
Üniversitenin yeni kadro
sunun tetkikatı cumartesiye 
kadar bitiriliyor. Maarif Ve
kili yakında gelecek .. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Mütecavizin tarifi hakkın
da Londrada imzaladığımız 
protokol bütün dünya gaze
telerini meşgul ediyor. 

FlA11 5 KURUŞTUR 

Silahsızlanma 
· Konferansının 
Tehiri 

e• 
h Londrada cihan ikbsat konferan11 
tr toplanmazdan evvel, konferanaın mu .. 

vaffakiyetli bir netice verebiJmcıi i
çin Cenevrede bir buçuk senedenberi 
içtima ebnekte olan silah11zlanma 

• konferansında bazı meseleler etrafın
v• da itilaf edilmesi lazım geldiği söy

leniyordu. Böyle bir itilafa varılırsa 
belki Lon<lradaki müzakereler bir 
dereceye kadar kolayla§!Dıf olacak· 
b. Ancak Londrada konferans açıl· 
mazdan evvel Cenevrede yapılan bü
tün gayretlere rağmen, hiç bir neti-

0 ce elde edilemedi. Cenevre konferan-
o ıı. mütecavizin tarifi meselesinde 

geldi, çıkmaza. girdi. Ve Londra kon
feransına hiç bir yardımı olınadan 
tatil karan verildi. 

Bu karara göre, ıili.haızlamna 
konferan•ı Temmuzun ilk hafta11nda 
Cenevı· Je tekrar toplanacaktı. Kon
ferans ~eisi Mr. Henderson, Londra
ya geldı. Konferansın ilk içtima gün
lerinde Kenai ngton müzeainin kori
dorlannda büyük devletlerin murah-
haslarile gizli gizli konuftuğu görün
mekte idi. Bir hafta on gün bu mesa· 
isine devam ettikten sonra Mr. Hen
denon Cenevreye avdet etti. Ve şim
di silahsızlanma konferansının gele
cek Teşrinievvel ortaıına kadar te
hir edildiği bildiriliyor. Bu teahhura 
sebep, devlet adamlarının Londra cİ· 
han iktısat konferanaile mefgul ol· 
malan ve her iki iti de bir arada ya
pamamalan olduğu bildirilmektedir. 

Konferanım tehiri hakkındaki 
~~rarın verill!Jeaine imil olan aebep, 
ıkı konferanaın bir arada yüriiyemi· 
yeceği mülahazaımdan ziyade tatil 
kararı verilınezden evvelki çıkmazın 
hala devam etmekte bulunmasıdır. 
Tatil kararı verilirken devletler ara
aındaki hususi temaslarla bu çıkmaz
dan kurtulacağı zannedilmiıti. Fil
hakika talil karan verildikten sonra 
da dörtler mİ•akı parafe edildi. Dört 
büyük devlet Alınanyamn sillhlan
mak hususundaki mü.avabru tanıdı
lar. Almanya da bu müoavab ancak 
bir istehaleden ıonra talep etmeği ta· 
ahhüt etti Mr Hendenon da devlet· 
ler arasında tebarüz eden ihtllaflan 
telif .~tmeğe çok çalıfb. Ancak bu te· 
şebb11.1Ierin hiç biri semere vermedi. 
s;ıaı..1zlanma meoelesi, tatil karan 
verilmeden evvel, nerede ise, olduğu 
yerde sayıp duruyor. Binaenaleyh bu 
şartlar albnda tekrar açılmaaı, kon
feransı kati inkıtaa aürüklemek de· 
mek olabilir. Bu akibetten kurtar
mak içindir ki tekrar tehir kararı ve
rilınittir. 

Ancak Alman siyasetinin son za
~anlarda takip etmeğe hatladığı ;1• 

lıkamet kartısında bu kararın tehli
~el.i neticelere müncer olınası ihtima
lını nazarı dikkate almak lazımdır 
Almanya bir buçuk senedenberi Ce: 
nevrede~. bir netice bekliyor. Alman. 
yanın muoavab tanmmıttır. Ancak 
bu tanımak keyfiyeti nazariyatta kal
Dl1fbr. Sonra Almanya, bazı devlet· 
lerin oahip olduklan silahlardan 
mahrumdur. Mesela tayyare yapa
mıyorlar. Diğer hususlarda müaavab 
~emin için daha bir müddet bekleme
ge muvafakat ebnekle beraber, tay
yare oahibi olmağı derhal istiyorlar. 

Geçen hafta Berlin üzerine bir 
t:-yyare hücumu yapıldığı bildirilmit
tir. Esrarengiz tartlar altında yapı· 
lan bu tayyare hücumunun mahiyeti 
hakkında malUınat yoktur. Alman 
ıazetel2rinin yazdıklanna gC>re, ge
ce vakti bir tayyare müfrezeıi Ber
lin üzerine eelmiı, bazı beyanname
ler abnı' ve meçhul bir oemte doğnı 
gitmi,tir. Fransızlar ve lngilizler bu 
tayyare hücumunun uydurma olduğu
nu 5Öyliyorlar. Bir kısmı gazeteler 
de bunu tayyare filolan İnfa etmek 
için Almanya tarafından ibdaı edi
len bir vesile telakki ediyorlar. Han
giainin doğru olduğu pek ma!Uın ol· 
mamakla beraber, her halde eier bu 
bir •eaileden ibaret ise, ailabaızlan· 
ma bahsinde daha tehlikeli bir vazi
yet var demektir. Almanya, ister dev• 
!etlerin muvafakatine iktiran ehin, 
·ster etmesin, her halde tayyare filo· 
lan İnfa ebneğe karar vermittir. Ce· 
hevreden bildirildiğine ıöre, aili.b11z
anma konferansı kitabetine ve Mil

letler Cemiyetine Almanyanm yebnit 
tehirinden telgraflar gelınittir. Bu 
elgraflarda Berlin üzerine yaıulan 

tayyare hücumundan bahsedilmekte 
'Ye kendi müdafaalan için tayYare in· 
fa edecekleri bildirilınektedir. Bazı 
ıehirlerin §İmdiden polis tayyareleri 
..,:mı altında t..yyareler İnfa ebneğe 

tladıkları bildiriliyor. Binaen.aleyh 
•r:•k. Almanyanın silahlanacağı me· 

':." kalmamıştır. Almanya ailahlan
~~". batlamı,tır. Bu artık emrivaki 

a ını .alan bir meseledir. Ve Harbı
e~uınıde galip gelen devletler, Mil· 

er cemiyetine karıı silahlanmak 
uasduskunl daki kendi taahhütlerini yap-

ı a.r . . . 
ınakt ı ıçın Almanyayı silahlan-

lerd" an menedecek vaziyette değil· 
ır. 

Gelecek T . . .1• h 
anın k c eırınıevvelde sı a sız .. 

a orı eranaı tekrar toplandığı 
aınan Alına . ,. 
1 • fh I .:'Yayı sılahJanmanın ha· 
ir hal~ :ırb ~zerinde alınış yürümü~ 
za e . ~ acak demektir. Acaba 

rnl an •ılahsızlanma Jaha kolay 
1 o acak? 

Avrupada beynelmilel münasebet-
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1 Bug .. nk·· .kbsa i r . i . r··r i i 
İ İkhsat Vekili Celal Beyin Par~ muhabirimize mühim beyanah ! 
1 Amerika ile anlaşma olmaması memleketleri iki zümreye ayırmıştır. Bu ayrılık kon/ er an- ~ 
§i sın ciddi kararlar almasına mani olacak gibi görünüyor. Celal B. in Paristeki temasları 5 - = E PARIS, 4 (Hususi muhabiri- aız ricalile temaslanna devam Muhterem lktısat Vekilimize - lstanbuldaki bir gazeteci mez. Fakat umulabilir. Konlc- :E 
E mi.zden) - lktısat Vekili Mah- etmektedir. Temasların neticesi Londra konleranıı hakkındaki de ayni suali sormuştu. Demiş- ranaın sıhhatlı kal'ar vereceğin- =: 
:= mut Celal B. yapılacak yeni ti- bir ka!; güne kadar belli olacak· düşüncelerini sordum. Vekil B. tim ki; konferansta umwna şa- den emin olduğumu yazmak su· 5:: 
:= caret muahedesi hakkında Fran· hr. fU cevabı verdi: mil bir muvallakıyet beklene· (Devamı 2 inci sahifede) 
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Mr. i ~uille Chamberlain KanaJa Başvekili ile görüfiirken 

Londra konferansının mu
kadder ah anlaşılıyor 

Sekizler mukavelesi 
Fransızlar ve Belçikalılar kon

feransı dağıtmak isteyorlar 
LONDRA, 4 (Heyetle beraber gi

den arkadafımudan) - Londra kon· 
leransının mukadderah bu gece top
lanacak olan riycuet divanı içtimaında 
IHlrilecel. karurlara bağlıdır. Son va
ziyet üzerine Holanda murahhııaı M. 
Kolijin kon/eranaın tatil edilmeai İfln 
bir takrir vermiıtir .. 

Di11•r taraftan Fransızlar ve Bel
çikalılar konleranın dajıtmak için ui-

ra1maktadırlar. /nflİlterenİn de İtiraz 
etmiyeceii zannediliyor. 

Pttfembe gÜnü yapılacak olan u· 
mumi içtimadan 80nra tali koınUyon• 
latın Ceneureye nakledilmeli dü,ünül
mektedir. 

Günün ehemmiyetli hôdiaeoi bizim 
de dahil bulunduğumuz SEKiZLER 
MUKAVELESldir. Ruaya, Türkiye, 

(Devamı 5 inci ashifcde) 

Protokolu herkesten 
evvel biz imza ettik 

Baltıktan Karadenize kadar sulhü bir 
daha takviye etmiş oluyoruz 

Lehistan Hariciye Nazırı M. Beck 

PARIS, 4 A.A. - Oeuvre gazetesi, 
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüttil 
Beyin Pariı'i ziyaretinden hemen sonra 
misakı herkesten evvel Türkiyenin İm· 
zalamıı olınasına dikkati çekıneke, BaJ. 
tık denizinden Karadenize k!!dar uzayıp 
giden ıarki Avrupa'nın sulh ve süküne 
kavu9turulına11 iıinde Franıız hariciye 
nezaretinin i,tirak payını ehemmiyetle 
kaydetmektedir. 

!erin her sahasında tefriki me.aiye 
en büyük engel, daima Franga ile Al· 
manya arasındaki rekabet olmuttur• 
Harbıumumiden evvelki iki silah•ız· 
lanma tetebbüsü Fransa ile Alman· 
ya arasındaki anlaşamama~Jı~ yÜ
zünden akim kalmıştı. Her ıkı taraf 
ta sil8.haızlanmayı esas itibariyle ka
bul etmekle beraber, hangisinin han
gisine takaddüm edeceği kararlaşa
madığından bu teşebbüsler bir neti
ce vennemiş,ti. Harpten sonra bir ta
raf tam•mile silahlarından tecrit 
edilmiş iken, diğer tarafın da bir 
dereceye kadar silil~ızlanmaın müm-

Yine bu gazetenin yazdıtına bakıla· 
cak oluna yakında Küçük ltllif ile Sov· 
yetler Birliği hükiimeti arasında ve bir 
takım 9ayialara ıare ltalya ile Sovyet· 
ler birliği araımda da yakında böyle bir 
mukavele imza edilecektir. 

Lehistanda ne düfiinülüyor? 
V ARŞOV A, 4 A.A. - Pat Ajan11 bll

cliriyor: Londra'da Lehistan, Türkiye, 
Efııaniatan, Eıtony-, Letonya, fran, 
Romanya ve Sovyet Ruıya tarafından 
imza edilmlt olan ve mütecavizin tarifi. 
ne dair bulunan protokol, Kelloıı mioa· 
kından beri birçok ademi teçavüz ml
~ldarının aktl suretiyle devam eden tar· 
ki Avrupada aulhun tarsinine matuf ı!. 
yuetin zeylicllr. Lehistan ile Romanyayı 
birbirine rapteden muahedeler dola)'I• 
11yle protokolun bu Ud meml-*et tara· 
fından ayni zamanda imza edllmlı olına· 
oını. pek z!ya~e memnunlyete pyan bir 
hadıse telakki ebnek icabeder. Lehistan 
efkin umumlyesi oon zamanlarda kendi
leriyle ademi tecavüz misaklan aktetmit 
olduğumuz devletlerin ve bllha11a Lehiı 
tana ananev1 bir do•tlukla meriıut olan 
T ürkiyenin bu protokolu imza ebnit ol· 
maımı fevkalilde memnuniyetle kartılar. 
Mukavelename, imza etmit olftn devlet· 
ler ara11ndaki münasebetlerin sulhper· 
verane bir vadide lnkitafına matuf mm· 
takavi bir mahiyette olduğundan diğer 
devletlerden hiç birinin menfaatlerini ih
lal etmemektedir. Ayni zamanda bıJ mu· 
kavelename, yakında parlamento intiha
bab yapacak olduğundan dolayı kat'i bir 
hatb hareket ittihaz edememiş olan Fin· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

kün görünüyordu. Görünüyor ki alb 
oenelik hazırlıktan ve bi< buçuk se
nelik müzakereden oonra bu da müm
kün olmamı,br. Binaenaleyh yakın· 
da dünya silahlı bir. Almanya ilo kar
§ıla§acak demektir. 1919 sulhünün 
intikamını almak hırsiyle cayır cayır 
yanan Almanya, silahlandıktan son· 
ra acaba Franaanın bu kadar arka
tnndan koştuğu emniyet meselesi ne 
olacak? işte bu, Cenevre konferansı 
tehir ec:İiljrken herkesin sorup ta ce · 
vabını bulamadığı bir •ııaldir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

, uıııı u ııııtıRU 'I E± 

1 Gazi Hz. .ı Londra mektupları 
ISTANBUL, 4 A.A. - Reisicümhur 

Hazretleri bu sabah Yalovayı teşrif bu· 
yumıuşlar ve bir müddet istirahatten 
sonra ak~am üstü aaraya avdet buyur
muş1ardır4 

nııınu 

Maarif müsteşarlığı 
Ragıp Nureddin Bey 

A.merikaya gönderiliyor 

CeıJat ve Ragıp Nureddin Beyler 

ANKARA, 4 (Milliyet ·Telefonla)
Almanyad~ bulttnan Talebe Müfetti,i 
Cevat Beyin Maarif Vekiıleti Müıte· 
farbğına tayin edilmesi ihtimali galip 
görünmektedir. 

Batmüfettitliie tayini ali taıtike 
iktiran eden ilk Tedrioat Umumi Mü
dürü Ragıp Nureddin Bey Talebe 
Müfettişi aıfatile Amerlkaya gönde
rilecektir. Ragıp Nureddin Bey Ame· 
rikada maarif tetkllabnı ve bu tqkl· 
labn bizde tatbik edilebilecek kısım
lannı tetkik edecektir. 

Sofyaya davet 
M. Mouchanoff Başveki

limizi davet etti 
ANKARA, 4 - Bulgar Başvekili 

M. Mouchanoff, Baıvekil lımet Papyı 
Sofyaya davet etti. Batvekilimiz da
vete icabet edecektir. Fakat Sofyaya 
ne zaman gidecekleri malfun değildir. 

Muvakkat kadro 
M. Malche Ankara'ya 

çağınldı 

ldari kadroda değiııiklik yok 

Tevfik Recep B., M. Malche 

Pr. M. Malche Maarif Vekiıleti tara· 
fmdan vaki davet üzerine dün ak,amki 
trenle Ankaraya ıitmiıtir. Bu davet Da· 
rülfünunun yeni kadrosule alllı:adardır. 
Öğrendiğimize göre kadronun son tekli
m alması içi Pr. M. Malche'in bazı fikir
lerine müracaat edilecektir. Pr. M. Mal. 
ebe dün bir muharririmize kısaca 'unla· 
rı oöylemittir: 

- Ankaraya gidiyorum. iki ıün ka-

( Devamı 2 inci sahifede) 

Milli Hakimiyet 
Bayramı 

Bugün milli hakimiyetin ilanının 
yıldönümüdür. Bu münaoebetle bugi;n 
resmi daireler tatildir. 

Bayram münasebetile Türk Maarif 
Cemiyeti rozet tevzi edecektir. 

1 

---------------------------..;...-------

Konferansta buhran! 
Doların sukutu, altından ve Fransız 
. tutumundan ayrılmıyanlar.. 1 

Fransa ne istiyor, İngiltere ne yapıyor? 
LONDRA, (Konferans salonun

dan) - Beynelınilel konferanslar
da çok büyük tecrübe sahibi olan 
müteveffa M. Briand, bir münase· 

Londra: AHMET ŞÜKRÜ 

ı betle demi§ ki: 
1 

- Her büyük beynelmilel kon-

i
! ı ferans üç veya dört buhran devre• 

ai geçirir. Ondan sonra da itler yo
l luna girer ve konferans muvaffakı· 

yetli netice verir. 

Londra cihan ikbsat konferansı 

da üç ııündür Briand'ın bahsettiği 
büyük buhranlardan birini geçiri
yor. Gerçi komisyonlar me.ailerine 
devam ediyor. Buğday komisyonu, 
cihan buğday istihsalini tahdit et· 

meğe çalıtıyor. Şarap komisyonu 
fazla tarap iıtihoalini indirmek ça· 
relerini arıyor. Yunanlılar bugün 
deniz nakliyatı komisyonunda 
vapurların azalblması için dik· 
kate §Ayan bir teklifte bu· 
lundular: Muayyen bir yaıa gelmiı 
olan ticaret gemilerinin imhasını 

Möayö Mac Donald'ın konferansın 
gidifine mute:uıt bir re&mi 

istediler. Bu da deniz nakliyatı va· 
(Deuamı 5 inci sayıfada) 

t.. .... lliiiiiiliiiiiiiim•!!!Bl!!!m ..................... .._ 

/ngiliz Sefiri cenapları, M. Bradley ve kerimesi .. 
• 

Londra - I stanbul yolu 
Yol iki senede bitirilecek, M. Bradley dün Vali 

Beyle bu bahis üzerinde temaslar yaptı 

• 

Beynelmilel Turizm ittifakı na diğini yazdığımız M. Bradley dün 
mma Londra - lstanbul yolunu tet· sabah Turing ve Otomobil Klübü 
kik için otomobille tehrimize gel- (Devamı 5 inci sahifede) 

Bulgar suvari zabitleri ile suvari .za bitlerimiz arasında cuma günü ya· 
pılacak manili at müsabakaları ifİ n Taksim staJyomu hazırlanıyor, 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 5 TF.MMtJZ 1933 

Tarihi tefrika: 50 

Yildızdan Ordu Köşküne 
Abdülhamit ve muhtelif unsurlar 

-1-

Muhtelif ırk ve unsurlann idare si. - Osmanlı imparatorluğunun 
eski, müzmin derdi. - Onlar, Türklere benzeyeceğine; Türkler, onla
ra bennmt?ğe özemyorlar! - Hiilcimetin f<cnebilere karfı anla,.lmaz 
müıamahan. 

Muhtelif ırk ve ......-tara ımeıt• 
sup halk kütlelerinin idaresi kadar 
guç bir l"Y yoktur denilse asli. mü
balağaya bükmolunm•-hdır. Tarih 
esi<; devirlerden itibaren tetkik edi
lecek olursa bu daima böyle görülilr 
ve böyle görülmüıtür. 

Baıka baıka din, mezhep, kavmi
yet ve cemaatlere menaup olup her 
biri kendi bavasıDJ çalan, kendi menfaat• 
lerini istiyen, kendi kayfusunu güden 
fcrllerin mun.tazam, siyasi bir cemi
yet halinde, bir kütle sibi yatayabil
ıneleri hemen hemen imki.nıızdır. 

Buna uzak, yakm, komıu, müca
vir devlet ve hükUmetlerin ibtirasla
nnı ve politikalarını da kanttmraa
nız neticeyi bulmak pek te gÜç ol
maz. 

Böyle bir haliteyi idare edenlerin 
ne güçlük çektiklerini artık dütünme 
li ! 

Nıtekım Sultan Hamit te bu mÜz· 
mm derde tutulmuşlardan biriydi ve 
bundan çok muztaripti. 

Yemende, Trabluagarpte, Hicaz
da, Süriyede, H~ Cebeli · 
dLırzde, Irakta kendi keyiflerine ya
ıayan milyonlarca Arap, içeri tark.
t:ı. Kürtler, Rumelinde Arnavut, Boş· 
nak, Pomaklarla uğraııyordu. 

Hoş bunda Sultan Hamidin eaas i
tıbn riyle büyük bir taksiri yoktu. Bu, 
atadan, dededen mevrus bir dtrtti. 
E.ki bir dert olduğu kadar da elimdi. 
di. 

Oamanlr bükllıneti kuruldu, kuru· 
lalı devam edip •Ürüklenen bir yazi
yet idi: 

Osman oğulları Altaylı öz Türk 
ırkından oldukları halde kendi ırk
larmın temeli, ııan olan "Türlı: dili
nı' bile ihmal etmitlerdi. Her neden
se yanlı' yola aapmıtlar; arabm, a
cemin diline düşmüşlerdi. 

Bu suretle kendi benliklerini, var-
lıklarını, Koruyaıruyarak yabancıla-
r;n pençelerine geçmiılerdi. 

O zamanlann fermanlarına, höç
çetlerine, beratlarına.. menfurlarına., 
ıltlmlarına bakılıra.a öz Türk dilinin 
nuıl ıhmal edildiği anlatılır. 

Halbuki milletlerin, ırkların yega
ne hayat ve mevcudiyet membaı d]
leri olduğunu tecrübeler göstermittir. 
Kıoaca denehilır ki öz dilini kaybe
den her şeyi kaybeder. 

Bundan başka Türkün güzel adet
lerinden bir çoğu da terkedimit ve bu
nun yerine yabancılarm idetleri alın-

mqtrr. Tabii bu, aleyhe olmllfhır. 
Bu suretle yabancıları k-dilerine 

umdıracafmı zanneden, bu auretle 
bundan bir vahdet uman Ouııanlılar 
daima yanılmııtır. Tarihin tespit et
tiii acı hadiseler arasmda bu her va
ldt göriilecel<tir. 

Yavuzun Mııır aferinden ve hili.
fet postunu ihrazından sonra aözde 
nıbani, kutai bir kuvvet ve manevi 
bir nüfuz elde ettiği zannolunmuttu. 

Hiç bir asıl ve eaasa iıtinat etmiyen 
bu hadiseyi bugün tarih gösteriyor. 

Hilafeti bütiin lsli.mlara riyaset 
makamı telakki etmek ve bu.,.. la 
muhtelif unsurlan kendilerine merbut 
zanneylemek Osmanlıları u:zun müd
det aldatmıttır. 

Bizzat Peygambere kartı asabiyeti 
kavmiye ve gayreticahili.ne ile Arap 
kavimlerinin yaptıklanl"ı dii§ünmek 
böyle bir aldanıtı insana hatırlatabi
lirdi. Maamafih oralara kadar dütün
meğe de hacet yoktu. Çünkü Zcyılller 
Şafiiler, Malıkiler, Şiiler hilafeti ta
nımıyorlardı . Onlann fukahasmuı, 
iilemuınm içtihatları büabütün ba~ka 
idi. 

Meaela Yemendeki Zeydi mezhebi 
halkı sair mezhepler gibi hilafet ıçın 
yalnız 7 tart değil tamam 14 ııart arı
yor ve bu 1&rtları haiz olmakla bera
beı· evli.dı Hazreti Aliden "Yahya 
bin Hüaeyine., teaelsülen nispet göze
tiyordu. Şiiler iıe lmamın maaı.ınıiye· 
ti da vasmı gütmekte olduklarından 
o~•'ltan oğullarının •1SümmettMarik,, 
hilafet iddialarını batıl diye ilin edi
yorlardı. 

Osmanlı oırdularmm z.apt ve istilata
nnı tetkik, f&Ya~dikkat neticeler ve
rir. 

Bunların ekserisinde akın ve kuv
vet çekilince Üzerine akm yapılan, j5. 

tili. e'1ilen yerlerdeki hareketlerin .. k. 
seriıi tudul': 

istilaya uğrryan unsurlar başların
dan darbenin kaltktığmı anlayınca 
hemen hat kaldırmıya batlarlar. 
Komşu hükumetlerde bunları zahi

ri bir dostlukla kucaklayınca daimi 
bir cidal, niza,. kıtal, feaat devam e
der. 

0&111anlı İmparatorluğunun çürüyüp 
çökmesine sebep olan amillerden baş
lıca11 Türkün gayesine feaat tohumu 
eken ecnebilere kartı lakayıt davranıl
ması olmuştur. 

(ArkOM var.) 

Bir tek fırka 
Almanyada geriye kalan 

fırkalarda dağılıyor 
BERLIN, 4 (A. A. ) - Wolff Ajan 

sından: Merkeziyetçi fırka liderleri 
fırkanm kendi arzusu ile dağılması 
hakkında görüttükten sonra fırka re· 
iai eski Batvekil Brüning'in bir karar 
almasına müsaade etmiılerdir. Bu ka
rar .. ıı veya çal'f&lllba ~ünü bildirile
cektir. İyi haber alan ve salahiyettar 
kimselere göre Milli Sosyalist ve Mer
keziyetçi fırkayı idare edenler fırka
nın ne şekilde dağılacağı hakkında 
beraber görüpnü,ler, Merkeziyetçi fır 
kanın faal azasının Milli Sosyalist fır· 
kaya ilhakı hakkında bir anlaşma 
yapmak şekli düşünmütlerdir. 

IMIUNICH, 4 A.A. - Baerscher ga
zetesine göre Bavyera katolik fırkası pek 
yakında dagılmak üzere bir karar vere
cektir. 

VlY ANA, 4 A.A. - Çifçi birliğinde 
söylediği bir nutukta, ikinci reis Wink
ler, Almanya'nın Avusturya'da uyandır
dığı endişelerden bahsetmi,tir: 

- Bu hi.diııeler. demiştir. Almanya'yı 
milli bir kalkmmağa değil, sosyalizme 
doğru götürüora benziyor. 

Bir mesele daha 
Japonlar iki balıkçı 
gemisini yakaladılar 

TOKYO, 4 (A. A.) - Japon 
zabitası Makkanro açıklarında bi
ri 4 bin tonluk ve digeri de 100 ton 
luk iki Sovyet balıkçı gemisi ile 
30 Sovyet tebaasını tevkif etmiştir. 
Zabıta bunlann casusluk yaptıkla
rım haber al~tır Gemiler ve 
mevkuflar Hokkaido adasına gei
rileceklerdir. 

Tokyoda bir hadise 
TOKIO, 4. A. A. - Kabuleiıo 

ismini tafıyan meçhıJ bir 'Vatan
perver cemiyet reisi olduğunu id
dia eden Hajime Suritate elinde 
bir kılıç ile piyasa merkezinde bu
lunan Sovyet ticaret müstetarımn 
bürosuna gİrmif, camları ve efya 
yi kuarak kaçmıttır. Fakat biraz 
sonra giderek polise teslim olmut 
tur. 

Suritate, Kamçatka' da öldürü· 
len Japon balıklarından dolayi 
kızarak bu hareketi yaptığını söy 
lemittir. 

Selanik intihaba 

il Yarın: 

1 Abdülhamit ve muhtelif unsurlar 1 ATINA, 4. A. A. - Muhalifle.. 
tarafından nevedilen l.ir beyan-

• 1 namede deniyor ki : 

-2-
AbJullah MG1Uur!- Muyoner cıuıular. - Hiffeyirı Hilmi Pllf« 

l•tanbul Kadısı kdığına giriyor! ' 

Angel Keşof Ef .nin keşfi! 
Kendi kendisine işleyen ve suyu 4 

metre i:iifaa fışkırtan tulumba 
Adi Angel K~if_ Doğduğu 

yer Bulgaristan .••• Memleketi Ta
tarpazarcığı ..• Y qı altmı,... Ya 
MesJiki? Bu suale aadece: 

-Ki.fif... cevabını verebiliriz. 
Çünkü Angel Ketof Ef. Taluim
de milli garajda boğaz tokluğu
na çalıf&ll zavallı bir makine İf
çisidir. Bütün ömrü .efalet için
de geçen bu ihtiyar 60 yqmdan 
sonra küçük çapta bir Edison o
lup kar!}trnıza çıkacak gibi cörü
niiyor. 

Angel Kesof Ef. kendi kendine 
hareket eden bir su tulumbaH i
cat ettiği iddiasındadır. 

Jhtiyar kişifi, çahttığı milli 
garajcl,a bulamadık. Fakat icat et 
tiği makineyi gördük. Bu makine 
nin bir tarafında genif bir hunisi 
va.-dır. Su bu huninin içine dolu- ı 
yor. Huni, bir boru n.sıtasile üç 
supaba bağlı bulunmaktadır. Sü
paplarm sonuncusuna elle yapı
(4cak küçük bir tazyik, suyu, üç 
dört metro irtifaa kadar çıkarma 
ı:a kafi geliyor. Binaenaleyh, bu i 
cat eğer tatbik aahauna girerse 
sulama ameliyesi için artık ne mo 
tora ihtiyaç kalacak, ne benzine. .• 
Ne makinist masrafı olacak, ne su
lama masrafı ... Bir huni, bir kaç 
metro boru ile dönümlerce araziyi 
sulamak kabil olacak. 

Kendi kendine hareket eden su 
tulumbasının ihtiyar kififi Ketof, 
sımdiki halde bir Diyojen hayatı 
ge~irmektedir. Anlattıklarına gö
re bu adam için yiyip içmek, giyi 
nip kutanmak ikinci derecede is
lermi,. Onun için asıl gaye, sen~ 
lerclenberi planlarını çizerek üze. 
rinde alınteri döktüğü tulumbası
nın bir heyet huzurunda muvaf
fakıyetle t~crübesini yap!n:ık ve 

bu kqfini bütün dünyaya t&rut· 
m•kmı .. 

Milli garajdaki arkad&fları Ke 
tof hakkında •u malumatı veriyor 
lar: 

- Ketof, çok acınacak adam
dır. Senelerdenberi derdini kim
aeye dinletemiyor. Tulumbayı it
letmek içm aylarca oraya buraya 
kC>füp para aradı. Herkes onun 
tulumbasma bakıp bakıp gülüyor 
!ardı. Fakat bir hafta evvel hepi
mizi etrafına toplayarak tulumba
nın tecrübesini yaptı. Gözümüz
le gördük: Tulumba kendi kendi 
ne itleyerek suyu dört metre yu
karı f!fkırtı. Şimdi yavq, yava,, 
inanmaea ba,ladık. 

Ke,of bu kesfini aleme tanıtma 
dan Bulgariıta~a dönmeyeceğine 
dair ]'emin etti: 

- Göreceksiniz, beni orada na 
sıl kar,ılayacaklar? diyor Geçen 
gün Amerikan Kolejinden birkaç 
muallim gelip Ketofun motörünü 
gördüler. Galiba tecrübelerde bir 
kusur da bulamadılar, 

Ketof bu sabah Bostancıya git 
ti. Bir tanıdığından para alıp ye
ni bir makine inta edecek ve bu 
makine ile resmi bir heyet huzu
runda tecrübelerini yapacaktır. 

Ketof Ef. zengin olmağı o ka
dar kat'i surette zihnine yerlettir
mit ki timdiden bir Şikago seya
hati için hazırlık yo.pıyormtıf. 

Bu 20 inci asır Kristof Kolom
bunun Con Ahmet Beyin akibeti
ne uğı;;>mamasını temenni edelim! 

ikinci merhalede bekliyor 
LONDONBERRY,4.A.A.

Bu ,.,,_bah uçacak olan ltalyan 
tayyare filosu, havanın fena ol
masPıdan d layi kalkmamı~tır. 

" Seli.nik intihabab bükSnıetin 
1 elinde memleket itlerini çevU--

mek için gerek olan nufw: ve lruv 
vetin artık mevcut olmadığım rös 
termi•tir. 

--o-
Eski Bulgar kralı 

KOBURG, 4. A. A. -Volff a
jansı bildiriyor: Sabık Bulgar 
Kralı Ferdinand'ın ağır surette 
hasta olduğuna dair Londra yoli -
le gelen haberlerin doğru olmadı
ğı aabık Kral. etrafında bulunan 
kimseler tarafınd.ı.n beyan edil
mektedir. 

Ferdinand, ahbaplarından biri 
ne kısa bil' müddet misafir 01-k 
için Koburg'dan ayrılmıftır. 

Polivya- Paraguay 
CENEVRE, 4. A.A. - Millet

ler Cemiyeti meclisi dün Bolivya
Paraguay ihtilafını tetkik ederek 
üçler komitesinin raporunu ka
bul etmittir. Bu rapora göre mu
hasematın durdurulması, bir tah
kimnamenin müzakeresi ve mesuli 
yetlerle ceza tertibi meaeleleri bir 
birine bağlı olduğundan bunlar 
hep bir arada evvela Cenene' de 
üçler komitesinin tavanutuyle a
li.kadar iki taraf arasında ve son 
ra da tahkikat komisyonu tarafın
dan hadise mahallinde tetkik olu 
nacaktır. 

-o-

Fransız talebesi ve faşizm 
ARiS, 4. A. A. - Darülfünun 

talebeleri arasında bir Fransız fa. 
tiıt grubu tCJekkül etmittir: 

Paris'te oturan birçok İtalyan
lar buraya girmitlerdir. 

Bu grup azası arasında ve Fran 
sız, ecnebi Darülfünunları muhitin 
de fikir faaliyetinde bulunacaktır. 

Arnavutlukta bir şose 
TİRANA, 4. A. A. - Büyük bir 

kalabalık ve resmi zevat huzurun
da Tirana'dan Elbasan'a giden 
50 kilometrelik yolun acılına me
rasimi yapıhnı,tır. Bu y~l, Tirana 
yt cenubi Arnavutluğa bağlryan 
yolları 50 kilometre daha kısalt
mı~tır. 

Yol üzerinde 210 köprü 
mı~tır. 

yapıl-

Silahları azaltma 
Konferans reisinin şayanı 

dikkat bir yazısı 
CENEVRE, 4 (A. A.) - M. 

Henderson tahsi bir takım itlerin
den dolayı bugün Londraya gitmit 
tir. 

M. Henderson'un silahları azalt
ma hususundaki müzakerelerin ge 
lecek hafta M. Daladier ile yapa
cağı görütme ile ba,hyacağım söy
lemektedir. 

M. Henderson bugün Cenevre· 
den ayrılmadan evvel La Nouvelle 
gazetesinde Zurich'te netrettirdiği 
bir yazısında silahları azaltma 
konferansının vaziyetini tayine ça
lıfarak diyor ki: 

"B ·· 1 1 ugun ça ıtma arımıza esas o-
lan mukavele projesinin kabul e
dilen karar suretinin uyandırdığı 
bütün ümitleri tahakkuk ettirmek
ten uzak olmasına acıyorum . ., 

Salıverilen 
Mühendisler 

Berline vasıl oldular, 
İngiltereye gidiyorlar 
VAR.ŞOVA, 4 A.A. - Pat Ajansın· 

dan: Sovyet hükiimeti tarafından ser
best bmılalırut olan metro Vickers mü
hendislerinden Thomton ve Macdonald 
Polonya - Sovyet hududuna gelmitler
dir. 

Kendileri yalnız seyahat etmektedir
ler, yanlarında kimse yoktur. Macdonald 
çok sinirlidir. Her iki mühendis beyanat
ta bulumnak istememiılerdir. 

BERLIN, 4 A.A. - Volff Ajansın
dan: Ruaya'da hapis cezasına mahkum 
edilen ve geçen cumartesi gÜnÜ salıveri
len 1 ngiliz mühenmslerinden Thornton 
ile Mac Donald bu sabah Berlin'e gel
mişler, lngiliz elçiliği erkanı tarafmdan 
karşılanmqlardır. 

Mühendisler, Londra'ya doğru seya
hatlerine yarın aabah devam edecekler
dir. 

MOSKOV A, 4 A.A. - M. Litvinof, 
sir John Simon'dan hi• nota almı,tır. 
Sir Jobn Simon bu notasmda lngiltere 
hükumetine Sovyet ithalatını menetmek 
salahiyetini hah~eden kanunun tatbikini i 
icap etmiş olan mesele bal ve fuledil
miş olduğundan dolayı bu kanunun ar
tık tatbik edilmiyeceğini bildirmektedir. 
Bu notada ayni zamanda ticaret nazın 
M. Runcimann'm bu hususa dair olan 
beyanatımn kat'i bir teahhüt teslcil et
mekte olduğu İli.•e olunmaktadı,;-. 
--·---<>------

M. V enizelos'un seyahati 
ATlNA. 4 A.A ~ M. Veııizelos, Ba· 

lon sür' at katıariyle Seli.nilr'ten hareket 
lon sür'at katariyle Selinik'tea tareket 
etmittir. 

Bir maden iştial 
RECKLINGHAUSEN, 4. A. A. 

Volff ajansından : Blümentbal 
madeninde vukubulan ittial neti
cesinde ölenJ.erin sayısı 11 i bul, 
m11ftur. Hastahaneye kaldırılan 
S yaralının vaziyeti son derecede 
tehlikelidir. 

--o-

Fransız-İngiliz dostluk 
cemiyetinde 

P ARiS, 4. A. A. - Dün •ktam 
Fransız - İngiliz dostluk cemiyeti 
senelik ziyafetini vemıİflİr. Ziya 
fetin teref misafiri M. Churchill 
idi. Ziyafette Fransız biikUnıeti na 
mına M. Cbautemps ile M. Re
nault, Fandin , Reynaud, Pietri 
gibi devlet adamları bulunuyordu. 
Ziyafetin sonunda M. Churcbil 
söylediği nutukta demiftir ki : 

" Bizim milletlerimizin b-.kala· 
rma ait olan hiç bir feyde gözü 
yoktur. Bizim istediğimiz diğer 
milletlere kartı nezaket ve hüsnü
niyet gösterilmek dairesinde ra
hat ve sulh içinde bırakdmaklığı
mızdır. 

Dünyayı dolaşan gemi 
LERIENT, 4. A. A. - Jeanne 

d' Arc mektep gemisinin dünyayı 
dolatma yolculuğu bitmittir.Kap
tan Marquis'in kumandasmd"' o
lan gemi Ponta Delgada'dan gel
mi• dün Quiberon limanına de
mirlemi,tir. Orada gece ve kündüz 
atıf talimleri _l'.!lPtıkta.n sonra 
Brest limanına gidecektir. 

Yeni bir alet 
LOS ANGELES, 4. A. A. - Bir 

tayyarenin bütün UÇUf hareketleri 
ni birden takip edebilen yeni bir 
aletin tecrübesi yapılmıftır. 

Bu alet alektrikli bir haritadır. 
Tayyarenin pervanesini her ihtira 
zi bir mikrofonla zaptedilmekte
dir. 

Mikrofon otomatik bir tekilde 
elektrik lambalarını yakmakta
dır, ve bu suretle harita üzerinde 
tayyarenin geçtiği yollar elektrik 
li bir iz halinde çizilmektedir. 

"' . - . - ~ . 
• ~· • •,I 

DAK.i 
Universite kadrosuna genç unsurl 

dahil olacaktır 
Maarif vekili geliyor 

ANKARA, 4 (Telefonla) -Darülfünun kadroları üzerinde 
RefİI. Galip Beyin riyasetindeki omisyon mesai.ine devam etmekt 

dir. Rqit Galip B. in ayın on befine doğru lstanbula geleceği haber 
rilmektedir. 

Bundan başka Üniversite kadtosuna dahil olacak genç unsurlar 
arasında Mükrimin Halil Beyin is111i zikredilmektedir. 

Yeni kadroların tetkikatı cumarte.iye kadar ikmal edilmis ola 
caktır. · 

Profesör Malche'in iştirakile maarifteki komisyon, yann, ba 
ram olmasına railm.en çalı~acaktır. 

• 
I zmir futbolcuları geliyor 

IZMIR, 4 (Milliyet) - Milli takımın Ruıya seyahatine i.tiralı 
edecek olan lutbolculardan Sabahaddin, Vahap, Sait, "Fuat .ŞükrÜ B. ltıl 
Bursa vapuru ile lstanbula hareket ettiler. 

Sıhhat müdürleri arasında 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Bilecik Sıhhat Müdürü Muhlis Bey 

Manisa Sıhhat Müdürlüğüne, mülga Akaaray Vilôyeti Sıhhat Müdüriı 
Saffet Bey de Bilecik Sıhhat Müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Londra kon/ er ansın da murahhası
mız Alman heyetini protesto etti 

LONDRA, 4. A. A. - Hualltlİ muhabirimiz bildiriyor: 
Para komiteıinde Amerikamn reel cevabı üzerine Fransız heye

tinin müzakereye devam edemiye ceğine dair tebliği büyük bir tesir 
yaptı. Reis, diğer komisyonlarda meıainin bu komiteye bağlanmııı 
olduğunu, bu tebliğin umumi inkıta teıiri yapabile«ğini aöyliyerek 
sadece komitenin içtimaım tehir ettiği yolurıda tebliğat yapacağını 
bildirdi. 

Ticari komitede mürahasımız Münir Bey Alman heyetinin mii
talecuına cevaben konferansın si nai memleketler arasında diğerleri· 
nin aleyhine bir cephe t~kil etmelerini teıhil için toplanmaJığını, bi
lakis iftiriik eden bütün milletler ıırıuında ahenkdar uzl4fl'l'l ğayesini 
istihdaf ettiğini •öyliyerek Alman heyetinin beyanaluıı protato etti 
ve zirai memlekederi bu beyanatın netayici hakkında teyıılıuza da
vet eyledi. 

1 Bugünkü ikhsadi şerait 1 

içinde Türkiye 
İktısat Vekili Celal Beyin Paris 

muhabirimize mühim beyanatı 
(Başı 1 inci sahifede) 

retile benim doğruluğu arzu ve 
görüfümü yazmlfh. 

Vekil Beye konferansın bugün 
hangi noktada bularuluğunu sor
dum. Dedi ki: 

- Stabilisatin mevzuu üzerin· 
de Amerika ile anlafma olma
man memleketleri iki zümreye 
ayırmıJhr. Bu ayrılık lronleran
sm ciddi kararlar almasına mô
ni olacak gibi görünüyor. 

"Benim kanaatımccı iktuaJi 
bünye ve hususiyetleri biribirin
den ayn olan bütün milletlere 
ayni kararı teşmil etmek müm

kiin değildir. Büyük millet, kü
çük millet, büyük sanayi mem
leketi, ziraat memleketi gibi 
tasnifler muayyen millet ziimre-

1 
lerini diger zümrelere noktaincı
zarlarını leııbule çalıpnak dünya 

Muvakkat kadro 
(Başı 1 inci sahifede) 

lacağım. Veületle t-ta lluhnacağım 
Seyahatim kadro ve daha ziyade yeni 
binaların tamir ve tadili nteıelelerile ali
kadardır." 

Darülfünun emin vekili OT. Tevfik 
Recep B. de funlan söylemİftİr: 

- Kadro -.eleai mektum tutulmak
tadır. Bununla yalnız Vekil B. bizzat 
meşgul olmaktadır .. ~~lfün~n? !~
ri kadrosu olduğu ırıbi ıpka edİb11İ4tır. 

Aldığımız malumata göre Darülfünun 
emin intiha"' bu te!rİDİevvelde )'Apılmı
yacalrtır. Darülfünun bir sene muvakkat 
kadro ile idare edileceği İçin bir sene i
çin yeni bir emin seçilmiyecektir. Tem
muzun 15 ine katlar bu bir senelik mu-

1 vakkat kadronun tebliii beklenmekte
dir. 

buhranını lıalilletemez. 
"Bııgürı müspet i, milletlerin 

karfılıklı anl,,,,..._Jır. Ba an
laşma sahalan genifledikçe 
beynelmilel kararlar ittihaza da
lwa laolaylapr. 
"Bıcünkü ikıwi prait için

de T iirlriye iftira ve Uliltlcilı lııa
biliyetini ıı-~ /rendi malım a
lan mü.teri memleketlere talı.i
•e mecburdur. Hükümetimiz ba 
yal üzerindedir. Malrvl ve mıı
tedil bir mii«ekobiliyet _,,Ian. 
ncı riayet fQtlı ile anlcıpnalanmı
za deoam edeceğiz. 

"Konleranna iktuadi saha· 
dalıi vukullarile tem11yiU; eden 
f«haiyeller bu göriifteki isabeti 
teyit etmiflerJir.,, 

Velıil Beye ba lriymetli beya
natlarına 1ıtıırfı t~lılıiir ettim. 
Celal B. Perf4l1"be tfÜrrİi Lond
raya dönecektir. 

iki memur adliyeye verildi 
tzMIR, 4. (Milliyet) - Rüt

vet olarak balıkçılardan balık a
lan iki riUümat memuru Adliyeye 
verilmi!Jlerdir. 

Balcovade bir cinayet 
lZMIR, 4. (Milliyet) - Balco

vada Dudu isminde bir kız Mah
mut namındaki genci aoba ile fe
na halde döğmü,, Mahmut ta lo 
zı tabanca ile öldürmüffür. 

Dahiliye vekili Ankarada 
ANKARA, 4. (Milliyet) - Da

hiliye Vekili Şükrü Kaya 8. bu aa 
bahki trenle lstanbuldan geldi. 

İspanyol darülf ünunluları geliyor 
mizde bulund laı·ı müddetçe Adalar 
Çamlıcz, Boğazıçi ve diger ~yanıtc· 
mata yerleri gezecekler ve ayın 10 
unda avdet edecelderdir. 

Yarın aktam limanımıza "Ciudad 
di Cadiz,, isimli mazotla müteharrik 
bir İspanyol vapurile 200 lapanyol sey 
yahı gelecektir. Bu meyanda bir çok 
Darülfünun talebesi, muallimleri ve 
meb'uılar vardır. Seyyahlar, ıehrİ· 

Matbuat müme .. illeri vapuru ı:ez· 
me~e d3.vet edilecekl..:rdir. 
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Vilayet gazetesi 

Her gün yazı masamın üzerine 
vığılan gazete, kitap, mecmua ve 
paket paket mektuplar arasında 
pehlivan gÜreti ilinları kadar kü

ror çilk, bezir mürekkebi ile baıılmıt 
--;;, gibi soluk demet demet te vilayet 
~kt; gazete~erine tesadüf ede\-im. Bun-

lann bır kısmı menıleket havadia
!r oe- lerini anlamak için bize kıymetli 
l birer yardımcı olurlar. Onları ta

r ar kip etmek zevkli ve faydalı bir 
metgaledir. 

ola· Fakat bunlar arasında o kadar 
yavan ve hamları vardır ki kutak-

f>ay- larını bile çözmeden sepe-
te atmak bizim ıçın iti-
yat haline gelmittir. itte 
bunlardan biri, galiba " Bartın " 

ralı Gazetesi benim bu sütunda Zon
. lel ~lda~1 .!"falkevi köycülük fUbesi

nın gu unç hareketlerini tenkit e
den yazılarıma cevap vermif. Bu 
gazeteyi ve bu yazıyı okumadım. 
O ~uhitteki karilerimden bir kaçı 

~eu~ benı mektupla haberdar ettiler. 
r;,. Ne cevap verdiğini dütünmiyerek 

meseleyi memleket iti ve gazeteci
lik vazifesi noktasından mütalea 

- etmek isterim. 

• .. Zongul~ak Halkevinin köycü
l lük tubesı köylüleri toplayıp kasa-

baya getirmİf, onlara oturup kalk
ma, yiyip içme, konufup münaka
fa etme adabını öğretmeğe kalk
mıt. 

Buna kartı söylenecek söz pek 
kısadır. Köylünün yiyip içme, o
turup kalkma adabından evve) O• 

~yup yazma, ekip biçme usulleri
nı öğrenmeğe ihtiyacı vardır. Bu 
t~tebbüs tekli ne olursa olsun gü
lunçtür, gösterittir, hafifliktir. 
. Bilmiyorum bu hakikate kim i
tıraz edebilir. "Barbn,, Gazetesi 
avuç kadar sayfalarında bayle sa
mimi tenkitlere cevap verecek yer 
de kendi başı ucunda olup biten 
bu komediyi bizzat tenkit etmeyi 
ve buna tetebbüs eden1ere kar91: 

- Efendiler, beyler, köylünün 
Y~lu yapılım, mektebi açılım, gö
zu aydınlansın, kesesi ferahlasın. 
O kendi kendine medeni bir in
san gibi zevkini ve hakkını arıya
cak ve bulacaktır. 
• J?iye kaleme ıanlsaydı vazife

aını yapmı} olurdu. Biz baZI vila
yet gazetelerinin nasıl ve ne tekil
d~ ve ne şerait içinde yazıldığım 
b,Jı;n.ez değiliz. Menıleket ve gaze
l~ılık vazifesini ihmal etmek mes
lege kartı hürmetsizlik olduğu 
kadar meslekdata kartı da aaygı
sızlıkhr. 

inkılap, yeni Türkiyenin fikir 
adanılarmdan büyük tefin çizdiği 
ana hatlar üzerinde halkın t • 
edil • • • envır 

~esını ıster. Hı... zife mütte
rektır ve birdir yalnız tak • 
dil • f b • sım e-

~ıt ır u ve buna benzer gaze-
tec~~r .sığmdıklan muhitin ma
hallı ıhtiyaçlarını yalnız bu ana 
hatbların çerçevesi içinde arıyaca.k 
ve ulacakJardır 

Bir kaza merkezinde çıkan ga
zetenin Londra konferansından 
~~hsedt;n batmakaleye tahaınmü-
1';' ?1madığı gibi o gazete muharri
rının d~ memleketin umumi haya
lın~ takıp eden salahiyettar kalem-

hlerın vazifesine müdahale etmeğe 
akkı ve kudreti yoktur. 

• Bu. v~ ~una benzer gazeteler
dır kı hızı kendilerine kartı biga
ne bırakbrıyor. Ve masamıza ka
dar geldikleri halde kufakları bi
le çözülmeden sepete atılmalarına 
sebep oluyor. 

Burhan CAHIT 

Zaruri bir mecburiyet imiş 
Y at_aklı vagonlar ıirketinin Beyoğlu 

ııuhesınden yeniden dört Tü•k memurun 
ç~k~l?'a" bunun eski Vagon - Lits hi· 
dise.ı ile alakadar olma11 hissini •erdi
ğinden her tarafta alilı:a uyandınruıtır. 

Şirketin lstanbul mümessilliği bunun 
kadroyu daralbnaktan mütevellit zaruri 
bir tasfiye olduğunu ve merkezi umumi
d~n !!'elen emir üzerine yapıldığnu te
lllın etmektedir. 

. Çıkardan dört Türkten yalnız ikisi 
fırketin daimi memuru, biri tercüman ve L,_. 

""' de hademe idi. 
-0--
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• ' ŞEHiR ELE 
Yiğitlere yol açılsın! 

Ekonomi 

İptidai maddeler 
Fabrikaların ihtiyaçları 

tetkik edilecek 
Ankara'dan dönen lstanbul Sanayi 

Müdürü Refik B. İn bir muharririmize 
verdiği malumata göre, gümrük ve mu
amele vereilerinden mualen imrar edile
cek mevadı iptidaiye cetvelleri lktısat 
Vekaletince hazrrlanımşbr. 

Sanayi Umum Mi;dürii Recai B. bu
günlerde lstanbul'a gelecek ve Refik B. 
le birlikte fabrikaların mevadı iptidaiye 
ihtiyaçlarını son defa tetkik edecek ve 
listeler ona a:öre kat'i şeklini alacaktır. 

lktısat mütehassısları 
Memleketimizde bir müddettenheri ik

tısadi tetkikat yapmakta olan iktısat pro
fesörü Amerikalı Mr Hain• ve mütehas
aıılardan Mr. Samervel, Mis Brigham 
dün şehr't.nize avdet etmiılerdir. Müte
hası11lann refakatinde sab.k Nevyork 
Ticaret mümessilimiz Muzaffer Bey bu
lunmaktadır. 

Mitehau11lar Ankarada lktııat Veka
letinden refakatlerine memur edilen Ah
met Beyi bıralonıılardır. Ahmet Bey tet
kikatan bazı kısunlarma devam edecek
tir. Mütehassıslar on. on beş gÜn sonra 
tekrar Ankaraya avdet edeceklerdir. 

Kaplumbağa ihracatı 
Kaplumbağa ihracatı iıinin Ticaret O

da11na tetkikine devam edilmekte ve bu 
huıuıta Odaya bir çok müracaatlar va
ki olmaktadır. 

Bu meyanda Alaçam' <fan Odaya a:e
len bir mektupta, Alaçam'da pek meb
zul kaplumbağa bulunduğu, hunlann 
ihracab temin edilirse Alacam'da ikbsa
di darlıktan eser kalmıya~ğl beyan e
dilmektedir. 

Ankarada iktısat stajı 
Taşra teıkilatında çah§Sll bir kısım 

lkbsat memurlan görülen lüzum üzeri. 
ne bir müddet Ankarada lktısat V eka
letinde ı;alııacaldardll'. Bu meyanda lı
tanbul Ticaret müdürlüiünden ha21 ko
miser ve memurlar da Vekalette çalış
mak üzere Ankaraya çağlnlacaklardır. 

Kağıt fabrikası 
Haliçte Karaağaçta bir kaç müteıeJ>. 

bhı tarafmclan bir kağıt fabrikaaı kurul
muıtur. Bu fabrikanın bir kııon makine
leri yerleıtirilmiı, bir kıamr da a:elmek 
üzeredir. Fabrika ıimdilik ambalaj ki
ğ.dı yapacaktır • 

Mektepleri ziyaret 
Halkevi Reisliğinden: E'fİmizin dersa

neler ve kurslar komitesi taıafmclan ter
tip edilen lstanbulun tarihi, bedii eser
leri ile ilim ve sanat müeaaeselerini tet
kik faaliyeti 6-7-933 perıembe gÜnÜ bat 
layacaktrr. 

Arzu eden lıtanbul ve Anadolu mual
limleri saat on beıte Halkevinden hare
ket edecek olan kafileye qtirak edebilir
ler. ilk gÜnün prognunmcla Ayasofya, 
Sultanahmet camileri ile Sultanahmet 
meydanındaki abidelerin tetkiki ve Yere
batan Binbirdirek aıınuçlan ile 44 ün
cü ilk mektebin ziyareti vardır. ikinci 
tetkik günü proırramı bu ilk tetkikten 
sonra kararlaıbnlıp ilan edilecektir. 

Hususi hastahaneler 
Husuai hastaneler kanununun tatbika

tına bllflanmaaı dolayraile tehrimizdeki 
bütün hususi hastaneler sahip ve müdür 
!eri 9 temmuz pazar gÜnÜ saat 9 da E
tıbba Odasında toplanacaklardır. 

Kadıköye gece seferleri 
Akay idaresi Anadolu yakası halkının 

büyük bir memnuniyetini mucip olan ve 
bu tarafı adeta ihya edecek bir karar it
tihaz etmiıtir. 

Bu karara nazaran a:ece saat 23,30 da 
~dıkö:ıründen köprüye ve oaat I de köp
ruclen Kadıköyiine haftada ilç defa yapıl 
m~ .olan aeferler her gece yapW.cak
tır. Dıger taraftan bazı seferler Bostan
cıya kadar temdit edilnıiıtir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alman cetveldir) 
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Akı a m Fi atları 

istikrazlar S 
latilcru: dahili 98 
1933 l11tikr ı 95.
Şark d. yolfatı 2.30 
D. Muvahhid• 
Kuponsuz 
Gümrilldw 
Saydi mald 
Baiclat 
T. a11kMl1• 

52 
1,75 
7.-

11.711 
7,75 

Tah.u&t 
Erpn.i 
Elol.trilı 
Tram ... a7 
Tünel 
R1hb12u 
Anadolu 1 

" ili 
meaıi.I ku-
ponaus 

ESHAM 
it Baakaıı Na~ T eJefoD 
•• 9,90 Bomon6 
tt " Hamilin• 9~ T rırkoa 
tt " Mii•••İ• 102 Çiment• 

Anadolu Hlaıe 25 İttihat de,. 
Tram••Y 51. Şark dey. 
Reji 3160 Balya 
Şlr. hanya 15.- Şule m. .... 

ÇEK FlATLARJ 

~ 

~ 

18,-
44.10 
44.-

47,20 

ıı-
21,10 
29,50 
12.60 
20,90 
1,95 
2.IO 
2,86 

M••rlrte Beledlyede Mahkemelerde 

Talebe dağıtılacak Hastalıklı süt 
Kapatılan Gedikpaşa Ame- Mahalle aralarında dolaştı-

Kaçakçılar 
iki kaçakçı daha 

mahkum oldu rikan mektebinde toplantı rılıp sütü sahlan geçiler 
Kapanan Gedikpaıa Amerikan mek

tebin.de dün talebe velileri davet edile
rek bir içtima yapılmıfbr. içtimada bü
tün mektebin talebesine karneleri ve tas
clilmameleri tevzi edilmif, direktör bir 
nutuk söyliyerek müessesenin mali va
ziyet dolayısile tatili faaliyet ebneıinin 
teeuüre ıayan olduğunu ıöylemiıtir. A
çıkta kalan 180 talebe 16 Türk ve 21 
Amerikalı muallim peyderpey yerleıtiri
lecelderdir. 

Tarihi mezar taşları 
Maarif vekili Dr. Re~it Galip B. gön: 

derdiği bir tamimde tarihi kıymeti haiz 
mezar taşlannın hüsnü muhafazasını bi].. 
dirmektedir. 

Beden terbiyesi faaliyeti 
Maarif Y ekfileti beden terbiyesi müte

ha11111 M. Dayneı Ankaradan lstanbula 

1 gelmiıtir. M. Daynes bugünlerde Ana. 
doluda bir tetkik seyahatine çıkacak ve 
muhtelif Vilayet ve kazalarda spor, he
den terbiyeıi faaliyetiıd tetkik edecek
tir. 

OskUdarda büyük bir kütüphane 
Osküdardaki Hacı Selim ağa kütüpha

nesine Hüseyin Kazım B. (7500) cilt e
serini hediye ebniıtir. Esasen kütüpha
nede (7) bin cilt eser olduğundan bu
günkü bina kafi gelmemi, ve Mihrimah 
•?itan medresesine nakli tekarrur ebniş
tir. Medrese tamir edilmektedir. Yakın
da nakledilecektir. 

Tıp talebesi Romanyaya gidiyor 
Tıp Talebe Cemiyeti Darülfünun kam

pını müteakip Romanyaya bir seyahat 
tertip etmiştir. Seyahat programı Romen 
Talebe Cemiyeti tarahndan Türk Tıp 
Talebe Cemiyetine hildirilmi~tir. Seya
hat hazırhklan başlanuştır. Talehemh~ 
Romen talebe yurdunda misafir edilecek
lerdir. Seyahat ücretlerinde yüzde yet
miı tenzilat yapılacaktır. Bu seyahat 
Türk ve Romen gençliğinin samimi bir 
ıekilde teması noktasından çok faydalı 
neticeler verecektir. 

Pollate 

Şık giyinen hırsız 
Dün 20 den fazla ev soyan 

biri yakalandı 
Zabıta dün 20 den 

fazla ev soyan Ce
mil Pı. zade Sait ;._ 
minde ıık a;iyinmit 
..ı..ı.aJı bir hırsız 
yalıalaıruıtır. Sait 
§İmdiye kadar yap
hğı bütün hırıızlık
ları itiraf etmiıtir. 
Yakında baklandaki 
tahkikat ikmal edile
cek ve Adliyeye ve
rilecektir. 

Sahte 1 O kurusluk 
' Erenköyünde bir bakkal dükkinmda 

10 kuruıluk bir sahte para hulunmuıtur. 
Zabrta tahkikat yapmaktadll'. 

Memur sUsU vermiş 
Niyazi isminde biri, Bursa sokağında 

Basanın kahvesine eiderek kendisine 
memur süıü vermiı ve orada Yani ismin
de birini clolandmnııtır. 

Kaza 
Dün sabah Tünel ba!mda tramvaylar 

manevra yaparken 355 No. vatman Ham 
di efendinin sol eli ıafıadet parmağı, iki 
arabayı raptederken, kmlmıstll'. Bu ka
zada dikkataizliği görillen vabnan Salih 
yakalanmııtır. 

Yere düşen çocuk 
K_ad~rgada f~nila~.' Agobun 5 yaşın

daki oglu <?.ar!>~.• muvazenesini kaybede
rek yere duımuı ve muhtelif yerlerin
den yaralanm11tır. 

. Al.tı metreden aşağı 
. Cıhangırde yeni yapılmakta olan bir 

binada ~·~acı Tanaı •IVa yaparken mü
vıw;nesıru kaybederek alh metre yük
aeklıkten düımüş, ağır surette yaralan
IDlfbr, Tanaı hastaneye kaldırılmıştır. 

Halkevi içtimaı 
H~k~ umumi idare heyeti ,dün ak

~ıçtima etmişti~. !>ün, )"enİ bütçenin 

l
fU ere !arzı taksımı görüıülmüştür.

1 KUçUk haberler 

~ lklıııat Vekaleti müşavirlerinden 
M~ta~ Beıı:. dün Anka•adan ıehrimize 
g~!miıtır • 'Mlimtaz Bey şehrimizde bir 
muddet kalacakhr. 

Son zamanlarda ıehrin muhtelif semt
lerinde bazı kimseler, mahalle aralann
da keçiler dolaştırarak ıüt sattıklan gö
rülmüttür. Bu a;ibi sütçüler, sütlerin ta
ze ve hiylesiz olduğunu İspat için keçiyi 
ıokakta sağıp vermektedirler. Fakat bu 
ıütlerin muayenesinde, keçilerin hasta
lıklı old\ığu anJaıılnuıtır. Kasmıpaşada 
Halide H. isminde bir kadın Malta hum
masına tutulmuştur. 

Belediye şubelere bir tamim yaparak 
keçiler dolaştıran böyle sütçülerin meni
ni ve keçilerin muayeneye sevkini bildir
miştir. 

Terkos saatleri 
Terkoı ir.in yeni ısmarlanan 6 bin ter

kos saatinin Marailyadan yola çıkarıldı
ğına dair Belediyeye haber gelmiştir. 

Bunlar bozuk terkos saatlerile değiş
tiriJecektir. 

Bulgar misafirler 
Dün şehrin muhtelif 

yerlerini gezdiler 
Atlı mônia müsabakalarına iıtirak 

etmek üzere şehrimize gelmiş olan Bul
gar ıüvari zabitleri dün sabah Harbiye 
mektebinde ve Stadyomdaki talim mey
danlarını öğleden sonra camileri ve ta
rihi abideleri ziyaret etmişlerdir. Dün 
akşam Binicilik mektebi tarafından Si
pahi Ocağında tereflerine bir ziyafet ve
rilmiıtir. 

Bugün Adalarda bir gezinti yapıla
cak ve akşam yemeği Adalarda yenile
cektir. Y ann müzeler ziyaret edilecek 
ve akıam üzeri Küçük Çiflik parkında 
bir gardenparti verilecektir. 

Cuma giinü birinci müsabaka yapıla
caktır. Bu müsabaka iki parcourtludur. 

Cumartesi gÜnÜ Boğaziçinde bir ge
zinti yapılacaktır. 

Pazar günü ikinci müsabaka yapıla
caktır. Bu müsabaka bir paıcourtludur. 

Pazarteıi gÜnÜ akşamı misafirlere bir 
akıam yemeği verilecektir. 

--o 
Ylllyette 

Takdir kazananlar 
Vali ve kaymakamların 

isimleri vilayetlere bildirildi 
Takdirname alan merkezden manıup 

memurlahn isimleri vilayetlere bildiril
mittir. 

Valiler 
Kastamorlu Valiıi Murat B.: - Nafia 

itlerine kartı göaterdiği alakadan dolayı 
Nafia 'l'ekiletince taktir edilmittir. 

Rize Valisi Ekrem B.: - Naf'ıa itle
rine karı• a:öıterdiği alikııdan dolayı 
Nafia Vekiletince taktir edilmiştir. 

Çorum Valisi Arif Hikmet B.: - Hay 
"Van versileri kanununun üçüncü madde.. 
sinin tatbikinde a:öıterdiği muvaffakıye
tinden dolayı Maliye V ekiletince taktir 
edilmİ§tİr. 

Giresun Valisi Salih Cemal B.: - Fm 
dıklılarm iman ve hastahklılarmın iyi
leştirilmesi için açılan mücadeleye sami
mi alaka göıterdiğinden dolayı Ziraat 
Vekiletince taktir edilmiıtir. 

Kaymakamlar 
Akdağ madeni kaymakamı Şakir B.:

Ka:za umur ve mucneli.tm sür'at 'Ye sa
li.metle tevlri emrindeki mesai ve faa
liyeti Mülkiye Müfettiılerinin teftişi ne
ticeainde t~eldrure ıayan görülmekle 
Yozgat Yilayetince taktir edilmiftİr. 
Nlırmaris kaymakamı Lutfi B.: -

Yol iılerinde göıterdiği faaliyet ve mu
vaffakiyetten dolayı Muğla Vilayetince 
taktir olunmuıtur. 

Milas kaymakamı Sun B.: - Yol iş
lerinde göıterdiği faaliyet ve muvaffa
kivetten dolayı Muğla Vilayetince taktir 
edilmiştir. 

Fethiye kaymakamı Fikret B.: - Yol 
iı)erinde gösterdiği faaliyet ve muvaffa· 
kiyetten dolayı Muğla Vilayetince tak· 
tir edilmiatir, 

Fatsa kaymakamı Feridun B.! - A
vukat Mazhar Beyin katillerini meydana 
çıkarmak hususundaki gayret ve faaliy.,.. 
te binaen Ordu Yilayetince taktir edil
miştir. 

Aksaray mektupcuıu lımail, Ordu 
mektupçusu Avni ve Gölpınar nahiyesi 
müdürü Sami Beyler de taktir edilmiş
lerdir. 

Eminönü MalmUdürlUgU 
Eminönü malmüdürü Salabattin Bey 

Düzce malmüdürlüğüne tayin edilmiıtir. 
Buraaı yeni mali teşkilata kadar mün

hal tutufacak ve vekaletle idare edilecek 
tir. 

içtima 

Sigara kağıdı kaçakçılığı yapmaktan 
ıuçlu Prosta kadının muhakemesi dün 
neticelenmiıtir. Evinde 1374 sia;ara ki
ğldı bulunan Prosta kadınm bu kağıtla
" satarak ticaret yaptığl anlaıılmıı, 6 
ay müddetle hılpsine 103050 kuruı para 
cezaıı vermeıine karar verilm.iıtir. 
Proıta kadın 65 J'111mı geçmiı olduğun 

dan hapis cezası 5 aya, para cezası da 
858 lira 75 kuruşa indirilmiıtir. 

Kaçak sigara kağıdı satarken yakala· 
nan sabıkalı kaçakçılardan Ahmedin 
muhakemeıi dün neticelenmiıtir. Ahme
din cürmü sabit olduğundan, kaçakçılık
taK 1&ahıkaaı da bulunduğundan 7 ay 
müddetle hapsine, 2600 kuruı para ce
zası vermesine, 6 ay müddetle de Bile
ciğe ıüreiin edilmesine karar verilmiıtir. 

Miras davası 
Esat toptani paşanın kızı Pertev Ha

mının annesi Şaziye Hanımla Kredit • 
Lyonnais Bankası aleyhine açbğı b:r bu
çuk milyon liralık miras davasma üçün
cü hukukta 18 eyliilde devam edilecek
tir. 

Diyamandi Ef. tahliye edildi 
Muhtelif a:ümrük kaçakçılığından do

layı muhakeme altına alınmıt olan ve 
mevkuf bulunan limoncu Diyamandi Ef. 
di dün kefaletle tahliye edilmiştir. 

Çakmak taşı 
Fındıklıdaki bakkal dükkanında kaçak 

çakmak taıı çıkan bakkal Kazım El. di 
ile kardeıi Mehmet Emin ve halaç Hü
seyin Efendilerin muhakemelerine dün 
Adliye ihtisas mahkemesinde devam e
dilmi,tir. Dünkü muhakemede müdafaa 
vekili a;ümrük lıtihharat başmemurla
rmdan Nuri Muhittin Beyin talıit sıfa
tiyle celbini istemiıtir. Mahkeme bu ta
lebi reddetmiı, iddia makamı da tahki
katı kafi görerek Kazım Efendinin ce
zalandırılma11nı Mehmet Emin lj;fendi
nin ve Hüseynin beraetini iatemiJtir, 
Muhakeme müdafaa için Pertemhe günü 
ne bırakılmqtır. 

Kendi kullanıyormuş 
Evinde kaçak tütün, sigara lı:ağıdı ve 

kaçak çalmıaldar bulunan Haykanot 
Hannnın muhakeme.i de dün ihtisas 
mahkemesinde neticelennıiıtir. 

Yapdan muhakeme neticeıinde Hay
kanuı Hanmun buıılan sabnaYIJJ kendi 
kullandıği anlatlldığmdan heraetine, an -
csk para ceza11 alınmak üze.., evrakırun 
heyeti mahsusaya tndiine karar veril
miıtir . • 

Bartında kaçakçılık 
Bartında Yazıcılar köyündeki evinde 

kaçak Rakı zuhur eden Şaban Çelebi Of· 
lu Sadık muhak.,,_ edilmek üzere laar
.... dan 1 stanhula gönderilmiı, Adliyeye 
ihtiıaı mahkerneıine tevdi edilmiıtir. 

Gene Bartmda Salüıattin isminde bir 
kaçakçı daha yakalanmrfhr. Bu da is
tanbula !'etirilecek, ikinci muhakemesi 
birden yapılacaktır. 

Rahibe Adliyeye verildi 
Evvelki ırün ltalya'ya hareket etmek 

üzere bulıın&L Quirianle vapuru yolcula
n meyanında bulunan bir ltalyan rahihe
ıinde kacak döviz bulunduğunu dün yaz
mııtık. 

Rahibenin yanında 4500 liralık muhte
lif ecnebi dövizi bulanmuıtur. Halbuki 
yanında ancak 500 liralık döviz a;ötüre
bilirdi. Rahibe, dün akıam Gümrük Mu
hafaza Başmüdürlüğünden Adliyeye ıev
kedilmiştir. 

Diğer taraftan yanında bir hayli ec
nebi dövizi yakalanan ekspresin Paris 
vagonu tefi ·Dan yel T omaaoviç te dün 
zabıtadan Adliyeye sevkolunmuıtur. 
Danyelin yamnda bulunan ve kumpan
yaya ait olduğu .uılqllan 400 liret kum
panyaya iade ve diğer paralar müsadere 
edilmiıtir. 

Rusyadaki 
Heyetimiz 
Cumartesi günü avdetle

rine intizar ediliyor 
Rusyada bulunan sanayi heyetimiz: cu

martesi günü ıehrimizde bulunacaktır. 

Hereke fabrika11 müdürü Reıat Beyin 
riyasetinde olan Türk sanayi heyeti Rus
yada, memleketimizde kurulacak yeni 
fabrikaların makinelerinin seçimini yap
mıı ve bu hususta tetkikatta bulunnwı
tur. Heyetimiz yeniden kurulacak fab
rikaların noktai nazarmııza a:öre proje 
eaaılarını ihzar ederek Rus teknisiyen
lerine vermiıtir. Heyet beraberinde bu 
fabrikalara ait projeleri de a:etirmekte
dir. 

Dünya teniı §ADJpiyonluğu Da 
k~~aıı iımile her aene oynanan 
muaabakanın neticeaine bağhdır 
.senedir Franıızların kazanmakt~ v 
muhafa,.a ebnekte olduklan bu ku 
yı bu sene Amerikahlarm alacafı k 
v~tle tahmin ediliyor. Franaızlarm 
dünyanın en iyi teniaçial Henri 
geçen sene Amerikah (Vinea) e y 
nilince hu ıene kupanın elden a;idec 
ğini herkes gibi Frana1Zlar da anla 
lar ••. 
Şimdi bir meseleyi münakata ed 

yorlar: Bu sene Henri Cochet te 
talihini denemek için oynamah m 
oynamamalı mı 7. 

Bu ıuale kiıniıi: 
- Oynamalı ve rena;ini müdafa 

dan çekinmemelidir. • dediği gibi 
misi de: ' 

- Cochet artık bir daha mağlub 
yet beklemeden tenisten çekilme 
v'.' parl~k hayatırun sonunda başk 
hır he2'ımete uğramamalıdır. Diyor. 

Bu sözlerin hangiai doğrudur ba 
!'!•i yanlııtır. Oraomr tetkik eın:iyec 
ırmı. Y almz Cochet'yi yenınit ola 
(Vineı) in Fransızlara fU .özleri 
tekrar edeceğim: 

- Sizin Davi• kupa8ını kaybetm 
niz ""'mleketini.z için hayırlı olu 
Çünkü altı senedir muhafa114 ettiğin 
bu kupayı Ufağı yukarı altı senedi 
hep ayni adamlarla kazamyordunu 
Fran&a gibi tenis zevki çok inkisal et 
mİf bir mElf'llekette alh senede' baık 
adam yefİfememesi f<Jyanıdikkattir 
Bizde de sizin gibi olmuıtu. (Tilden 
in mağlUbiyetidir ki yeni oyuncula 
yetipnesine yol açı.. Eskiler mağlü 
olmalı ve çekilmeli ki; yeniler yetiı
•inl .. ,, 

Bu sözler belki doğrudur. lakin •• 
bizde de 930 senesindenheri beyne! 
m~lel denecek teniı maçları, atletiı 
musahakalat1 yapılmakta ve ekseri ay 
ni takımlar ve adamlar Türkiye 
temsil ebnektedir. Bu temaalarda a 
libiyet yok değildir. Fa.kat daha faz• 
la mağlühiyet kaydedildiği h!:-lde 
mağlup eskilerin yerine koyacak ye 
ni ümitler bulunamıyor. Daha iki gü 
evvel latanbulda bir (Türkiye • Ro
manya) teniı müsabakası yapıldı. 
Bük:retin iki genç milli oyuncu$una 
kartı biz her zamanki ekipimizi koy
duk: Suat, Sedat, Şirin. Bıı üç oyun
cumuzun nev'i tahıslanna münhasrr 
me2'iyetleri var •• Fakat üçünü, hau· 
ikiaini ayni zamanda (idman üatün
de - En fonne) bulmıya imkan yok. 
Nitekim hu sefer de öyle oldu. En id
manlı sanılan Şirin her iki Romanya· 
lıya kartı mağlup olduğu halde Suat 
en İyi oyunlanndan bir kaçını oynrya 
rak Romanyalıların ikisini de yendi 
ve bu hengameden namağlup olarak 
çıktı. Çift erkekte İse (Sedat) ın id
manaızlığı kazanılmrı bir maçı be•in• 
ci aette ve aonlara doğru çöken yor
a:unlak yüzünden elden kaçırdı. Eğel' 
bu Üç oyuncudan yalnı" iki•i (iyi hal 
de) olsaydı, müsabakayı kaz:anmıt o
lacaktılı:. 

Demek iıtiyoruın ki; bizim spor 
me"Vcudumuzun birinci safta gelen 
unaurlarmı pek yalandan takip eden 
genç ümitler yok .•• Hatta futholde 
bile bu mevcut pek az ••• 

Böyle olunca. eskiler kendilerini 
rakipsiz Ye yerlerini emin görerek ça. 
lıfllllYorlar. Bu emniyetin neticesi da· 
ima milli renk için, halkın spor zevki 
için ve nihayet bizzat spor için zarar· 
h oluyor. Temenni edelim ki; arkadan 
a:elen a:ençler öndeki tasasız ağabey
lerine daha çabuk yetitsinler. • de 
bugünkü a:evıekliğe bir nihayet ver
sinler. 

Buru.ı meselesi 
Alman Diktatörü eıki nakka§ Her 

(Hitler) harpten sonra bir gün - zan 
nederim 1919 aeneıinde - bir konfe
rans dinlemiı. lktısadi buhrana dair 
olan bu konferansı bir mühendis ve· 
riyormuı. Bu mühendiı orada buhra
nın sebeplerini izah ederken faizin ' 
çokluğundan bahsetmit ve faizi de 
Yahudilerin aldığını söylemiş. (Hit
ler) huna (mim) koymu§. O gün bu· 
gündür, o mühendiai kendisine müşa· 
vir aldığı gibi, kendi de Yahudilere 
düıman olmu§. işte Almanyada tim
di büküm aüren Yahudi düşmanhğı .. 
nm eaaaı. 

Bu dütmanlık bidayette fili hu•~ 
met Ye tecavüz ıeklindeyken aonra· 
lan daha ciddi bir ıekil aldı ve her· 
kes buyük babasına kadar damarın
da Yahudi kam olmadığını İspata da
"Vet edildi. Bu itin sonu neı;eye varır • 
bilinmez ama. §İmdi Almanyada Ya
hudiler artık Y8f1Yam&2:1ar. 

Iıin fena11 çok defa bir adamın Ya· 
hudi olup olmadığı bu .rka mahıus a• 
limetlerden biri olan burun büyüklü
ğü ve biçimile farkedilir. · 

devam ediliyor 
teş':ı:i;~•i vapurlara kıymet takdiri için 
va ül eden komisyon dün de Nihat 
gü~~~n.u muayene etmiıtir. Cumartesi 
)iif u Nıde, 10 temmuz pazar pnü Ni
Bu;'° ve 22 temmuz cumartesi giinü de 
Yapsa lvapurları muayene edilecektir. 

Pano 12,()6 Prai 15,91,ıs 

. * Tahrandan bildirildiğine göre Ame
nka Reiıicümhurunun yeğeni Filipin va
lü Umumisi !Miralay Roosevelt ve refi
kası ıarkı a:örmek üzere büyük bir seya
hat yapmaktadır. Miqarüni1eyh Hindis
tan üzerinden Afganiatana gelerek Af
gan hükiimetinin misafiri olmuılar ve 
lranda da samimi bir hüınü kabul gör
mü9tür · Yakında Irak ve Suriyeyi de 
dolaıarak Türkiyeyi a:önııek üzere mem• 
leketimize gelecektir. 

Yeni idare heyeti dün Vali muavını 
Ali Rıza Beyin riyasetinde toplanmııtır. 

Heyet, lıtanbulda kalmıyacak ve der
hal Ankaraya a:iderek seyahat ve neti
celeri baklanda izahat yerecektir. R"§&t 
ve heyette hulunan Defterdar mensucat 
fabrika11 müdürü Şevket Tura;ut Beyler 
fabrikalann kuruluıuna bilhassa makina 
aluamırun montajına nezaret edecekler
dir. 

Vakıi vaktile Franaız Krallannı 1 

ve""' (Bourbon) hanedanının büyük i 
olan burunları için söylenmi§ olma11 
muhtemel franaızca bir sözde "Büyük 
bir burun pHI bir çehreyi kat'iyyen 
çlrkinleıtirmez,, denmitse de bua;ün 
Almanyada burunda aranan ıey çir
kinlik ve ırüzellik iti değil hayat v• 
memat meaeleıi haline a;elmiıtir. An• 
siklopediye nazaran mevcut olan se
kiz çqit (düz burun, ba11k burun, 
koç burun, patlıcan burun, yaHı bu· 
ran, a:aıa burun, Boarbon bumu, kı:'
rrk burun) dan en atalı dört taneaı 
bir Yahudilik man2'ara11 verdiği için 
muzır olmıya baılamıfbr. Yahudiler 
burunlarını düzeltınek ile bu iıten 
kurtulamıyacakla.n için onlar ıimdi 
burunlanndan ziyade Almanların e
linden yakalannı kurtarnııya uğrat
maktadırlar. Lakin Yahudi olmıyanla 
nn hanlhanl burunlarnıa ameliyat 
yapbrdıklarıru haber veriyorl~r .. 

ur ar.nı h . hazn. bu] angı günlerde muayeneye 
ç.İn vap ukduracaklarmı bildirmeleri i
let dün~ u;"'ı;>anyalarma verilen müh· 
Yen vapur~lllıstir. Bu tarihleri bilclirmi
Yllrınki İçtjarın muayene gÜnlerinİ heyet 
caktır. mamda kendisi kararlaşbra· 

Heyetteki y 
den İtalya l ~o~rcular mümessillerin· 
takdir; lu n oıdı ve Y onyon'un verdiği 
laı· k Ymet forınu-1" .. • -'· "hti'l" Çt illi§ f .. u U7.ennue ı ac• 
edeınenıj t'· ornıul henüz kesbi katiyet ,_, ı ır. 

rıeyetteki T' 
!<ara Osman ıc~ret Oda., mümessili 
ıdare heyef za e Suat B. meseleyi Oda 
lllıştır, ıne anlatmıı ve direktıp al· 

Londra 71,"5 Viyana 4,44,25 
Nüyork 62,20 Madrit 5,67 
Milano 89,75 Berllıa 1,99,90 
Brüksel 33943 Viyana 42·& 
Atina 82,815 Pette 3,70,75 
Cenff'ff 2,45,75 Bel erat 35,J 1,25 
Sofia 67,145 i Bükret 80.06 
Amıterdam 119 Moako'fa 1087.25 

N U K U T (Sabf) 

it""" ıc •• , 

20 f. Fran11• 170 1 Şilin, Ay. 25.-
1 later1in 720 l Pez.et& 18.-
l Dolar 160 1 Mark 49.-

20 Liret 219 1 Zeloti U-
20 1. BeJç;ka 116 20 Ley 24.-
20 Drahmi 25.- 20 Dinar 55.-
20 i. lı•içr• 815 l Q':ıırnoveç ~-

20 Leva 25.- 1 .Albn 925 
·l Florin 84.- l Mecidi1• 33.-

!1 Kur. Cek 120 Banknot 2.45 

. * Türk .v:'Purculu~ Anonim Şirketi 
ıdare meclıaı. yarın ıçtimaa davet edil
~ştir. k~timada nizamname son defa 
gözden geçirilecek ve imzalanacaktır. 

* Ka~adeniz mıntakasmda bir teftiı 
seyahatıne çıkan gÜmrük muhafaza Baş
müdürü Hasan B. dün avdet etmittir, 
bir kac güne kadar yeni bir teftiı seyaha
tine çıkacakhr 

Eski idare heyetinden evrak devrahn
mııtır. 

Daireler tatil 
Milli Hakimiyet Bayramı münasebe

tile bugün daireler tatildir. 

Vecihi Bey yeni bir 
tayyare yaph 

Tayyareci Vecihi B. in Kalamiıte te
ıis ettiği tayyarecilik mektebi günden 
güne rağbet görmektedir. Vecihi B. ye• 
ni bir tayyare yapmıştır. Mektebin tim
dilik 30 talebesi vardır, bunlardan 10 u 
bir aya kadar İmtihan vererek tayyare
ci olarak yetiıeceklerdir. Bu meyanda 
Bedriye H. isminde bi"' Tü.,.k hanımı da 
mektepten mezun olacaktır 

!"-! 

Akay işletme şefinin istifası 
Çok kıyınetli denizcilerimizden es

ki Seyriıefain lşlebne Müdürü-Ye (A
kay) lşlebne Şefi Burhaneddin Beyin 
iıtifa ettiğini haber vcrmittik. 

Ötedenberi bizim denizciliğimize 
aayıh hizmetleri dokunan bu becerik
li ve kıymetli mütehassısım.1zın he· 
nüz kabul edilmediği anlaıılan istifa
ıında ı"'ar etmiyeceği (Akay) idare· 
ıinin hayrı namına temenni edilmek· 
tedir. 

Dünya ne garip oldu. V aktıle msa
na yalnız dilinden zarar gelirdi. Ve: 
"fnaanm aelimeti dilini tutmaktadır,, 

FELEK 
(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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c S2nat ve T cnkit ' 1 

lstedığimiz 
" Refik Ahmet" İn bu adı tası

yan büyük davalı kücük kitabı, 
matbuatta devamlı akisler uyan
dırdı, "tütunlan seferber etti " ; 
kah edebi mülakatlar, kah edebi 
musahabeler içine sıkı~n passif 
fikirlerin diri ve döğüfken mey
dana çıkamsma sebep oldu. 

Bu cümleden olarak Peyami Sa 
fa da bu hususta çok okuduğu, 
çok söylediği ve konu9tuğu 
için bizce ehemmiyetli olan fikir
lerini bir fıkra halinde Cumhuri
yet' le neşretti. 

Selami İzzet, Sadri Etem, Ya
şar Nabi bu görü9e güzel cevap
lar verdiler; kendi fikirlerini ve 
bütün bir neslin tezini açığa vur
dular. 

Peyami Safa, bunun üzerine İ· 
kinci bir cevap yazdı; bu cevap
ta yola gelmi' olduğunu, istediği
miz edebiyab kendisinin de iste
diğini anlattı. 

Her resim sergisine bir meyva 
yığmı tablosiyle gelen bir ressa
mm bütün duygusunu midesinden 
aldığına ve her defada samimi ve 
heyecanlı olduğuna hükme:.mek, 
hiç değilse bir iı:lraksizlik olur. O 
halde: kavundan ve şeftaliden bat 
ka mevzu bulamıyan bu adamı saç 
larmdan tutarak yere vurmak ve 
"bak! neler var?" diye toprağı, 
memleketi ve tarihi göstermek bir 
duygu borcu değil hatta bir insaf 

1 
va?ifesi değil midir? 

Bizim sanatkarlarımız sanat na
mma hep kavunu ve şeftaliyi ele 
aldıkları içindir ki: biz de kuvvef 
ti bir aksülamel olarak neyin ele 
alınması lazm. geldiğini göster
mek istiyoruz! 

Juconde'un tebessümünü değil 
sa(.l<. kakasını resmeden; balkın 
duygusun~ değil ayyafın narası
nı tesbit eden, aşkın asil ısbrabı
nı değil aldatılarak tahkir edile
rek sürtıinmenin utanç veren sır
m.şıklığını tasvir eden sanatın yü 
rüduğü izlerde böyle bir dalalet 
bataklığından bir dalalet bataklı
ğına düşmesindense; inkılabın a
tesinde dağlanarak, fikrin çağlı
yan, nda yıkanarak tertemiz milli 
benli~e doğru koşmasını istiyo-
ruz. 

Ve ne yazık ki: sevgili Peyami 
Safa ' yı da nükte yapmak için fi. 
kir feda etmek zafma yakalanmış 
(]'Örüyoruz: Bir fikre mani halin
de ~aplanmanın beni deliliğe gö
türebileceğini yazıyor. 

Bir gayeye bütün ihtirası, bü
tün heyecanı ile kendisini verebil. 
mt-k kudretini taşıyan insana, de
li diyenlerin kimler olduğu ve bu 
hükümlerinden sonraları nasıl 
mahçup ve pişman oldukları tari
lıırı ner ~afhasında bir defa yazı
lıdır. 

Ben, bir büyük şeye bağlanma-

1 

Edebiyat 
nın, bir fikre kendini vermenin bir 
meziyet olduğunu ve bütün büyük 
!erin böylelikle yetiştiklerini zan
modiyorum ve bütün hadiseler de 
hunu leyit ediyor. Eğer Peyami 
Safa, bnzı marazi ve feylesof an
larında yaptığı gibi, bütün inan
mış insanları, kendini zevk ve şeb 
vetten batka şeye vermiş insan
ları gene deli sayıyorsa bu vasfı 
memnuniyetle kabul ediyorum. 

Sully Prud'humun Musset'ye 
haykırdığı samimi serzeniş her za 
man kulağımda çınlıyor ve ben 
başka cephelerden bir Sully Prud 
hum olabilmem kuruntusuna ka
pılmadan daha çetin bir inanla, 
bizim Musset' çiklerin kulakları
na aynı şeyi fısıldamak istiyo
rum: 

" ltham perinin kanatlarındaki 
en küçük ihtizazı duyuyorsun fa
kat ya bu milletin ıstırabı, ya bu 
toprağın sesleri? 

Eğer dahi olmasaydın sana al
çak derdim!" Son cümleyi istis
mar etmiyorum ve gene inkılap 
ve gençlik namına rahim oluyo
rum ya; daha ne? 

Ben kalbimden bütün vahi he
vesleri sildim ve asabımın istedi
ği terennümü bıraktım ; niçin da 
ha çok kudretli olanlar bunu yap
masın: 

Wieland'ın Jocobi'ye Goethe i
çin yazdığını bir kelimesini değiş
tirerek kalbime hakkettim: 

" Bir çiçek damlası, doğan gü
neşle nasıl dolu ise ben de Musta
fa Kemal'le öyle doluyum!" Ve 
gene onun gibi aynı sanat ve kud
ret dolu hu~ula tekrarlıyorum: 

" Yaşıyor, hükmediyor ; ister
se yağmur yağdırıyor, isterse ha
vayı güzelleştiriyor. Ve bize saa· 
detler getiriyor.'' Ve Goethe'nin 
" fikirler " i_çin dediği gibi : 

« Artık yeni bir mesih bekle
miyorum. Fırkamın prensipleri 
benim en nıkaddes incilimi vücu
da getirmiştir. " 

Ve şimdi biz, tam bir yaratma 
ve yapma çağında olan. inkılap 
havası içinde sanatın aziz ve bü
yük varlığı namına şundan bun
dan evel bir D' Annunzio'ya muh
tacız. Ve onun o zamanın müda
f aai milliye nazırı Salandra'ya de
diği gibi: Bize şairin kelimesi de
ğil bombası lazım! Gene onun de 
diği gibi " terlikle odada oturan 
~air değil demir çarık demir asa 
ile memleketi gezen şair istiyo
ruz! Ve bizim D' Annunzio'muz, 
öz istiklal marşımızı bir başka şeb 
rin üstündeki bir filodan değil A
naJolu' nun üzerinde dolaşan tek 
nik tayyaresinin üstünden oz yur
dumuzun ufuklarına haykırmalı
dır. (~) 

Kendime de inanacak büyük 

MiLLiYET ÇArlŞAF.lBA S TEMHUZ 1933 

Elbise, giyim sıhhat 
Bu güne kadar insanlar güneşin 

sıhhat yapıcı feyizli ziyasından isti
fade etmek için elbiselerinde esaslı 
bir değişiklik yapamaırutlardrr. Bu
nunla beraber kadınlar erkekler<: na 
zaran bir az daha ileri gitmitler ve 
erkekler gibi büsbütün baba ve bü
yük babalarının giydikleri elbiselere 
sıkı sıkı bağlanıp kalmamışlardır. 
Güne§İn sıhhat ve hayat verici ziya .. 
sının tesirine mani olan elbiselerimi
zi ıslah için bir türlü karar vermeğe 
cesal'et edilememesine hayret olunur. 
Filhakika yazlan plajlarda bittah
sis gençlerden bir kıomının sıhhatla

rında görülen büyük terakki diğerle. 
rı ıçın nümunei imtisal olmalıdır. 

Memleketimiz gibi aydınlık ve bol 
güneş yeri olan bir yerde teması çok 
zarar veren büyük bir düşmandan 
korkunur gibi sıkı fıkı elbiselerle vü
cudumüzü, derimizi saklamak, ört
mek ne kadar abestir. Eski adetlere 
bağlanmak meselesi gençlerden ziya 
de büyüklerde, yaşım başını alını§ 

kimselerde daha ziyade bulunduğu i
çin güneşten sakınmak itiyadiyle mü 
cadele hususunda en çok gençlere hi
tap etmek lazundır. Zira adetler, an
anelerle ötedenberi ecdat ve eslifın 
yaşayı§ tarzlarına ve hayat yollarına 
pek sıkı bağlanmış olduğu görülen 
büyüklerin tatıdıklo.rı elbiseleri bı

rakmak onlar için büyük bir hata iş
lemek, sanki mukaddes bir mukavele 
ahkamına kartı riayetsizlik etmek gi 
bi bir kusur işlemit olur. işte gÜne
şin, ültraviyolenin hayat ve sıhhat ü
zerine ne kadar sihirkar tesiri oldu
ğuna dair onlara pek kuvvetli delil
lerle isbat etseniz bile ancak bir kaç 
kiıiyi sözlerinize inandrrırsınız. Ekse
riyet inansa bile o faydalardan vaz ... 
geçer de yine eski kıyafetini terket
meğe bir türlü razı olamaz. Yaşlı er
keklerin eski adet ve ananelere bu 
kadar merbut ve mukayyet olmaları

na karşı kadınlar değişiklik ve yeni
liklere daha ziyade riayetkar ve ba
husus giyinme ve tuvalet hususunda 
daima modalara tabi olmaktadırlar. 
Vakıa modalardan bazıları kısa etek, 
İnce çorap, açık yaka, çıplak kollar 
gibi ziyadan istifade cihetile pek zi
yade sıhhate muvafık ise de bunun 
aksine olan uzun etek, kapalı yaka 
ve kollar sıhhate hiç te uyğun değil
dir. Uzun etek hem sokağın toz ve 
pisliklerini evin içine sokmağa sebep 
olur ve hem de ziyanın bacaklara te
sirine mani olur. 

D ŞÜKRÜ 

günün gelmesini bekliyorum ve 
şimdi kendine, tabiate, allaha ve 
~annta inanmaktan daha büyük, 
daha köklü ve aziz bir ~ey olarak: 
ıı.illetime, en büyüğüme ve inkıla
bımıza inanıyorum: 
Hey sanatla, kadınla, dinle erdim 

sanan hey! 
Şu -benim alnımdaki, gözümdeki 
' nura bak! 

Behçet KEMAL -------
(~) D' Annunzio, İtalyanların «ya

şa» smı ilk defa Viyana'nm üzerinde 
kendi idare ettiği filodaki bir tayyare
nin içinde ayakta olarak terennüm et
miş ve ettiımişti... 

Spor 

Rusyaya gidecek sporcular 
Halkeuleri spor teşkilatı idaresin

den: 

ı ·l __ _.I ~ f, __ R_Ao--'-·y_o_· _.I _ Is ve isçi _ _ __ _ 
bugünku proğram 

10 temmuz 933 pazartesi günü Rus 
yaya hareketi mukarrer atideki oyun· 
cuların spor levazımatile birlikte bu
gÜnkü çarşamba günü saat 5 te Ka
dıköy sahasında hazır bulunmaları 
tebliğ olunur. : 

lzmirden: Vahap, Fuat, Sait, Saba
haddin. 

Ankara dan: Ihsan, Bilal. 
lstanbuldan: Niyazi, Fikret, Yaşar 

( F enerbahçe) Hüsnü, Feyzi, Eşref, 
Şeref, Hakkı (Beşiktaş) Salahaddin, 
Samih (lstanbulspor) Avni, Lutfi 
(Galatasaray). 

Adanada atletizm 
ADANA, 2 A.A. - Dün bütün klüp

lerin iştirakiyle atletizm birincilikleri 
müsabakaları yapddı. Müsabakalara 50 
kadar atlet girdi, ve muvaffakiyetli ne
ticeler elde edildi. Havanın sıcaklığına 
rağmen stadyumda kalabalık bir seyirci 
vardi. Hararet derecesi 33 idi. 

MuhafızgUcü bisikletçileri lzmirde 
IZMIR, 2 A.A. - \Mhmleket sahilinde 

turneye çıkmış olan muhafız gücü bisik
letçileri dün akşam Üzeri şehrimize gel
mişlerdir. Bisikletçiler şehir hududunda 
İzmir sporcu ve bisikJetçileri tarafından 
hararetli hİ!" surette kar~ılandılar. 

1 Kari ~;Ulum.ı 1 _____ _. 
Eminönü-Eyüp yolu 

Eminönünden Eyübe kadar giden 
büyük cadde son :zamanlarda çok bo
zulmuştu.r, Geçen seneler bu .cadde Ü· 
zerinde kısmi bazı tamirler y~tlmışsa 
da esaslı bir şekilde olmıyan bu tamir
!er hiç bir işe yaramamıştır. Bugün 
denilebilir ki Eminönü - Eyü,p caddesi 
egçilemiy,cek bfr haldedir. 

Evvelce pek fazla ehemmiyeti ol
mıyan bu cadde şimdi dört nahiye haJ,. 
kının otobüsle ve muhtelif vesaitle, ya 
ya ,geçtiği yolu teşkil etmektedir. 

1stanbulun en geniş kısmını teşkil 
eden ve en kalabalık bulunan bu nahi
yeler halkı hu yolun yapılması için 
Belediyeye müracaat edeceklerdir. 

Davetler 

Diş tabipleri toplanıyor 
Türk Diştabipleri Cemiyeti Umumi 

Katipliğinden: 7 Temmuz cuma gilnü 
sabah saat 10 da lstanhul Halkevinde 
umumi toplantı yapılacağından bilU.mum 
meslektaşların teşrif etmeleri rica olu-
nur. 

Kadıköy Fırka kaza 
merkezinin balosu 

C. H. fırkuı Ka-!ıköy kaza merkezinden: 
Çamlıca Güzeıl orman çiftliğinde 6 temmnz: 
per,embe akıaıru vereceği b':r eğlencesi ve 
balosu, h..avaları:n muhalefetine binaen 20 
temmuz perıembe gününe tehir edilmitti.r. 

Milliyet bu sütunda it ve İffİ iati
yenlere tavassut ediyor. lı ve ifçi 
utiyenler bir mektupla ı, büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
Güçlü, kuvvetli, Türk tabaasından bir 

it ariyorum1 ber ne it olursa olsun razıyim. 
Türkçe, Fransızca, ltaJjanca. bilirim. Kefil.im 
var. 

EcneLi ve anonim ıirketlerde on sene mu~ 
vaffakiyetle çalııtım. Ticaretin bütün. aksamı 
nı, mükemmel muhasebe, Jngilizce bilirim. 

Muayyen tıaatlerde veya daimi çabıırmı. T e· 
minat ve re!erana verir~m K.omİ17onl.a da 

çalııırım. Jı Bürosu kalyoncu. 
~ ,. ~ 

Tapu ve kadastro mektebinin Hukuk 
Şubesinden mezunum tahsilimi Türk 
IM'ıaarif Cemiyetinin himayesi albnda ik
mal ettim, henüz bir yere tayin edile
medim, mektebimi ikmal ettiğim için ar
tık hayata atılmış nazarile bakılarak ce
miyet bana yaptığı muaveneti kesti İ· 
daremi temin edehilecek az bir maaıla 
ne iı olursa olsun yaparnn. 

Milliyet iş bürosu: Vehbi. 

Yeni neşriyat 

Holivut 
Holivut mecmuaaaun sene 3 ••Ti 28 

bir tekilde intiıar etmiıtir. 

nefis 

~ ~ ~ 

Kadro'nun 18 inci sayısı 
Bir buçuk yaıınt dolduran Kadro'nun bu 

aayıaı bir misli büyütülerek 6 forma olarak 
çıkmıştır. Fiyah her zamanki gibi 25 kurut~ 
tur. 

lnkili.pçı Türkiye'de fikir mecmuacıhiıntn 
en canla bir Örneğini vermit olan bu mec
muayı .bütün okuyucularnnıza ıağlık veririz. 

~ ~ $ 

Havacılık ve Spor 
Havacd1k ve Spor mecmuasının 98 ıncı 

aa.yısı çıkmıştır. içinde kıymetli yazılar var

d.r. 

istiklal postası 
lstikli.1 liıcsi son amıf talebeıi ders aene•i 

sonu münasebeti.le her sene olduğu aibi bu 
•ene de İıtiklal postaıı namile bir mecmua 

neıretmitlerdir. Gayet zarif blr aurette ban
lan Mecmuada istidatlı talebenin muvaffak 
yazıları, mektep muallimlerinin mezun tale

benin resimleri vardır. 
~ ~ ~ 

in kılap 
lzmirde Ler ayın birinci günü intiıar eden 

bu mecmuanın 4 üncü ayısı da zen,rin mün
de .. eeatla pknuttı ... Kaırileriınize tava.İJ'e e

deriz. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 
Hanında Kain 

-
Sigortalarınızı G alatada Ünyon 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

muamele etmekte Tiirkiyede bilafaııla ıcrayı 

ÜNYO N 
olan 

Kumpanyasına bir kere u'ğramadan sigorta 
Telefon: Beyoğlu 4.4888 

yaphrmayınıı. 

4030 J 

ISTANBUL: 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
19,00 dan 19,45 kadar Alaturka saz (Mah

mure hanım). 
19,45 den 20,30 kadar Karagöz (Hazinı 8. 

tarafından) 
20,30 dan 21,30 kadar Alaturka saz (Udi 

Salahattin v• Nubar Ef.) 
21,30 dan 22,00 Gramofon. 
22,00 dan itibaren Aja.ns Borıa haberleri 

saat ayarı. 
ANfO.RA ' 

IZ,30 - 13,.30 Gramofon. 
18 - 18,45 Salon orkestraaı: Flotov Ouver· 

ture Martah. Lakome Suite Laferia. Ser 
raı:ıp Seıudillaa • 

18,45 - 19,45 Alaturka Saz. 
19.45 - 20.ıs Dana muaikiat. 
20,15 Ajana haberleri. 

VARŞOVA ı411 m. 
20,45 Hindistan seyahoıt hahraları 21 ha

fif mu.siki. 22,lS oda musikiai, 23 inıilizcı 
konferans, 23,20 kahve konseri ve dan• par
çalarL 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,30 igan mu•jkiJi şarkılar, 22 Keman 

refakatile konser, 22,35 haberler, 22~0 Royal 
otelinden: cu:1 23.35 Patria kahvesinden: 
Sigan musikisi. 

VIY ANA 518 m. 
21~45 k•rı,ık. netri7at, 23,10 ha.herler, 

23,30 fransu:ı;a prop&IJıi'nda, 23,30 Cuatav 
Macho t&kımınm konseri 

MILANO • TORINO - FLORANSA , 
21 Haberler, sözler, 21,35 temsil radyo or· 

keıtrası, 24 ıon 11ıhberle.r 
PRAC 488 m. 

20,35 plik, 20,45 Boınak ıarkıları, 21,10 
Park'tan nakeln : kaıntık konser, 22105 halk 
konıerL 

B0KREŞ 394. m 
13 haberler, pli.k, 14,20 hafif pl&klar. 18 

radyo orkestrası, 19,20 rad)"o orkeıtrası, 
20 ders, pli.k, 21,05 saksofon ile parçalar, 
21,35 piyano parçaalrı, 22 k~an konıeri, 
22,35 bir yerden konser nakli. 

Bestekar 

.duhıis Sabahatt.n be) 
ve kızı MELEK hanım 
tarafından bu akram 

Çiftlik Parkında 
veri'eceği ilan edilen konser 

[-.-
baş. ka rü-~ tehir ~dilmişti -. 

-[5214 ---
---B ON 0--11 

Yeni küşat eylediğim yazıhane
mde mübadil, gayrimübadil ve 
her türlü bonolar üzerine mua
mele yapılır. Taşradan sipar=ş· 
ler azami süratle temin edilir. 
Bahçckapı 4 üncü Vakıf han zemin ka ' 
;-.;o. 8 Tel: 22060 Mahmut N«di~ il 

[52161 ..... 

1
- Askeri fabrika- ı 

lar ilanları 

-------------------------Balar köy Barut fabrikala-
rında biçilmiş ( 44100) kilo 
kuru ot açık arttırma ile satı 
lacaktır. Otları görmek isti-
yenler her gün arttırmaya gir 
mek için 13 Temmuz 933 per 

_şembe günü saat 14 te fabrika 
ya gelsinler. (297) (2897) 

4092 

r.~--i-ll-ir-~t~! 
Aırm umdeıi " M I L L 1 Y E T " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
TGrkiyo için Hariç için 

L, K. L. K. 
3 aylıi> 4- 8-
6 n 7 50 14-

I2 n 14- 28-· diye oözler de vardı. Şimdi dilin ya
nında bir de burun ••ar ki; o dil gibi 
de değil dururken de zarar veriyor. 
Allah cümlemizi burnumuzun §errin
den muhafaza buyursun. 

50 kuruş.ı.a 
VİYANA YA 

MISIRA 
ATİNAYA 

VARNAYA 

1 F enerbahçe eşya piyangosu 1 so kuruşla 
Size son model bir YALQVADA 

Gelen er•rak geri •erilmez.- Müddet 1 
geçen nüshalaT 10 kuruttur.- Gaı:et• •• 
matbaaya ait iıler için müdirıyete mü· 
raca.at edilir. Gazetemiz ilanlann me•'u· 
li7etini kabul etmez. FELEK 

ESKIŞEHIRDE A. RIZA Beyefendiye: 
Me§hur eözdür: Mum dibine (ı§ık 

vermez). Eğer kendi kusurlarımızı da 
biz r.;örürsek kar§tmızdakine iş kal
maz. 

"Yıldızdan ordu köşküne,, tefrika
sının <?!asları Nazil Süruri Beyin ha
tıratıiır. Hürmetlerim elendim. F. 

Milliyet'in edebi romanı: 23 

YAY LA KI ZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

, 
rs2221 14 Temmu7. 

ş E v R o L E ~~1~~tfA'DA 
Kazandıracaktır. Ve TARABYA'DAkı" 

3,000 DEN FAZLA KIYMETLİ HEDİYELER 
Cumn <TÜnij c~ı·iliyor. OtAllerde istirahatler 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Askeri rasat merkezinden al· 

dığım.rz malUmata göre bugün hav• bu. 
lutlu ve rüxg8-rlı olarak devam edecel,tir. 

4-7·933 tarihinde hava b.zyiki 761 mi
limetre en çok sıcaklık 24; en az 17 de
rece k.ıydedilmi4tir. 

kasından haykırdı: bindirdiler. Özügül baygındı, bit- hemen akıllanırsınız. AiıP ayıp! biliyorum yavruları hala karnım-
- Ballı ekmeğin yerine ziftin kindi. Nahiyede başka emanet bir Kadınlar koğuşu ilaç kokuyor. da oynaşıp duruyor. 

özünü ye! Ciğerine bit düşesi! Ne- döşek bulup içine yatırmışlardı. du. Özügül'ün yanındaki yatakta Bir sıbnalı karyolasını zangır-
ye haber etmedin kayma verecek- Hastahaneye geldiler. Hastayı baş yatan veremli hizmetçilere rica datıyor. 
!erini ! hekime teslim ettiler. O zaman etti. Delilere karşı olan pencerele-

Em ' · ld' 1 h h Annesine sözünü geçirtmek i-iış nmeye can ge ı. stasyon asta anenin ameliyat pavyonu i- rin perdelerini indirdiler. Kogu" R 

1 d • b" k · • · · A ı ' T çin tentürdiyot içmiş bir kız ara-yo una ogru ır ço sıgırttı. r- e yeni pavyonu lienüz yapılma- daha lo•l..,.b. Veremlinin ayak u-
k 1 d b k d b•ı G'" • T --, SITa Ve ÇOğU yalandan, ÖğÜrÜyor. 

a arın an ay ır ı ı e. oren ı- mıştı. Hastalar sayılı bir kaç koğu- cunda ayağına su toplanmış bir b 1 - Ben bebesı'ne acıntyorum. - Olen Hasan' Sı'g"ı"rt' Emu··· "d t d D·· d" M ht t · ti'f d·ı· l d t h Ik k ak d H Kar•ıda ki rit çöp erini sudn e-
• • T 'ı en o ma ı. on u. u ar a çe- şa ıs e ı ıyor ar ı. ç asta ı . oc arı yatıyor u. ırçm hırçın ' 

Yitti diyorlar. nineye var. Seni başefendi çağın- kişmeğe geldi, Muhtar meydanda !ar için solda uzun bir koğuş var- mırıldandı. zip içen başka bir kız içimde ateş 
- Y oo .. Ben işittim, çingenler yor de. k d B 1 var diye kıvranıyor ve yorganın 

'fo tu. ı. ununa ba,ka bir pavyonun _ Perdeleri kapatbrıp herkeııi ı d ·ı · 
çalmış. Arkasından atlılar gibnif. . Çocuk siğirtti 11öyledi. Emüt ni- Özu··gu··t'u"n go··tu··ru··tu"şu·· ko··yu··n ag"- d k" .. 1 .. b" I d" atın an, gözücu ı ene tesır yap· 

1 h 1 d 1 
. arasın an opru u ır yo geçer ı. karanlıkta bıraktıracag"ına pı"s p1'11 • t' 

Kahvaltı bitipte at ar azır an- . ne burnun an so uyordu. O tıgını göz ıyor. 
k 1 I b zına bir iki günlük sakız oldu. Bü- pavyon eskiden kalma bir deli- o"'ksu··rerek etrafını bulattırmama- K d d""' km ·1 dığı vakit nahiye atibi arkadaş- ı - Kimbi ir, u sefer de Petek'i l ocasm an ye ıgı te e ı e ço· 

1 

yük küçük, kadın erkek hep Özü- er pavyonu idi. g"a bak'· d k d d k" !arına danıfb: benden istiyecekler. dedi. Sonra cuğunu üşüreıı a ın yanın a ı-
- Yahu! ihtiyar avrada kızdık, Hasanı okşadı: gül'ü konuştular. Sonra yoruldu- Özügül'ü dipteki bot yatağa ya- Apandisit sanc1111 çeken bir has- ne dert yanıyor: 

A d d b 1 d 
!ar. Daha sonra unutuverdiler. tırırlarken karşı pavyonun pence- ta: 

darıldık ama ne de olsa onun da ' - ra ım ara ım u ama un . d b" k . ..ml ki' b S __ Ceza daYası hakkımdan vaz 
emeği geçmiştir. Elimizdeki para dersin. Böyle dersek sana ballı ek- Yalnız Emüş hala unutamıyor- resın e ır aç grı go e ı, aşı - us kadın! dedi. Gene çer..e-

1 
du. Be• kayma bugüne bugun·· bet ustura ile trat edilmi• deli duru- ni açma. Herkes burada ecelı" 1·ıe· geçeceğim. Ama bir şartla ölüm 

Ankaraya kadar bol bol yeter. h- mek veririm. Göreyim seni Hasan! T T 11 h b bo B · 
l 

·? b il k E- kayma idi. iki kayma borcu vardı. yordu. Bir deli Özügül'ü göstere- ug"raşıyor. a a u şartı zmam: enı ü~ 
tiyara üç dört kayme vere im mı. Hasan a ı e meği duyunca ı f b" d b 1 Bl.rı0 sı0 nı' verı"rse do'"rd.ü' yanına ka rek haykırdı·. Bı'r hem•ı're·. • e a ır en oşasın. 

- Sen bilirsin başefendi. Hesa- mü' halanın ısmarladığını dedi: • A tmı b 1 y . T I h k _Gebe kalmanı istivordu da 
hını kitabını sen bildirecek olduk- - Hiç bir yerde yok. Ellem da- lacaktı. - vra f e · - em ge en asta ço ağıra , 
tan sonra. nası gene çözülüp kaçtı da arama- Hasan çocuk bir hafta, belki da- Bir başka deli hemşireye dilini benziyor, gürültü etmeyin, dedi. neye kalınca nışadır getirmedi. 

_ Ahır kirası deriz. ğa gitti. ha çok. Emüş halayı nerde görürse çıkardı. Kocakarı homurdandı. - Ya .• Öyle. Bilirim. Nışadır 
- Ver gitsin. Bu yaştan sonra Bekliyecek vakitleri yoktu. At- içinden küfür ediyordu. (Ballı ek- Üçüncü deli, Özügül'e bir deli- Apandisitli inledi. birebirdir. lki üç gün sancı sonr3 

üç beş kaymayı bir daha nerden !ara atlayınca yürüdüler. Zaten mek vereceğim) diye aldattığı i- nin yapacağı tertipte aşkını ilan Veremli başım yorganının altı- kurtulur gidersin. 
bulacak? mutlaka vermek için bir kesmece çin .. Ama cadı da kaymaları ala- etti. na çekerek gizli gizli, korka kor- _Daha kolayı var hanım: Ka· 

Muhtal. da bu insanı.yete katıl- söz de etmemişlerdi. Kısmetsizli- madı işte! Kanburuna yuvak.dü- Dördüncü deli,· b. ir •eyler oku- ka öksürdu··. T radut dalını yaprakları ile iyice 
tı. Ye geni Arif büsbütün memnun ğine küssün. şesi ! du, öteki delilere üfledi ve kaşla- Karnı davul gibi bir köylü ka- kaynatır suyunu içersin. Demir 
oldu. Emüş haladan iki kayma a- Köyü çıkmışlardı ki Emüş nine ~ ~ ~ rını çatarak: dm hemşireye yalvaran bir sesle perçinli olsa söker ahr. 
lacağı vardı. Başefendi dört kay- bir köşeden başını uzattı. Mubta- Hastahanenin ısmarladığı has- - Siz galiba delisiniz! dedi. sordu: Kocaman terlikli,beyaz baş örtülü 
ma verecek olursa sıkboğaz edip ra seslendi: ta otomobili henüz gelmemişti. Yapbğınız akıllı işi değil. Elin av- - Karnımdaki karayılanı ne va rastıklı, kırk beşlik bir hizmetçi 
yansını alacaktı. Geçen harmanda· - Ne vardı? beni neye aradılar. Himayeietfal evrak müdütü Ab- radını nediye benimseyorsunuz. kit çıkaracaklar ki. sobaya kömür attı. Uaç kokuları· 
almı~tı. iki yıl geçti. Özügül'ün - Dört be~ kayma verecekler- dülkadir Bey istasyona bir el sedi- Ben geçen yaz avrat olmuştum, - Görmedin mi? çıkardılar o- n;ı bir de sobanın madeni kokusu 

•~~---h~·~a~sl~a~lı~·~ı~u~-lio.lıMOl.:!u~i~m~i:1:... ~M:!!:u~h~ta~r~b~i~r-~d~i~.~O~n:ca:....:e:m.:::e~ğ~in;:...:g~e~ç:ti:_:d~iy~e:._~~.L.)~'e:s:i~g:ö:tiı~·r~m~.u:··.~ştü:":·~K~ır~k:_:k~~:i:lı~·k~~v:a:·~~B:Je:nJi~e~v~edr:e:ce~l:<l~e~r~iJg~ü~n~b:i~r~d~e:n:b:ir~e~_:n:u~k:'.;ız~ı~m~.~A~rdtı:k~k~ablm;;;;_a:dlı.~UH:..b~j_~:'.:~~::..------arış ı. 

- E en - Arkası var ....: 
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Beynelmilel 
Lucerne konferansı 

Londra cihan iktıaat konfenmının 
devauı ettiii bir sıradll bu konftıran
aa nasıl ehemmiyet veriliyor İM rad
yo dünya11nm da limit ve ümitaislik
le neticesini beklediği bir beynelmİ· 
le! radyo konferanamm laviçredeki 
Luceme ıehrinde devam etmekte ol
~uğu karilerimise kısaca bildirilmiı
tı. 

Konferansa 15 Mayıata bqlanıl- · 
mıı v.e bugüne kadar bir çok milfküli. 
ta ra•tlanıldı. Konferansa riyaset e
~~n Amerikalı Miater A,. Murry'nln 
ıyı taktiki sayesinde konferana inki
laa uğramamıştır. 

Konferansm bozulınaaına ırene 
Rus azaların bazı noktalarda iarar]a ... 
n sebep olmakta idi. Amerikalı Reiı 
Mister Murry'nin büyük aoğuk kanlı
lık ve Rualann kabul edilıniyecek tek 
1iflerine kartı hüsnü niyetle yaptıiı 
"e kabul ettirmeğe muvaffak olduğu 
t ekliflerile vaziyeti kurtarmıfbr. 

Bütün Avrupa mecmuaları Miater 
Murry'yi idaresinden dolayı alkııla
maktadırlar. 

ihtilaf en çok Rusların kullandık
ları yÜksek dalğalar Üzerinde vuku 
bulmuıtur. Bu dalgalarda yalnız tS kuv
vetli dalgalı İstasyon bulunması li.zım 
gelirken bunlann beşini Ruslar iığal 
etmek iıtiyorlar. En son yapılan tek· 
lifte Ruslann hiç olmazıa bu dalga
larda bir merkezden sarfı nazar et
meler i teklif edilmiştir. 

ikinci bir ihtilaf ta lngiltere ile 
F;ran.sa arasında olmuıtur. 

Franaızlar yiiksek dalgalarda 
kendilerine iki m erkez verilmesini tek 
lif ctmi~ler iae de buna İngilizler ra-
21 olmamıtlardır. 

Bu meyanda memnuniy~tle haber 
alıyoruz ki latanbul merkezine dalga 
51 y~kın but':1nup bizi Avrupaya din
l~t~ıye. ma.nı. olan Lükzenburg merke 
zınırı şımdıkı çalıştığı (1190) metre 
dalgada bırakılmıyacağı anlaşılmış· 
tır. 

Lüksenburg b iz olduğu gibi lsviç
re ve lılanda'da bulunan Monte Ce
neri ve Reykjavİ.< istasyonlannı da 
çok rahatsız etmekte imiş. Bu mem
lekttierin murahha sları Lüksemburg 
stasyonu dalğasınııı kı saya tahvilini 
k a bul ettirmişlerd ir. 

Muhtellf radyo 

Viyana'da bir müsabaka 
Avrupa radyolarında her zaman 

mükiilat mukabilinde müıabaka
lar yapdır. Bugünlerde Viyana 
radyosunda da yeni bir müsabaka 
yapılmaktadır. Müsabaka mevzuu 
fUdur: 

"Viyananrn Türkler tarafından 
muhcwırtUı tasvir edilecek ve bir 
skeç halinde hazırlanan bu tarihi 
vak'ayı en iyi anlatanın eseri Vi- ı 
yanayı muhasara ettiğimiz tarihte 
Viyana radyosunda temıil olarak 
ıanuma dinletilecektir. Müsabaka
yı kazanana mükafat olarak rad
yo şirketi tarafından 1000 Şilin 
verilecektir. Şimdiye kadar yiiz
den fazla eıer hazırlanmıştır. 

Avusturya hUkOmelinin 
radyo ile tamimi 

19 Haziran günü Avuıturya hüku
meti fevkali.de bir toplanb yapmıf ve 
toplantı neticeıinde halka bildirilme· 
si lizım gelen kararlar radyo vasıta .. 
aile neıredilmiştir. Mikrofonda Avua .. 
turya Adliye ve Maarif nazın vekili 
Mr. Kurt Schuıchnig beyannameyi o 
kumuştur. 

Bu tamim gazetelerde bir gün son
ra intiıar etrniıtir. 

Çekoslovak radyosu ve reklam 
Çekoslovak radyoları Iiıan itiba

rile dünya radyolarının en zengını 
bulunmaktadır. Prag merkezinde Çek 
ve Alman lisanları muntazaman kul
lanılır, haftada bir kaç gün Fransız, 
Rus ve İngiliz Iisanlarile propaganda 
!ar yapılır. Bazan Leh ve Sırp lisan
ları da istimal ol11Dur. 

Bratislava merkezinde de lsliivca, 
Macarca, Almanca. Katova iztasyo-

ı.eaaıııııı••••n•ıı•ı•ıı•••••••••••••ııııııııııaııııMtuıııııa 

retle teabit edileceği ancak konferan
sın sonunda anlatılacaktır. 

Konferansta hususi Fransız mer .. 
kezlerine biç bir dalga müaaade edil
memiştir. 

Bu hesapça bir yangın neticesin
de yanmış: ve dinleyicilt.rce sevilmek· 
te olan Toulouz merkezinin yeniden 
faaliyetine imki.n görülemiyor. 

Konferansta daha bir çok feylere 
karar verileceği muhtemeldir. 

ÇARŞAMBA 5 TEMMUZ 1933 

Anketimize gelen cevaplar 
Gelen şayanı dikkat cevapları neşre devam ediyoruz 

1 - Şimdiki programa biraz ili.ve edil- mesini şirketin reyine bırakıyonım. ı 
' meli ve bu ili.ve geç saatte umumi musi. Yalnız. danı muaikisinin de nakline 

ki mahallerinden alınmalıdır. taraftarım. 
2 - Umumi pro~amın takriben ya- 7 - Cuma günleri üç saat kadar 

rııı şark, yarısı earp musikisi olmalıdır. musiki olmalıdır. 
3 - Alaturkanın ağır havalarını, ala

franganın <la kulaklarımızın alısrnış ol· 8 - Eftalya Hanım, Refik Bey ta
cluğu ltalyan operaları ile Viyana ope- kımı, Osman pehlivan (bizzat söyle
retlerini severim. memek §artile), Safiye Hanım. Ho-

4 - Prozramda tenevvü olur her za.. şuma gitmiyen gazel ve uzun ara na .. 
man ayni şeyler dinlemiyecek olursak 1 meler ve programdaki yek....aklıktır. 
herhangisi olursa dinlenilir. 9 _ Dersi takip eden arkad:\§ ve 

S - Harici propa!!andaya ehemmiyet tanıdığım yoktur. 
verilme!; ve ecnebi lisanla•Ia !,ütün rad- 10 _ Ciddi olmak şartile kadın 
yolarda olduğu gibi-- konferanslar veril- da, erkek le olabilir. Cihan Radyo konferansına riyaset 

eden Mi•ter A. Murry 
ııHIUllllUIH U IH IU 11111111111 UlllllllllH lllllllllllll 

nunda lsli.vca, Çekçe, İspanyolca, Ma 
carca ve Lehçe konuıulmaktadır. 

Mısırda radyo faaliyeti 
Şimdiki halde Mıaır da yeni radyo 

merkezleri imalile meığul olmakta
dır. 

Merkezlerin en mühimleri İsken
deriye ve Kahirede teaia edilecektir. 
Bu hususta beynelmilel radyo konfe
ran11 olan Lucerne'deki toplantıda 
hazır bulunan Mıaır azalan da dalga 
takoimatında kendilerine üç muhtelif 
dalga ayırmağa muvaffak olınuılar
dır. Merkezlerin çalııtırma imtiyazı 
1 O sene müdetle bir lngiliz grupuna 

mek lazımdır. 
Geçen ak~am bi!- saat süren Karagöz 

oldukça uzundur. Kara!ÖZ yarım saati 
geçmemelidir. 

6 - Halka flll•ait olRn hcr yerden. 
7 - Cuma ırün!eri sabah, öğle ve çay 

saatlerinde musiki ve bi"" çocuk programı 
yapılmalıdır. 

8 - Hatırımda olanlar: Eftalya H. 
Refik Bey, Darüttalim. 
Beğenmediğim de akşam Üzerleri din

letilen plakların isimleri bildirilmemesi 
ve Kara~özün bir saat proP.'ramı iıgal et
mesidiı·. 

9 - Dersler uygun saatlerde iyi bir 
şeydir. 

10- ..• 
Bursa Mebusu 

Asaf 
tevdi edilmi§tİr. 4 4 4 

lngiltere aboneleri 1 - Saat 18 den 24 de kadar. 
2 - Nısfından azı alaturka, çoğu 

lngilterede abone miktarı ina- alafranga olmalı. 
nılyacak bir surette artmaktadır. A- 3 _ Alaturkanın halk şarkılarını 
bone odedi. 6.000.000 na yaklaşmış- ağır musikisini daha beyeniyorum. A-
lır. lafranganın vals ve operetlerile ağır 

Yalnız Mart ayında 4.S0.000 abo- olmıyan farla ve gustolu operalannı. 
ne kaydedilmiş ve abonelerin son ye- 4 - Eftalya Hanım, CPmal Ki.mil 
kfuıu S.498. 700 zü bulmu§tur. Bey, Vedia Rİ7a Hanım, Cennet 

Bu sürat devam edecek oluraa ln- Hanım. Yesari Asım Bey, Refik 
giliz raydo ıirketi sene nihayetinde Bey takımı, Darüttalim ll'U•iki he-
6.000.000 nu geçecektir. yeti ve solo havalar çalmak §artile 

Mesut Cemil ve Ruşen Ferit Beyleri 
Hoparlör düsmanları radyoda dinlemek isterim. 

' Berlind" çıkan bir Yahudi gazete- 5 - içtimai, iktısadi ve milli ma-
si radyo aleyhinde bulunanlardan mü hiyette konferanslar ve teır•iller ile 
rekkep bir cemiyet teşkili için adreıle- monoloğlar fazlalaşmalıdır. 
rini bildirmelerini ilin etmiş, fakat 6 _ Umumi mah.ıllerden her Av-
Yahudiler aleyhinde ve Hitlercilerin rupa radyosunda olduğu gibi nakil-
elinde bulunan radyoya karşı cesaret )erin yapılınası pek doğnı olur. Nere-

Bebek Dereboyu 5 No. 
Firuz HAKKI 

• • • 
1 - lstanbul radyosunun timdiki 

çalıştığı saatlerde çalıtmaıını tercih 
ediyorum. 

2 - Programın üçte ikisi alafran
ga olmalı. 

3 - Alaturka saatleri, gÜzel ve 
muvaffak olunur parçalara, tahıiı e
dilmelidir. Alafranganın danı musiki
si proğramın çoğunu te§kil etmelidir. 

4 - En ıevdiğlm radyo hanende-

si H. Riza Hanımla sazende Sadi 
Beydir. 

5 - Proğramda musikiden ba§ka 
konferans, ırüzei fÜr ve monoloğ ka
ragöz, edebi bir tefrika, tiyatr~ na· 
killeri, ve ajansın bulunmasını arzu 
ederdim. 

6 - Umumi mahallerden nakiller 
yapılınaaına taraftarım. lıtanbıılun 
musiki bulunan, büyiik lokanta gibi 
semtlerinden Radyo tiı"keti konseri i: 
çin daimi kablo teıiı etmeli ve nakil
lerin çoğunu da dans musikiıi teşkil 
etmelidir. 

7 - Cuma günleri gündüz ne§ri
Y_atı olması taraftarıyım. Ve bu net· 
rıyat alafranga hoş bir proırramla ol
malıdır. 

8 - Şimdiki halde radyo progra
mının plak neşriyatı hoşuma gidiyor. 
En beğenmediğim alaturka gazelli 
konseridir. 

9 - Radyoda ders takip edemedi
ğim i~in b': .suale muvafık bir cevap 
veremıyecegım. 

10 - Spiker kadın olınalıdır. 
Balıkesir: N. B. M. M. No. 177 

MEHMET 

Lucerne konferansında kati olarak 
eminiz ki az çok dalgaların birbirini 
taciz etmemesi temin edilmit bulu .. 
nuyor. F nkat bütün dalğaların ne su- Turgut NITHAT gö•teren bir tek ki§İ çıkmamıştır. )erden ve ne gibi bir musiki nakledil- Cihan Radyo konferansının aktedild iii Lucem ıehrine bir bakq . • 

"-__________________________________ ...;..;. . ...;~--;.;;~----------------------------------------
Lo nd r a mektupları Protokolu herkesten evvel biz imza ettik 

Konferansta buhran! 
Doların sukutu, altından ve Fransız 

tutumundan ayrılmıyanlar .• 

Fransa ne istiyor, İngiltere ne yapıyor? 
(B•şı l inci oahifede) 1 den devletler şunlardır: Franıa, ltal-

aıtal'.'rınm tahdidi demektir. lktıaat ya, Belçika, lsviçre ve Holi.nda. 
~omısyon~nun bütün tali komisyon- Fransız Maliye Nazırı M. Bonııet 
~~ı tahdıdat mcselesile meşgul. Bu- içtimadan çıktıktan sonra lngiliz Ba§-
gu~ Al~an murahhası Poase gümrük vekili Mac Don8.ld'ı görmüt ve altın 
tarıf~lerıni tetkik eden t8.li komisyon- devletlerinin müzakerelerinden ken-
da dua Sami Beyin nutkunu mevzu· dizini haberdar etmiıtir. Bir takım 
ubahis ederek, Türkiyenin sanayi sa- ihtimallerden bahsediliyor: 
hası~da bir tck8.mül devri geçirmekte 1 - F ransn ve Fransa etrafına top-
oldugu hakkındaki aözlere cevap ola- lanan devletlerin konferanstan bir ne-
rak dedi ki: tice çıkmıyacağmı söyliyerek Londra-

. - Sanayi istihsali eıasen fazladır. yı terketmeleri. 
B.ınaenaleyh Türkiyenin aanayii teı- 2 - Konferansı, para kıymetleri .. 
vık etmesine mahal yoktur. nin İstikrarı hakkında bir karar ver-

Cihan iktısat l<onferansına iıtirak miye davet ebnek. 
eden bazı mura~h~.slar vazi~eti bu ka- . 3 -.- ~ir beyanname neırederek va-
dar tek cephclı gorm.ektedırler. Ge- zıyetı dunya cfki.rıumumiyeaine bil-
çen hafta M.~c Donald, her heyetimu- dirmek. Ve bu beyannameye lngilte-
rahhaaanın, dige ' memleketlerin va· renin de i§tirakini temin etmek. 
ziyetini anlaması liizımgeldiğini söyle- Filhakika Fransız taraftarları kon-
~işti. Bu Alman murahhası Türkiye- feransta büyük bir kuvveti teşkil e-
nın vaziyetini, hiç te anlamak külfe· der. 
tine katlanmamış. Bir defa paralarının altın ea.aama 

Diger taraftan Almanlar, kendi iş- bağlı bulunması dolayısile mesele ile 
lerine elveren teklifleri ileri sürmek- doğrudan doğruya ali.kadar olan dev-
tedirler. Meseli bir mamUl eıyanın i- Jetler vardır. Sonra Franaaya siyase. 
mal edildiği memleketi göstermesi ten bağlı olan Küçük itilaf gibi grup. 
hakkında muhtelif memleketler tara- lar vardır. Bunlar hep Fransaya ti.-
fından yapılan kanunların ilgaarnı bidirler. Binaenaleyh konferanaı ter-
istiyorlar. Bir çok memleketler itha- ketmek veyahut para iıtikrarı hakkın-
lat etyasının hangi memleketten gel- da bir karar almak gibi meselelerde 
diğinin o eıya üzerine yazılmaaını ia. Frit.nsa daima kendiıile beraber yü .. 
tilzam eden kanuıılar yapmışlardır. rüyecek büyiik bir kitle temin edebi-
Bunun içindir ki Almanlar ihracat eı· lir. 
yalarının üzerine "MADE iN GER- lngiliz Ba§vekili Mac Donald Fran-
MANY,, yani Alman mamulatı keli- aızlan böyle bir yolu takipten vazge. 
melerini yazıyorlar. Bu kanunların tİ· çirmeğe çalışmaktadır. lngiltere bu 
careti tahdit eden bir tedbir olduğn- para istikrarı bahsinde Fransa ve ta
nu ileri sürerek kaldınlmaımı istiyor- raftarlarile Amerika arasında çikan 
lar. · ihtilafta aracı rolünü görmektedir. 

Fakat bu komisyon ve tali komis· lngiltere Franaız zümresine i§tirak 
Yon İçtimalan arkasındadır ki buh- etmekten çekiniyor. O zaman Ameri-
ran belirmektedir. Buhranın ...,bebi de kaya kar§ı müttehit bir Avrupa cephe. 
Amerika dolarının kıymetindeki su- si teşkil edilmiş olacağından, böyle 
kut, altın eıasından ayrılmıyan mem- bir vaziyet belki de Amerikanın kon· 
leketlerin vaziyetlerini büsbütün it· feranstan büsbütün çekilmesine sebep 
ki.I etmesidir. Hafta araaı Estonya da olabilir diye korkulınaktadır. Her 
altından ayrıldı. Gerçi bu küçük Bal- halde İngilizler Amerikaya karıı aza-
tı~ ~evletinin cihan maliye aleminde mi derecede muhterizdirler. Gerek 
buyuk ehemmiyeti yoktur. Ancak al- mali ve gerek ıiyaıi meselelerde A-
tın ezasını muhafaza eden devletler merikayı idare etmeyi aiyasetlerinin 
artık bir elin parmaklarile u.yılabile- hedefi olarak kabul etmişlerdir. 
cek derecede azalmı§trr. Altına sap- Üç günden beri bir taraftan Fransa 
lanıp kalan küçük devletlerden biri ve altın taraftarları, diger taraftan 
de iki Üç gün evvel büyük bir tehlike da Amerika heyetimurahhasası arala· 
atlattı. Holinda parası Fransarun yar.. rında hususi surette müzakere etmek· 
donile altın esasını muhafaza edebil- tedirler. İngiliz Baıvekili de iki heyet 
di. arasında mekik dokumaktadır. Kon-

Binaenaleyh üç güudiho altın dev· feransın mukadderatı bu temasların 
Jetleri kendi aralarında içtima ederek neticeoine bağlıdır. 
d_oldrın kıymetindeki tenezzül dolayı- Amerikadan i•tenen sudur: Amcri- ı 
sıle husule gelen vaziyeti tetl:ilt et- kanın para İstikrarına yana~mıyacağı 
ınel::tedirler. Husuai i timaa. i~1bet e- artık an!a~ılrnı~tır. Fakı.:.: !~ ' !' lı:t'dc 

(Başı 1 inci sahifede) 
landiya için dıı açık bulunmaktadır. 

Lehistan Hariciye Nazırının 
beyanatı 

V ARŞOV A, 4 A.A. - Pat Ajan" bil
diriyor: Hariciye nazın 'M. Beck gazete
cilere su beyanatta bulunmu,ıur: 

- Lehistan, Türkiye, Efıı:anistan, Eı
tonya, Letonya lran, Romanya, ve Sov
yet Rusya tarafından imza ed.iimi, olan 
ve mütecavizin tarifine muteallik bulu
nan mukavelenameyi pek mühim ve ka
tiyyen müsbet mahiyette siyasi bir hüc
cet telakki ederim. Şarka ait mıntakavi 
miaaklar sistemi icinde hu mukavelena
me, l\Ulhun bilfiil lensikine matuf mesai
nin bir muhassalasını teşkil ediyor. Mu· 
kavelenamenin samil olduijıı memleket
lerin coğrafi vücati onun ehemmiyetini 
en ziyade leha1'Üz ettiren noktasıdır. 
Ha.satan Lehistana tealluku itibarivle 
bu mukavelename Sovyet Rusya ile Le
histan arasında mevcut olan münaseba
tm heran daha müsait bir surettr. inki
pf etmesinin e8asını teskjl etmis o1an 
misaklar ~eri~inin mantıki bir neticesi
dir. Bu misaklar Kellog misakının daha 
evvel tahakkuk ettirilmesi demek olan 
1929 tarihli Moskova protokolu ile ade
mi tecavüz misakını ve Lehistan ile Rus
ya ara"'ında aktedilmis olan uz1asma iti
~f'.'"."!esidir.. 1.ehi•tan ile Romanyayı 
hırıbırıne baglıyan ittifak dolayısıyle ve 
Leh • Soıryet münasebatı noktai naza· 
nndan Rusya ile Romanyanın Lehistanı 
~a alakadar eden ayni sivaıi vesikayı 
ımza etmeleri hizim İrin bilhassa memnu 
niyeti mucip olmaktadır. 

Romanyada memnuniyet 
BOKRE.Ş, 4 A.A. - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
~iyaai mahafil mütecavizin tarifine 

d~r olan ınukavelenamenin imza edil
mıı olmasını büyük bİ!- memnuniyetle 
~rşılamaktadırlar. Bu mukavelename
nın Romanya ile Ruaya araamdaki mü
~sebetleri tanzim yolunda oek mühim 
bır •afha telakki edilmektedir. 
Tevfi~ Rüştü B. in Paris ziyareti 
Tevfık Rü~tü B. in Pariı seyahati 

Fransız !!azetelerini alak1tdar etmekte 
devam ediyor. 

"Matin" diyor ki: 
•İki hükıimet adamı iki memleketi a· 

18.ka.dar eden meseleleri ve umumi tarz
da oda yakın sarktaki sulh teıkiliitı etra· 

doların bu kadar çok temevvüç ede
rek altına bağh olan paraların vaziyet 
lerini de sarsmasına milni tedbirler a .. 
lınabileceği ileri sürülmektedir. lıte 
Franıa bunu İstiyor. Sonra Fransızlar 
l~gilterenin "Tavşana kaç, tazıya tut,, 
dıyen iki yüzlü ziyaaetinden de usan· 
mıt görünüyorlar. Ve para istikrarı 
meseleıinde daha kat'i bir vaziyet al
malarını İstiyorlar. Her halde konfe
ransın bu yÜzden buhran devresi ge
çirmekte olduğu anlatılıyor. Buhra· 
nın, Briand'ın dediği gibi beynelmilel 
konferansların hususiyetlerinden olan 
buhranlardan biri mi, yoksa mühlik 
bir buhran mı olacağı yakında anla
aı lacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

fmda ~riqtüler. Tevfik Rüştü B. Fran
ıız .. Türk dostluk muhadesinin uzun za
manlar Ankarada beklenen tasdikini bir 
neticeye İsal ettiğinden dolayı M. Paul 
Bocour'a memnuniyetini beyan etti. 

Zaten aon seneler içinde, mütekabil 
itilaf yolunda iki memleket arasında hay 
Ii terakkiler elde edilıniştir. 

Fransa ile Türkiye arasında on sene
denberi muallakta bekleyen ~etin mesc· 
leler vardı. Bilhassa Süriye hududu ... 
Hududun tahdidi me•ele•i ehemmiyeti 
mahsuaayı haizdi. Bir defa hudut bin 
kilometre kadar bir saha dahilinde uza· 
yor. Onun İçin bu meseleyi halletmekte 
açık bir tesriki mesai zihniyeti lazımdır. 

Ancak 19:?.9 da, yani Lausanne mua
hedesinin imzasından altı ~ene 4'0nra hu· 
dutlar kat'i surette tesbit edildi. 

Fransa ile Türkiye arasında bundan 
daha ttz mühim olmıyan meseleler de 
doğrudan doğruya müzakerelerle ~örü
§üldü: 1929 ticaret muahedesi, 1930 ha
kem muahedesi. 193?. Süriyedeki emlak 
mukavelesi, ayni sene içinde demiryolu 
mukavelesi. .•. !Şimdi Türk - Franzız mü
nasebatında mühim inkisaflar bekleni
yor. Tevfik Rü,tü B. in Parİ•İ ziyareti 
yeni bir muahede aktinin haşlangıcıdır. 
Hareketinden son•a müzakerleri Türki
yenin Paristeki sefiri idare edecektir. 

"Paris Soir'' diyor ki: 

«Türk vekilinin ziyaretine bütün bir 

ehemmiyet vem>Pk lazımdır. Bu Mdece 
bir teşrifat tezahuru değil, hakikaten a· 
nanevi F"'anıuz .. Tü .. k do3tJuP.unun ye
nileşmesinin bir sembolüdür. Maliimdur 
ki, harp önünden beri ikinci Wilhelm'ın 
cmperiyalist İ>olitikasının nüfuzu altın· 
da, birinci François'danberi memleketi
mizi Türkiyeye bağlıyan münasebetler 
gevşemiı ve padişah Almanlarla beraber 
ulu orta bir safa gecince tam bir inktta 
hiııl olmu•tu. Sulh muahedesinin İmza
sından bir kac sene sonradll' ki, tabii mü 
nasebatımız tekrar batladı. Bu münase
betlerin samiıniyetinin inki.:!&fında muh· 
telif merhaleler vardır. 19?9 da Türkiye
Süriye hududunun tahdidi protokolu, 
ayni sene içinde bir Ticaret Muahedesi, 
1930 da bir hakem ve dostluk mukavele
si, 1932 de Süriyedeki emlak ve ayni ıe
ne içinde demiryolu mukaveleai ve saire. 

Eıkiden Fransa lstanbulu Ruı hıraına 
kar§ı himaye ediyordu. Fakat bugün böy 
le bir şey yoktur. Onun İçindir ki tam bir 
itimat ve müıterek bir gaye icinde Fran
sız - Türk • Sovyet münasebetleri inki
§af etmektedir. 

Türk • Fransız dostluğunun canlan
ması Moskova ile aktedilen ademi teca
vüz misakının doğrudan doğruya bir ne
ticesi sayılabilir. Bu da on altıncı asra 
kadar çıkan Fransız siyasetinin sadece 
takip ettiği bir yol değil, harp sonrası 
Fransaıının bütün Avrupaya yapdması
nı görmek istediği sulh Jebekesinin inki
şafı için elinden eelen bütün mesaiyi sar
fetmiı olmasının hir neticesidir. 

Fransa ile ticari müzakeremiz 
PARIS, 4 A.A. - M. Paul Boncour, 

dün Franıanın Ankara sefirini kabul et
mittir. 

Londra konferansının mukadderatı 
(Re.« 1 inci sahifede) 

lran, Lehi11tan, Romanıa, Estonya, 
Litvanya, Alganistan arasında dün 
imzalanan Londra mukavelesi konfe
ransın en ehemmiyetli netic~sidir. Bu 
mukavelenin imzası üzerine konle
ramta bir :zat şunu söyledi: 

- Nihayet konferans kısır değil-
mış ..•• 

Ahmet ŞOKRO 
• • • 

LONDRA, 4 (A. A.) - Murahhaı
lar M. Rooaevelt'in ateşli ve açık be
yanatından ıarsılmıılardır. Dün sabah 
murahhaılar etraflanru yoklamalar· 
la geçirmişler ve tedbir alınak husu· 
aunda bir karar vermemişlerdir. 

M. Rist, gazetecilere M. Roosevelt' 
in beyanatından bilhassa Fransayı 
kastettiği zannında olduğunu söyle
mİf, Franaanın Amerikadan bir §ey is
temediğini il ive etmittir. 

Esasen konferans muhiti, Amerika 
Reisicümhunınun beyanabnı konfe· 
ranstan çekilmek tehdidi ile paralan
nın Aınerika tarafından tutulmaıını 
temin etmek istiyen altın eıasına bağ
lı devletlere son darbe olarak telakki 
etmektedir. 

Komisyon ve t.ili komisyon reisleri 
işlerini hafta ortasına kadar geri bı
rakmak mecburiyetinde kalınışlardır. 
Zira hiç bir hatip müzakerelere de
vam için ismini yazdırmıı değildir. 

Konferanı koridorlannda dün ak
şam intibalara açıkça bedbin idi. Ve 
konferanaın tehir edileceği rivayetle
ri dolaşmaktadır. 

M. Mac Donald, müzakeratın inkı
taa uğrau,..aması için şüphesiz elinden 
geleni yapacaktır. Zaten ıimdiki hal
de konferansta mütehaaııılar içtima
larına başlanacak, heyetimurahhasa 
reislerinin yakında memleketlerine 
dönecekleri aöylenmektedir. 

Evvela istikrar . • 
LONDRA, 4 (A. A.) - Amerika

nın menfi cevabı ilk tesir olarak kon
ferana mesaisini yavaşlattı. 

Dün sabah, iktııadi komisyonun ti
caret siyaseti tali komisyonu ittifakla 
perşembeye kadar tehir edildi. Tali 
komisyon para istikran meaelesi hal
ledilmedikçe hiç bir iktıaadi mesele
nin halledilınek imki.nı olmadığı ka
naatindedir. Bu misalin bir çok ti.li 
komiıyonlar tarafından takip edilece
ği zannediliyor. 

Beynelmilel bir para ölçüsü 
LONDRA, 4 (A. A.) - lnıriltere 

İmparatorluğu Ticaret Odalan kong
resinı hazırlıyacak olan komisyonu 
bir rapor ne~retmiştir. Bu raporda, 
rekabet için kambiyo düıüklüğünün 
feci tesirlerinden kurtulmak üzere 
beynelmilel bir altın ölçüıüne gelmek 
lüzumu kaydedilmektedir. 

LONDRA, 4 (A. A.) - Beynelmi
lel bir para ölçüsü temini için teşkil 
edilmiş olan teknik tali komitenin ta
li komisyonu toplantısında, dün, Fran 
sayı temsil edenler bulunmamışlardır. 

Londra Borıası kapalı 
LONDRA, 4 (A. A.) - Dolar Ta· 

ziyeti pek karıtık olmuştur. Sabah 
4.95'e kadar inmiı, aonra bir İngiliz 
lirası 4,44 olarak yükselerek kalmış
tır. Frank hafifçe oynıyarak 86,12 
olmuştur. 

Holi.nda florini 8,43 te kapanmıt· 
tır. 

Eaham Borsası kapanmıştır. Sabah
leyin doların düşmesi, İptidai madde
ler eıhamınm yiikselmeıine sebep ol
mu§tur. 

Altına sadık kalacaklar 
LONDRA, 4 (A. A.) - Havas A

jansı bildiriyor: 
Altın mikyaama sadık olan memle

ketler mümesailleri saat 16.30 da 
müşterek bir tebliğ imzaladılar. Bun
da hükumetlerinin altın mikyasını 
muhafaza etmek azminden bahsedil
mekte ve merkezi bankalardan bu 
karann azami ıurette tesir hi.ad ede
bilmeıi için daimi temas halinde bu
lunmaları istenilmektedir. 

Dostça çekil 
NEW • YORK, 4 (A. A.) - M. 

Walter Lippman, Londradan Herald 
Tribun'e göndermiş olduğu bir maka
lede M. Roosevelt'e rakip olarak ay
nlmaktan ise dost olarak çekilınek 
müreççah olduğundan dolayı konfe
ransın tehiri hususunda bizzat öna .. 
yak olınasını tavıiye etmektedir. 

Hiç bir konferansta görülmemif 
feY 

PARIS, 4 (A. A.) - Havas Ajan
aından: 

Petit Parisien gaZeteainin dÜ§ÜD· 
cesine göre beynelmilel konferanslar 
tarihinde bir eşi daha görülıneıniı o
ı,.n Amerika beyanııameai Londra 
konferanımm kabul ettiği Pittman 
takriri ile kat'i bir tezat teşkil etmek· 
tedir. 

Londra - İstanbul 
Yolu 

(Başı 1 inci aalıifede) 

idare heyetinden Şükrü Ali 8. le 
birlikte vali Muhittin B. i ziyuet 
etmi,tir. M. Bradley Muhittin Be
ye Edirne - lıtanbul yolunun pek 
fena bir halde bulunduğundan 
bahsetmit, Vali B. de bu yolun 
nihayet iki seneye kadar yapdabi
leceğini İstanbul - Silivri yolunun 
da bir buçuk seneye kadu ikmal 
edileceğini söylemittir. Muhittin 
B. M. Bradley'i bugün Boğazın 
Anadolu sahilinde Karadenize 
kadar bir otomobil gezintisi yap
mağa davet.etmittir. 

lngiliz sefiri Sir George Clark, 
M. Bradley ve kerimesi şerefine 
bir öğle yemegı vermi tir. M. 
Bradley perşembe gunu Varna 
veya Köstence tarikile Lonclraya 
dönecektir. 
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Diyaribekir müskirat fabrikası 
faaliyete başladı 

DlY ARBEKlR, (MilJiyet) 
Müskirat fabrikası IS ııündenberi 
faaliyete geçmİf, rakı imaline bat· 
lamıftır. Rakılarını pek yakmda 
piyasaya çıkaracaktır. Geçen ııün 
birinci umumi mUfettİf Hilmi Be
yefendile Vali Faiz B. fabrikayı 
ziyaret ederek gezmitlerdir. Gör
Clükleri intizam ve rakıların nefa· 
aetinden dolayı Ba,müdür ve fab
rika müdürünü takdir ve beyanı 
tetekkür etmiflerdir. 

lzmitte bir müsamere 
lZNlK, (Milliyet) - Sah günü 

akt"mı, Belediye bahçesinde, itti
hat spor klübü temsil heyeti tara
fından Kahraman piyesi muvaffa. 
kiyetle temsil edilmittir. 

Belediye bahçesini baştan başa 
d'olduran yüzlerce seyirci kafilesi 
memnunen evlerine dönmütlerdir. 

Müsamerede bilhaaaa Cahide 
Hanımla, Haaan, Yunus, Srtkı, 
Nazmi, Cevat Beyler çok muvaf. 
fak olmutlardır. Sporcu gençleri 
takdir ederiz. 

Aydın mücadele müfettişliği 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

mmtakaaı ziraat mücadele müdü
rü Nadir Bey, vazifesine gösterdi
ği vefkalade hizmet ve muvaffa. 
kiyete• mükafat olmak üzere Zi
raat Vekaletince, mücadele mü
fettitliğine tayin olunmuftur. Mü
fettitlik mmtakası . o&.ydın olacak
tır. 

Nadir Hey Amerikada incircilik 
tahsil etmit bilgili ziraatçilerimiz
dendir. 

Sahillerimizde bir rum 
kayıkçısı boğuldu 

ANDlFLl (Milliyet)- Meia ada
sından Y akomni isminde ilri rum 
kayıkc111 balık avlamak ve odun 
toplamak bahanesile aon muahede 
mucibince bize terkedilen ve aa
hillerimize pek yakın bulunan 
gayrimeakôn adalara giderlerken 
denizde furbnaya tutularak bat
mıtlar, kayıkçdardan birisi kurtu• 
!arak Meis adaama çıkmıf, Yako
mi ismindsi diğer kayıkçı boğul
muttur. 
Meiı kaymakamlığından yapılan 

müracaat üzeriİıde cesedin deni
zin akmtısile aahillerimize gelebi -
leceği ihtimaline binaen yapdan 
aratbrmada ne Y akominin cesedi 
ve ne de batan kayığın ankazı bu
lun•m•mıttır. 

iki soyguncıı yakalandı 
KARACASU, (Milliyet) - Ge· 

ı;enlerde Karacasu - Kadıköy na
hiyesi yolu üzerinde ve Sarayköy 
kazası hududu dahilinde bir aoy
gunculuk vakası olmUf, failleri 
meçhUI kalmıtb· Karacasu jandar 
ma kumandanı yüzbafı Kenan Be
yin takibatı neticesinde failleri
nin Sarayköy Ketenlik köyünden 
kör Hüseyin oğlu Ali ve refiki İb
rahim olduğu tesbit ve failler köy. 
!erinde tevkif edilerek Sarayköy 
jandarmasına teslim edilmitlerdir. 

zmitte de sahte yoz liralık mı? 
İ lZNİK, (Milliyet) - Şehrimiz 
Kocaeli Halk Bankası veznesine, 
dün tanınmıt bir tüccar tarafın 
dan, verilen paralar arasında seri 
5, 14522 numaralı yüz liralığın 
sahte olduğu Banka muhasebeci
si Hakkı Beyin dikkatli gözlerin
den kaçmıyarak anla,dmış, derhal 
zabıtaya haber verilmittir. Parayı 
veren tüccar, aldığı yeri göster· 
miştir. Zabıta ehemmiyetle tahki
kata batlamışhr. 

Milliyet'in romanı: 12 

Yazan: ANITA LOOS. 

tamamiyle .. ıim ve her türlü aernyİn 
den maaun imit. 

San Dilgo'ya geldikleri :ıraman ko 
miaer Doç'u hapishaneye, anneai de 
Dorotby'yi ailelerinin ötedenberi o· 
turduklan eve götürmiif. 

Burası mubtetem manzaralı, ah
tnP bir evmiı. Damında aJtı tane siv
ri kubbesi , kubeleriıı üzerinde tahta 
dan yapılmıt oyma aüsleri varını§. Ev 
polia komiaerinin ecdadı tarafından 
yapılmıı İmi§. 

Dorothy'nin odaıımn pencereıi 
bu knbbelerden birinin üzerine açılı· 
yormaş. Perdeler emprime kumaıtan 
mıt• Odanın kağıtlan üzerinde pem
be gül demeti resimleri varmı§. Bir 
kö§ede de bir konaol duruyormu§. Ya 
tağm üzerinde dua eder vaziyette 
George Vashington'un bir reami var-

MiLLiYET CARŞAMBA 5 TEMMUZ 1933 

MEML 
HA 

Ş ~ rketi Hayriye en: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı pe 

tembe sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

Eskişehirde yeni bir yol 1 
Aydın köyleri 

AYDIN, (Milliyet) - Vilayet 
umumi meclisinde bu seneki top
lantısında birçok köylerin birleşti
rilmesine; yeniden bazı köyler ku 
rulmaaına ve bazı köylerin de i
simlerinin · değittirilmesine karar 

1 
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Doponun sulan boıalhbrken •• 

ESKiŞEHiR, (Milliyet? - Bu 
yıl Eskitebirde gene hızlı bir in
taat faaliyeti b.,.tladı. Yaz mevaimi-
nin ba,mdan bu güne kadar en ap.iı 
otuz bina yapıldı. Daha yüzü müleca· 
viz binanında temelleri ablmıt bulun· 
maktadır. 

Halk bir taraftan tebrin imanna 
çalıtmakta iken, diğer taraftan da Be 
lediye yeni caddeler açmakla, kaldı
nmları tamir etinnekte, barakalan 
yıkbnnaktadır. Hamam yolu caddesi 
ile Köprübaıı caddeainin açılıp birlet 
tirilmeıi tehrin manzarasını değittir .. 
mİ§tir. Eakiden bu iki cadenin ortaam 
da kötü görümlü bir kümbet halinde 
arcak ıu depolan vardı. Ti., Firijiler 
devrinden kalan ve Selçukiler :ıama· 
nmda üst kıımı tamir edilen bu depo
ların yıkılmaaı ıebirde mühim bir de
dikodu mevzuu oldu. Şehirdeki eaki 
bir itikada göre aıcak su depolarmm 
içinde iki büyük manda yatmakta idi. 
Eter depo açılıraa bu mandalardan 
tehre bir felaket gelme•i ihtimali var• 
dı. Şarki Romalılardan zamanımıza 
intikal eden bu efaaneye inananlar 
pek azdı. Fakat ikinci ve daha kuv-
...etli bir itikad-. göre sıcak au depo
IUDW) üstü açılına au derhal kaybola 
cakh.Depo, beg on amelenin indirdik 
)eri kazma darbeleri ile yıkılıp açıl
dı. Nihayet görüldü ki, içeride neman 
da vardır, ne de au kaybolmuıtur. 

• 

Konya sergisi 
KONYA, (Milliyet) - Alaed

din civarında dokuz gündür bir ha 
reket bir kaynatma var. Büyük 
küçük inaan kütleleri ile sergi bi
naaı dolup bof8lıyor. Serginin her 
köteai saatlerce balkı met~I e
diyor. Ve aahiplerinden izahat a
larak takdirkar nazarlarla ayrılı
yorlar. Konya fU günlerde kala
balık bir şehir olmuttur. Sergi ma
hallini ziyaret eden binlerce halk 
araamda tehir harici yurttatlar da 
çok. Etraftan binlerce merakldar, 
köylüler, tüccar geliyor, sergiyi ge 
ziyor kaza tuccan toptan mal alı
yor. Hatta Adana, Mersin gibi u
zak yerlerden gelip sergiyi görüp 
mal alanlar var. 

Paşa yaylası 
AYDIN, (Milliyet) - Aydının 

en iyi sayfiye yeri olan Pata yayla 
sından geçen, (Fata) yolunun ya
pılmasınil ve lzmir hududuna iler
lemesine faaliyetler çalıtılmakta
dır. Bu yol için bir çok zenginleri
miz maddi yardmılarda bulunmak 
tadırlar. 

Aydında nüfus artıyor 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Vilayetinin 927 senesindenberi 
6 sene içinde umumi nüfusundan 
17.000ç oğalmıfbr. 

Tercüme: Kamran Şerif 

mıı. Fakat Dorothy eliyor ki: 
- Odanın hava11 öyle bir ıekilde 

idi ki, oraya kapatılan bir genç kız: 
"Ah ne olur, biri bana gizlice bir e· 
ğe ile bir ip gönderse de buradan ka 
çabilıem ... " Diye dii§ünebilirdi!. 

Bu sırada Emma isminde bir hiz
metçi kız kapıyı vurup: 

- Paketlerinizi açayım mı? - de
mif. 

Dorotby kızı içeri çağırmq ve pa· 
ketleri açarken ona sualler sormağa 
baılamı§. 

Dorotby hizmetçi kız hakkında e
pey malfunat almı§: Emma daha ev
velce ıslahı hal müessesesinde bulun
muı imit. Poliı komiseri hasbelmea
lek bazı bedbaht kızlann işlerile met 
ğu) olduğu zaman bunlara ıalahı hal fır
aabnı vermekten çok büyük bir haz du-

Sıcalt au depoaunun iiatü Gfıluken 

Şimdi auyun üstüne beton. ve ~etli 
bir kapak yapılmaktadır. eadde bu 
beton kapak üzerinden geçecektir. 

L 
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Bir polisi öldürdüler 
ÇORUM, - Çorumda ömer 

namında bir aeraeri bafka birisine 
tecavüz ederken polis memuru 
İsmail Hakkı Efendi tarafından 
vaki müdahaleden muğber olarak 
polis İsmail Hakkı Efendiyi bı
çakla öldürmüttür. 
Hakkı Efendinin cenazesi me

rasimle kaldmlmıftır; Ömer tutul 
mut ve Adliyeye verilmittir. 

Akşehir HilAliahmer kongresi 
AKŞEHiR (Milliyet) - Hilali 

Ahmer cemiyeti ,ehirimiz tubesi· 
nin senelik kongresi Halk fırkası 
kaza merkez ocağında aktedil
mittir. Kongrede müfettit Fahri 
ve Beha Beyler hazır bulunmut
lardır. Reis M. Şükrü B. tarafın
dan açılarak heyeti umumiye ta
rafından Ömer Faik B. reisliği, 
Maarif memuru Osman Niyazi B. 
zabıt katipliğine tayin edilmitler
dir. Cemiyetin bütçe ve kazancı 
hakkında bir çok münaka,alar ol
du. tfeyeti idare reyi hafi ile ya
pıldı. Reisliğe avukat M. Şükrü, 
veznedarlığı Mumcu zade Ata, 
katibliğe Şağbası Z. Salih, azalı
ğa Cağfer Za. Mustafa avukat 
Sadi, muallim Salih Atalay, ma
kinist Osman Beyler intihap edil
miflerdir. 

yannıf. Fakat nankör bir kız olan Emma 
bu iyiliğin kıymetini bilmezmit, polis 
komiıerine teıekkür edecek yerde: 

- Aman kuzum... Bıktım bu a· 
damdan ... Elalemin iti,. ne diye bur 
nunu aokar bilmem ki... Beni kendi 
halime bırakaaydı bin kat daha iyi 
idi ..• Dermit. 

Ve bu sözleri söylerken çehresin
de adeta meı'um bir ifade peyda 0-

lurmuı. 
Emma ile bu muhaverenin Dorot

by'ye istikbali pembe bir renkte gös 
termeğe hiç bir yardonı olmaınıı. Do 
rotby: 

- Ne hallettim de Curley'e: 
-"Polis komiaerinin evinde bir 

sene ka1mm" diye vadettim .... Diye 
pifman olmağa baılamı§. 

- Bakalım polis müdürünün an. 
nesi ne yapıyor? • diye aşaiı inmiş. 

Görmüş ki kadın oğlunun önünde 
ne kadar dilsizse oğlu olmadığı za
man da o kadar sükuti. Sanki bu ka
dar kuvvetli bir p.bsiyete malik bir 
oğulla bir arada ya§amak kadıncağı 
zm hayatiyetini kurutmuş gibi bir 
şeymif. 

Nihayet yemek vakt i olmuş. Po
lis komİ3eri de damlar:ıış. Yanında 

vermitti. Meclisin bu kararları Da
hiliye Vekaletince tasdik edilmit
tir. 

Bu meyanda Aydın hattı üzerin 
deki retadiye istasyonunun adı 
pmarbatını, Teke köyünün tekin 
ve kürtler köyünün de Turanlı ol
muttur. 
Müthiş bir katil yakalandı 
TiREBOLU, (Milliyet( - Gi

reson, Tirebolu, Bursa, Düzce, iz. 
mir, İstanbul ve Termede kanlı ci
nayetler ve bir çok aoygunlar ya
pan Tirebolunun esbiye nahiyesi
nin çam köyünden kürtün oğlu 
Mehmet geçen ııün Trebolu jan
darmaları tarafından yakalandı. 

Bu katil Giresonun düz köyün
de kahveyi basarak iki kitiyi öl
dürdü ve iki titiyi de ağır yarala
dı ve etrafına dehtet saçarak kaç
tı. Çinkiran köyü etrafında yol 
kesmek suretile ııoygunlar yapb. 
Termede iki kiti öldürdü. Sonra 
Balikesire giderek zavallı iki ame
lenin kanma girdi. İstanbul, lzmir 
Bursa Düzcede de bir çok aoygun
lar yaptı. Bir müddet izini keybet
tiren cani nihayet geçen hafta 
Trabzon tarikile Tireboluya geldi. 
Serseri bir vaziyette dolaşırken 
jandarmalarımız tarafından görü
lerek hemen yakalandı Katil şim
di Gireaon hapishanesinde sorgu
ya çekiliyor. 
Karacasuda halk fırksı binası 
KARACASU, (Milliyet) - Bu 

sene kazamızda her türlü ihtiyaca
b temin eder tekilde bir fırka bi
nıuı yaptırılacaktır. Bu hususta 
icap eden tjahsiaat temin edilmit 
ve binanın krokisi C.H.F. vilayet 
idare heyeti azaamdan mühendis 
Hıfzı Bey tarafından hazırlan
makta olup ağustos ayı içinde in
taata batJanacaktır. Hali tasfiye
de bulunan Karacasu mensucah 
dahiliye ve ticaret Türk anonim 
tirketinln bugün toplanan heyeti 
umumiyesi müzakeresinde yeni se
çilen tasfiye memurlarının fahri
yen çahpcaklarını vadetmeleri 
üzerine tasfiye tahsisatından 500 
lirasının yeni yapılacak fırka bina 
sı için teberrü edilmesine dair A
libaz o. Salih Bey tarafından vaki 
teklif ittifak ve alkıtlarla kabul e
dilmittir. Halkımızın kurtarıcı fır 
kaaına karşı olan çözülmez bağla
rını bu vesile ile de tekrarlamaları 
pyanıtakdir ve tetekkürdür. 

Azmakta boğuldu 
SöKE, (Mililyet) - Anasil Di

narlı olup üç senedenberi Söke 
kemerinde haymenetin olarak ika
met etmekte olan 18 Yatlarında 
Abdullah oğlu Mehmet banyo yap
mak maksadile eaki Mendresin az
mağındaki suya girmit ve derhal 
boğulmuştur. 

Bir mahbus kaçtı 
SöKE, (Milliyet) - İstanköylü 

Arif kaptan oğlu Ali namında bi
risi bakkal dükkanından bir okka 
kahve çalmak ile suçlu olup Söke 
hapishanesinde mevkuf iken te
neffüs zamanında diğer mahpus
lar ile birlikte ditarıya çıkarılmıt 
ve gusül etmek emelile hapishane
nin gusülhane~ine girmi' ve ora
dan divan delmek suretile firar et 
mittir. Jandarmalar tarafından 
fiddetle takip edilmektedir. Şüphe 
siz kıaa bir zamanda derat edilerek 
pençei adalete teslim edilecektir. 

bir de davetli kadm varmıı. Bu aol
gun renkli aanıın kadm senelerden
beri polis komiserinin yanında katip 
olarak çalıpyorınuı. Anlaıılan komi
serin bu kadınla ilk münasebeti bir 
qk macerası ile batlamıt imİ§. Atk 
macerası bittikten aonra birlikte bir 
takım i§lerc girmitler. Bu cümleden 
olmak üzere, komiser vaktile hükii· 
mele mermer yerine bozuk granit ta 
tından bir kaç bina yaptırdığı zaman 
kadın bu itin muhasebesini tutarını§. 
Kadın komiserin it1erini o kadar iyi 
bilirmiı ki komiser onsuz yapamaz
mıı. Hatti., evvelce ona danıııp o iti 
yapmasına izin vermek için kendiıi
nin ne iateyeceiini öğrenmeden biç 
bir işe giritmezmi§. 

Mesela Dorotby meselesi hakkın· 
da ona danıımadan bir ıe:r yapamı
yacağma aklı kestiği için diıini sıkıp 
daha fazla vakit geçirmeden takdim me
raaimine mübaseret etmiı. 

Maalesef daha ilk anda kadmın 
Dorothy' den boılanmadığı anlaşılmı§. 

Yemekten sonra kadınla polis ko
mi<eri salona geçmiıler, kapıyı da 
kemali itina ile kapamıılar. Bu takay
yüde rağmen katibe hanımın tenkitle
ri o kadar ştı.matalı bir hal almış ki 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Ey!Ulun 18 inci pazartesi eaat 13,30 da açılır. Llııe kısmından 

maada mükemmel ticari "" ev idareei ııubeler:I vardır. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaıprlar. Ahl1k ve hüenllha1cı ~ derece 
ihtimam edı'ic. Darülfünün bakaloryasnıa lıuırladıfr da bu ...,o menın 
olup bakalorya imtihanına giren bannnlann muvafıfaldyctllıo eablttir, 
Ucret dör< taksitle verilir. Fazla maHlmat almak için her DmBn me~la 
ve Ağustostan itibaren Salı ve Cuma gtlnlori • biuat mektebe 

_______ m_üra_ca_a_t_ed_ileb-ilir. Telefon: 60474. (5207) 

1 
fst. Mr. Kumandanbg" ı Beyoğlu dördl!ncU tıWh hukuk 

kemesinden : 
Sabnalma kom. ilAnları Ga!atada Lüleci beııdeı.t.e 57 No. 

Y eşilköy Hava makinist 
Mektebi ihtiyacı için 2500 
kilo sığır eti ve 4000 kilo ko 
yun eti 20-7 -933 perşem
be gÜnÜ saat 14 te açık müna 
kasa ile satın alınacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör 
mek için her gÜn ve müna
kasaya girişeceklerin belli saa 
tinde Merkez K. Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. ( 43) (2962) 

4105 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi ihtiyacı için yirmi do 
kuz bin sekiz yüz kilo elanek 
26-7-933 çarşamba gunu 
saat on beşte açık münakasa 
suretile satın alınacaktır. is
teklilerin şartnamesini gör 
mek İçin her gün ve münaka 
kasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan 
lığı satmalma komisyonunda 
hazır bulunmalan. (54) 

(3115) 

İstanbul asliye mahkemesi birinci ti 
caret daire.inden : 
İpeki§: Bunıa dokumacılık ...., trikotaj 

Türk Anonim §~ketinin İstanbul Çen 
berli Ta§ Vezir hanında Gazpıs Dök
mociyan efendi aleyhine 32-665 dosya 
numarasile ikame eylediği ifJaa dava

sın.dan dolayi mümaileyhe tebliği muk 
tezi evrak i~ı meçhul olduğu 
cihetle tebliğ edilmediğinden hukuk 

usulü mnhakemele.ri kanunun.un 141 in 
ci maddesi miiclbince ilanen tebliğat i 
fasma karar ıııerilerek tebliğ olunacak 

evrak mahkeme divanhanesine talik in 
Jınmıg olduğundan müddeaaleyh Gar
pis Dölaneciyan efendi tarihi ilanın 

ferdasmdan itibaren on gün zarfında 

mahkemeye müracaatla dava arzuha
lini tebellüğ ve cevap venm<liği tak-

dircle hakkında muamelei gıyabiye iaa 
kılınacağı illin olunur. (5198) 

,İstanbul Aaliye mahkemesi birmci 
ticaret dairesinden : 
İmam Raşit Bey ve11CeeSi vekili A

vukat Andre Prim efendinin Kadıkö
yiindc Frerler mektebi yanında Fran 
sız aolıağmda 119 nı.ımcrolıı hanede mü· 
kim Feracullah ve İslrender ADii efen 
diı..r aleyhine 932-1064 dosııa nıuma

rasiı.. ikame eyı..diğıi konkordatonun 
fcııhi davasından dolayi ilıametgfihı 
meçhul bulun.an lskeııder Anti efendi 
alenen vaki tıebliğata rağmen tayin 
edilen günde mahkemeye gelmediği ci 
hetle hakkında gıyap kararı verilerek 
emri muhakeme 25-9-1933 pazartesi saat 
13,30 a talik olunmuştur. ' 
Tebliğ makamına kaim olmak üzre 

gıyap kararnamesinin mahkeme divan 
han"9ine talik edildiği illin olunur. 

(5212) 

polia komiseri onu ufak bir sezinti 
bahanesiyle aokağa çıkarmağa mec
bur olmUf. 

O zaman D .... thy'ye ter.elli mal<a 
mmda reaimli mecmualan okumak 
tan bapoa yapılacak bir teY kalma· 
mı§. Fakat "Ruhban mecmıuw" bile 
kızcağızın &'Özlerinden yaılar akma· 
ıma iDlni olem,amıt-

Zaten ütibeaiyle birlikte yapbiı 
küçük gezintiden aonra polia komiae 
rinio Dorotby'ye kartı olan YaZiyeti 
epey değif'Dİ!· 

Adamın vicdam aanki ağır yük a• 
bnda eziliyor gibi İmif. Eaki neıeıi 
tamamen :aail olmuı. Dorotby'ye an
cak uzaktan, söz ucu ile bakabiliyor
mnt-

Böyle olmakla beraber Dorothy'• 
nin tabail huausunu ihmal e-.nİ§. 
Onu annesinin yanma katıp urf genç 
kız1ara mabaus gayet kibar bir mek· 
tebe göndermi§. 

Dorotby bu mektepte, namzet ol· 
duğu mevkie namzet bir tahsil göre
cekmiş. 

Bu ıuretle Dorothy ömründe ilk 
defa olarak evlerinden hiç çıkmamı§ 
Hıristiyan kızlarile düıüp kalkmak, 
hakikatin ve namuskarlığın ne de· 

hanede aakin iken 3 kanwıaan.i 1931 t 

rihinde vefat eden Fraruıız tabasınd 

Mösyö Rişar Kamil (Richard Camille 

tarafından tanzim edilerek lstanb 
eenenıl konsoloıluiuna tevdi edilm 
o.lan vasiyetnameeinin mahkemece te 

fizi talep edilmiş olup mezkur vasi ye 

namede müteveffa elyevm İtalya 

Grugliaako şehrinde mükim 

tabasından (Emile Barraud} efendi 

varisi umumi naspeykmiş ve mahkcm 

ce müteveffanın uhdesinde bulu.,an Y 

şilköyde deniz kenarında Köy ıçi me 
ha!lesinde yeni 44 numaral ı bahçe . · 

temilatiyle iki b;ı,p hanooine vaziytt e 
dilmiş olduğundan kanunu mede ini 

538 inci maddesi mücibnce bu b:ı;t: 

bir güna itirazı olanların ilan tari~ ,1d 
itibaren, bir ay içinde Beyoğlu d<h 

düncü sulh hukuk mahkemesine müra 

CRatları lüzumu il.Sn oJ unur. (5199) 

İstanbul asliye mahkemesi birinci 
hukuk dairesinıden ; Davacı Diyarıbe· 

kirde mükim Tüccardan Tüfekçi başı 
zade Vanlı E them efendi tarafır.d•n 

!stanbulda Atıma altında Çavuş ba§ı 
hanında 11 No. lu yazıhanede Kasım 

Apdulg;ıni efondi aleyhin e 932-928 
No. tahtında ikame olunan 737 li ra ala
cak davasından dolayi ikametgii.hmın 

meçbuliyeti hasebile ilanen tebliğat i
fa kılınmasına rağmen 1 Temm uz 933 
tarihi.ne müsadlf eumartesi günkü cel 

s•i muhakemede isbatı vücut e tmeyen 
miimaileyh Kasım ef. hakkında H. U . 
M. K. nun 402 inci maddesi mücibınce 

giyap kararı ittihaz edilerek dava ve 
tahkikat evrakı okunmuş ve i şbu mua
meleli gıya kuparınm bersabık ilanen 
tebliğine karar verilerek Emri muha
keme 17-7-933 pazartesi günü 14 te 

talik kılınmış olduğundan müddaalev· 
hi miimaileyh işbu karara karşı b:ş 

gün zarfında itiraz etmediği ve muha 
keme gününde bizzat gelmedi ği veya 

vekil göndermediği taktirde giyaben 
muhakemeye devam edileceği teb'i~ 

makamına kaim olmak üzere ilan o!u · 
nırr. (5197} 

Istanbul Asliye mahkemesi 
Ticaret dairesinden : 

Bi .. ınci 

Bank Franko - Azyatik tarafından 

İstanbul Tahtakalede Prevuayans ha

nında 13 numeroda Ha<::i Ali Hafız· 

Z..de Mahdumları aleyhine 933-591 dos 

ya numarasile ikame olunan 4566 lira 

87 luıruş alacak davasından dolayı ır.ü 

mailcyhe tebliği mektezi evrak ıkaı:ıe t 

gfilıi meçhul olduğu cihctı.. tebliğ edi

Jemediğioden H. U. M. kanunun un 141 

inıc.i maddesi müclbince ilanen tebliğat 

iflasına karar verilerek tebliğ oluna
cak evrak mahkeme divanhanesine ıalil 
kılınmış oldu ğundan müddcaaleyh ta
riJıi ilinm ferdasından itibaren 10 gün 
zarfında mahkemeye müracaatla dava 
arzuha.Jini tebellüğ ve cevap l ayihası 

vermediği taktirde hakkında muamelei 
gıyabiye icra kılınacağı ilan olunu·. 
(5220) 

mek olduğunu Öğrenmek fırsatına 
nail olmll§. 

Fakat maalesef Dorotby bu va ı:İ· 
yelten layikiyle istifade ed~memiı. 
Daha mektebe gittiği gÜn, bir vaka 
dolayıaile kendisine fena nazarla ba
lulmağa baılanmıı. Önünde oturan 
bir arkadqı kendisinden bir kurıun 
kalemi iatemi§. 

Dorotby o gün bir kutu doluıu 
kurınn kalem almıı olduğu için ku· 
tunun yarumı arlı:adatına vermi§. Ev 
velce bu kıza Dorotby için: 

- O evvelce Panayir kumpanya
amda bulunmuıtur. Kendini ondan 
aalan .•• Diye tenbih etmiılermiı. 

Kız da bu tenbihi hatırlamıı. He• 
men bocaya gidip: 

- Efendim, Dorotby kurtun ka
lemleriai "iaraf" ediyor! Demif. 

Den bittikten aonra muallim Do
rotby'yi alıkoyılp tahkikata baıla
lllif• Dorotby'nin kurıun kalemleri 
kimaeden çalmadığını anlayınca ona 
nasihat ebnİ§: 

- Kızım, demq. Inaan fenalık 
yapmak §Öyle duraun, hatta fenalıfa 
benzer ıeyleri bile yapmaktan ihti.
raz etmeli. ileride buna muvaffak ol 

(Arkası ııar) 



BiÇK-fYURDU 
20 senelik -n'at meld•bi, yaz kur•ları batlaclı 

Divanyolu. Teı. 2203s •(sto3ı•uss 

Beykoz Malmüdürlüğündenı 
Anadolu Hiaarmda Göksuda 110 lira muhammen kıy 

metli kirgir karakolhane enkazı 25-6-933 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. 

15 Temmuz 933 cumartesi günü saat 13 te ihale edilecek 
tir. Taliplerin Beykoz Malmüdiirlüğüne müracaatları. 

(2898) 4122 

1 l.ta•bal Beledlye•I llAnları 1 
Y eniköy Aynikola mahallesinin Hazine Sokağında 12-

14 numaralı maili inhidam ahşap hanenin sahibi bulunan da 
vcı v~kili tlya Efen~i ve Madam Sofiyaya ihtarname tebliği 
İçin ikametgah adresleri bulunamadığından alakadaranca 
15 gün zarfında def'i mahzur edilmediği takdirde Dairece 
muktezi muamelei kanuniyenin ifası cihetine gidileceği teb 
liğat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3112) 

icra edilmekte olan kanalizaaiyon ameliyatı dolayiaile 
Küçük Pazarda Kible Çeşme caddesile Tahtakalede Deveoğ 
lu yokuşunun 6-7-933 tarihinden ibl>aren bilcümle vesaiti 
nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. (3110) 

Eminönü Kaymakamlığın dan : Belediye kanununun on 
beşinci maddesi mücibince ruhsatname almakla mükellef bu 
Junan ve Eminönü Kaymakamlığı dahilinde bulunan bilu 
mum esnafın müracaat müddetleri son defa olarak Temmuz 
sonuna kadar uzatılmıttır. Bn müddet zarfında ruhaatname
lerini almaları ve işbu müddetin hitamında ruhsatname alnu 
yanlar hakkında muamelei kanuniye yapılacağı alakadara i
lan olunur. (3106) 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

24 ve 28-4-933 Ye 4,10-5-933 tarihlerinde Cüm 
huriyet, Milliyet, Vakit, Son Poata Ye Akşam gazetelerile 

müzayedesi yapılacağı bildiril('n 444 lira 60 kuruş kıymeti 
muharnmineli eaki tarifenin l O uncu faslına ait deve kuşu tü 
yü, aair kuş tüyleri, elvan tüy harçlar, kösele parçalan, ta 
r.'\klık boynuz ve saire için talipleri araamda verilen bedel 
haddi layık görülmediğinden 13 Temmuz 933 perşembe gü 
nü saat 15 te tekrar müzayedeye cıkarılcaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 niabetinde teminat akçesile Baş 
ınüdiriyette miiteşeklcı1 müzayede komisyonuna müracaat 
lan tekrar ilan olunur. (3116) 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 8734 lira ol an mektebimiz tamiratnun ya 
Pılması, 2 Temmuz 933 ten itibaren 20 gün müddetle ale
ni münakasaya komnU§bır. Teklif edilen fiat münasip gö
rüldüğü takdirde 22 T emınuz 933 cumartesi günü Edirne 
Malmüdürlüğü dairesinde saat 16 da kat'i ihalesi yapılacak 
tır. Talipler, tartname ile keıfini gönnek ve yüzde 7,5 mu 
v~kk~t teminat akçalarou yatırmak üzere her gÜn Edirne 
Lıseaıne müracaat edebilirler . (3098) 

1 3 üncü Kolordu iU\nlari 1 
Trabzon Askeri SA. AL. ı 

KOM. dan: 
Trabzon garnizonunda 

hulnnan kıt'at ihtiyacı için 
-48,000 kilo Ekmeklik fabrika 
unu kapalı zarfla münakaıa
Y& konmustur. İhalesi 2 A
ğutos 933· çarşamba günü 
~aat 14 tedir. İsteklilerin 
~artnaıneyi gönnek üzere her 
gı.in ve münakasaya girmek i 
çir o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve 1958 lirabk teminat 
mektuplarile T rabzonda aske 
ri SA. AL, KOM. nuna mü
r3.caatları. (3147) (3102) 

* * * Eskişehirde Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Eskisehir merkez kıt'atı ih 
ti yacı için 83,000 kilo sığır 
eii kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi . 8 Tem
muz 933 cumartesi gunu 
saat 10 dadır. isteklilerin 
~'1rtname ve evsafı görmek Ü 
ı:ere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
ınektuplarile Eskişehir As 
keri SA. AL. Komisyonuna 
müracaatları. (3102} 

,(2718) 

';. Jt " 

Denizli Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Denizlide bulunan kıt'alar 
ihtiyacı için 315,712 kilo ku
ru ot kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 15 
Temmuz 933 cumartesi gü
nü saat 11 dedir .isteklilerin 
Şartnameyi görmek üzere her 
giin Ye münakasaya gİrmek 

icin belli gün ve saatte teklif 
..;e 1421 liralık terninatlariyle 
Denizlirlı> Askeri Satınalma 
Ko. na müracaatları. (3129) 

\i9o9) 4093 

Haydar Paşa hastahanesin
de mevcut olup müzayedeye 
konulan 9 kalem alat ve mal 
zemeye talip çıkmadığından 
ihalesi 6 T emmu:ı: 933 perşem 
be günü saat 14 e bırakılıiuş 
tır. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
zayedeye girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. komis
yonuna müracaatlan. "226,, 

(2717) 4126 

Çatalca Mat. Mv. Kıt'atı 
ihtiyacı iÇn Müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlıkla 4,500 
kilo kuru fasulye satın alma 
caktır. ihalesi 8 Temmuz 933 
cumartesi günü saat 15,30 da 
dır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktmdan evvel F mdıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri . .?.31 (3082) 4198 

"\- * ..... 
Müteahhidi nam ve hesa 

hına pazarl·!da 2700 kilo sa
de yağı satın alınacaktır. İ 
halw 10 Temmuz 933 pazar
tesi günü saat 11,30 dadır. la 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek icin o gün ve vaktınden 
evvel fındıkJıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
\232) (3101) 

MIUIYET ÇARŞAMBA 5 TEMMUZ 1933 

Tc.!/R KiYE 

l1RD6T 
BANK~c::;ı 

--- - - -·-
SADIKZADE BiRADERLER 

Vapurlan 

SAKARYA vapuru 

lST AN BUL - 1ZM1R SURAT 
POST ASI 

Her hafta cumartesi ı:;ür.:i saat 16 
da Galata rıhtrmmd~n hareket, pazar 
giJ.nü lzmire ıc:ıv~salit, pazartesi hare· 
keti<: salı günü 1stanbula avdet eder 

Fazla tafsilat için Sirkecı Meymcne 
Hanı altında accntahğa mlJrd.caat . 1'r 
lef on· 22134. 5205 

Deniz yolları itletmeai 
İtletme Şefliğinden: 

KARADENiZ POST ASI 

KARADENiZ 
5/7/933 ÇARŞAMBA GÜNÜ 

SAAT 18 DE 
Galata Rıbbmından kalkar. Dö-
nüşte Tircbolu'ya uğrar. 

3065-

MERSiN POST ASI 

4182 

ANAFARTA 
VAPURU 7.7.933 CUMA 

SAAT 10 DA 
İdare rıhtımından kalkar. Ge
libolu'ya yalnız dönüıte uğrar. 

"3114 

Dr. IHSAN SAMI 

1 BAKTERiYuLOJI 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılmaıı. 

Tifo ve ıaıtma hastalıkları tqhİ•İ 

idrar, balgam, cerahat. kazurat v~ au 
tahlilitı, Ültra mikroskopi, huıu•İ a

~ılar iıtihzan. Kanda Üre şeker 1 
Klorür. Kolleıtenn miktarlarının la
yini. Divanyola No. 189 Tel: 209~ 1 

ft(50i.i5J 

--DOKTOR 

HORHORUN ı 

-DARA 
BiRiKTi°REN, 

~~~~~~~~-l:ı=-,A_,_~_'~Ar;J:~~~6_0~ __ 6_Q~.~-40_31~~~Tel~.2~,4l~31~(4~917~). --

Her ırün aktama kadar hastaların< 

Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 
daki muayenehane5inde"" tedavi. eder, 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıt' atı ve mües aesatı ihtiyacı için takasa tabi 
olmak şartile (Beş yüz) kilo Klor.maiyet dö Kinin.~ompi 
rimeai kapalı zarf münakaaaaı ile satın alınacak ve munaka· 
sası 20 Temmuz 933 perşembe günü saat on beşte yapılacak 
tır- lateldilerin teraiti anlam ak üzere her ~ ve münaka~a 
ya girmek için mezkUr günün muay_ren saatin~ kadar ılk 
teminat makbuzlan ve teklif namelerile komısyonumuza 
müracaatları. (2904) 4129 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keşfi (8343l)lira (41 kuruşta~ iba~et Ankara - ~ızılca 
hamam yolu üzerinde (95) menfez ile bır ~sun şos~ ınş~~tı 
10 Temmuz 933 pazartesi günü saat 15 te ıhale edi~ek uze 

re kapalı zarf uaulilemünakasaya konulmuştur. Talıpler Ş~· 
raiti anlamak için her gün Başmühendisliğe müracaat edebı-
lirler. . 

Münakasaya girmek ipn (6257) buçuk liralık temına
tı muvakkate makbuzunu, ve ya müteber bir bank~. kefa: 
let mektubunu, Batmübendis likten ~~akları e~lıyeti fennı 
ye veııikaııını,Ticaret odası vesikası ve ıtıbarı malı mektubunu 
teklif mektubuna leffetmeleri lazımdır. 

Münakasa ve ihale kan ununun 10 uncu maddesine tev 
fikan hazırlıyacakları zarfları ihale gününe kadar Vili.yet Dai 
mi encümeni Reisliğine verme Ieri ilan olunur. (27 46) 

4111 

Nafıa Vekaletinden: 
Y olçab - Elaziz hattı inşaat ve ferşiyatı kapalı zarf uau 

lile münakasaya konulmuştur. Münakasa 22-7-933 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 15 te Nafia Vekaleti Müşteşar
lık Makamında icra edilecektir. Münakasaya iştirak edecek 
taliplerin bu kabil Demiryolu inşaatını muvaffakiyetle ic
ra etmiş Mühendis veya şirket ve yahut talibin böyle bir 
mühendisle hiasedar olması sa rttır. Bu şeraiti haiz olmayanla 
rın teklifleri nazarı itibara ~lınmaz. Talipler bu husustaki 
şartnameleri A....,.kara'da Nafia Vekaleti Levazım Dairesin· 
den ellişer lira mukabilinde tedarik edebilirler. (2975) 

4152 

Kadıköy MalmüdürHiğünden: 
Maha!lesi Sokagı f\.ıo. Si Cinsi Muhammen 

bedeli icarı 
şehrisi. 

Ra:ıimpaşa Misakımilli 1 O İzmir Oteli namile 
maruf hanı. 

Lira 
50 

Caferağa Moda C. 23 39 Arsa ve bahçıvan o· 40 88 
daları 36/ 7 hisse 

Y-:.ıkarda gösterilen emlak ir..ıre raptedileceğinden la
liplerin !1-7-933 tarihine m~hadif oazartesi günü saat 2.5 
ta ~attr. l-mmi.syonım::ı mürac::!.tları. (2899) 

Barut inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

1 Temmuz 933 tarihinden itibaren idaremize ait · in
hisar ma<!.ielerinden Karabaru t, dolu ve boş av fişekleri, muh 
telif av kapsülleri ve tapalar ve av saçması daha ucuz fiatla 
satdacaktır. Bunlardan belli başWarmm eski ve yeni fia~
ları şöyledir : 
Birinci av barutu kilosu 
ikinci av barutu kilosu 
Kara baruta mahsus ala 
boş av kovanı 
yüz dandik paketi 
Kara baruta mahıma adi 
bos av kovanı 
vfu: danelik paketi 
Dolu av fişekleri adedi 8 
"onar danelik kutularda" 8 

) 
) 

Av saçması kilosu 
Bir ve yarım kiloluk 
kutularda 

9 ) 
10,50) 
11,50) 
12,50) 
70 

260 kuruş iken 220 kuruş 
220 " " 180 " 

220 ,, 

210 
" 

" 200 

•• 150 

5 
6 

" 

" 
) 
) 

kurut iken 7,50 )ku .. ,a 

" " 

8 ) 
9 ) 
9,50) 

50 •• 

Av barutları 1, 1/ 2, 1/ 4 ve 1/ 10 kiloluk kutular için· 
dedir. Yukardaki fiatlar bir kiloluk kutulara mahsustur. 

Ava ait tekmil maddelerin yeni fiatlarmı gösterir re.> 
mi listeler Ankaradaki ve İstanbul' da Tophanedeki salış 
mağazalarımız ile memleketin muhtelif yerlerindeki de· 
po ve acentalıklarımızda mevcut olduğu gibi tekmil beyileı·i 
•nİzİn dükkanlarının münasi p yerine asdmak üzere her t;ı 
rafa gönderilmek üzeredir. 

Avcı birlikleri ve sair arzu edenler bir posta oulu gön· 
derirlerse bu listelerden bir adedi adreslerine gönderilir. 

Hıuusi evsafta dolu av fişeği tedarik etmek arzu e 
denler 50 O fişekten aşağı miktarda olmamak üzere sipariş 
verirlerse fabrikamızda yapt ırılarak ambalaj ve sevk mas 
rafı kendilerine ait olmak üz ere demir yolu boyundaki yer 
lerle vapur uğrağı iskeleler de 'gösterecekleri adrese gön 
derilir. (3014) ~153 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Çamaltı Tuzlası için pazarlıkJa (2000) adet tahta ku

rek, (3000) adet küfe satına lmacaktır. Taliplerin şartna· 
me ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere yüzde 7,5 teminatlannı hamilen 10-7-933 pazartesi 
günü aaat 15 te Galatada Alım, Satım Komisyonuna müra
caatları. (3036) 

İnhisarla1' umum müdürlüğünden: 
Çamaltı Memlahaaiyle Foça ambarlarından Karadeniz, 

Akdeniz, İstanbul ve M:ırma ra denizi ı.ahillerindeki ambar 
larımıza nakledilecek hızların ciheti nakliyesi pa:rarlıkla 
talibine ihale olunacaktır. Ta !iplerin ~artnameleri gördük· 
ten sonra nazarlığa iştirai~ e tnıck iizere yüzde 7 ,5 teminat
larını hamilen 12-7-933 carsamba ı?İ.\nü saat 15 te Galata 
Ja Ahın, Satım Komisyn;,_u~a mi.ira~aatları. (3037) 
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Bir propaganda teşkila
hna ihtiyaç var! 

Cümhuriyetin feyizlerini memleketin 
içinde ve dışında canlandıracak böyle 
resmi bir teşekkül yapmak lazımdır 
ANKARA, 3 Temmuz - Genç 1 

cümhuriyetimiz bir kaç ay sonra on 
ya,ına giriyor. Lozan muahedesi 
imzalanalı nerdeyse on sene ola
cak. Bu iki tarih, yeni Türkiye için 
birer temeldir. Ve bu terefli teme
lin üzerinde yükselen binanın ne 
rr uvaffakıyetli cepheleri var ••• 
Saymakla, anlatmakla bitmez. On 
senelik tarihin her bir satırı, batlı 
b,..ına birer tarih cildi dolduracak 
kadar manalı ve şamildir. 

Neden ifade etmiyelim? Bu yolda 
bu on sene içinde atılan adım bir 
hiçtir. Çölde bir damla su mesabe
sindedir. Ve bu yüzden, temin e
debileceğimiz nice menfaatler 
kaybolup gidiyor .••• 

Akasyalar beldesinde: 

Karadeniz Havuzunda ... 
Yüzme birincilikleriAnkarada yapılıyor 

•••••••• 
Bu cuma havuzda tesvik uarısları var - -- ------- --

istiklal 8.tıkı civanmert milletin
den kuvvet alarak yolctan bir va
tan yaratan Mustafa Kemal, ileri 
devlet esasları ile mücehhez "Mus
tafa Kemal Türkiyesi., ni de kur
du. Şimdi bu kurulan saadet yuva
sının tezyini, milli sevretin artbrıl· 
maııı, Türk topraklarında refah ve 
rahatın tesisi ameliyatına geçildi. 

Hükiimetin elinde netir vaaıtası 
olarak kullandığı "Anadolu Ajan
sı,, - tabir caizse - felce uğram19 1 
bir müesseseden ba9ka bir 9ey de
ğildir. Bu uğurda sarfedilen emek- I 
!er bo,tur. Hariç fÖyle dursun, mil
li hudutlarımız içinde bile Ajansın 
sesi hastalıklı ve boğuk çıkıyor. Bu ' l'"ll!rıMr 

Dünya buhranı karşısında, Türk 
vatanının bugün gösterdiği man
zara, haritada yer alan bir çok 
memleketlere nispetle; ancak Cen
net kelimesi ile ifade edilebilir. . . 

Fakat ne9terle de9meden görü
lebilen bir derde müpteliiyız. Bu 
dert, yapılanı gösterebilmek, ken
di kendimize ve dünyaya tanıt
mak ve yaymak ilminden mah
ru."1'1 olu,umuzdur ••. 

sesi itilmek istiyenler ititemiyor. 
Nerede kaldı ki, ses gelen tarafa 
arkasını çevirenlerin kulağına ve 
dimağına tesir edebilsin! 

On senede bir asırlık enerji sar
fedildi. Ve bu kısa müddet zarfın
da elde edilen neticeler, İmpara
torluk Türkiyesinin hayalinde ol
sun canlananuyan kıymetli eserler
dir. 

T anılmak ve yaymak sahasında 
bütün milletler, kabiliyetleri dahi
linde kolları sıvamı' çalıtırlarken, 
biz hiilii ne bekliyoruz? 

Ehil ellerin idaresine tevdi edi
lecek resmi bir propaganda tetki
liitına ihtiyacımız var! ..• 

Mecdi SADREDDiN 

Bakalım Ankara ne zaman 
kurtulacak? bunlardan 

ANKARA, . (Milliyet) - Kavak
lıderede oturanlar her yerden ziyade 
veaaitinakliye qinden muzlariptirler. 

Kavaklıdereden ıehre inmek için 
otobilse binecek kimaenin ya Çanka-

yaya, yahut Y eniıehlre inmeai lazım· 
gelmektedir. Çllnkü otc,biialer dolma
yınca hareket etmecijJderlnden Ka
vaklıderede Çankayadan ıelen olo
büaleri beklemek beyhude bir külfet ........................ _. 

ŞÇİ ARANIYOR 
Büyük ltlr fabrikada derhal ite baılamak 

üzre müteaddit daimi iıçiye ihtiyaç vardır. 
fıçiler; Tiirk ve ıılahati tamamea yerinde 
olacak, herh.aagl bir aan'at mektebinden 
mezua, laakal iki ıeae bilfiil çalıımıı, aı
kerllğlni ikmal etmlı bulunacak, yaıı 30dan 
yukarı olmıyacak, bu evıafı haiz olanların: 

Adlannı . . 
Babalarııın adlannı 
Doğdukları teri • 
Doğdukları ıeneyl 

• • . . 
Bilfiil çalııtıkları yerleri ta· 
rihlerlle beraber • 
Şimdi çalıştıkları yari • : 
Daimi adreslerini • . • • 
Evli ve çocukları olup ol• 
madıklanııı , • • • • : 
Esas ıan'atlarını • , • • 
En az istedikleri gündeliği : 

Yukarda aıra ile, iç adet yeni çekllmlı 
fotoğraf, nüfuı tezkereai ıureti ve mektep 
ıehadetaame!eri ıuretlerlle, 10 Temmuza 
kadar lıtanbul poıta kutuıu 84 adreıine 
mGracaatları llAa olunur. 

ite abnacakların, telgrafla it batına ça
ğırı ~ dıkları tarihten itibaren üç gün zar
fında yola çıkmaları ıarttır. 

Yalnız belrarlar için müessese tarafın
dan ikametgah temin edilecektir. Yol maa
rafı fahri a tnrnfından öt:lenmez. (5186) 

G>~rı,,r;m. ve Matbaacılık T. A. S. 4213 

, 

ANl(AR.A., 4 (MiHiyet) - Gazi Or· 
man 9lfttilti Ankaranm ciferlerldir, 
Nete. almak iatiyen binlerce tehirli 
cwnalan koyu glllseli aka.aya> ormanı· 
illi\ altına kOf'lyorlar. Çiftlik idaresi, 
hallan bu ihtiyacını kartılamak için 
her yaz yeni bir tertiple ortaya çıkı· 
yor .... 

Evvelki seneler Marmaranm etrafr 
yaıı lçitı bir melce idi. Onu Karade· 
niz yilame bavuım takip etti. Karade
nizden herkeain iıtif•de edeıneyiıinin 
aebelıi, aoyuıum, yerlerinin azbiı, ıü
neı baayoıu yapılacak kum aahaaınm 

olmaktadır. 
Şehirden selirken -.ııi hal vakidir. 
U... Vt ...... tp...,. Enatitüaüde o· 

klQ'•n t9lebeler mektfpleri civarında 
- ~en h~ket edenlerin dohı o· 
ı_..al. seçnı~ {ıa~bile - bot otobüs 
bulamaı:hklıym~an bu yavrucuklar da 
biuaNF ta Tvhana lı;adar 11ılerek o
to~ae binmefe mecbur kalmakta
dırlar. 

r, haddizabnda çok ehemmiyetli· 
dir. Belediyenin bu vaziyetle ehem
miyeti nispetinde allkadar olma11 
beklenmektedir . 

darlığı ve bilhaaaa aeyre gelenler için 
gölgeliklerin azlığı idi. 

Çiftlik idaresi yeni mevsime •irer· 
ken bütün bu nokıanlan telifi ede
cek tertipler yapmıfhr. Önce soyun· 
ma yerleri geniıleti mittir, farah fa
rah 1500 kitinin bugün aoyunup ıiyl
nebilıneleri igiıı yer yapılmıtbr. lali· 
yenler huauai ııardroplara eıyalannı 
koyabilecekler, istiyenler de aoyun· 
ma yerlerine aıarak ucuzca banyo a
labileceklerdir. 

Kum aaba11 eıaıb aurelle genitle· 
tilmiıtir. Büyilk bir cimnaatik trape
zi yapılınııtır. Buraya gelenler deniz 
aporu ile beraber cimnaatik te yapa· 
bileceklerdir. Bundan baıka iki de 
tahtaravalli yapılmıtbr ki bu da Ka
radenizin eğlencelerinden biri ola
cakbr. 

Çiftlik idareıi, havuza balır;an tepe
ciğe bir kolner maklneai koydunıııv.t
tur. Altmıt kadar muhtelif modern 
müzik parçalannı havi olan bu ~i
nenin ıezi her taraftan duyulma~
dır. Aynca bı,ınun etrafına geni§ ılll· 
gelikler vücuda ıc;tirllmiıt\r. 

Şehrimizde buıünün deniz •PO{ ih· 
tiyaçlanna yetecek kadar bir tadıııu 

(5048) 

-· .. --
Deviet Defuiryolları idaresi ilan!arı 

-

Eskişehir atelyeainde vuc uda getirilecek oksijen istihsal 
tesisatının kapalı zarfla münakasası 21 Ağustos 933 pazar
tesi günü saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacak
tır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar lira
ya satılan şartnamelerde yauhdır. (3113) 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Kırklareli memleket ti astanesi için tahminen ( 1200) 
lira kıymetinde (126) kalem ecza ve laburatuvar, Röntken, 
alatı tıbbiye 26 Temmuz 933 Çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere açık münakasaya konmuştur taliplerin 
şartnamesini görmek ve münakasaya iştirak etmek üzere 
Kırklareli daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

(3099) 

Karşılık klavuzu 
Cemiyet; gösterilen ala

kaya teşekkür ediyor 
ANKARA, 2 (A.A. ) - T. D. T. 

Cemiyetinden: 
Karıılddar anketinin ikinci kıımı 

da dün neıredilen 105 numaralı liste 
ile bitmittir. Birinci ve ikinci kısım i
çin gelen ka11ılıklar 11raya konulmak
tadır. Bunlar iyice elendikten aonra 
ka11ılıklar klavuzu vücuda getirile
cektir. 

T. D. T. Cemiyeti, ilkinden beri an
ket netriyatmda büyük bir ıayret ıös 
teren Anadolu Ajanoı ile Ankara ve 
lstanbul Radyolarına ve bütün Türki
ye matbuatına teıekkürlerini bildirir 
ve ankete konan sözlere karıılık ara· 
yan ve bildiren bütün yurllatlara da 
ayni duygu ile teıekkürler eder. 

GONDERILEN FiŞLER 
ANKARA, 4 (A. A.) -T. D. T. 

Cemiyetinden: Tavuk bolluğu 
o Haziran sonuna kadar vilayetler

den cemiyet merkezine gelen aöz der
leme fitleri 107340' a varmıftır. Ha
ziran ortaaında bu aayı 100283 idi. 
On beı gün içinde yeni gelenler 7102 
dir. 

Ankarada en ucuz yiyecekn 
m 

yumurta ve tavuk... ef 

Bütün gelen fitlerin her vilayete 
dÜ§fln sayılan ıunlardır: 

Afyon 2001, Amaaya 1208, Anka
ra 11468, Antalya 2067, Aydın 740, 
Balıkesir 987, Beyazıt 717, Bilecik 
2429, Bolu l401, Burdur 545, Buraa 
2222, Cebelibereket 1272, Çanakka· 
le 3775, Çankın 630, Çorum 81248, 
Çoruh 885, Denizli 2386, Diyarbekir 
813, Edirne 864, Elaziz 667, Erzincan 
782, Erzurum 436, Eakitehir 1615, 
Gaziantep 721, Giresun 1712, Gümüt· 
hane 890, İçel 384, İzmir 1973, hpar· 
ta 3798, latanbul 15295, Kara 799, 
Kastamonu 1108, Kayaeri 3060, Kırk 
lareli 355, Kırfehir 1880, Kocaeli 
1434, Konya 5815, Kütahya 2838, 
Malatya 850, Manisa 956, Maraf 666, 
Mardin 94, Mersin 1960, Muğla 1920, 

ANKARA, 3 (Milliyet) - Anka· 
rada tavuk gÜn geçtikçe bollaımakta ih 
ve fiatler de düımektedir. Her ııün . 
bir çok köylüler ve madrabazlar elle· lif 
rinde tavuklarla çarşı, mahalle dolat" 
makta ve müıteri aramaktadırar. 

On yedi buçuk kuruta kadar oatı· U§ 

lan kocaman tavukların gayet yağlı ır 
çıktıklarını da ilave edersek karileri· , 
miz §&fmamalıdır1ar. ır 

Hele yumurta ise yok pahasına, pc· rn 
rakende olarak kırk paraya kadar 
verilmekt., olduğuna göre Ankaranın r 

. -· rt t 1 -en ucuz yıyecegı yumu a ve avu ı: k. 
olduğu derhal anlatılır. • 1 

Mut 295, Niğde 2278, Ordu 1581, 
Seyhan 2026, Siirt 95, Sinop 1350, 
Siva• 1031, Şibiııkarahlsar 1070, 
Trabzon 1742, Tekirdağ 783, Tokat 
915, Urfa 561, Van 289, Y ozıat 955, 
Zonguldak 2096. 

Sahte yüz liralıklar 
taşrada sürülüyor 

ANKARA, 4 - Memleketin bazı 
yerlerinde yeniden aahte yüz liralıklar 
ele ıeçirilmiıtir. Zabıta her tarafta 
faaliyetle tahkikata batlamııtır. Tah
kikat ilerilemektedir. 

B 
'r 
v 
ilt 

ı 

er. 
B 

ri 
havuzunıvı mevcudiyetini nazanitiba· 
ra alan ldmaa Cemiyetleri ittifakı, 
Türkiye yü:mne birinciliklerini Anka· 
rada yapmıya karar vermittir. Bu ci
hetle Ankara mıntakaaı yüzme birin
ciliklerinin de bir an evvel biti•İlme
ai tekarriir etmiştir. ~cak ~avalann 
bu aene geç 111nmaaı dolayıal\e yüzü
clllerin bu mil .. ı.akalara derhal gire
~ v,ıız·iyette olmadıklarını 11.azan· 
dikkate alan mmtaka ı:nerkez heyeti 
birlnciİiklere hazırlık olmak Üzere 
bir teıvik müıalıalı.1111 yıı.pm&JI fay
dalı bulmv.ttur. ÖnUmllzde~i cıwna ıü 
oü aaat 14 te havuzda batfıyacak o
{-.Q bu 111üaabakalarm ııalipl.erine ma· 
~a ve en çok puvan alan kulilbe de 
nuntaka tarafından bir kupa verile
cektir. 

Anneler, sütnineler! •r 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Bilhaa- li? 

sa QffJD ıerinliklerinde Ankaranın ngil 
yaya kaldınmlannda araba ile çocuk eae 
Jannı lfe~dİren anne Ve IÜtnİneJere ZI 

çok ıe-dilf edilmektedir. jzle 
Halk \unlardan hiç tikiyet etme· ef 

mekte, bilakis sevimli yavrularm cad· v 
deleri aüalemelerine memnun olmak· ıikle 
tacbr. liğ 

AncalO, bir çok defalar da temenni D 
ettiğimiz ııibi Y e111iıehirle Bankalar rd 
caddeai yaya kaldırımlarında ııezen elk • 
biaikle~liler h~rkoai ainirlendirnıekte- leniz 
dir. Belediyenio bunlar hakkında hm 
tekrar nazandikkatlni celbederiz. 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim alınıyor 
1 - Açık Mualliınlikler şunlardır.· 
Bursa ve lstanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, 

Fi.dk. . 
2 - Yukardaki Dersler den ba§ka evvelki illnda yazı

lı olan muallimliklerle Dokto r ve Dişçi münhalleri kapanmış 
tır. 

3 - Açık olan bu mualli nıliklere istekli olanlar a§ağıda 
yazdı vesikaları istidalarma iliştiricekler ve hangi mektebin 
hangi ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. 

A - Tastikli Sıhhat Raporu : 
B - Tastikli Hüsnühal kağıdı. 
C - Resmi bir makamca veya evvelce muallim olan1ar 

için Maarif İdarelerince tas tikli veya Fotoğraflı fiş veya 
kısaca hal tercümesi. 

D - Şehadetname, T aaıtilmame, Ehliyetname, gibi 
vesikaların tastikli ve F otoğr afb suretleri. 

E - Noterden taatikli Taahhüd senedi: bu senede 
şunlaJ Y"2ılacaktır. " Tayin edileceğim ... Mektebin. 
Muallimliğinden her hangi ders senesi için de çekilmemeğ!, 
şayet tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en az i 
ki ay önce bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım iicre 
tin iki aylığını tazminat olar ak bir defada ödeyeceğimi hl'" 
danba,ka tayin olunduğum halele kanunun gösterdiği za
man icinde vazifeme başlamazsam yine ayni tazminatı öde 
yeceği~ teahhüt ederim." 

F- Bu vesikalar 10 Temmuz 933 çe kadar Askeri Li
seler müfettişliğine gönderilmiş olacaktır. 

4 - İsteklilerden aranılan şartlar şunlardır: 
A -· Muallimliğini istediği dert1İ,okutmağa menşei ve 

ya Darülfünunda imtihanla ehliyetnameyi ve kanuni va 
sıftan haiz olmak ve yahut Maarif Y,ekaletinin ayni dere
cedeki mekteolerine müseccel muallimi bulunmak. 

B - Haftada 15 : 20 saat ders almaih teahhiit etmek. 
C - Tayin erlilecek muallimfore ayda 84 : 126 lira üc-

ret verilecektir. (3146) (3103) 
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