımlarda bulunmuş fedakar insan
lardır. 

Ş. Karahisara muvasalat edilir 
edilmez Vali Salih Cemal Bey 
Halk Fırkası, Halkevi ve Beledi-
~ e Reis ve azalarile görüşerek has 
bühallerde bulunmuştur. Gece Ma 
arif Müdüı-ü Rifat Necdet Bey ta
rafından Halkevinde "Türk inkı
liibmm psikolojisi,, mevzulu bir 
konferans verilmiftİr. 

Valimi1. kazanın mali, iktısadi, 
1 

ticari. nafia, maarif ve içtimai mu 
avenet vaziyetini yakından tetkik 
ve vila yete yeni rabıtalarını tensik 
ve tan zimle mefgul olmuş, iktısadi 
inkisaf ı hakkında riyasetlerinde 
Gire.son, 5.Karahisar Ti!:aret Oda
ları ve Gireson Ş. Karahisar Bele. 
diye reislerile kaza Kaymakamı 1 
Ahm~t,Bey komisyon halinde. içti· I 
ma yapl:llar. Bu içtimada kazanın 
bütiin ihtiyaçları gözden geçiril
mişlir. 

Kaza halkı hayli emekler sarfe
dcrek vücuda getirdikleri hastaha· 
neleı:jni9 lağvedilitinden müteeg. 
sirdirler. Halkın sıhhi ihtiyaçları· 
na roehmaemken cevap veren has
tahanelerinin tekrar açılması ve 
yaşatılması için kafi derecede tah
sisat verilmesi ricasında bulundu
lar. 

-0---

Dagda yangııı 
AYDIN, (Milliyet) - Dün sa· 

bah Paşa dağlarında yangın çık· 
mışsa da on dönüm kadar bir yer 
yanmıf ve köylülerin ve yolda ça· 
lışan amelelerin gayretile fazla bü 
yümesine meydan verilmiyerek 
söndürülmüştür. 

--o-

Bir otomobil uçuruma gitti 
SöKE, (Milliyet) - Perşembe 

günü saat on beşte bir tenezzüh O· 

tomobili beş kişilik bir aileyi alıp 
Kutadasına götürmekte iken Kı
ranta yokuşunda direksiyondan çı· 
kan u;;ıi bir arıza üzerine şoför oto
mobili zapta muvaffak olamamış 
ve u~uruma doğru yuvarlanmıştır. 
Devrılen otomobil parçalandı, yol
cular da muhtelif yerlerinden ha· 
fif_ s~~tte yaralandılar. Şoför mu
avınının bayatı tehlikededir. 

-o-

lzmir kordon tramvayı 
lZMIR, 27 (Milliyet) - Kordon 

tramvayları elektrikle iş!etilinceye ka 
dar muvakkaten Otoray i şletilmesi e. 
tüt edi~mektedir. Yarın , kşam tecrü. 
beler yapılacaktır. 

-o-

Köylerde evciler 
GiRESUN, 28. A. A. - Halke· 

vi gençlerinden ayrılan bir kol be 
raberlerinde doktor, ilaç ve kitap 
olduğu halde Bektaş mıntakası köy 
leı-ine gittiler. Gençlerimizi köylü
lerle temas ederek fındık ziraati 
ve bakımı hakkında hasbihalde bu 
lunacaklardır. Köylülerin has 
talığını muayene ederek 
ilaçını vereceklerdir. Ki-
tap dağıtacaklar ve köylü-
lerin iktisadi, sihhi ve içtimai va· 
ziyeti hakkında tetkikat yaptık· 
tan sonra avdet edeceklerdir. 

Sökeden ihracat 
SöKE, (Milliyet) - Bu sene 

Yunan ve ltalyan adalarına pek 
çok hayvanat sevkedilmektedir. 

Son üç ay zarfında Söke mınta· 
kasından dör bini mütecaviz sığır 
ve koyun ve keçilerden de 10.000 
hayvan sevk ve ihraç edilmiştir. 

Akşehirde talebe kamptan döndü 

Aakşehir ortamektep 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Baka· 

!orya imtihanları 1 temmuzda hi
tama eren şehrimiz ortamektep 
talebeleri 2 temmuzda başladıkla
rı kampı evvelki gün bitirınitler
dir. 

Mektebin askerlik dersleri mu· 
allimi binbaşı Hulusi Bey talebe
lere muntazam surette askeri talim 
usullerini evvelce mektepte nazari 
olarak göstermişti. Talebe kampta 

- - ---
talebesi kampta 
bu nazari bilgisini ameli sahada 
tatbik ederek çok müfit neticeler 
almış, hakiki bir asker gibi sultan 
dağının tepelerine kadar muhtelif 
hareketlerle ilerliyerek taarruz, ta 
kip gibi taliınler yapmış, hu suret• 
le vatan müdafaasına hazır bir as
ker olarak yetiştirilmiftİr. 

Talebeler askeri derslerden im' ' 
han edilmiş, hepsi de imtihanları 
nı muvaffakiyetle vermişlerdir. 

F eslikan bataklığı bahçe oldu 

Çankırı Valisi bataklığın kurutulmasına nezaret ederken 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Geçen eden Feslikan bataklığının kuru
hiri haberimle Ankara mınta- tulması hakkında malUınat ver· 
kası Sıtma mücadele heyeti reisi mi,tim. . 
Talat Beyin himmetlerile şehrimi· Bugün bataklığın kurutulma 
zin sıtmasına yegane amil teşkil ameliyatına başlanmıştır. 

Samsunlu bir gencin 
muvaffakıyeti 

SAMSUN, (Milliyet) - Sam· 
sunun tanınmış ve sayılı tüccarın· 
dan Altıkaçtı Zade Mustafa Beyin 
oğlu Vehpi Bey üç sene evvel Ga· 
latasaray lisesinden birincilikle 
me:mn olmuş ve ali tahsilini yap
mak üzere Lozanda Yüksek Ulu· 
moticariye mektebine gitmişti. 
Şimdi büyük bir me!nnuniyetle öğ· 
reniyoruz ki Vehpi Bey İsviçrede 
doktorasını birincilikle vermittir. 

-0--•• 

Oldu zannedi'en Hacı Süleyman 
Et. bulundu 

lZMIT, (Milliyet) - Hazır el
bise satan Hacı Süleyman Ef. İs· 
minde ihtiyar bir adam Kurban 
Bayramından evvel mal getirmek 
için 1stanbula gitmiş; aradan ge· 
çen günler zarfında gelmeyince 
ailesi endi~e ederek zabıtaya ha· 
ber vermiş, yapılan bütün araştır
malara rağmen Hacı Efendiyi bul
mak mümkün olamayİnca bir cina· 
ye te kurban gittiği zehabı hasıl ol
mustu. Hacı Süleyman Ef. öldü di
ye ailesi dini merasimler yaptır· 
mı~, tanıdık, bildikler ruhuna fati
nalar okumuftu. 

Evvelki gün Hacı Süleyman Ef. 
birden bire ortaya çıkınca herkes 
derin bir hayret ve merak içinde 
kalmıştır. Yaptığım tahkikata gö
re yetmiş yaşında ve az çok paralı 
olan Hacı Efendi İzmir, Aydın ta· 
raflarında habersiz bir yolculuğa 
çıkmış, parası tükenince buraya 
dönmüştür. Zabıta tahkikat yap
maktadır. 

Cumhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

TRABZUN, 28 . A. A. - Cüm· 
huriyet bayramı kutlulama hazır. 
lıkları için Belediye meclisi fevka· 
iade içtimalar yapmaya davet e
dilmiş valinin riyasetindeki komi· 
te yaptığı içtimada büyük bir 
program ihzarına başlamıştır. 

Eski paralar 
Erzurumda Çaykara köprüsü cİ· 

varında Köşke doğru temdit edil 
mekte olan yolun hafriyatı es· 
nasında ameleler tarafından eaki 
zamana ait bir avuç para bulun. 
muş ve bunları aralarında takıiın 
etmitlerdir. Ameleden bazılarının 
hunları çarşıda beter onar kurut 
mukabilinde satmağa baslamaları 
üzerine keyfiyetten habe;dar olan 
emniyet müdürlüğü tahkikat ve 
takibat yaptırarak paraları top
latmıftır. 

·-o-

Trabzonda yağmur 
TRABZON, 28. A. A. - iki 

gündenberi yağmur yağmış kurak 
lıktan bunalan mahsulat çok istifa 
de etmittir. 

lzmir avcılarının bayramı 
lZMIR, 27 (Milliyet) - Şehrimi:ı 

Avcrlar kul~bü azası yann Urlaya gi· 
derek senelık bayranılarıru teait ede· 
ceklerdir. 

Kaçakçı bir lngiliz 
lZMIR, 27 (Milljyet) - İngiliz te 

baasından Anud isminde bir tahsın Ü· 
zerinde 3400 kaçak çakmak taşı bu 
lundu ve müsadere edildi. 

TOKA~, (M_illiyet) -. Orta mektep talebesi bu sene kışla bağ
larına muallımlerıle bırlıkte kampa gittilerdi. 15 gün kamp hayatın· 
dan sonra döndüler. Resim kapta talim gören talebeyi ve muallimleri· 
ni göstermektedir. 
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Çocuklara önlük 

ı- 1 

1 

2 
l 

-~-U 
işte 6 -10 yaşında küçük bir kız için iki önlük nümunesi: 
Şekil (1) - Açık vichy mavisin den ev önlüğü. Buna bir metre ku

maş gider. Kolsuzdur. Askıları ark ada birleşerek düğmelenir. 
Şekil (2) - Mektep için bu önlüğün siyah, kollu ve çok genif birse

ki/de olması elzemdir. Kuşak yuvarlak kırmalar bulunan parçalann°ü
zerine sokulursa çocuğun kaybetm esi ihtimali kalmaz. Bu modelde 
cepler geniştir. Buna 2,50 metre atlas liizımdır. 

5 Y afından 7 yapna kadar kızlar için bir patronla muhtelif rop mo
deli. Bu roplar tual, vual, müslin, p ike, İpekli olarak yapılabüir. 

Solda yukarda omuz kenarları ve etek pliseli, ~ıda etek emprime 
kumaştan, korse kısmı da düz, orta da solda omuzlar çifte volanlı, onun 
yanında mansonlar balon tertibi ka bank, korsesi boyundan 11ağ ve sol 
kalçalara doğru bolero tertibi ferit li, be~nci modelin omuz kısmı ori
jinal bir fekildedir, sağda, yukarda volanla boyıın asorti, son model 
kolsuzdur ve düz kumaftandır, yalnız başka renkte biyelenmiftir. 

Şepısiye 1 

Bugün hanımlarımızın elinden ] 
daima eksik etmedikleri temsiyeyi 
Çinliler, kadim Mısırlılar ve Asu
riler kullanırlardı. Fakat o zaman 
şemsiyt: yüksek mevkileri olan ze. 
vala münhasırdı. Sıcak memleket
lerin güneşten vikaye için kullan
dıkları şemsiyeyi şimal memleket· 
leri yağın.ıra kar,ı kullanmışlar
dır. Avrupada şemsiye on altıncı 
aıınn sonlarına doğru malum ol
muş ve ilk defa kadınlar kullan-
MIŞllr. 

O zaman şemsiyeyi deriden, 

Milllyet'ia romanı: 1 

PLAJ 

Plajda 
Bu sene plaj kıyafetleri, müm

kün olduğu kadar sade ve rahat ol
makla beraber, son derece çeşitli
dir. Tuval, jerse, pike, hatta sun'i 
İpekten. . Şimdi mayonun üzerine 
koca bir calı;et, yelek veya bir bu
lero ilave edenler de var. Bu suret
le deniz kenarındaki gezintilerde 
sırbn çıplaklığını örtmek mümkün 
oluyor. ....................................................... -........ . 
mumlu bezden, vernikli kağıttan 
veya yağlandmlmıf ipek kumaş
tan yaııarforJı. 

"' •. • .•. '~ ...... ..- .~. . r • 

Yazan: G. de la FOUCHARDIERE 

FASIL 1 
Tezgah b~ında:.-

- · Bunun tecrüb""ini vaktile Ispar
talılar yapmıılar .. Siz çocukıunuz, ha 
tırlamaz11nı:ı. . Ben bunu bizim Eu
gene'nin ders kitabında okudum. On
dan da anlayın ki .özümde hilaf yok
tuT. • lapartablar bunınları aktığı za
man burunlarını parmaklarile silerler 
mit, ouoadıkları zaman da su içerler
miı. • Peki, hani nerede o lapartalı
lar? •. Yerlerinde yeller eoiyor değil 
mi? •• Neden?. Vücutlarına kuvvet ve
recek bir ıey içmezlerdi de ondan .• 
Ama bak öteki Yunanlılar hala duru-
"'"'"'!I• n ... .,'"t"' .. !I 1 ... 1-a .. 1 -:. : ...... 

Tercüme: Kamran Şerif 

lu içkiler sayesinde herifler hala turp 
gibi yatıyorlar. . Bizim eski Gaule a .. 
!ıaliıi de öyle ~ğil mi?.. Onlar da 
''Hygromel,, içerlermiı, , cerboise i
çerlermi§, daha buna benzer ne içki
ler içerlermi§. . Bütün bunları Eu
gC:ne'nin tarih kitabı ya.z.ıyor. • Hem 
fotoğraflan da var. . Eczahanlerede 
görmez misiniz? •. Olü doğmu§ çocuk
lari., aolucaniarı, meyvalan hep ispir
to içinde saklarlar. Ben bunları bildik 
len sonra artık doktorlardan maval 
dinler miyim ya 1 ••• 

Bicard nam diger Bouif iddiasını iı 
pat için meyhaneciye bir tek daha ıs
marladı. . Bridaine sokağındaki mey
hanenin sahibi kendi kanaatine muha-
•·" 1 
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Denizde banyo 
Plaja geldiniz. Mayonuzu giy

diniz. Den:_ e gireceksiniz. Fakat 
her halde tlamlanız yok. Romatiz
malı ve kardiyan değilsiniz. Sonra 
her halde yaşınız de pek ilerlemit 
olmasın. Bilirsiniz ki, 60 yaşından 
yukarı olanların firyanlanna deniz 
banyosu biç te iyi gelınez. Çok si
nirli de değilsiniz. Çünkü sizi kuv
vetten düsiL-ür ve sinirlerinizde 
fazla tene'bbüh hasıl eder. 

Denize gireceksiniı. Yeni uzvi
yetinize kuvvetli bir vaso - cons
triction vereceksiniz. Kaloriniz a
zim mikdarda azalacak, fakat ban
yo neticede müteakis bir realisyon 1 
"Vaso - dilatation,, hasıl olacak. 
Yani bidayette bütün ev'iye ve a~ 
daleniz sıkıtacak, banyodan çıkın
ca da gevfiyecek. Vücudunuzda 
bir rahatlık duyacaksınız. 

Yalnız suya ne pek erken, ne de 
pek geç, ne karnınız pek aç, ne 
pek tok girmeyiniz. Sabahleyin ha
va ılıksa on bir ile on iki arasında, 
yahut saat üçle bef arasında deni
ze girmek daha iyidir. 

Denizde canlı ve bar.eketli olma
lısınız. Öyle suyun içine girip dur
mak ve oturmak olmaz. Yüzünüz, 
kollarınızı, ayaklarınızı oynatınız. 
Adalenin inkişafı ve kalp antrene
manı için yüzmek en iyi spordur. 
Fakat unutmayınız ki en iyi yüzü
cü bile denizin mahzurlarından 
salim de değildir. 

Sonra sık sık denize girmek ol
maz. Eğer çoğunuz iştihasını ve 
uykusunu kaybederse, buysuzla
nırsa, siz de fazla sinirlendiğinizi 
hissederseniz, demek ki denize gir 
mekte ifrata gidiyorsunuz. 

Bilhassa deniz banyosu uzun 
sürmemeli. Çünkü vücudunuzu 
kuvvetlendireceği yerde yorar. En 
kısa süren banyolar en iyileridir. 
Vücudunuzda ilk serinlik ve titre
meği hissettiniz mi, hemen çıkı

nız. İkinci bir titremeği bekleme
ğe lüzumu yok. Bu rafeler, yorulan 
uzviyetinizin bir nevi feryadı de
mektir. Ondan sonra reaksi~n bat 
lar. Eğer kendinizi yorgun hisse
diyorsanız, derhal kurulanmak ve 
istirahate uzanmak lazımdır. Eğer 
yorgıtnluk duymıyorsanız, biraz ı
sıbcı egzersiz yapınız. Yürümek, 
ko,mak, jimnastik, friksiyon gibi, 

Bunlara dikkat ederseniz, deniz 
banyosu sizin'için faydalı olur. 

I 

L 

Çocuklarda barsak 
rahatsızlığı 

Çocuk ne kadar iyi bakılsa ve 
beslense de, o yaştaki çocuklar bir 
türlü bağırsak hastalıklarından 
kurtulamıyorlar. Fırtınalı havalar 
büyük sıcaklar çocukları bağırsak 
hastalıkalrma daha çobuk yol a
çarlar. Fakat vaktinde dikkat edi
lirse çocuk bu rahatsızlıktan daha 
çabuk kurtulur ve eski sıhhatini 
alır. 
Çocuğun bilhassa mevadıgaita

sına dikkat etmek lazımdır. Eğe 
yeşil veya yeşilimtrak renk alırsa 
sütlü gıdayı hemen bırakmalıdır. 
Rahatsızlık geçinciye kadar şu 

Siyah tülden müteaddit oolanlı 
bir tuoalet 

iki formülü kullanmak 9ayam tav
siyedir: 

Su (bir litre), patates (65 gram) 
havuç (65 gram), 9algam (25 gı
ram), fasulya ve bezelye (25 g
ram). 

Yahut: 
Bir yemek kaşığı buğday (30 

gra), mısırdarısı (30 gram), ku
ru fasulya (30 gram), kuru bezel
ye (30 gram), mercimek (30 gı
ram). 

Her iki formül için ihzQat a.v-

I 
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SON 

melrten ihtiraz ederdi; zira lapartalı· 
b · zamanında olsaydı, içki yerine ka
d ohle su satmak suretile para yapa
mıyacağı muhakkakb. 

Bouif'in kayını Aouguste te tezgah 
l•aşında idi. Augu•te'ün kilisede ••
!-:atçılığa muadil bir vazifesi vardı. 
Fakat Bicard birlikte içki içecekleri 
zaman kaymhiraderinin elbiseiresmi· 
yesini giymiş bulunmasına tahammül 
<!demezdi ( 1) ; tezgah ba§ında sivil 
elbise mecburi idi. 

Onun için Auguste kerahet vakti 
tezgih baıına, gayet nazar - firip ye
şillınai bir ko&tünıle gelirdi. 

Ahvalialeme valı:ıf olmıyan bir çok 
kimselerin Tom Nokett diye tanıdık
ları Honore Gradouille de orada idi. 
";om Nokett yan§ beygirlerini 

Talim ettiren bir adamın yanında 
seyis olduğunu söylerdi. Onun için 
akşamları Bridaine sokağındaki mey
haneye gelip müıterilere hangi bey
girlerin yarışta kazanacaklan hakkın 
da meyhane müşterilerine maJümat ve 
rirdi. 

Tom Nokett'le meyhaneci konuıu
yorlar. 

adeti değildir ... Meyhaneci at ko~ula 
rma dair tutulan bahi•lerden hüıae a
lır... Bu suretle müıterilerden başka 
herkesin İ§İ aynadır. Zaten mü,teri•e. 
rin irapta mahalleri yoktur ki ... Ko· 
,ulara dair bahis tututmak olmasa bi 
le onlar ne yapıp yaparak par,a kay
l•i'tmenin bir kolayını bulurlar! 

Honoire Gradoville o ak§alll oldu
ğu gibi kafadrları arasında buluna
caksa fazla olarak bacaklarına dolak 
sarar, ve buna mukabil lnııiliz ıiveaile 
konuımaktan sarfınazar eder. 

Bouif içtiği içkinin tesirile aertle· 
fip dikleşen bıyıklarını sildi (bıyıkla
rı içkinin yolu üstünde bulundukları 
için ister istemez ıslanıyorlardı) Bir 
takım ~eler bıyıklannı mütemadi
yen kozmatik kullanmak auretile dik
leıtirdikleri gibi onun bıyıklarını da 
içki dikleştiriyordu. 

Bovif nutkuna devam etti: 
- Amerikalılar bu zamanın lapar

talılandır. Harp içinde ben Amerika 
lılan tanıdım. Adam akıllı içki içiyor 
lardı. Fakat içkiyi bırakıp kendilerini 
suya vereliden beri onlar da çok bo
zuldular. Barbar, aşağılık bir millet 

Lido pa yüzme yarışları 
. Başı 1 inci sahifede) 

1 - Orhan G. S.) 1.33.2-10. 
2 - Niko <B.} 1.41 
3 - Garbis <F. B.) 1.41 4-10 
200 m. serbest hanımlar. 
1- Leyla Hanını 3.51 4-10. 

200 m. serbest erkekler : 
1 - Saffan - Orhan <B.) (G. S.) 

2.53 
2 - Halil G. S. 2.53 1-10 
400 m. Serbest hanımlar 
2 - Nihat H. (B) 9.05 
1 - Leyla H. <F.B.) 8,05 4-10 
1500 m. 
1 - Lili (B) 28-27 
2 - Omer (F.B.) 28,33. 8-10 
Kule atlama 
1 - Sahir Deniz lisesi 46.44 
2 - Ahmet G. S. 36.32 
3 - Hiristo F. B. 29.98 
Tramplen atlıımıuı 
1 - Ahmet G.S. 52,84 
2 - Suat G.S. 46.60 
3 -Talat F. B. 38,72 
4 - H.iristo (F. B.} 38.40 
5 - Sabri Deniz lisesi 32,60 • 
6 - Halil Nuri <Vefa) 24.48. 
Hanımlard'an Nihat H. ımntaka bi

rinciliğine aynlnuJhr. Mıntaka birinciliği 
ne aynlnalıınn kategor.ileri ve isimleri 
de ıudur: 

100 m. serbest 
Orhan <G. S.) 
Şaffan (B.) 
Omer <F. B.) 
Snat <G. S.) 

Fuat (F B.) 
Ali (Deniz L.) 
200 m. serbest 
Saffan {B) 

Orhan < G. S.) 
Fuat <F.B.) 
Agillı (B.) 
Ihsan <B.) 
Kemal (G. S.) 

400 m. serbest. 
Mehti G. S. 
Lili (B) 
Kemal G. S. 
Talat (G.S.) ...................................................... ,_ 

nidir. Yavaş yava, atefte, bütün 
bunları üç saat kaynatmalı ve son
ra süzmelidir. Geriye 400 gram 
kadar beyazımtrak bir mayi kalır. 
Bunu bir litreye çıkarmak ıçın, 

iyice kaynamış su ilave edilir ve 
bu suya 5 gram kadar tuz atılır. 

100 gram için bir kahve ka,ığı pi· 
rinç unu da ilave edilir ve beyeti-
umumiyeai bir çeyrek saat kadar 
daha Pitirilir. 

Yalnız bu suyu yirmi dört saat
ten sonra kullanmak doğru değil
dir. Sonra bu suyu bir cam veya 
porselen kapta muhafaza etmeli-

! dir. Güveçlerin sarı sırı çocuk i
. çİD iyi değildir. Çünkü bu sırın eaa 

smda kurfun vardır. Tencereler 
de elde edilen suyun ta'mmı ka-
çırır. . 

80 illi lOO gram kadar bu suyu 
kaynatmıyarak ıaıbr ve her üç sa
atte bir emzikle çocuğa verirsiniz. 

Maamafih bu sebze suları besle 
yici değildir. Sadece bağırsak ra
hatsızlığı geçinciye kadar verile
cek gıda kabul edilmelidir. Sonra 
bu teğaddiye usulüne uzun müddet 
devam etmek le iyi değildir. Nor
mal gıdaya batlamak için ancak 
doktorun fikrini sormalıdır. 

Memede beslenen çocuklarda 
bağırsak hastalıkları daha azdır. 
Ve onlar rahatsızlığa ouğrasalar 
da daha çabuk iyi olurlar. 

Kadının kıymeti" 
Alman istatistikçileri itlerini 

güçlerini bırakarak bu nazik mese
leyi halletmeğe kalkıtmıtlar. Bir 
kadına kıymet biçmek için onun 
güzelliğini, cazibesini, gençliğini, 

aıhhatini, muhtemel istikbalini, hü
li.sa terazinin kefesinde ağır tuta
cak her cihetini gözönüne almıt

lar. O suretledir ki eğer bir kadını 
satın almak lazımgelae, kadın on 
bet yaşında iken en pahalı ya9ında 
bulun~yorm°'. Hesaplara göre bu 
yaşta kızın fiati 250.000 frank İ· 
mi~. Otuz yatında bu fiat 230.000 
franka düşmektedir. Elli yatında 
ise 175.000 frank . 

:rüzünden kalkacaklar amma ne yazık 
lı:i ben · göremiyeceğim.. Diyorlar ki 
giiya Amerikayı Çinliler iatila edecek 
miı. Benim buna hiç aklım kesmiyor .• 
Onlar da habire çay içiyorlar... Çay 
da baıka bir beladır.... Çinlilerin 
yüzlerine baksanıza... Çay içmekten 
auratlan limon gibi sapsan olmuş ••• 
Heriflerin gözlerini açmağa bile me
calleri kalmamı§.. 

Etnoğr.afya ilmine temas eden bu 
izahat meyhanecinin çok keyfine gİt· 
ti. O da bir misalle bahse kuvvet ver
mek istedi. 

- "'Amerikan Ban" Montmartre 
den diye bir· takım yerler var ••• Hiç on 
!ardan birine girdiniz mi? 

-Yoooo ... 
- Ha, sakm girmeyini:ı: 1 Sözüm 

ona ııanon olacak-. Bir takım beyaıı 
ııömlekli, hasta bakıcı kıyafetli herif· 
ler önünüze bir kadeh "camonille" 
getirirler. Bir de onu içmek İçin oa
man çöpü verirler. Tam alb franırını
zı alırlar! 

Bu sözlerin mÜ§teriler Üzerinde yap 
biı teair, Bridaine ıokağı meyhaneci
aini mümkün bir rekabet ihtimaline 

Toma (B) 
Süleyman (B) 
1500 m. serbest 
Lili (B) 
Omer (F. B.) 
Talat (G. S.) 
Toma (G. S.) 
Nihal (G. S.) 
Hakkı (B) 
300 m. kurbağlama.. 
'r aaef (G. S.) , 
Saffan (B) 
Naili (G. S.) 
Adnan (B) 
Hıraç (F .B.) 
ilhan ( G.S.) 
J(JO m. Sırtüstü 
Urhan (G.S.) 
Niko (B) 
Garbis ( F .B.) 
Naili (G.S.) 
Haaan (B) 

• • • 
Yüzme 
Müsabakamız 

Kulüpleri davet ediyoru· 
Bu sene yüzme müsabaka.ıa.·ı mu 

dmdan çok geç baıladı. Ba it hakkı 
da noktai nazarımızı evvelce ya zm 
tık. 118.n edilmi§ ve birinci yanşı y 
pılmıı olan bir programı değı§Iİrm 
ğe imkan olmadığından İstanbul v " 
cülerinin Türkiye birinciliğinde t 
enfonn bir vaziyette oabilmelerini t 
m.io edebilmek maksadile, 1:! ~fr 
tos pazar günü bir yüzme mlİliabaK 
.sı tertip etmeği muvafık bu.du ~c: 

Bu yarıı hem yüzücülerimizin T "" 
kiye birinciliğinden be§ gün evvel 
halde olduklarını gösterecek 'c h e 
de Türkiye birinciliği için sı.k~ bit" a 
treneman olacaktır. Yarı§lanmız ; 
Ağustosta yapılacak olan Ti.~l.:ı' -. b 
rinciliğinin kategorilerini olac~k 
a§ağı yukarı ayni hakemlerin idar 
altında bulunacakbr. 

Bunu temin edebilmek için Tür 
y.: denizcilik federasyonuna r~t-:~· 
mUracaat ettik ve yarı§larımızın y 
pılacağı Moda havuzunun nİzQmi 
lup olmadığının bize bildirilmesi 
istedik. Federasyon bu iıle yarın m 
gul olacaktır. Bizim kanaatimize ır 
re Moda havuzu §ekli nizamisiµdcc.i ı 
Ancak, en zayif bir ihtimaI ile bile ol 
gayrinizami olduğu söylenirse· bu eksi 
liğin önüne geçilecektir. ' 

Bu sene au sporlarının yüzme ş 
besi ile takım halinde meşgul olab 
len he§ klübümüz vardır: Galat .. s 
ray - Beykoz - Fenerbahçe - Deniz L 
...,,.; ve 1. S. K. 

Bu bet kulübü miiaabakalarımız 
girmeleri için davet ediyoruz. Yan~ 
lal'mılz takım müsabakası §eklind 
olacak ve ıu topu ile atlamalar dı 
puvıuıa dahil bulunaa.ktır. Mükafat 1 

lara gelince: En fazla puvan almış 
lan kulübe bir kupa ve yarıılarda d 
birincitiği ve ikinciliği kazanan gen!i 
lere de te,Yik mahiyetinJ.- olmak ü 
zere bir madalya verilecektir. 

Y anılar nizamnamede muıarr 
kategoriler Üzerinden yapılac lk v 
federasyonun tesbit ettiği hakunle 
tarafından da idare edilecektiı-. 
... Program ve tafailib ayrıca yazaca 
gız. 

Yeni sene şekeri 
Piyasada 

(Başı 1 inci sahif<de) 
fabrikası ıs,ooo ton şeker istihsal etıni 
ti. Bu şekerler Haziran iptidalanna 
dar İstanbul piyasaıında seker fiat ini 
m~tekar kalmliını:ı hizmet etmiş ve b 
muddet zarfında pıyasa asla bir şeker 
meselesi kar~rs~nda kalmamıştır. Alpul
lunu •toku bittıkten sonradır ki. oktru. 
va yerine kaim olan yüzde 1 O gümrük 
resmi zammı da ileri sürülerek piyasa .. 
da teker ihtikan baş göstermiş bulunu. 
yor. 

Hatırlardadır ki Alpullu, elindeki sto 
kun pek az bir kısmını şeker piyasasın. 
da nazımlık tesirini yapmağa tahsis et .. 
mek İstemişti. Alpullunun h:.ı te :lbiri o. 
zaman maatteessüf yanlış telB.kki edile 
rek mahkemelere intikal etti. Vakıa ne
ticede şirket mucibi mes'uliyet bir ha. 
rekette bulunmadığı anlaşılmış ve mese 
I<; bu suretle kapanmış ise de bu sene 
şırket ayni tedbire müracaat etmekten 
çekinmeğe mecbur bıraktığı anlaş!lıyor. 
Bu tedbiri anlayınca da nazımlı!: tesi
rinden azade kalan şeker piyasası istik
rarım kaybetmif ve fiatlerin gayri tabii 
bir surette yülııelmesine mani olunama
nnıhr. 

Fakat Auguste de bahte karıımak 
istedi. 

- Bugün bir kadın müıterimiz 
vardı ••• 

Bicard muahezeki.r bir tavırla: 
- Augusete! ... dedi. Ben aana bu

rı!da mütterile_rinden bahsetme diye 
hın defa tenbıh etmedim mi?. Bura
da ölüleri mi dinleyeceğiz?.. Müşte
rilerin oldukları yerlerde rahat rahat 
yatomlar. Alemin ölüsünden bana 
ne? .... 

Meyhaneci bu fikri de tasvip etti. 
Auııuate'ün müıterileri artık raliı 

İçemİJ'ecekleri için kendi ;,,üıterisi o
lamazlardı. 

Fakat Auııuate'ün tatlı bir İnatçılı· 
ğı vardı. Onun İçin aözüne devam et
ti: 

- Bahaettiğim mÜ§teri tam yüz 
yüz yirmi kilo idi! 

Bunun ilzerine Bouif mırddandı: 
- lıte ben de zaten bundan korku 

yordum ya ••• Bu oğlan müşterilerinin 
(Devamı var) -------(1) Kiliaelertle ölü İflerile uiraıan 

memurlann iinilormaları gözünüzün 



MiLLİYET CUMARTESi 29 TEMMUZ 1933 I 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mahsuHi toz ve ke•mtt şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

tizere her l•teyene satılmaktadır. Fiatlarımız eski•I gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çı;;:1:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beı vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. l.tanbul haricindeki yerl~rden yapılacak sfparlıler be· 
delin yüzde yirmisi peıin ve ti•t tarafı hamule senedi makabilinde ödenmek 6zere derhal göaderilir. Depodan itibaren bfltftn ma•raflar 
ve me•'uliyet miiıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri he .. bına •İgorta ettirilir. Sfpariı bedelinin tamamım gön
derenler fçin •fgorta ihtiyari olduj'u gibi en az beı vagon •lparlı ederek bedelinin temamını peıiu ödeyenler vagon bat••• beı Ura 
tenzili ttan istifade ederler. 

Adre•ı l•tanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Sıhhat ve içti.mai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastane si yeni paviyonunun Yemek, O 
ıı kuma ve Konferans salonları ve Ecza ve Elbise depoları ile U 
.. mumi mahallere ait Masa, Sa ndalya, Yazıhane ve saire gibi 

sabit ve müteharrik mefru§at ve tesisatının yaptırılması 
ve icabedenlerin yerlerine ko nulmaaı pazarlıkla yapılacak 

nil münakasa neticesinde talibine (5 Ağustos cumartesi giinü) 
saat on beşte Ankarada Vekalet binaamda mahsua komis
yonunda ihale olunacaktır. Taliplerin prtname ve listelerini 
görmek veya (şartnameler beş lira mukabilinde verilir) ve 
yapılacak sabit tesisatın mahallerini tetkik ederek ona göre 
hazırlanmak üzere ihaleden bir kaç gün evvel Vekalette İçti
mai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 

s pazarlığa girecek olanların : 
1 - Bu gibi Ahşap malzeme ve Mefruşat işlerile uğra 

şan bir Fabrika veya atelye ve ya Müessese sahibi olduklarına 
dair (İsim ve açxk adresli) resmi vesika, 

2 - Laakal 40 bin liralık ahşap malzeme ve mefruşat 
teahhüdünü matluba muvafık ve tam zamanında 

1 
yaptığına dair vesika, bu vesikada İş yapdan müessesenin 
ismi ve teahhüdün hanği sene yapddığı yazılmalıdır. (Resmi 
ve nim resmi müessesat vesaiki müreccahhr). 

3 - En aşağı 60 bin liralık kudreti maliye vesaiki, 
4 - Resim ve projelerile birlikte ve ilk ~z~hk tutan: 

run yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçaaı ile bırlikte. ~vakti 
muayyeninde ihale komisyon unda hazır bulunmalan ılin olu 
nur. (3653) 

~:!~:!if Like Karyolalar 
Ve Çelik Somyalar 

Sirkeci Eblt.i11111t cıcldoıinde 

Karyola ve Madeni Eıya Fabrlka•ının 
Kesme ve kemerli Amerikan ye İngiliz sistemi yay ve çelik •omyalı 
btıytık ve çocuk kaTJolalan Yuair deaıir •ılıhi mobüyaJarnı sabı yerleri. 
Slinlk Bonnıarıeaı Yerli Mallar Pasan ve Fabrika (4622] 

.f04S 

Ankara Y6k•ek Ziraat Enstiti•6 

Ziraat ve Baytar Fakül
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 
1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 

sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50), 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. 

Kabul şartları ıaalardırı 
1 - Türkiye Cümhuriye ti labasından oLaak 
2 - Lise bakaloryasını Vermiş bulunmak 
3- - Yıatı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

matik ve hastalıklardan 111lim olmak, (tam teşekküllü huta 
hane sıhhat Hey' eti raporile tevsik olunur). 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine d evam etmek imkim-
nmı kayb etmit olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı
lanların hükfunet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten muaaddak kefaletna
me vermek (Müeasesece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 
den hüsnühal mazb~tası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadet 
name dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muame 
lesi yapılacaktır. 

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

Bu şartları haiz olup Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylıil 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarım bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Zira~t Enstitüsü ·Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. İstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
m üracaat olunabilir. 

Daha fazla malfunat alrr ak isilyerı ieo-e 
tA.kdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

müracaatları 
4154 

/ 

. Oo~o 

-DARA ,..,, 
BiRiKTiRENı 
RA~AT--~D~Q 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy · Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

İstanbul - Mersin ve lıtan
bul - Mudanya hatlarında ça
lıtan gemilerimizin kahve o
cakları 1 Ağustos 933 tarihin· 
den 1 Kanunusani 934 tarihi
ne kadar bet ay müddetle ve 
müzayede ile kiraya verile
cektir. Müzayede 31 Temmuz 
933 pazartesi giinü saat on bet
te Deniz Yolları İ.fletmeııi Mü
dürlüğü Levazım Şefliğinde ya· 
pılacaktır. 

Depozito akçası, lstanbul • 
Merıin hatb için maktuan Yüz 
Elli lira •e lıtanbul - Mudanya 
hattı için Elli liradır. 

Şartnameıini görmek iıte
yenler her gün sabahtan akta· 
ma kadar Deniz Yollan ltlet· 
mesi Levazım Şefliğine müra
caatla görebilirler. (3647) 

Darünafaka Liseıi Müdürlüğün
den: 

Mektebin bir senelik ihtiyacı o
lan ve mecmuunun tutarı 10 bin (j. 
raya baliğ olan mütenevvi erzak 
kapalı zarf usulile alınacağından 
taliplerin farl:namelerini görmek 
üzere her gün ve münakasaya it
tiralı: etmek üzere 3 Ağustos 933 
perşembe günü saat 14 te Nuruoı 
maniyede Cemiyeti tedrisiye meı · 
kezine müracaatlan. (3231) 4381 

Devredilecek ihtira beratı 
• İftial mcka.ııizmala.rma rnah- em

niyet tentibatı" ba.l<laodak:i ihtira için 
istihsal edl.lmi§ olan 1 T<:mmuz 1929 t;a 

rih ve 1142 numaralı ibtka berııtı üze 
rindck:i hukuk bu keiıe başkasına devir 
veya kara verilcocğiı:ıdeın bu ~ta faz 
la ma10mat edinmek isteyen zevatm 
İetanbu.l'da Balıçck:a,puda Taı Hanında 
43-48 numaralarda w.kili H. W. Slıoclı: 
efendiye müra<:aat etmeleri ilin olu
nur. (5817) 4766 

t 3 üncü Kolordu İlanları 1 Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Manisa Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Manisadaki kıt'at ihtiyacc 
için 24.265 kilo Şeker kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 7 Ağustos 933 pa 
zartesi giinü saat 15 tedir. İs· 
teklilerin §artnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gÜn ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Manisada Aske 
ti SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3184) (3429) 

4572 

Niğde Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Niğdedeki kıt'at ıçın 
700,000 kilo odun kanalı zarf 
la münakasaya konm~ştur. İ 
halesi 10 Ağustos 933 pazar· 
tesi gÜnÜ saat 9 dadır. İstek· 
liierin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
girme kiçin o gün ve vaktin· 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Niğdede Aske 
ri SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3189) (3433) 

4576 
* • • 

Kol Ordu ve birinci Fırka 
kıt' aları ihtiyacı için 728 Ton 
Kok kömürü kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
14 Ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 11,30 dadır. İstekli
lerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 

girmek İçin o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
ınektuplarile Fındıklıda üçün 
cü kol Ordu Satın alma komis 
yonuna müracatları. (268) 
C352S) 4674 

'4o ~ * 
Haydar P8§a ve Gümüt au 

yu hastaneleri ve birinci fır 
ka ihtiyacı için 318 Ton Krip 
le maden könıürü kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 1 
hafe$İ 14 Ağustos 933 ~rte 
si günü saat 11 dedir. İstekli
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplarile Fmdıkbda uçuncü 
kol ordu Satmalma komisyo
nun11. gelmeleri. (269) 
(3528) 467S 

* • * 
Gümüş suyu ve Haydarpa 

şa Hastahaneleri ihtiyacı i
çin 745 Ton lave marin kömü
rü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 14 Ağus
tos 933 pazartesi günü saat 
10,30 dadır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir 
likte Fındıklıda 3. K. ordu sa
tın alma KOM. nuna gelme-
leri. (270) (3529) 

Haydar paşa Hastahanesi 
ihtiyacı için müteahhidi nam 

18 Kalem Revir Eşyasınmm kapal.ı zarf münakasası 8 A
ğustos 933 salı günü saat 10 da yapılacağından İsteklilerin şar 
tnameyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya girmek için tek 
lifname ve teminatı evveliye makbuzlarile beraber mezkıir gün 
ün muayyen ~atinde komisyonumuza müracaatları. (3420) 

4590 
--

ve hesabma 26-7-933 te pazar l 110,000 kilo arpa ve 110,000 
bğı yapdan 12406 kilo yoğur kilo yulaf ve Tekirdağı lat'atı 
da verilen fiat pahalı görüldü nm 60,000 kilo arpalarına tek 
ğünden pazarlıkla ihaleai 30 lif edilen fiat pahalı görüldü
T emmuz 933 pazar günü ~t ğünden puarhğa konmuıtur. 
1_1 e bırakıl~t~· İst~e thaleai 1 Ağustoa 933 salı gü 
rın tD:~ameyı ııo'!llek .uzere nü saat 15 te yapılacaktır. Is
~~r gun.:Ve pazarh~a gırmek teklilerin prtnamesini gör 
ıFçındıklıo gudn v3e.:va~ınKdenl Oevvdel mek veya almak için her gün 

m a uncu o r u vepazarhğ . k. . .. 
Satın Alına Komisyonuna gel ak . da gırme ıçın. o gwı 
ıneleri. (274) (3621) v_e v . t~ en evvel temınatla 

• * • 
4778 rile bırlikte Çorluda Askeri 

SA. AL. KOM. nuna müra-
Çorluda Askeri SA. AL. caatları. (3212) (3532) 

KOM.dan: 
Fırkanın Tekirdağı kıt'atı 

için dört parça halindeki odu İsparta Askeri Satın Alma 
na teklif edilen fiat pahalı gö Komisyonundan : 
rülerek pazarlığa konmuıtur. İspartadaki lat'at ihtiyacl 
İhalesi 1 Ağustos 933 sah gü- için 77 ,922 kilo sığır eti kapa 
?tÜ saat 16 dadır. İsteklilerin lı zarfla münakasaya konınu~ 
şartnameyi görmek veya al- tur. İhalesi 22 ağustos 933 sa 
mak üzere her gün ve pazarlı h günü saat 15 tedir. lsteklile 
ğa iştirak için o gün ve vak- rin şartnameyi ögrmek üzere 
tinden evvel Çorlu'da Askeri her gün ve münakasaya gir
SA. AL. KOM. nuna müra- n1ek için o gün ve vaktinden 
caatları. (3210) (3654) 

1 

evvel teklif ve 1046 liralık le· 
"' " " minat mektuplarile İspartada 

Çorluda Askeri SA. AL. Askeri SA. AL. KOM. nuna 
KOM. dan : ı müracaatları. (2202) 

Fırkanın Çorlu kıt'atı için (3537) 



Taze meyve ve sebze 
Vapurlarımız mahsulümüzü Avrupanın 
her limanına götürecek kabiliyettedir 

Dünya hekimlerinin dediğine 

bakılırsa insanlar için meyva ve 
sebzenin değeri çok yüksektir. 
Dört yüz milyon İnsanlı A vrupanm 
yafamak için bu yiyeceklere olan 
ihtiyacı her diyar inaanlarmm üs
tündedir. 

iklimi itibarile cenup ve kıs
men orta parçaları çıkarılacak 

olursa Avrupa kıtaıı sakinlerinin 
meyva ve sebze istekleri, yalnız 

o kıtadan asla elde edilemez. lkli
minin her fey yetİftİrmeğe elveriş
li olmayıfı, arazinin darlığı ve sa
ire gibi sebepler, bu kıta insanla
rının meyva ve sebzelerini dıfarı· 
dan getirmelerini zorlamaktadır. 

Bulgariatanm sabık Ziraat Ve
kili ile iki sene evvel çiftlikte gö
rüfmüttüm. Kendi nazırlığı zama~ 
nmda Almanyaya, Şimali Avru
paya önce birkaç vagon domates 
göndermit, o kadar rağbet gör
mü9, o kadar istiyenleri çok olmut 
ki memlekette sırf bu itle uğraş
mak için bir büro vücude getiril
mİf, ikinci sene yalnız Almanyaya 
sekiz yüz vagon domatea gönderil 
mİf, üçüncü aene kendisi nezaret
ten çekilmit, amma kendinin getir
diği Bulgaristanm albn anahtarı, 
adını taşıyan ziraat müstefan, bu 
hayırlı iti bırakmaınıt, daha ileri 
götürmÜf. Harice gönderilen do
mates vagonlarının sayısını bin iki 
yüze çıkarmıf. 

Hafız Ali üzümlerini, hatta İtal
ya pazarlarnida rakipaiz satmağa 
muvaffak olmut ! 

Avusturya, Çekoslovakya, AJ. 
manya pazarlan, yazın Bulgaris
tandan gönderilen domatesler, e· 
~ -

rikler, Hafız Ali üzümleri ve di
ğer meyvalarla dolmut ve bu yüz· 
den memlekete bir haylı para gir. 
mit imit! 

Bulgaristan bizim batı vilayet
lerimizden birkaçı kadardır ve ik
limi de değitikli değildir, mahsulü 
de çe9itli değildir. Binaenaleyh, 
genif, çefitli iklimlerden vücut bu 
lan güzel yurdumuzda yetittirmek 
te olduğumuz eşi bulunmıyan, seb 
ze ve meyvalarımızı yalnız kuru o 
!arak değil, taze ve turfanda ola
rak ta A vrupanın her yerine gön
.derefıilecek bir varlıktayız. 

Yetişir ki bu bir iş olarak ta
nılsın ve gene yetitir ki bu iti an
lıyan insanlar bunu bir emel ve 
gaye edinsin! 

Devletin elinde muvaffakıyetle 
işlemekte olduğunu sevioçle gör
düğümüz milli vapurlarımız, mil
li mahsulümüzü, Avrupanın her li 
manına götürebilecek kuvvet ve 
kabiliyettedir. Bu itin yurttaşları 
sevindirebllmesi için her yeni işte 
olduğu gibi hükümetin önayak ol
ması bu işin güzel tanzimi nokta
sından mutlak lazımdır. Bir defa 
bu taze meyva ve sebze gönderme 
çığırı açıldıktan sonra yurttaf, 
yurt verimini istenilen güzellikte 
ve çoklukta dışarıya gönderecek, 
Avrupada satabilecek yaratılıştşa
dır .. Taze meyva ve sebze itinin 
yurdum için tükenmez ve eşsiz ge
lir kaynakları olacağına inandığım 
için vakit geçmeden bu itin orga
nize edilmesi hususunda lktısat 
Vekaletimizle, ihracatla uğratan 
resmi ve hususi iş evlerimizin bil
hassa nazan dikkatlerine koyınağı 
bir vazife bilirim. 

Kıutamonu Mebusu 
TAHSiN 

-- ---. -

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi iSKENDERIYE 
T0RKiYE iş BANKASI tarafından te•i• edilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi Y APl\fAKT ADIR. 

ISKENDERIYE de •atılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, he•abımıza, TÖRKiYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans ahı.bilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
İf görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i t~rcih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adrul: lllSIRİŞ - l•kenderiye 

4033 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma l<omisyonundan: 

Sahn alınması mukarrer aş ağıda cins ve miktarlan yazılı 
(3) kalem (Eşya ve malzemen in) ayrı ayrı kapalı zarf müna
kasa!arı İ•i~eri ~a~armda göt.terilen tarih ve saatlerde yapı
lacagmdan ısteklılenn şartnam elerle nümuneleri görmek üzere 
her gün ve münakasalara gİrm ek için talip olacakları kalemle
re ait ilk teminat ve teklifname lerile beraber mezkiir günün 
mu:ıyyen ~tlerinde komisyonumuza müracatleri. (3382) 
Cıns ve mıktarı Münakasa Tarihi günü saati 

11500 adet matara 14 ağustos 933 pazartesi 10 
50800 metre kışlık elbiselik 

yün kumaş 14 ağustos 933 pazartesi 1 l 
4713 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundanı 

1~28 geyİm At _?alı ve 736637 adet adi mıhın kapalı 
za~f mun~sası. 8 Agustos 9~3 salı günü saat 15 te yapıla
cagmdan taliplerın şartnameyı görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek üzere teminatı evveliye makbuziyle bera 
ber mezkU.. günün muayyen 11aatinde komisyonumuza mii 
racaatları. (3379) · 4584 

Darülaceze Müdürlilğünden: 
Müessese için iktiza eden Ereyli havzai fehmiyesi ocakla 

rı İstihsalatmdan şartnamesi veçhile 350 ton kriple ve 275 
ton Tüvenan kö"?ürünün kapalı zarf usuliyle ayn ayrı müna 
kasaları 10 Aiustos 933 perşembe günü saat 14 te te icra e
dilecektir. Taliplerin Yüzde Yedi Buçuk nisbetinde teminat 
akçelerile Müesseseye müracaatları. (3374) 4549 

Evedik'te horozlar değiştiriliyor 

Cins horoz dağıtıldı 
Halkevi köycülük şubesi Ankara 
civarında köylüler~ yardıma başladı 
Ankara Halkevi köycüler şube

si, Ankara muhitinde eyi tavuk ye 
tiştirmek için köylere yardıma ba,. 
lamıftır. 

Köylere, yerlilerle değişmek 
suretiyle cins horoslar vermekte
dir. Bu yardım timdilik mahdut 
olmakla beraber büyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

Köycülük tubeainden üç zattan 
mürekkep bir komisyon Ankara. 
dan hareket ederek timali garbi is 
tikametindeki bazı köy, ve çiftlik
lere gitmişler ve buralardaki yer

-ı 

ıva köyünde 

li horosları Legorn horoslariyle de 
ğiıımi,lerdir. Bu heyet önce Eve
dik Ankaranm en yefil köylerin
den biridir. Heyet köye vannca 
köylüler etrafını sarmış, lıorosla
rını getirmeğe başlamışlardır. Bu- 1 
rada horos değiştinne İfi çabuk 
olmuftur. Köydeki tavuk mikdarı 
da nazarı dikkate alınarak on ta
vuğa bir horos yetecek surette 
mikdar da fazlalaştırılmıştır. Kö-

ye yakın olan çiftliğin horosları 
da değiıttirildikten sonra heyet 

Devlet Demiryolları idaresi llAnfarı 

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

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li 
raya satılan şartnamelerde y azılıclır. (3625) 4795 

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

4794 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

300 Metre Elbiselik Kışlık Kumaş: Pazarlıkla münakasa
sı 30Temmuz 933 pazar günü saat 14 te. 

11724 adet Muhtelif Ampul: Pazarlıkla münakasası 30 Tem 
muz 933 pazar günü sa at 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için pazarlıkla mubayaa edile 
cek olan yukarda cins ve miktarı yazılı malzemenin şartna
mesini görmek isteyenlerin her gÜn ve mezkiir malzemeyi i 
taya talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde mu 

vakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasmıpaşa Deniz Le 
vazını Satmalma Komisyonu na müracaatlan. (3613) 

Istanbul Sipahi Ocağından: 
Gayes i, memleket atçılığa hizmet o lan ocağımız gayet elıven fiatkı ata W.... 

mek dersini vermektedir. 
K1ubumuz azasına bir saat ata bin mck 50 kuruş, hariçten gelenltere -tı 

75 kuruş. Kırda gemnek isteyenlere bir veya yarım gün için at kiralaruT. (5859) 
4806 

Maarif Vekiletinded:~ 
llkmekteplerin dördüncü beşinci sınıflarına mahsus 

Yurt Bilgisi kitaplarının baskı ve satış işinin pazarlıkla ihale 
sı. . .lf!t1 

.ı 
İlkmekteplerin dördüne Ü ve beşinci sınıfları için Maa-

rif Vekaletince hazırlattınlan iki ciltten müteşekkil Yurt Bil
gisi kitaplarının basma ve dağıtma işi açık münakasa !Jeklin 
de 1Ağustos1933 salı günü öğleden sonra saat 15 te Maa
rif Vekaleti Müsteşarlık makamında toplanacak komisyon hu 
zorunda pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak et 
mek istiyenlerin şartnameJıini almak üzere Ankarada M:aa 
rif Vekaletine, İstanbulda Devlet Matbaası Müdürlüğüne, ki 
taplarm müsveddelerini görmek için de Ankarada Maarif Ve 
kaleli Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale vak 
tinden evvel cilt başına 3000 liralık muvakkat teminat akça 
sıru Mal sandığına yabrclıklar ına dair bir makbuz veya bu kıy 
mette bir banka mektubunu komisyon reisliğine tevdi etmiş 
bulunmaları lazmıclır. (3645) 

Bir şirket satın alınıyor 
İzmir rıhtım şir~etinin satın alınmas 

mukavelesi yakında imzalanacak 
ANKARA, 28. (Milliyet) - lz

mir Rıhtım şirketinin imtiyazı ile 
tesisatının tirketle münakit 11 Ma
yıs 1891 tarihli mukavelenin hü
kumete verdiği salahiyet ve tirke
tin muvafakati üzerine satın alın
ması hakkındaki mukavelename 
yakında Ankarada imzalanacak
tır. Bu yeni mukavelenameye gö
re: Şirket 1284 tarihli imtiyaz mu
kavelesile haiz bulunduğu bütün 
hukuk ve menafii imtiyaziyesile 
İzmir rıhtım, liman ve tramvayına 
ait menkul ve gayri menkul bilu
mum tesisat, binalar, arazi, mal
zeme, mobilye ve demirbat etya 
ve alat ve edevattan hükiımet le
hine feragatle hükiimetin bunlar 

Yuva köyüne gitmiştir. 
Yuva, Ankaraya on sekiz kilo

.::etre mesafede ve oldukça bü
yük bir köydür. Diğer köyde oldu
ğu gibi bu köyde de horosların 
değitme iti büyük alaka ve istekle 
yapılınıştır. Heyetin yanındaki 
cins horoslar bu köyün eski horos
larından daha az gelmittir. Horos 
!arını değiştiremiyen köylüler ho· 
roslarını Halkevine köycülük şube 
sine getirecekler ve yerine cins ho 
ros alacaklardır. 

Köycülük fUbesinin fimdiye ka 
dar getirdiği ve horoslarını de
ğittirdiği köylerde halk yalnız ho 
ros değil, hiç olmazsa her eve iki 
de tavuk verilmesini istiyorlar. 
Köylülerin bu isteklerinin temini 
ancak horos dağıtılması bittikten 
sonra tavuk enstitüsüyle anlaşıla
rak mümkün olabilecektir. Tavuk 
enstitüsü bu sene yeti,tirdiği piliç 
lerden damızlıklarını ayırdıktan 
ve resmen verilmesi lazım olan yer 
lere gönderdikten sonra köycülük 
şubesine de bir mikdar verebile
cektir. 

üzerindeki mülkiyet ve tasarru 
hakkını kabul ve tasdik edecekti 
Şirketin bütün hukuku imtiyaziy 
sile bütün emvalinin bedeli aks" 
yon ve obligasyonlarm faiz ve 
mortismanları mukabili olarak b 
rincisi 1 Haziran 1932 -'Çe ıouuı":: 

su 1 Haziran 1935 ıu-;h;:ıde t.-..J 
ye edilmek üzere her bi• İ 487,5 
Fransız frc.nklık dört adet aenel 
taksitten, ~ it-ketin geçmiş son b 
senelik vac·.ati safi hasılatı olara 
iki tarafça tesbit ve kabul edile 
22,693 Türk lirasına (bugünkü pi 
yasaya göre) tekabül eden her bı 
ri 272,316 Fransız franklık ve b' 
rinciııi 1 Haziran 1932 ve sonunc 
su 1 Haziran 1952 tarihinde tedi 
yesi metrut yirmi bir adet seneli 
taksitlerden ve 1 Haziran 1952 de 
imtiyaz müddetinin sonu olan 3 
kanunuevvel 1952 tarihine kada 
geçecek müddet için 31 kanunuev 
vel 1952 tarihinde tediye edil 
cek olan 13,237 Türk lirasına (bu 
günkü piyasaya göre) tekabül 
den 158,844 Fransız franklık bi 
taksitten ibarettir. Şirketin, lzmi 
rin Yunan itgali eınasmdaki Rıh 
tım resimlerinden mütevellit olu 
Fran11z. Yunan muhtelit hake 
mahkemesinin 29 tetrinisani 1929 
tarihli illmı mucibince Yunan hü 
kUnıetinden matlup olan ve Yunan 
hükümetince tediyesi kabul edile 
ve birincisi 1928, sonuncusu 192 
senelerinde ve her senenin 7 teşri 
nievvel tarihlerinde tediyesi me,. 
rut bulunan mebaliğe dair barem 
bu mukaveleye raptedilmi,tir. Bu 
mukavele hükümlerinin tatbik v 
icrasını ve tirkete yapılacak he 
nevi tebligatın ilgasını teminen 'ir 
ket, Türkiyede bir vekil bulundu
racaktır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

' 10,000 metre lşbaşılık kirpas: Kakapalı zarfla münakasası 
20 Ağustos 933 Cumartesi günü saat 14 te. 
10,000 metre Elbiselik kirpas: K.akapalı zarfla münakasası 
20 Ağustos 933 Cumartesi günü saat 15 te. 
200 Ton Dizel Mayii Mahruku : Kapalı zarfla münakasası 
22 Ağustos 933 pazartesi günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri için yu karda cins ~e miktarı yazılı mal 
zemenin kapalı zarfla münaka saları hizalarındaki gün ve saat 
lerde yapdacağından şartnam elerini görmek isteyenlerin her 
gün ve mezkfır nıalzemeyi ita ya talip olacakların da münaka 
sa gün ve saatlerinde teklif m ektuplarile birlikte Kasımpaşa
rla Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(3605) 

Mülga Seyrisef ain idaresi 
Tasfiye Heyeti Reisliğinden: 

2248 No. lu kanun mucib İnce Seyrisefain Müdüriyeti U 
mumiyesi 1 Temmuz 933 tarihinden itibaren lagv edilmiş ve 
(1932) senei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve ~ere 
ceği hazineye intilaı.l eylemiş tir. Mezkiir idareden alacagı o 
lanların alacaklarının hanği seneye ait ve ne cihetten ol
duğunun Ağustos 933 sonun a kadar pullu bir beyanname i
le Hey'ete bildirmeleri. (3517) 4700 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beşiktaşta Cihannuma mahallesinin çirağan caddesi ve 

bakkal sokağında kain 17 numaralı arsanın mütebaki kalan 
kısmı 16-7-933 tarihinden iti haren 25 gün müddetle müza 
yedeye vazedilmiş olduğun dan taliplerin yevmi ihale o 
lan 10-8-933 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 le Mal 
dürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatları. 

(3606) 
.... :.....-. --

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
İstimbot ve motörlere ait işletme ve tamir levaznm ile itlafı

fara ait malzeme, qı yapmak iç in ~ırmga iğnesi ve saire .. dört 
kısım olarak aleni münakasa suretile satın alınacaktır. Munaka 
ıa 14 afustos 933 pazartesi ıaat 14 te Galat~' da Kara ~usta: 
fa a aokağuıda İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezındekt 
koı::f syonda yapılacağından isteyenlerin şartnameler~. a~~~v ~· 
zere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum mudurlugu 
ayniyat muhasipliğine veya mezkiir merkez levazım merrıurlu· 
ğuna müracaatları (3465) 4715 

Umumi Neıni,;Pt ~ -Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
• Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


