
·t.:ne buğday mahsulü 
n ... ·eketlidir. Hükumet fiat
tarın düşmemesi için yeni 
tedbirler alacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Mütecavizin tarifi mukave
lesine arzu eden devletlerin 
de iştirak edebileceklerine da
·İr yeni bir madde ilave edildi. 

IATI 5 KURUŞTUR 

lskenderiye hattı 
İstanbul • 1skenderiye hattının ta

li Londra cihan ikıı .. t konferansın· 
• deniz nakliyatına hilkümetler ta
ıfmdan yapılan yardım meaeleoi 
evzuu babsolduğu bir zamanda 
ıku bulma11 garip biı· tesadüf eaeri
r. Londra cihan lktuat komisyo. 
•nda müzakere edilen meselelerin 

i de deniz nakliyabna hilkümetler 
ırafmdan yapılan yardım meaeleai· 

· Deniz ticaret nakliyatını fiili in
arları allına almı9 olan büyilk de

devletleri, bazı hükümetler tara
dan vapur tirketlerine yapılan yar-

ıma itiraz etıniılerdir. Buna itiraz 
len devletler arasında İngiltere•ve 
orveç ba9ta geliyor. Deni" nakliya-

a yapılan yardnn meselesi lngilte· 
in o derece fiddetli itira2'ına he

ef olmuı ve lngilizler bu noktai na
larmı o kadar ısrarla ileri silnnüt· 

a dir ki meseleyi tetkik etmek Ü2:ere 
ı~a;ret bir tali komiayon teşkil edil
uthr. 

.. Deniz ticaret nakliyab uzun :ı:a
ıan İngilterenin inhiaarı allında kal-
119tı. Ancak harpten evvelki zaman
ıra takaddüm eden yanın aaır için-

memleketler deniz nakliyatının 
İr memleketin iktıaadi hayalında 

• nadığı ehemmiyetli rolü takdir et
ıeğe ba9ladıklarmdan hükfunetin 
rdmıile bahri ticaretin inki§afmı 

nnine çalı9mıılardır. Bu yardım iki 
ekilde yapılınakta idi: 

1 - Cemi yapmakta te9vik. 
2 - Gemi iıletmekte te9vik. 

. Bu. sistematik te9vik neticesinde
ır ki ba~ta Almanya olmak Üzere 
•vrup~ın bir çok memleketleri ln-
ltere. ıle ı:ekabet .etmeğe baılamı§-

~ lngılteremn denız nakliyatı me
lesine atfettiği ehemmiyetin dere
si §ununla da anlaşılıyor ki Büyük 
rpte mağlup olduktan aonra Al-

ıanyaya tahmil edilen ağır sulh 
krtlanndan biri de bütün ticaret ge
oılerinin kısmı azamını lngili2'lere 
eslimi olmuştu. 

Ancak lngilterenin deniz nakli· 
tı inhisannı muhafaza etmesi 

.. rpten •0 nra gittikçe güçleıti. Bu
n yalnız Almanya değil, Amerika, 

l"alya, Fransa ve Japonya gibi bü
k devletlerden maada kilçük dev
tler ~e deniz nakliyatı meselesin
lngılterenin kuvvetli rakiplerldir-

r. 

~uhaı:m icat edildiği zamandan· 
rı denız nakllyatını ellerinde inhi-

llr halinde bulunduran lııgili:derle 
? Thba~a. rekabet nasıl yapılabilir
•.. a ıı_dır_ ~i hükümet yardımıle .• 
gılı1zl':rm bıtırazlarına hedef olan 
ese e .. ıı~e u yardımdır. FilhakikR 
zı hilkumetler de bayraklarını d 

zlerde dalğalanmasım b" .11':' e
f h. ırnı119e
v:e aya~yet nıeaeleıi yapmıılar 

"ki '?ur tırketlerine her sene ver
ı . ~rı paranın miktan milyonlara 
lıg olmuıtur. 
Diğer taraftan bazı hilkiimetlerin 

.~~rmı ~c;ak iktıaadi vuiyetlerinin 
.m e~'.~1 nruretten ibarettir. Ve 

nız n.,.liyatın •· i d a en mutevaz yar-
~ ~ aahilleri çok ırenit olan ve 
gra~ı va?'iyetı itibariyle bir kaç e
ı:m•yetlı deni:derin telakiai nokta
! ::ulunan Türkiye tarafından ya. 
m tadır. Londra cihan iktıaat 
nferanamda devletler, deniz nakli
tı;a yaptıkJan yardımı İngiltere 
. orveç'e karşı müdafaa ederken, 
z.~ Yabancı limanlara sefer yapan 
ı~ık hattımızın tatili faaliyet et
ıı acıklı bir vaziyettir. 
lakenderiye aeferi bir kaç .sene ev-

i başladığı zaman, latanbul ve fz. 
rden Mısıra efya nakli Jçin yaban
vapur tirketleri tarafmdan alınan 
vlunlar çok ağır idi. Bu hattın it· 
eğe ba9lama11 üzerinedir ki di

r vapur tirketleri de navlunlan İn· 
diler. Hatta bir aralık bazı yabancı 
ketler, hattın kapanmaaıru temin 

ek nıakaadiyle nakliyat ücretleri 
aele~~de Seyrlaefalnle biç te ticari 
•a ıatinat etmiyen bir rekabete gi

. erdi. 

lıtanbu) ve 1zmirden Pire ve Mı· 
a vapur itlebnek bizim için kuru 

teref meıel.,,i delil, iktuadi bir 
et meaele.idir. Yunanistan en 

eınmiyetli mÜ§terimizdir. Mııır ile 
retimiz de böyle buhran 2'atnan
~da. iatisgar edilecek miktarda 
ıldır. Binaenaleyh eğer bu ticare
de.vamını istiyorsak, bu iki mem-

et ıle deniz muvasaleaini temin et· 
ğe borçluyuz. Belki de bugünkö 
lunlar, ihracat eşyamı2'm yaban
eıniler İçinde de nalıline müıait görü
or. Fakat bunun yann böyle de
• edecefini bi.lmiyonız. Şimdiki 
gı navlunlar, Seyriaefaln postası 
Yor diyedir. Nasıl ki bu posta işi.,.' 
:;ıen evvel ilcretler çok yilksek i
• 0 sta tatil edildikten sonra ücret· 
n te~rar çıluıuyacağı hakkında 
teınınat verebilir? 

ı~nu nazan itibare almak lizım-
1 .~apur navlun Ücretleri meıe)e. .. 

ugunl dilnden daha ehemmiyetli 
meae edir ç·· k"" f' 1 ri il tü ·. un u etya ıyat e 

9 r. BınaenaJeyh tilccar eskisi 
ar navlun k . i Eğ verece vazıyette de-J• er nakliyat Ücretleri, eıya-
an~~. tenezzülü ile ahenktar bir 

b. Jurumezae Türk ihracat ety•ı 

1 ı~lzaman bu piyaaalarda ecnebi 
e~ı ~ rekabet yapamu. 
~umeti böyle bir kararı ittihaz 

ege aevked ill"ha • kd' . en m a zayı pek a· 
a ır edıyornz: Tasarruf dütün
• ~nede bir kaç yii,. bin liralık 
angın kapatılması hükfunet için 

• 

8 inci aeoe No. 2658 PERŞEMBE 6 TEMMUZ 1933 Tel . { MldGr 2"318, y aa:ı müdürü Z4319 
• idare •• Matbaa 2·1310 
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i onfera era ı ·· an ıla 1 - -- -= ....... = - -i Amerikan murahhasları dün M. Roosevelt ile muhabere ettiler i - -= ..... = - -i Riyaset divanı bugün toplanıp kararını verecek, inkıtaın kat'ileşmesi ihtimali var! ~ 
5 LONDRA, 5. (Heyetle bera- zerine vereceği kararı perıem- til veya devamı hakkında bir redeydi. Roosevelt, konferan- f'dıımalarını bildirmiıtir. A- S 
5 ber giden arkadtqımuıdan) - beye bırakmıştır. Divan per- karar verecektir. Amerikan he- •ın inkıtaı mesuliyetini üzerine merikan murahhaaları da ne ya =: 
5i Konferan• riyaset divanı Ame- fembe günü sabah •aat 10 da yeti bugün bütün gün ciimhur- almamak için murahhaslara pacaklarını bilmez bir halde- E 
!$ rikalıların 24 saat tehir talebi ü toplanacak, müzakerelerin ta- reisi M. Rooıevelt ile muhabe- konferansın devamını temine dirler. Ahmet ŞUKRU -
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Vashingtondan hayırlı bir 1111ın"(;~~;'H:."'111mı ı Londra mektupları 

cevap beklenmeyor 
Konferansın dağılarak işlerin tali ko

mitelere bırakılması ihtimali de var 
LONDRA, 5. A, 

A. - Anadolu 
Ajansının huıu. 
al muhabiri bil • 
diriyor : 

Fransızların al. 
dıkları vaziyet 

etrafında heye 

ti murahhaaalat 

arasında müza• 

kereler olmakta
dır. Konferan-

___ .......... 

sın atiye tehiri- M. Paul Hyman• Laıly OxlOTd ile, Sr Grandi 
ne taraftar o- de Baron Gartier ile konufuyor 
!anlar çoktur. Bu akf&Dlki içti- LONDRA, 5. A. A. - Sabah-
mada konferansın tehiri meıeleıi leyin konferanı hakkında verilen 
hakkında müıbet menfi bir karar idam karan, pertembeye kadar 
alınma11 bekleniyor. Mamafih geri bırakılmıtbr. 
konferansı temamen Fransız nü- Hatta diln akflUJl, bu kararın 
fuzu altına dütürınemek için kon verilmeyeceği bile söyleniyordu. 
feransm devamına taraftar olan- M. Bonnet, Franaanm, konfe
Iar da vardır. İngiliz batvekili rana batlandığından beri takip 
M. Mac Donald da konferanam ettiği aiyuette devam edeceij-ini 
devamına taraftar olanlar ara.sın- kati bir tekilde aöylemİf, konfe-
dadır. Şu bir iki gün içinde mü- rana akıbetinin, M. Roosevelt'in 
him kararlara intizar olunabilir. (Devamı 2 inci sahifede) 

Londrada imza ettiğimiz 
mukavele nasıl hazırlandı 
Mukavelenin imzası için Tevfik Rüştü 

Beyin büyük yardımı olmuştur 

T evlik İlÜflÜ Bey 

LONDRA, S A.A. - Londra Sovyet 
sefareti dün akıam ıu tebliği neıretmiı
tlr: 
Mutaamzın tarifi mukaveleai dün öğ

leden sonra Romanya, Çekoslovakya, 
Türkiye, Sovyet ve Yuııoalavya mümes
silleri tarafından imzalanmı9trr. Bu 
mukavele evelki gün imzalananm aynidir 
ıu farkla ki mukaveleye öteki devletle
rin de ittirak edebilecekleri kaydini ta
fıyan bir madde ilave edilmiştir. 

lmzalıyanlar: M. Titulesco, M. Ma
saryk, Mehmet Münir Bey, Lltvinoff ve 
M. Diouritch. 

M. Litvinof hareket etti 
LONDRA, S A.A. - Litvinoff yol-

gittikçe müşkül bir mesele halini al
maktadır. Bununla beraber, Mısır ae
ferini yalnız başlı başına bir ticaret 
meselesi telakki etmek doğru değil
dir. Deniz nakliyatı memleketin ik
tısadi inki9afına yaptığı yardım nok· 
taamdan mülahaza edilmek lihımdır. 
Binaenaleyh eğer ha~ bir kaç yüz 

daı Vlyanaya gitmek üzere bugiln Pari
se hareket edecektir. 

Söylendiğine göre Vlyanachı tedavi 
olmakla beraber, Litvinoff yoldq ayni 
lamanda siyasi görilpneler de yapacak
tır. 

Bu ııörütmeler Hitler ile Dolfuaa ara· 
larmdaki açıklık itibarile çok ehemmiyet 
Jj olabilir. 

M. Lltvinof anlahyor 
MOSKOV A, S A.A. - Taaa Aianaı 

bildiriyor: 
M. Litvinoff Londra ııuetecilerine ıu 

beyanatta bulunmuıttır. 
"Diinya timdi harpten ve tecavüzden 

vugeçmek yolunda birçok icraata ve 
daha çok miktarda teklif ve projelere 
tahlt olmaktadır. Her ne kadar tecavüz 
mel'."umunun ne olduiu hakkında her
keam temamen vazih bir fikri var iae de 
beynelınilel t"tlıilitlar senelerce tecavll
"ün doiru bir tarifini bulmak lçln mü
naka§a etmişler ve fakat kat'i bir netice 
elde edememitlerdir. Bununla beraber 
tecavuzun az çok dofru bir tarifi olma
dıkça ademi tecavüz teahhüdü mühim 
aurett-; .kıymetini kaybeder. Tecavüzün 
bu tarifi Cenevre de büyilk bir alaka u
yandmnıı V1' birçok memleketlerde mil
letlerin emniyetini arttıracak ciddi ve 
müınkün vasıtalardan biri adedilmiıtir. 

Bu ahval ve terait bize tecaviiı<e ait 
tarifi evvela miktarlan mahdut devletler 
?rasmda yapılacak bir mukavelenameye 
ıthal etmek dütünceaini ilham etmiştir 
Bunun Üzerine en yakın komtulanmızl~ 
bu mesele hakkında hemen müzakerele
re giriJtik. Türkiye telılifimizi pek i.ara• 
retli. ~İr sure~te kartıladı ve Türkiye 
Harıcı.ye Vekili .Tevfik Rüttü Bey bu 
gayerun efde edilmesi hususunda büyilk 

(Dev~mı 4 üncü sahifede) 

bin lira .zarar ile itletilebilae dahi, 
buna verılecek bu para ile memleke
tin bq on milyon liralık ihracatı ko
runacaktır. Mısır hattı hakkındaki 
hükmü verirken, meseleyi böyle ge· 
niş bir zaviyeden görerek ona göre 
hareket eıni.,k lazımdır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

•• 

Reisiciimhur Hz. dün akşam 
motörle Boğaziçinde bir gezinti 
yapmışlardır. 

Darülfünunda 
• 

I dare he,lJeti 
Maarif Vekaleti yeni 

bir emir tebliğ etti 
Maarif Vek8letinden gelen bir emir 

üzerine Darülfünunda bi• id;o·e heyeti 
teıekkül etmlıtir. 
Bu idare heyeti Da
rülfünun divanını il 
ga etmektedir. y c 
ni idare heyetine 
emin vekili Dr. Tev 
fik Recep B. riya 
set edecektir. lda· 
re heyetinin bet a
uaı vardır ve bun 
lar 7 fakülte reialer 
dir. Bu idare heyeti 
Divanın yaptığı İt· 
leri görecek ve mu· '----:ı...----~" 
vakkat kadro deva
mınca yani bir sene 
faaliyette bulunacaktır. 

'ı". RECEP B. 

• 
Fransa, Italya, Belçika, 
Isviçre isyan halinde! 

Kon/ eransta kon/ erans harici haf ta 

Türkiye' de şeker 
Halis Beyin 

•• 
sanayıı ve 
nutku 

Londra: AHMET ŞÜKRÜ 

LONDRA 
(Konferans ıa• 

!onundan) -

ikinci hafta
nın aonunda 

Konferans Re

iıi Mac Do

nald, ga2'eteci· 

lere yaptığı be· 

yanatta üçün

cü haftanın, 

muhtelif komia 
yon ve tili ko· Konferansın üç lngiliz rüknü, ba~ bafa bir •ahne 

Yeni J<:!~re heyeti bir iki gÜne kadar 
ilk içtımaını >"'P&rak yeni vazıyeti gôrii
teeektir. idare heyeti Divanın vazifele-
~ ~~~~~ 1 
rinin itlerini de görecektir. Fakülte mec- lıi•••••••••••••••••••iiiilialiiii3iiiiiiiii;;;;;31•;ı:;i 
!isi müderrialerinin ilgası hakkında he
nüz Velıil.letten aarib bir emir gelınemiı
se de, yeni idare heyeti bilfiil bu mecliı· 
leri de lioğvetmlt bulunmaktadır. An
cak, ikinci bir tebligata kadar fakillte 
meclisleri ilmi itler hakkında toplantı• 
lar yapacaklardır. . 

komisyonların ~lııma)an araaında 1 
bir ahenk teminine matuf mesai 
hafta11 olacağını aöylemi9ti. Üçüncü 

hafta ıeldı, geçti. Yapılan itlere 
bakılacak ol böyle komiayon

( 0.ıJamı 2 nci sahiff!de) 

At yarışları 
Yarışlara yakında başla

nıyor, 11 bin 
liralık mükafat verilecek 

~.· 

Her sene tertl11 edilen Veli efendi at 
yanılan için lstanbul Baytar Müdürlü
ğü hazırlıldara baılamıftır. 

ilk yarıt 28 temmuzda yapılacaktır. 
Bundan sonra.ki yantlar 4, 11, 18, 25 a
ğuato• ve 1 eyliilde olmak üzere alb ya
rıt yapılacaktır. 

Bundan baıka Vilayet tarafından da 
bir yanı tertip edilecektir. 

Y anılara mükafat için 11 bin lira tah
sisat gelmiştir. 

Y antlardan sonra da eski establiami
rede senelik hayvanat aerglsl açılacaktıı-. 

Macar başvekili kral 
istemiyor 

BUDAPEŞTE, S A. A. - Jeneral 
Goemboes. hükUmet fırkasına hükiimet 
naibinin ıa]ihiyetini geniıleten bir pra.. 
je vermiıtir. 

Bu suretle, hanedanın Macaristan' da 
tekrar tahta getirilmesi menuu bahaol
duğu bir sırada M. Goemboes'in teklif 
ettiği bu proje, hükiimet naipliği teme
lini sağlamla9tırarak Habsbourg'larm 
geri gelmemeleri için yollanru keaecek 
bir ınahiyette tefair edilebilir. 

1 

Dünkü yağmurda ve bay ramda Ak•aray cadde•İ • • 

Yağmur bayramın tadını 
kaçırdı, herkesi eve kapadı 
30 -40 senedir temmuz ayında böyle 

sürekli yağmura rasgelinmemiştir 
Bayram dün nasıl geçti? 

Dün Hakimiyeti Milliye Bayramı idi. 1 
Milli hakimiyetin ilinma tesadüf eden 
dün, her taraf bayraklarla donatılmqtı. 
Resmi daireler, bankalar, şirketler bay
ram münasebetile tatil edilmiıti. 

Türk Maarif cemiyeti tarafından dün 
rozet tevzi edilmiıtir. Bayram dolayısi
le resmi, hususi hiç bir merasim yapıl
mamıştır. 

• 

Hakimiyeti Milliye Bayramına ayni 
zamanda veladet kandilinin teaadüf et· 
tirilmesi aileler araıında birçok ziyaret
ler yapılma11na vesile vermittir. 

Fakat havalar, birkaç gilndenberi bi
zi temmuz ayı içinde olduğumuzdan 
ıüpheye düıürecek değiıilılilıler göster· 
mektedir. Bu yü2'den bayramdan da, 

(Dtvamr 4 üncü sahifede) 

Bu mukavele M. Litvinoff a .. Londra' I 
daki Litvanya elçiıi M. Sidzikaukas ta. 
rafından imza edilmiştir. 

Selçukhatun Kız Sanatlar mektebinde dün senelik sergi açıldı: 
• Y azı11 Maarif sütunlarımızda • 

• • LL ue 
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Tarihi tefrika: 51 

.:f ıldızdan. Ordu Köşkün~ · 
Kor ı...ı.ı.. (Milli ret) ı..ıı.-. 

Abdülhamit ve muhtelif unsurlar 
-2-

'A.lxlullah MIUlftfl'I - Mia7011er . ca.usloır. - Hüseyin HUmi PQfa, 
latanbul Kadısı kılıfınoı ııöiyor. 

HilkQmetin müumahumdan tediii gibi fırıldaklarını çeviren 
yüz bulan ecnebiler, hemen her ta- çok zeki, kurnaz bir adamdl. Sul
rafta faaliyetlerine M!l'beat serbeıt tan Hamidin, Yemene gönderdiği 
deYam ediyorlardı. husuıi yaverlerinden iki zat, bu 

Yemen kıt' a11na da Abdullah Möılüman misyoneri kılığına gir
Mantur Efendi iaminde bir lngi- mit cıuuıların hal ve hareketlerini 
tiz misyoneri mu.allat olmuttu. Bu tetkikederek neticeyi saraya bil
adam, HükWııetioamaniyenin göz. dirmi9lerdi. 
leri önünde bildiği gibi at oynat- O suada Yemen ahvali pek ııer
:tııf, çok itler ıörmüt, lqilterti be- gin, hararetli ve tehlikeli bir Jekil 
sabına çok avlar aYlamıth. allDlf oldulundan, bahusus lngi-

Abdullah Manıur, anasal 1nıi- lizlerden ba,ka İtalyanlar da 1-
lizdi. Zenıin, muteber bir aile o- mam Yahya'ya, Seyit ldrise, Lihiç 
lan "Bery., familyaaı erkinmdan Ye Denakil sultanlarına hulul ve 
ve Londradaki tlmübayvanat Ce- muayenet ederek Babülmendep' 
miyeti azasındandı. Yemende (Ha in kartıımda klin ve iki denizi bir 
raz) kazuının merkezi olan "Me- lefliren boğaza hakim sahillere 
nahe,.de otururdu. Eb. z••enı.. mem\U'lar ııöndermit bulundukla
nı "Beytimüddei,, denilen kariye- nndan Hünkar, fevkalade teli.ta 
de geçirirdi. Fakat bilbaaaa ken- dilflllÜftü. 
disine i•güç edindiği kufbazlık ve- Bunun üzerine zatı,ahane ıali
silesile her tarafa gider, ıezer, do- biyeli vaaia ile Hüıeyin Hilmi Pa
latırdı. Çok para aarfederdi. Ya- f&YI Yemen Valiliğine tayin edip 
nından hiç ayırmadıp, içinde tür- ıönderdi. 
lü türlü mesaha ve ıundaj aletleri Entellinceıu servisi memurları· 
ve kimyevi mayiat titeleri bulu- Dl1l Yemen çöllerinden, Arabistan 
nan uüyük bir bavulu yardL içlerinde bedevi teYhi kıyafetin-

Gezdiği yerlerde tetkikatı arzi- de dolaştıkları ve böylelikle dolap
yede bulunur, krokiler yapar, re- !arını daha kolayca çevirdiklerini 
simler çıkarırdı. Her iki ayda bir haber alan Sultan Hamit, Hüseyin 
defa "Hüdeyde,,ye iner oradaki P&f&Dın kıyafetini tepdil ettirmit
lngiliz konsolosile görütür, pos- ti; ayni zamanda tıarıisli.mı da 
tasını çıkartır, vazifesini munta- taldit etmit oluyordu. 

. zaman ifa ederdi. Hüseyin Hilmi Pata, pek iyi ta-
Abdullah Mansur Efendi, yani nıtıp sevdiğim bir zattı. Merhum 

Mister "Yayman Beri,,nin, lngil- Natuk Kemal Beyin yetittirmesi 
t1"~ ' nin me,hur Entellicenı servisi idi. 1300 aeneıinde İzmir Vili.ye
ca~u•larından olduiu muhakkak- ti mektupçuluiunda bulunduğu 
tı. Son zamanlarda Iraktaki faali- ıırada vilayet gazeteaini de bü
yeti dolayısile ismi sık sık ıeçen yültmüf, iyi, muntazam bir tekle 
m99hur "Lavrena.,in bir eti idi. koymuftu. üdebadan Nevzat ve 
Yayman Beri'ye, o zamanın LaY• Hakkı Beyler ile ben ek birleterek 
renı'i de diyebiliriz. ıazeteye yazılar yazardık. Hüse-

yemen çöllerinde, sahillerinde, yin Hilmi. Pap, terakki ve te
bizim hükumetimizin memurlan, meddüne hadim bir devlet 
ıu fıçıları içinde dalgın yatar, u- rüı:li idi. Nitekim, Rumeli müfet
yurlarken, Abdullah Manıur Efen- titiuınumiliğinde hüınü idaresini 
di, zahirde Yemenlilere, imam tespit ve tevsik etmit ve sadrazam 
Yahya'ya, hakikatte İngiltere a- olduğu nazik bir zamanda da li
mal ve menafiine hizmet etmekte- yakat ve kiyasetini göstermitti. Ye 
idi. mene gideıteği güıiden bir gün ev· 

Mister Vayman Beri, sözde ih- vel, Yıldız sarayının dıt kapıaın
tida ederek lalam olmuf, bet vakit da rastgeldim; birdenbire tanıya. 
namaz ve niyazında, dilde enat, madım. Çünkü bizim muhte
elde tespih, üç aylarda bile oruç rem dostumuz, sivil, tık, centilmen 
tutar, ibit, zabit, hayrı, bayrab Hüseyin Hilmi Pa,a, kocaman 
sever, bir kimse gibi görünüyordu. aarıklı,•genit cüppell, İstanbul ka-

Vayman Beri'nin Yemen Vila- d111 Efendi1e dönmüttül 
yeti merkezi olan nefsi San'ada Meğer o gün, hem Yeda' hem de 
Hacı Ali Efendi isminde bir do aon talimatı alniak için aaraya gel
arkadqı vardL O da, halis İngiliz mit ve yeni kıyafetiilmiyeaile hu
adı Mister Herbrot'ti. Sanki ibti zura kabul olunmut hnit f 
da etmiı, San' ada yerlotmifti, Erteıi ,unu, hanoaiae ridlp ıö-

Hacı Ali Efendi, Saıı'ada, ekee; riiftüm. Tebdilikıyafetin Y-
riya camilerde, za-ri,.terdo, te:rh· de ne teıir yapacalt -•auu bahis 
lerin meclislerinde ıöiiillllrdli. 1- olmuttu. 
mam Yahya ile, Seyit İdris ile mii. ı Pqa merhum: 
nasebat ve muhaberatta bulunu- - Tebdiliteklin, ıiyaat tesirleri 
yordu. HükUmetioımaniyenin mül- mahallinde bittabi daha iyi anla. 
ki, askeri, büyük, küçük memur· tılır. Şimdilik bir teJ cfenemez. An 
ı .. rile de görü,ür, ahbaplık ederdi. cak beyaz aank; ıenit. ince sof 
Mister Herbret, gizli ıaye ve mak- cüppe aıcak yerlerde iyi gideri 
sadma iri,mek için her Yeaile ve Demitti. 
fırsattan istifade etmeği bilen, ia- (Arkan cıoır) 

Yarın: 

Abdülhamit ve muhtelif unsurlar 
-~-

Sankla cüppeden umulan lıeM met, ,ıkmtıtlı! - Frenltler, ,(ıp
koıyı "Zeytli,,lerdM "-flori - Hiaeyin HUml l'Qfanın llyllwuı. 

V ashingtondan hayırlı bir 
cevap beklenmiyor 
( Batı 1 ioc:i eahifede) 

yapabileceği terlere batlı olduğu 
nu ilave etmittir. 
M. Rooseoelt'ten yeni bir telgraf 

LONDRA, S. A. A. - Reuter 
ajansının aldıiı maUbnata ıöre 
M. Rooaevelt'in bu sabah ıönder 
di!ii telgraf Amerikan murahhas 
heyt>tinde az çok bir zihin karı
tıklığı ve pfalama uyandırmıttır. 

Çünkü M. RooseYelt bu yeni 
telır;afta altın eaaama dönülmesi
ne sonuna kadar muanz olmadı
iını bildirmif, yalmz albn ölçü
ıüne aYdet usulü hakkında bazı 
meseleler ortaya çrkarmqtır. 

Amerikan murahhas heyeti a· 
za11, bu it haldonda banii fikre • 
batlaıw:alntı iyice tayin ede
mektedir. ~ 

Me/ııoınizma 'darda 
LONDRA, 5. A. A. - Dün top

lanmıt olan bütün tali komis
yonlar, daha mü.ait bir vaziyete 
intizaran tehir kararını verir ver
mez konferans mekanizmıuı dur-
mustur. 

1 

Her ihtimale rağmen tali ko
misyonlar reislerine vaziyeti mü
.ait görür ıörmez azalan tekrar 
toplanmafa davet etmeleri bildi
rilmiştir. 

Zavallı Mac Donaldl 
LONDRA, 5.A • A. - Konferan 

sın akıbeti L.Jckmda vaziyet de
iif.Dlit değildir. Eğer yeni bir ha
dise olmazsa, evvelce dütünüldü 
Aü ıibi, aııl konferansın tehir e
dilerek tali komisyon ve komite
lerin konferans tekrar baflayana 
kadar çalıtmakta devam etmeleri 
teklifi yapılacakbr. 

Amerika heyetinin, dün konfe 
ranıtaki ümitsiz yaziyetl bildir
mek üzre M. RooseYelt ile tema• 
fil ıoçmek iıtediği, fakat havanın 
müsadesizliğinden dolayi telsiz
le göriitemedikleri zannediliyor. ' 

Amerika mahafilinde per,embe 
sabahına kadar ailkünet olacağı, 
M. Roosevelt'in tiddetli sözlerİif~ ,J) 
unutulacağı ümit ediliyor. 

Büro toplantısının geri bırakıl
m sın istf'yerek M. Hull , ha_ lica 
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HARİCİ HABERLER 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;_~~~~~~~~- D Selanik intihabı 
Hükumetin bazı tedbirler 

alacağı doğru değil 
ATlNA, 5. A. A. - Seli.nikte 

yapılan İntihabatın verdiği neti
ced ''" dolayı hükumetin güya bir 
takım projeler hazırladığı veya 
tedbirler alacalı hakkında bazı 
ecnebi muhabirlerinin elde edip 
topladıkları ve etrafa yaydıkları 
sokak dedikoduları bütün bütü
ne hayal mahsülüdür. 

Hükumet bugün akf&Dl üzeri bir 
tebliğ çıkaracaktır. Bu tebliğde 
parlamantarizme az uygun ted
birlere ve hal çarelerine bat vur
mak için ortada hiçbir sebep ol
madığı bildirilecektir. 

Siyasi mahfillerin hepsinde hü
küm süren fikre göre M. Venize
los'un her ıene yaptığı gibi bu 
yıl da kendi•ini tedaYi ettirmek 
için Franaa'ya gitmesi siyasi dü
Zt'n ve dirliğin eski halini bulaıa
aına yardım edecektir, 

M. Venizelos Selıinik mu
sevilerini tenkit etti 

ATINA, 5 - Selanikten bildirildiiine 
söre M. Venizdoa hareketinden evvel 
bir Musevi heyetini kabul etmiştir. Bu 
heyet muhalefet koaliayonunun intiha. 
hattaki zaferinden dolayı M. V enizdM'u 
tebrik etmiıtlr. M. V enizelos Sel8nik 
Muani cemutinin hattı hareketini ten· 
kit ederek, hüldimet partisine rey ver
mek suretile muhalefet partisi ile Muae• 
viler ara.,ndııki münaaebetin keailmeai
ne aebep olduklarını söylemiıtir. M. Ve
nizelos bundan sonra hunun iki unsur 
arasındaki münasebetlerin salib kesbet
meıine yardımı dokunamıyacağını ilave 
etmittir. 
t -

Gökten düşen taş 
BESANÇON, S J.,A. - Bir haceri 

.. mavinin düfll*I Jizünden çıkan bir 
yanıın bir bhta7I tomamiyle talirlp et
mittir. Oç kltlaha llldlliii, fiç kitinin de 
alır aurette ,....ı..mu) olduğu bildirili
yor. Bu yaralananlar anımda kucafına 
kliçük kızını alanlı: kendiaini ikind kat
tan aokağa alan bir lıaba vardır. 

A vusturyada Hitler 
düşmanlığı 

ViYANA, 6 A.A. - Veralberı em· 
niyet koıniaeri, bütün Vilayet içinde fa. 
ıiat ıelimı ile "heil Hitıer',...ıözünü ve 
hitlercller iıareti yerine kullıamlan iıaret0 
leri. siyah-beyaz-kınruzı r~le dona· 
tılmayı, fatiat tarlaları ve Hitlerc:i haçı
nın ilenen bir yere aaılnuısnli yatalı et
mİ§tir. 

Dört milyonluk ihtilas 
BERLIN, 6 A.A. - Mali bir müeue

ae ve bu ınileueaenin Paria varoıların· 
daki ıulıeleri erkim al.,.binde dolandı· 
rıcdık lttlhamlyle tahkibta ıirifilmit
tir. lbtilh edilmlı paranın dört milyonu 
mütecaviz oldui.o tÖyleniyor. 

Sir Jobn Simon hasta 
LONDRA, S A.A. - A,iaa• Reuter'in 

haber verdliine ıllre Slt Jobn Slmon'un 
ııhMtl clootlarım ...ıı,. itinde .......... 
tadır. 

Konferana iıJ-1 •lsaade edeo- etmez 
Slr Jobn Simon uzua bir iatlra!Hıt yapa· 
caktır. 

Bu iatirahatln deniz kenarında bir yer 
de olacafı zunedlllyor. 

Bir milyon kilometre 
uçuş tayyaresi 

BERLlN, S A.A. - Volff Ajansmdan: 
Hanaa han kumpanyaama mensup 

bulunan ve bu lnuopanya hesabına Bw
li · Roma yolunda aefer yapan tayyareci 
Doldi, ıimdlye kadar kaiettiii Lil_,.,... 
sayıamı dllnldl upıunda 1 mily- fi• 
kanmıbr. 

Doldl, 1926 -eoincle Berlla ile Pe
kin aratmda azimet ve Hftt aeyahatlıll 
muvaffakiyetle .... rmııh. 

Haaaa kumpuya11 hlzmetindelci tay. 
yarecllerden 1 milyon kilometre yol al
mq olanlann oayuı Daldi De birlikte S i 
bulmuıtur. 

Rusya demiryollan 
kaça sahyor 

TOKYO, 6 A.A. - SoyYet hükGmeti 
ıark Çin ıimendiferlerindelı:i balrlannı 
Mançeu Kuo hüldlmetine 210 mily- ııl
tın rubleye satınaia hazırdır. 

Müzakerat hııldancla burada So.,-et 
sefareti tarafmdaa bir muhtıra Mfl'8dil
miıtir. 

murahhaslarla görütmek üzre va
kit kazanmak isteyor. 

Va9ington'dan pyanı dikkat 
ve mühim beyanat beklenilme
mekle beraber, Amerika mahafi
linde zannedildiğine göre, M. Roo 
sevelt konferansa daha doıtane 

bir teblii gönderecektir. Çünkü 
reisicümbur Amerikadan gayri 
memJeketlerde fiatlarm yükselme 
si hakkında müzakerelerin deva
mını ittemektedir. Söylenditine 
göre lngilteıt' de ayni fikirdedir. 
Ve lskal\dinavya meınleketlerile 
Jngilfere domiDJonları konferan 
em derhal tehir edilmesi taraftarı 
değillerdir. 

M. Mac Donald, konferans bü-· 
rosunun içtimamdan sonra çok 
yo:·gun ve bitgin görünüyordu. 

Çorap söküğü 
Almanyada fırkalar bir
biri arkasına dağılıyor 
MUNlCH, 5. A. A. - Volff a

jansından : Bavyera merkeziyet
çi fırkası dağıldı. 

BERLlN, 5. A. A. - Nasyonal 
sosyalist ve merkez fırkaları li
derleri merkez fırkasının müıbet 
kuvvetlE'rinin hatta fırkanın feshin 
den sonra da siyaıi faaliyette bu 
lunmalarma müsaade eden bir iti 
laf hazırlamıtlardır. Merkez 
fırkasının fethi bugün fır
ka reısı M. Brü • 
liıt fırkası, Almanyada yegane 
Jeneral Balbonun idaresi altında 
tehbüsü olarak anmaktadır. 

---·------
Balbo filosu ----· 

1rlandadan İzlandaya 
doğru yola çıkh 

LONOONDERRY, S. A. A. -
Jeneral Balbonun idaresi altında 
ki İtalyan hava filosu bugün aaat 
13 te lzlanda istikametinde haYa· 
lanmıttır. 

LONOONDERRY, S. A. A. -
İngiliz hava itleri nazırı London· 
derry'ye ıelmi9, Jeneral Balbonun 
indiği otele giderek kral George'· 
un tebrik ve temennilerini bildir
mittir. 

LONDRA, S. A. A. - Bütün ıa 
zeteler, ltalyan deniz tayyare filo 
!arının Atlas Okyanos'unu atmak 
için girittikleri tetebbüae uzun ya 
zılar tahsis etmekte, bu ıeyahati 
tayyarecilik tarihinin en büyük te 
febbüsü olarak anmaktadır. 

Bir Fransız gemisi 
daha yanıyordu 

""RSILYA, 5 A.A. -Andre Lebon 
ıe;. .. ıinde bir yanım loatlancıcı olıııuı
tur. Az zarar vardır. 

Amerikalıların kon/ eransa ye 
teklifleri bugün belli olacak 

LONDRA, 5. A. A. - Altın uasından ayrdmiyan memlek 
le temasıla bulunan mahlellerin il lrrine göre konl.ransı akamete 
ramaktan kurtarmak İçin Amerikalıfor tarafım/an bugün ortaya 
lan teklif ancak konlerana bürosunun yarın yapacağı toplantıdan 
r.ı b~lli olacakhr. 

Bu mahlellerıle hüküm süren z:an11a bakılacalr olursa Ameri 
teklifi eluiksiz olarak hazırlanır hasızlanmaz öteki murahhas 
yellere hususi surette bildirilecekt lr. F akoıt hoılk bu tekliften b 
hAberılar edilmlyecektir. 

Büro yoınn yoıpacafı toplantıda konl.ransın ,a11,malannıla 
vam etmeaine karar verecek olıır sa M. Moıc Donald'ın /ıonlerana r 
ı< ırılatile beyanatta bulunması m uhtemelJlr. M. Moıc Donald bu 
yanoıtında Amerikan telılilinılen i nıa )'Olile baltıedecektir. 

Samsunda üst üste yıldırım düşt · 
SAMSUN, (Milliyet) - Dün Samrunda blrılen bire haı>oı 

du. Deniz köpürdü. Muhtelli yerlere yıldırımlar düptü. Bir köylü 
çocııla ile köyden fe/we gelirken yddırımlat"dan biri bulunıluklan 
rabaya isabet etnıip, zavallı adamccafız derNııl ölrna,tür. Arabadoı 
lunap annesinin laıcafında olan yaunqa ııe annesine bir f8Y olm 
hr. 

Klavuz komisyonunun hazırladığ 
cevap gözden geçiriliyor 

'ANKARA, 5 (A. A.) - T. D. T. Cemiyetinden: 
Umumi Merkez: Heyeti bugün Umumi Klitip Rilpen E,,.el Beyi 

Reialiği alhnda toplanaralr /ııoırfflıkloır anlıetine gelen cevaplar üze • 
klavm komisyonunun hazırloıtlıfı koır,Jıkloın gözden get-lrrniye de 
etmiıtir. -... • .. 

Yarın ve gelecelıı giinfercle bu aTtlfhrmoıları ileri götürecektir. 

Zonguldakta orta mektep binası 
ZONGULDAK, 5 ( A. A.) - Zongulılakta 39,IXJO lira sarlüe b' 

Ortamektep binasımn İllfOlllnoı bOlfl anmıptır, Aynca yeni bir posta 
binoıaı yapılmak üzere 20,()(J(), Ereğli sahil sıhhiye binası için 25 
lira talılUat verilmiftlr. 

Dört santimetre dolu .• 
KASTAMONU, 6 ( A. A.) - Son yal011 yağmurlar anasıntlt# 

Toayanın Dering8z: vadisindeki bal soılwuile banan efra/ına 4 san 
metre ılolu dürmüflllr. 12 ıloılılkoı ıle vam eden doludan bfl .aha dahil~ 
deki ekili ve dikili bütiin malı.uf toımamen maltııofmurtur. Zoırantı 
miklannın teapitine barlantrUfhr. 

........................................•...............•.•.....•.................••......... ~ 

Londra me~tupları ı 

Fransa, Italya, Belçika, 
Isviçre isyan halinde! 

Kon/ eransta kon/ erans harici hafta 
(Başı I inci ııahifede) 

larm çahpnalan arasında aheak temi 
ni gibi bir huaıuiyet görülmiyor. 

Bilüia bu ftaya konferans hari-
cinde meni haftatı denilebilir. Filha· 
kika dolama loyaıetindeki aukut do· 
layııile pare. kıymetlerinin iıtikran 
etrafında ko•ferauın dı~daki 
müzakereler meaalnin - elaemmiyetli 
klfmını teıkll etmiıtir. 

Amerikanın para iatikrarnıa Yaa&f" 
IDIYacaiı artık anlaıılmıftır. Cümhur
reiai ROMeYelt ne muyakkat, ne de 
daimi iatikrara yana§tDıyor. Bunu ar
tık Avrupa deYletleri kabul etmiıler
dir. Diger taraftan dolann loyınetln
deki temenüç te alım esaıma bağlı 
olan paraları saraınaktadır. Dört gün 
denberi bu yüzden Fraıua, lıalya, Fe
lemenk, Belçika ve faviçre isyan ha
lindedirler. Mac Donald'ın tavaaautile 
Amerika ile altın esasına bağlı kalan 
bu memleketlerin noldainazarlımnı 
telif eden bir formül bulunmuıtur. Ba 
formüle göre, Fransa, lnıiltere ve A· 
merika §Öyle bir beyanname netrede
rek müaalt bir zamanda altm eaaama 
avdet etmek niyeUnde olduklarını ve 
dolar üzerinde lspekülbiyon yapıl· 
masına miinl olacaklannı bildirecek
ler. 

ı 

llıi ıiin iki ıec:e deYam eden mÜ-· 
kerelerd- sonra bulunan ba formül 
Roosevelt'in ta11Yibi için Amerilıaya 
bildirilmittir. Amerika Cümburreiıi
nin noktainazar• ıudur: Amerikada 
e11a kıymetlerinin artması yolun.da' 
girittiği iktısadi teıebbüaleri ;9kAI et
memek tarlile Londra konferansına 
yardım etmeğe hazırdır. Eğer teklif 
edilen para formülü Amerikanın iktı
sadi proııramına uygun ise Roosevelt 
bunu kabul edecektir. Bununla bera· 
ber, formülden de anlatılacağı üzere, 
bu, ne Amerikayı ae de hiç bir deyleti 
taahhüt altına koymuyor .. Bir zaman 
altm eaa11na avdet edileceğini bildiri· 
yor. Fransa, ltalya, Belçika ve la
viçre gibi altına bağlı olan memleket
lerin böyle bir beyanname neıredil· 
meıinde ıırar ebne1erinin aebebi, al .. 
tm hakkında her tarafta oanılmıya 
batlıyan itimadı iade etmekten ibaret· 
tir. Filhakika eier doların aukutu 
'<•l'f••mda altına aaplı kalan üç bet 
devlet te bundan ayrılacak oluroa, 
altın denilen madenin vaziyeti artık 
tamir kabul etm.İyecek derecede aar-
11labilir. 

Büyük devletler arasındaki bu altın 
müzakerelerinden konferansın resmi 
mesaisine gelince; bu, komisyon ve 
ti.li komisyon müzakerelerine münba .. 
aır kalmttlır. Bu nıüzakerelerin hepai 
de kapalı kapılar arkaaında cereyan 
etmektedir 

Mali meselelerin müsakereainde 
borçlar meaeleai ehemmiyetli bir mev
zu teıkil ebnİflir. Alacaklılara naaa· 
ran çok kalabalık olan borçlu deylet
ler kaleye doğnı kunoetli bir hücum 
yapmqlardr. Borçlvlar Ud fay İatİyOl'
ları 

1 - Alacaklılan ile müzakere et· 
mek üzere ı.e:rııelmllel bir alacald•
lar tefldllb -,-dana cetirlı-.i. 

2 - Borçların para ile deill, •tY• 
lle tediyNİ eabahmm IU'Afbnlaaaı. 

Alacaklılann imdadına lnıiliz Ma· 
liye Nazın geldi. Sö7lediii uzun bir 
nutukta alacalılılarm hüsnüniyetini 
borçlularm ouiiatimal etmemelerini ve 
eıya kıymetlerinin artmaalle borçla
rın hafifliyeceğini bildirdi. Beynelmi· 
lel teşkilata lüzum olmadıiınr söyledi. 
Bu, mali vaziyetin ıalahı için iidl ça· 
reler bulmıya çalışan komiayonun 
mesaisidir. 

Daimi çareler bulacak olan komis
yona gelince; burada oldvkça ehem· 
miyetli bazı kararlar Terihııdfll.r. Bu 
kararlara göreı 

( 1) Altın lııer memlekette tedaYiil· 
den kaldmlecııılı:br. 81 w•l.,.la altın 
memleket hadıltlan lç9.ı. ımın.dele 
vautau olmaktan çıluyor da yalnız 
beJ'Delmilel mübadele •urtau olarak 
kalıyor. 

(2) Merkez Bankalannm altın ih· 
tiyatı yüzde yirmi het olarak teapit e
dilmittir. 

lktıoadi komiıyo- muhtelif tlll 
komiayonlanna celinceı bwılarm haf 
ta araoı çalıpnalan fÖyle büliisa edi
lebilir: latibaal ile iatibllk arasında 
muvazene teminine çaktan tali ko
misyon buğday ve ııeJ<er üzeri.ada te
vakkuf etmiıtir. Buiday -leai 
eaasen konferaıu haricinde de Arjan
tin, Kanada, Avustralya Ye Amerika 
arasında müzakere edilmektedir. Şe• 
ker me.elesine ~elince; batta Küba 
olmak üzere büyük teker müatalıaili 
memleketler iatihıalln aıkı bir kontrol 
altona alınmaımda ısrar ediyorlar. 
Yapılan bir teklifte Türldyenin de ia
tihoali oldufu yerde boralonayı taah· 
hüt eden bir mukan&e,i imzalamau 
ileri ıürülmüıtür. Bunun üzerine he
yetimurabhasamız, müt.haaaulanınız· 
dan Halla B. Yuıtaslle nokt•lnaun· 
mızı bildlrmiftir. 

Halla Beyin natlıa 
Meaelenin ehemmiyetine binaen 

Hali• Beyin !feker hakkında aöyledlfl 
nutku aynen buraJ• nakledlyo'l'Um: 

"Rei• elendi, efenclllerı 
"Memleketim ne ,eker tali komite

ılnde, ne de iıtiblak ,.. iatihıalln tevzi· 
ni komitesinde temoil edilmemekle 

Alman nüfusu 
BERLIN, 6 A.A. - Volff Ajansın~ 
16 hıuıiran 1933 de yapdan muvıJıkal 

nilfut tahriri neticesine göre Alman,..'· 
da oarre halkı dahil olmadan 65,300,~ 
nüfaa vardır. Bu iktardan 31,700,000 1 

kadmdır, bu auretle Almanyıı' da 16 ha
ziran 1925 de yapılan tahrire ıröre yüS• 
de 4,4 nüfua fazlalıiı ve harpten evvelkİI• 
e.ki Almaııya nüfuaandan 1.700,000 oii· 
fua ekıilıliil vardir. 

Yon Papen Romada 
ROMA, B A.A. - M. Mı.ııolbü di• 

ıılıpm M. V on Papea'I kalıul etti. ıi 
BERUN, 1 A.A.. - Volff Ajuıaı lıll'ir 

diriyor: 
C'.....ttlrıla _.dllı1.i lıaloerl.. cft' 

batnlıil -- M. Ve111 Papea, ~ 
ldı: -L O. yaphio " kı elwl Wtlr'a 
diğinden y....ıd ........ aial ._..., 
dineoelıtlır. 

r· 
beraber, muhte.- KWNo murahlaafl 
M. Ferrera'nm mütaaan ... anlapnı1f. 
davet eclilec:ek m-ı..ı..tler aralmdl" 
Türkiyeyi de slkretmlı olmau mııa--ii 
aebetlle noktainazarmı1&1 hıah e~ni 
yl faydalı buluyoNlll. 

'Türk murahhaa heyeti teker lı.r-f;eş 
etıneğe tahıia edilmiı yeni fabriluJ,ı>u 
ihdas etmemeyi muvakkat ve niıope-
ten faydalı bir tedbir telikki eder. n ·· 

•·Milli ihtiyaçlara c&Yap '"'nneld• i 
iktifa eden ve ed-k olan fahrllı:aı.· 
ra gelince, böyle bir taahhüde sire
... yia. 

"Zirai maluulltm hiç kir bıralallf' 
yan bir aevlyaye diittüiü fU ııra......,. 
pancar ekimi Türk alraati içi• ...,lı 
hlr_...ıur.,. 

Şeker meaeleal haldantlaki nolıtai· 
nazarlan telif ad.erek bir karar -.,,:ıati 
ti hamrlamak üa- bir talarlr heyeti ,.! 
aynlmqtır. Heyet fU clnlet muralt- . 
haalarnıdan müt.,..ı.kilcllrı Küba, /o"K.u 
merilıa, Hlncllftaa, Fe1-k, Portr C:ii 

kia, l~ D 1 il• Cümhuriyeti ~:~ 
,.. Çekoelonlıya. r. 

lktıoat komiı;yonunuo dJger tiili ktT 
misyonu da ıümrülı: tarifelerile mef" ı, B 
ıal olmuttur• Bu tiili komla yonun at# ma 

aaiail)İ hafta aruı yaadıiım bir melı·" " 
tupta hülloa etıniıtim. Bizi alika· A.,,: 
dar eden aafbaaı da müteha111ılarf" TR., ., __ , Be ~. ojl 
mızdan ,,..... ylıı çok süzel ve mor ş;,_ 
delel bir autlm ile (lılilli,,et - Bu~ 
n•tlıun metni • inci Myı/anıudodır) l' . 
tebarüz ettirildi. L":~ 

Bizi pelı: alyacle yalandan aliikad&' ü y 

ebniy- tarap tiill komiayonu ile v•• ~·
par tirbtlerine hülıümetler tarafın· A'~ 
dan yapılan yardımm tahdidi muelr C 

1
'" 

lor! hafta arau iktuat itleri etrafmb• 5 • ; . 
ki müzakereleri ta.ambyor. A"..-.: 

Anc.lı fU aazan itibva almaalı• 
dr ki Fr-uzlar bu ikbaadi meMlr 
terde anlaım•yı ılalaa mail meaelr 
lerde anlaımıya talik eınUılerdlr· 20 f . 

Fraouzlara ,,. Frantıalarla beraıı.t : 1 

yürüyen devletlere gön, -ıi meıelr _ 
lerd' yani para iatlkran balıainde bit 2 ) ; 
karara vanlnıadığı takdirde iktıoadl '' ) 
anlaımalarm hl§ bir kıymeti oı...-. 2~ ;
Binaenaleyh eter mali -ıelerde P. F 
mit edil- itllif meydana ıelme:&19r •1 

bütün iktıaadi anla§tDalar havada ka 
laeak ılemektir. 



ı.rpan 

e yapalım! Hovarda
lık mı, tasarruf mu? 
Herkes te 'a91rdı. 

, lktısat, maliye ilimleri de şa· 
f dı. 

Mal çok, mahsul çok .• Alıt ve
yok. Para yok. 
Bu vaziyette fertler ve millet

et~ ne yapacaklarını bilemiyorlar. 
e "' Para yok. Tasarruf etmek la
~. Peki amma mahsul çok, mal 
•°'1c. Bunları harcamak ta lazım. 

· itte 66 devletin 1800 murahha 
·#ıdfda bu itin içinden çıkamadılar. 
~ııerikada diktatörlüğe benzer 
Pr cümhuriyet idare eden Roo-

elt ile yine yeni dünyanın met 
Ja;ır milyarderi Henry Ford bu me 
rltlede birbirine zıt iki fikir orta

lı\ atblar. 

Roosevelt bir devlet adamı gi
telit içinde: 
- Aman tasarruf, iktısat! Di

ır. 

fJ Henry Ford becerikli bir ita
# unı gibi endi9esiz: 
hl - Sakın ha! Diyor. Mümkün 

rtebe fazla mal yapmalı. Piya
yı doldurmalı. Fiyatleri indirme 
ve alıt veriti arttırmalı. 

ı Henry Ford'un fikrine göre 
uayı elde tutmak günahtır. Ye

li, içmeli, hovardalık etmeli ... 
ı para elden el~ cepten cebe geç 
n. Piyasa barekct~t:tsin. 1 ler a

ııJam. 
• İngilizler temkinli, Almanlar 

•dbirli. İtalyanlar hesaplı, Fran
zlar zaten anadan doğma cimri. 

Bu takdirde Henry Ford'un fik 
ne hangi milletler taraftar ola
ak bilmem! 
. Şöyle üstün körü bir dütünü-

• rae otomobil kralının fikri pek 
bana atılır gibi değil. 
Bizim muhitimizde gördükleri

ıiz de ona hak verdiriyor. Son za
ıanlarda ticaret itlerinde parala 
mı tehlikede görenler, bankalar
aki servetlerinden istedikleri gi
i faiz alamıyanlar bütiin varla
ını apartımanlara döktiiler. Yal
.ız lstanbulda bir kaç yıl içinde 
Jtmıf, yetmit milyon lira taş du
~r haline geldi. Bu servet i9le
llf olaaydı belki piyasa daha fe-
hlardı. 
~u halde eğer kıyıda kötede 

• nuz küflü manğırlar, kirli çıkın 
lr va.raa onların aahiplerine rica 
ıtmelı.. Yesinler, içsinler hovar
alık etsinler. Kim bilir belki bu 
.~.yede refaha çıkmak mümkün-
lur. 

Burhan CAHIT 

Kıaa haberler 

* Kadıköy'ünde Biııa'lı Hu··1 • • 1 •1 E . . eyın ogu 
~maı f. mnınde bir zat lstanbuld 
r yılan serııisi açıniya karar venniı~ 
r. 

0 
Bafra'd~;. kereste fabrikası, lı Ban. 

sının da ııtırakile Limitet Şirket ol-

* Avru .. 11· pa guze ık müsabakaıına itti-
·" ~tmek Üzere Madride giden 933 
urkiye ıı:üzeli Nazire H. avdet etmiıtir, 
* Şehrimizden Ruıya'ya citmiı olan 
~ansız ınuharrirlerinden M. Georges 
1'."~non dün Odesa'dan teJ>rimize gel
ı,tir. 

0 H~suıi vapurlara kıyınet takdir için 
ekkü!_ eden heyet, huııün de Cide va
runu mUayene edecektir. 

* Türk Vapurculuğu Anonün Şirketi 
Üesıiıleri bugün toplanarak hazırlanan 
uımnameyi imzaliyacaklardır. 

BORSA 
<11 Baııkaamdan alınan ceh<eldir) 

4 TEMMUZ 1933 
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ŞEHiR HABER L E'R 1 

Ekonomi VIUlyette Mahkemelerde 

Kontenjan ticareti Gelecekmuhacirler Sahteşehadetname --iktisat vekaleti vaziyeti 
nazarı itibara aldı 

Son zamanlal·da kontenjan taksi
matından tikayetlc lktısat Ve!taleti
ne vi.ki olan müracaatlar ehemmiyet
le telakki edilmiştir. 

lktuıat Vekaleti bu husust;:, tetki
kat yaptırmıt ve mahallerinden mÜ· 
temmim maliimat toplamııtır. Müra .. 
caatlar batlıca fU noktalar etrafında 
toplanmaktadır: 

1 - lotanbul varidatın yüzde elli
sinden fazlasını temin etmesi itibarile 
kontenjanın da büyük bir lmnu, bil
haasa ba,lıca büyük maddeler lstan
bula verilmektedir. 

2 - Bir kısım küçük maddeler tak
sim imkanı bulunamadığından hepsi 
lstanbul ve hmlre verilmektedi-,.. 

3 - lıtanbul ve hmir ithalatçıları 
ayni zamanda başka kapılardaki tah
si.oatı da kapattıklarından lstanbul 
sanlralize bir vaziyete girmiştir. 

4 - Bütün bu ve diger sebepler 
kontenjan tcaretini doğurmaktadır. 

lktıaat Yeki.Jeti hu tetkikatı netice
sini GümrükJer ve inhisarlar Vekile .. 
tine de bildirmittir. 

Gelen haberlere göre yeni konten
jan takıimi yeni esaslar dahilinde ya .. 
pılacaktrı. 

Tuğla harmanları 
Halicin nihayetinde Kağıthane ve 

Alihey köyü derelerinin baılangıcma 
yakın her iki sahilde sıra ile bir takım 
tuğla harmanları vardır. 

Bu tuğla harmanlan üstü açık o
caklanndan etrafa, buram buram du
man saçarak çalışır dururlar. 

Harmanların buralardan kaldırıl-
ma!'ı mevzuubahis olurken Sıhhiye 
Müdürlüğü ite karıımıt ve nihayet 
ıu formül bulunmuştur: Tuğla hıır
manlarının ocaklarının üstü kapatıla
cak, ocaklardan çıkan dumanlar 25 
metre yüksekliğinde bir bacadan çı
kacak ... 

Haliç sahillerinde 32 tuğla harma. 
nı vardn. Şişlideki harmanlar da 25 
tanedir, Yeni şekilde bir ocak ve ha
ca en az be§ bin liraya çıkmaktadır. 

Haliçteki harmanlardan mühim bir 
kısmı bu yeni tesisatı ikmal ettirmit
ler, bir kıamı da yaptırırke.p evvelki 
gÜn mühlet bibnittir. Belediye müd
det bitince harmanları yeniden kon· 
trol ettirmİ.§ ve bir kısım harmanların 
tesisatı hala ikmal ettirmedikleri gö
rülmüttür. 

Bunun Üzerine belediye harmanla
n söndürmek için bir arozoz ve bir it
faiye müfrezesini göndermi§tir. Fa
kat itfaiye mahalline gidince yanan 
harmanlann müddetin bitmesinden 
evvel çatıldığı r.nlaşılnuştır. 

Bunun üzerine belediye Haliçteki 
tuğla harmanlannda tesiaat ikmal e
dilmedikçe bir daha ocak yakılmama
aına karar venniıtir. 

Yumurta nakliyatı 
Yumurta tacirleri ispanyaya ywnur 

ta sevki için bir Türk vapuru kum
panyaaile anlatmak üzeredirler. Bu
nu işiten ecnebi vapur kumpanyaları 
yumurta nakliye ücretlerini indirme .. 
ğe hazırlanmaktadırlar. 

Bakırköydeki yeni fabrika 
Bakırköy bez fab-ika11nın yarunda 

İD§aaı mukarrer yeni fabrikanın pr°'" 
jeleri bir ıırupa ihale edilınittir. ln
taata yakında başlanacaktır. 

100 vagon pirinç 
Pirinç zeriyatını korumak maksa

dile yeni kontenjan listesine pirinç. 
konmamııhr. Alakadar ithalatçı ta
cirler, gümrüklerde 100 vagon pirinça 
leri olduğundan bahisle bunlann it
haline jzin verilmeai için teıebbüıte 
bulunmak Üzere Ankaraya bir murah 
has göndermi§lerdir. Diger taraftan 
müstahsiller de yeniden pirinç ithali
ne müaaade edilmemesi için lkhsat 
Vekaletine telgrafla müracaat etmiı
lerdir. 

Motörin 
Petrol tirketleri, piyasaya motorin 

yağı çıkarmışlardır. Bununla beraber 
motörin fiati, , ıs -20 ,gün evvelkine 
nazran yüksektir. 

Buğday 
Bu sene buğday mahsulü geçen se

neden fazla olacağından buğday fi
atleı;ni korumak için Ziraat Veki.leti 
ve Bankası yeni tedbirL r almaktadır. 

Diger taraftan bu sene daha fazla 
buğday ihracah imkanı da araıtırmak 
tadır. 

Bir tütün şirketi çekildi 
Uzun müddetten beri memleketi

mizde bulunan tütün ~irketlerinden 
"Export Tabaco,, memleketimizdeki 
muamelatını tasfiye ederek piyasadan 
çekilmektedir. 

Çay ve kahve ucuzlayacak 
Çay Limited Şirketi hiasedaran 

heyetiumumiyesi evvelki gün toplan
ınıt ve hi11edarlar ara11nda ihtilaf çık 
bğı rivayetlerinin tekzibine karar ver 
miıtir. Diger taraftan ayni içtimada 
şirketin yeni muamelelere ciri§miye .. 
rek üç ay aonra tasfiyesinin kararlaş
tınldığı da haber verilmektedir. 

Şirket hissedarlarından Şevket B. 
bu kararın, ıirketin lktısat Vekaletile 
yaptığı mukavelenin hitama ermesin· 
den ileri geldiğini söylemiftir. 

Kahve Limited Şirketinin aldığı 
%5 komisyondan da tikayetler var~ı. 
Sirkd müdürlerinden Mustafa B. Şff
ketin takas mukabilinde gümrükten 

Nasil muamele yapılacağı 
vilayete bildirildi 

Hariçten gelecek muhacir ve mülteci· 
lere yapılacak muamele Dahiliye Veki
letinc!en Vilayete bildirilmiştir. Buna gö
re: M~hacir v~ ll'iilteciJ,.rin beraberle .. 
rinde "'etirecekleri menkul mallarının, 
tohuml~k ve çift hayvanbnnın, çiftçi 
ve sanat aletlerinin iptidai maddelerinin 
tamamı ve davar sürülerinden ve sanat 
mamulitından ve ticaret eşyalarından 
bet bin liralık miktan '!iimrük resmin
den ve bir defaya mahsus olmak Üzere 
sair hilci:mle tekô.liften affı 885 numara
ları kanununun onuncu maddesi iktiza .. 
sından olup bu muafiyetten İstifade ede
bilmek icin Türkiycye yerleşmek kaı
diylc Relıniş bulunmak ve üç ay zarfın
da tescil veya iai.an talep ve Türk :rk ve 
hars ına mensup olmak şarttır. 

Oc av zarfında tescil veya iskan tale
bine · Re Ünce bu talep huduttan geçerken 
gÜm~ük i~lerinin halledileceği sırada 
derhal yapılabilmesi müşkül ve belki de 
gayri mümkün olduğundan 'J"Ümriik işle
rinde ırahalli hükômet reisi tarafından 
verilecek muvakkat ''muhacir vesikala
rı" ile iktifa olunması zarureti vardır. 

Ancak gümrüklerden istifade etmek 
üzere muvakkat vesika verecek mülkiye 
rüesaıı bu vesikalar icin muntazam bir 
defter tutmağa veya hıtturmağa ve ve
sika ve~dikleri muhacirlerin gidec .. kleri 
yerde ü~ ay zarfında tescil veya iska'l i
çin müracaatlerini temin edecek ,ekilde 
takip etmeğe ve defterdeki kayıtlımnı 
kapatmağa ve bu defte•i haleften selefe 
devretmeğe mecburdurlar. 

Gittikleri yerlerde üç ~Y içinde tescil 
veya iskin için müracaat elmiyen muha .. 
cirlerden gümrük resmi tahsil olunması 
laznn bulunduğundan bıınhmn te..,il ve 
ya iıkin içi müracaatl~rının Türkiyeye 
girdikleri kapıların ~"ük müdürlükle
rine ve kaymakamlıklarına bildirilmeleri 
İcap eylemektedir. Tavattı•n k'l.•tiyle gel 
miş olmıyanlann ve Türk ırk veya hıır
sına clahil hulunnuyanlann muhacirliği 
mevzuu haha olamıyacaı!'ından bu muafi
yetten istifadelerine de imkan yoktur .. 
Bunlardan memlekete duhul ve ikametle
rinde mahzur e:örülmiyenler ()canibin 
ikamet ve ıeyahatlan hııkkındaki kanun 
hükümleri daireainde ve ecnebi şıfatiyle 
memleketimizde oturabilirler. 

Poliste 

Döviz kaçakçılığı 
Sirkeci Ekapres 

Dümafisin üzerinde 
kaçak döviz bulun
muıtu. 

Üzerinde gene 
kaçak döviz bulu
nan bir batrahibo 
de yakal.anmı§tı. 

Bu iki kaçakçı 
birden bugün cürn. 
huriyet müddeit' 
mumiliğen verile
ceklerdir. 

Dövizler müsa-

treninin şefi M. 
30 bin franklık 

dere olunmuştur. U. Dümalis 

Bir çocul< kuyuda boğuldu 
Eyüpte Bahariye caddesinde has 

boya fabrikası bahçesinde oynamak
ta olan Rifat Efendinin oğlu ıo ya§ın
da lamet kuyuya düşerek boğulmuş-
tur. 

Borç meselesinden 
Beyoğlunda ahçı çırağı Kunduz bir 

borç. meaeleainden terzi Aristidiyi a· 
ğır surette yaralamııtır. 

Bir tarlada eski altınlar 
Baltalimanında eoki jandarma karako

lu arka:nnda bir Ruma ait tarlada altın 
meskükat bulunmuıtur. 

Bu tarlada son günlerde gizlice araş
trrmalar yapılmakta ve bulunan paralar 
gene e-izlice satılmakta imiıı. Geçenlerde 
Boyacıköyünde Şerif ağa isminde ihti
yar bir kurabiyecinin evini aoyan ve ya
kalanan haydutlardan birinin üzerinde 
bu altınlardan bir tane bulunmuş, mese
le bu suretle zabıtaya akıetmistir. Bu
nun üzerine altınların bulunduju tarla
ya gidilmiş, hakikaten altın meskükit 
bulunmuıtur, Sarıyer kaymakamı Yeni. 
köy nahiye müdürü ve Y eniköy k~ınise
ri tekrar Baltalimanına giderek resmen 
araştırmalara başlamıtlardır. Şimdi .. ~ 
kadar 11 altın bulunmu.tur. Bunlar ıoo 
sene eveline aittir. -

--o-
lnhl9arlarda 

Bu seneki afyon 
ıo temmuzdan sonra 4 iincü Vakıf 

hanında ta~ınacak Afyon inhisarı ida
resi, o civarda bir de depo kiralamııtır. 

Bu seneki afyon istihsalatının 3000 
sandık olacağı tahmin edilmektedir. 

Av fişeği ucuzladı 
Barut inhisar idaresi, karabarut, do

lu ve boş av fişekleri, av kapsulleri, ta
palar ve av sa~ması fiatlerinde tenzili.t 
yapmııtır. 

Boğazda yaz tarifesi 
Şirketi Hayriye, bugünden itibaren 

yaz tarifesi tatbikine batlamııtır. 

çıkardığı ıo hin çuval için aldığı %5 
komisyonun %2 si masraf mukabili 
olduğunu, tirketin kan okkada 1,50-
2 kurutte.n ~aret bulunduğunu söyle
miştir. 

Çay ve kahve takas primlerinin bir 
miktar azalacnğr, çny ve kahvenin u .. 
cuz)ıye.co~ı söylenmektedir. 

Mahkeme nasıl yapıldı
ğını tetkik ediyor 

Şehremininde bir mahalleden tedarik 
ettiği hakikata uygunsuz bir ilmühaber
le sahte tehadetname alıp yüksek mek
teplerden birisine giren Akif Efendinin 
muhakemesine Ağırcezada devam edil
miştir. 

Akif Efendi bu ıehadetnameyi kendi
sine Şükrü Efendinin tevdi ettiğini, bu 
sahte ıehadetnamenin nasıl tedarik edil
diğini bilmediğini söylemiştir. Muhake
me Şükrü Efendinin celbi için batka 
ııüne bırakılmı§tır. 

Hırsızlıktan sabıkalılar 
Gece pençere kırarak hırsızlık yap

mak, zalxtaya kartı ıilah kullanmak ve 
esrar nakletmekten ıuçlu ve mevkuf 
Arap Hikmetle kayıkçı lamail, Yaıar, 
Abdur~an ve Bürhanettinin muhake
ıı\elerinc Ağırcezada batlanmıtlır. Ya
tar ve Burhan bulunamadıkları için mu
hakemenin devamı bunlar ııetirilmek ü
zere başka güne bırakılnuıtır. Mevkuf 
Hikmetle kayıkçı lsmail kefaletle tahliye 
talebinde buhınmu•lardır. Mahkeme bun 
!arın mazilerini tetkik ebnit ve her iki
sinin de hıraı:zlıktan mütead-1it sabıka
ları olduğu anlaıılmıştır. Bunun üzerine 
tahliye talebi reddedilmi~tir. Muhakeme
ye 24 temmuzda devam edilecektir. 

Sebze diye 
Altı bucuk kilo esrar kaçmrken yaka

lanan Mehmet, Osman, Bekir ve Ahme
din muhakemelerine Ağırceza mahkeme
sinde baılorulmiıtır. 

Mehmet esrarı mahiyetini bilmediği 
için 50 kuruş mukabilinde ve Osman he
ıabına taııdığıru, Oıman da hu yükü seb
zedir diye kendiıine Bekirin teslim etti
ğini, Bekirin evine naklettirmekte oldu
ğunu söylemiş, Bekir ise ıureti katiyede 
inkar etmiıtir. 

Muhakeme f81ıit celbi için batka sü
ne hırakılınqtır. 

Esrar 
Süleyınaniyede Tiryaki çarşısında kah

vecilik yapan Hırsımla evvelki gün An
karadan lstanbula ,gelen Alaettin esrar 
satmak ve kullanmaktan maznun olarak 
dün Adliye ihtisas mahkemesinde muha
keme edilmiılerdir. Hasan esrarı yolda 
bulduğunu, ne olduğunu bilmediği için 
aldığını Aliettin de Hasanın tabaka11n
da siga;.. !ararken yaka1andığı~ earar 
içmediğini aöylemiştir, Muhakeme tah
kikatın tevsii için başka gÜne bırakıl
mıştır. 

Beledlyetl• 

Vergi kaçakçılığımı 
Sinemaların verdiği hesap

lar ve bazı noktalar 
Belediye istatistik yıllı~ için ıehirde

ki muhtelif müesse~~ ve vazife.le-re ait 
iıtatistikler toplatırken bazı mühim ha
kikatlar meydana çıkmıttır. Sinemalara 
dair vücude !!etirilen iıtatistiklerde bazı 
yanl.ıı hesaplar elde edilmiıtir. Şehrin 
merkezine uzak olan hircolc sinemaların 
müşteri adedi öğreni1mek istendiği va· 
kit, hu müesst ~elerden bazıları çok kü
çük rakamla• vermi•lerdir. Bu vaziyet 
üzerine bu sinemiılann defterleri tetkik 
edilmit orada da ~yanı dikkat derecede 
az müşteri adedi görülmüıtür. Bu mües
seselerin verdikleri rakamlara bakılırsa, 
hergün ziyan etmektedirler. Halbuki bu 
ainemalann bir haylı zaruri masrafları 

vardır. 

Yapılan tetkikat neticesinde bu vazi
yetin vergi kaçakçılığı yapmak maksa
dile ihdas olunduğu anlaıılınııtır. Bu 
huausta tahkikat yapılmaktadır. 

Bir mezarlık daha Bele
diyenin oldu 

Belediye 37 bin lira kıyınetinde bir 
mezarlığa ait yeni bir dava kazanmıştır. 
Bu dava Galatada Kııle dibinde Şah ku
lu mezarlığına aittir, Yeni mezarlıklar 
kanunu çıktığı gündenheri hu mezarlık 
bir türlü Belediyeye intikal edemiyordu. 

Belediye §İmdi burasını ıataca.ktır. 

Yeni ölçüler 
Kanunusani bidayetinden itibaren te .. 

şekkül etmekte h....,nan ayar ve ölçüler 
idaresile Belediye, halkın yeni ölçülere 
alışmasını temin için teşriki mesai ede
cektir. 

ikraz · sandığı sermayesi 
Belediye Bedestendeki ikraz sandığı

nın faaliyetini arttmnağa karar vermi§
tir. Bu huıus için 2 bin lira tahsiı ecfıl
miştir. 

Şirket 
Komserlikleri 
lktısat vekaletinin yeni 
teşkilatında lağvediliyor 

Gelen haberlere göre lktısat Veka
letince Şirketler Komiserliklerinin 
kaldırılması mukan-erdir. Bu takdir
de yerli ve ecnebi tir.Jı;etlerin kontrolü 
adliyeye, siciliticaret dairelerine iDti
kal edecektir. Esasen bugünkü ..-rait 
içinde Şirketler Komiserleri fazla bir 
iş yapamamaktadırlu. 

Yeni, lktısat Vekaleti Te,kilatı 
Kanunu lay;haoına b.u şekli istihdaf 
eden maddeler konulmu~tur. 

Halkevlnde 

Tetkikler 
Gezinti bugünden iti

baren başlıyor 
Halkevi dershane ve kuralar ıubesi 

tarafından tertip edilen tetkik gezintisi 
bugün baılıyacaktır. Saat ıs de gezin
tiye iştirak edecek muallimler Halkevin
den hareket edeceklerdir. 

Anadoludan şehrimize gelen birçok 
muallimler de bu ııezintiye iftirak ede
cektir. Bugün camiler, müzeler gezile
cekyr. Bu tetkik gezintileri ıo gÜn de
vam edecek, her ııün ayn bir program
la hareket edilecektir. 

Tetkikler başlıyor 
Halkevi Reisliğinden: Evimizin der

saneler ve kurslar komitesi tarafından 
tertip edilen lıtanhulun tarihi, bedii e
aerleri ile ilim ve ıanat müeıaeselerini 
tetkik faaliyeti bugün batlayacaktır. 

Arzu eden lstanbul ve Anadolu mu
allimleri saat on bette Halkevinden ha
reket edecek olan kafileye iıtlrak ede
bilirler. ilk gÜnÜn programında Ayasof
ya, Sultanahmet camileri ile Sultanah
met meydanındaki abidelerin tetkiki ve 
Y erebatan, Binbirdirek aarnıçlan ile 44 
üncü ilk mektebin ziyareti vardır. ikin
ci tetkik e:ünü programı hu ilk tetkikten 
sonra kararl8flınlıp ilan edilecektir. 

ilk mektepler sergisi 
ilk mekteplerde açılan elişleri sergiıi

nin müntahaplarından vücude getirilen 
umumi serıı:i bugÜn Halkevinde açıla
caktır. Serginin bütün hazırlıklıırı dün 
ikmal edilmiıtir. Sergi Halkevinin alt 
kat salonunda ııcılmaktadır. Sergiyi Hal
kevi sergi komitesinden Selim Nüzhet 
B. tanzim ebniıtir. 

Sergi ay sonuna kadar açık bulunacak, 
herkes e:ezebilecektir. 

W•erllte 

Selçuk kız mektebi sergisi 
Çapadaki Selçuk kız sanat mektebinin 

senelik sergisi dün aaat ı6,5 da merasim
le açılmıtlır. Jlı1erasimde Maarif erkim 
ve daha birçok zevat hazır bulunmuıtur. 

Ser!'i talebe tarafından ziyaretçilere 
gezdirilmiıtir. Talebenin yaptığı itler 
müteaddit salonlar iuıal etmektedir. E
serler icinde çok muvaffak olınıq olaıi" 
lan vardır. Sergi gezildikten ıonra da
vetliler hazırlanan büfede izaz ve ikram 
edilmiılerdir. 

Galatasaray lisesine talebe 
nihari alınmayac&k 

Maarif Vekaleti Galatasaray lisesine 
gönderdiği bir emirde mektebe bu aene 
nihari talebe kabul edilmemeııini bildir
miştir. Bu aene Galatasaray liıeıine 
kadro nispetinde yalnız leyli talebe alı
nacaktır. Mektebe nihari girme!.: için 
fİmdiden birçok müracaatlar vaki olmut 
sa da bunlar bu sene İç.İn is'af edilemiye
cektir. 

Bir Türk gencinin muvaffakıyeti 
Saint - Josephe Kollejinden bu sene 

tv.llicahit Bedi B. İsminde 16 ya§ında bir 
Türk yavrusu birincilikle ~ıkmııtır. Kol
lejin ilk aınıfmdan itibaren her sene bi
rinciliği kazanan Mücahit B. Fransa se
faretinde yapılan Bakaloriada da birinci
liği kazanmış ve Fransa sefiri tarafından 
kendiıine bir kitap hediye ne ayrıca hc
yani takdirat edilmiıtir. Mücahit B. Ga
lataaaray lisesinde yapılan balcaloriada 
da ayni derecede muvaffak olmuştur. 

Kadastro imtihanı 
Kadastro meslek imtihanlarına baılan

mıştır. Umumi müdür Cemal Bey. im
tihanlarda hulunmuıhır. 

Baytar müdürlüğü taşındı 
Vilayet baytar müdürlüğünün Kabasa

kal'daki binası eaki olduğundan Ciğalon
luğlundaki yeni binaya taıınmııtır. 

Amerikalı mütehassıslar 
Amerikalı ikhıat müteha11111 M. Hi

nes'in idareııi albnda çalı,makta olan 
ziraat mi'teha11ı11 .M. Gardner Ankara'. 
dan sehrimize gelmiıtir. M. Gardner re
fakatine memur edilen Robert College 
muallimlerinden Şükrü B. le birlikte 
Trakyanın zirai vaziyetini tetkik i~in bu .. 
ıiün veya yarnı Edirneye gidecektir. M. 
Gardner Trakya'da pançar yeti§tirilen 
aahayı da !!ezecektir. lktısadiyatmuzın 
inkişaf ve bu meyanda ziraahmız ve ma
denlerimiz hakkında tetkikatta bulun
mak ve bilhassa altm arama iılerinde 
çalı~mak üzere celbedilmis olan Ameria 
kalı mütehassıslar ve M. Hines'in idare
ıi altında tetkikatta bulunmaktadırlar. 
M. Hinea Ankara'da lktısat Vekaleti ile 
temasta bulunduktan ıonra dii[er müte
hasaıslara yapacakları tetkikat hakkında 
lôzım .. elen talimatı vennii'tir. M. Himeıı 
lıir kac ııüne kadar Avrupa'ya gidecek 
ve bir kaç ay sonra tekrar gelerek müte
ha111ilann verecekleri raoorlan tetkik 
edecektir. M. Hines hundan sonra Tür
kiye'nin iktısadi v"!;heai hakkında bir 
rapor verecektir. Bu rapora ehemmiyet 
verilmektedir. 

Bir Çek profesörü geldi 
Prağ Darülfünunu türkoloji müderri

si prof. Jolın Ripka ıehrimize gelmiıtir. 
Prof. Ripka iki ay kadar ııehrimizde ka
lacak ve "Şark" isınile yazmakta oldu
ğu bir eıer için tetkikatta bulunacaktır. __ .,__ 

Sahte on kurus mu? 
E."l'MlköyündP ı.·. h•khl rlükkanında 

•ahte 10 kurutluk para bulunmuştu. R• 
paranın sahte olup olrn:ı ! ı ...,. n •, anlaşıl· 
maaı İ";İn darphanede muayene edilmesi& 
ne lüzum o-österilmiştir. Para darphane
ye gönderilmiştir. 

Evkaf nedir? 
S 

.• 
ıze sorsam: 

- Kiraz nedir? •• 
- Kırmızı renkli yuvarlak 

feydir ... Dersiniz ••• 
Biraz daha zor olsun diye: 
- Gıcır nedir? Desem için 

de bir kısmınız bilemez. Bir 
mınız da: 

- Sakıza eliatikllik veren 
maddedir amma aslını bilme 
Der. 

Lakin daha ileri gidip te: 
- Evkaf nedir? .. Dersem 

veli: 
- Canım! Onu bilmiyecek 

var ... İtte camilere falan b ... 
yer •• 

Dersiniz amma: 
- Hayır evkaftan makaa 

Evkaf dairesi değil, vakıf nedi 
Diye sorarsam till>he~iz apıtır 
lırsınız ... 

Öyle ise bunu size ben tarif 
deyim. Çünkü ben uzun müd 
evkafta bulunduğum gibi huk 
mektebinde de bu mübarek se 
adam akıllı okumuttum (bey 
de neler okumadık ki !) . 

Efendim! Vakıf diye bir m 
kü hayra tahsis edip alım satı 
dan oldum olası menetmekt 
Demek, vakıf mal satılamaz .. 

Şimdi bu noktaya bir (mi 
koyunuz. Derken efendim gel 
man git zamaıf'bu vakıf yerlerd 
bir kısmı yanmıf, onları imar i. 
para lazım. Arsaların bir kısmı 
satıp parasile geri kalanı imar 
mek mümkün amma vakıf satıl 
maz .. Ne yapalım? .. - Allah ü 
maya zeval vermesin - hem 
ülema bir çaresini bulmuşlar .. 
sıl?. Gayet kurnazça.. Demiş! 
ki: 

- Efendim! Vakfı satmay 
kiraya veririz.. Uzun müdde 
daha doğrusu bili müddet .. 

Kiraya verirken pe~in olar 
bir para alırız. Buna ( icarei m 
accele) yani petin kira deriz. 
para arsanın kıymeti demektir. 

Sonra da (vakıf) rolünü bo 
mamıt olmak için de seneden s 
neye gayet az bir miktar alırı 
Buna da (icarei müeccele) ya 
geriye bırakılmış kira deriz. 

Demitler ve öyle yapmıtla 
Binaenaleyh lstanbulun heme 
hemen yüzde doksanı işle bu ş 
kilde bizlere satılmıt ve para! 
kim bilir ne olmuf .. 

lt orada değil.. İzah etmek i 
tediğim nokta tudur: 

lcarei müeccele diye bugü 
bütiin emlak sahiplerinin verdi 
para bir vergi değil (vakıf) ola 
yerlerin satılabilmesi için vakti 
le ülemanın bulduğu bir hilei şe 
iyedir. Asri kanunlarla, asri fikir 
lerle mücehhez bir memlekette b 
hileyi şer'iyenin hala nasıl kaldığ 
şaşılacak feydir !.. Asıl garibi E 
kaf idaresi guya bu icarei müccc 
le bir vergi imiş gibi bina vergi! 
rile müvazi olarak onları da ayır 
maktadır. 

Şer'iyeti, kanunu kendi işleri 
ne uydurmayı sanat edinmiş eski 
ve mürai ülemanın attığı şu tohu 
mun hila sürmekte olması doğrus 
çok amma çok fatılacak feydir. 

Büyiikadad buz ihtikarı 

Karilerimden birisi bana bi 

mektup göndermiş, Büyükadad 

buzun kilosu bet kuruşa satıldı 
ğından şikayet ediyor. 

Yerine göre buz bizde hala bi 

lüks efya telakki edilmekte ve z 
t i ihtiyaçlar arasında sayıl .-.. 

maktadır. Öyle olmasa Belediye 

ekmek narhını kontrol ettiği gibi 

okkası 3 kuruşa satılması lazım 
gelen buzu da kontrol ederdi ... 

Anla,ılan oraya mizah gazeteleri 
de gelmiyor. 

FELEK 

Bulgar misafirler 
Dün abideye büyük bir 

çelenk koydular 
Atlı minia müsahakalanna iııtirak 

etmek için tehriınize gelmit olan P •l
gar süvari zabitleri dün saat ı5,30 da 
Taksim Cümhuriyet abidesine mükellef 
bir çelenk koymutlardı,., Bulgar dostla• 
ı:imiz refakatlerinde mihnınnd"rlan hin• 
başı Avni ve kayınakam Murat Beyler 
bulundukları halde Tokatlıyan otelin
den hareketle Taksim meydanına gitmit• 
ler ve saffı harp nizamında dizilerek a
bideyi selamlamıtlar ve çelenği yerine 
koyınuılardır. Türk ve Bulgar milli 
renklerinden çiçeklerle süslü olan çelen· 
gin üzerinde türkçe ıu aözl\?r yazıhdı~: 
"Bulgar ırıüvari zabitleri tarafından necı 
Türk milletine ve kahraman Türk ordu· 
Sl!na". Bulvar doıtlarnnız bur.dAn st.t.)ra 
Dr. Ihsan ~ükrü B. tarafından tııhsi! 
edilen bjr r..ıuş ile AdaJarda bir gezıntı 
yapmıtlardır. Ak~m yemeği dönüşte 
m:ıcta yc . . i1m.i::tir. 
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Genç Türk san' atkarları 
" Bazı eski sanatkarların yeni heyecanları, ancak 
"eklemedir. Onlar, bir rakı ve morfin müptelası gibi 

"oportünizmin ve epikürizmin meptelasıdırlar.,, 
" Sanati inkılabın sağ eli tanı· 

yoruz. inkılabın istediği terbiye
yi ve telkini yapacak sanatbr !" 
Derken sakat ve dar bir görütle 
yalnız edebiyab dütünüyor de
ğilim. Bunu söylerken hatta bütün 
ince sanatlarla beraber sinemayı 
ve radyoyu bile hatırda tutuyo
rum. 

Sanat derken insanların bet 
hissi gibi cemiyetin bet hissi de
mek olan beş ince sanatı aklıma 
getiriyorum. Bütün serzenitlerime, 
iddialarıma rağmen edebiyab da
ha ziyade ·halk söziyle: • imana 
gelmit buluyorum. Edebiyatın e
linden tutulup gözetildiğini gör
mekle seviniyorum ve bütün bun
lara rağmen hala davayı anlamı· 
yan şair ve muharrir olursa ona a
deta bir düşman hıncı duyuyorum. 
Fakat cemiyet denen tahsiyetin 
havassı hamse sinden öteki derdi
ni dütünürken böyle bir haınlede 
hırçın bir atakla genç sanatkarla
ra kızmayı doğru bulmıyorum; on
ların hareketsiz ve esersiz görünü 
şünü mazur görüyorum: 

İşte resim, işte heykeltratlık, İŞ· 
te tiyatro, itte musiki! Ve hatti it· 
te Leden terbiyesi .. Bunlardan ba
zılarını birer çarpık diktatörün e
linde sanıyorum: 

(Edebiyattaki ve edebiyat tari
hindeki çarpık diktatörcükleri her
kes biliyor ve yazıyor.) Her kıy

meti şeyhin kerameti gibi kendin
den menkul dedikleri veçhile yal
nız kendisince teslim edilmiş de
ha~ının m ihengine vurarak bir ke
nara atan ve nerdeyse hepsi ağa
racık saçlarına rağmen hala jön 
prömiyerlik ebneye özenen bir re
jisörü düşünürken acı acı gülmiye 
mecbur oluyorum. 

Gene sonra berri ve bahri kuv
vetlere sahip bir diktatörceğizin 
Sanayiinefiseyi yalnız binaları 
değil bütün mevcudiyetleri ile bir 
malikane gibi görmek istediğine 
ço1< d efa yakından ,ahit olurken 
içim eziliyor ve hüznümü tadil İ· 
çin şu acaip nükteyi buluyorum: 

Galiba kendinin dıtındaki sana
ti ve zevkiselimi, kolay yubnak, 
kolay silip süpürmek için olacak; 
onu hep ya bir tas meyva, ya bir 
demet çiçek ya bir çıplak kadın o
larak resmediyor ve ettiriyor! 

Kendimi bedbinliğe kaptırırken 
bir Hadinin, bir Ratip Aşirin hazır 
bdıı:ı heykeller, bir Ahmedin, bir 
Öuerin yaptığı resimler aklıma ge 
liyor ve o zaman dişlerim gıcırdar
ken dudaklarım gülümsiyor; genç
liğe inanıyorum .. 

Her zaman kendi içimden tek
rar ettiğimi nihayet bana açıkça 
söyleme!;: fırsat ve denemesini ver· 
d ik lc.-i için onlara içimden teşek
kür c iyorum: İstiklal marşını nİ· 
çin b~r Danonçiyoya, bir Valeriye 
ısmarlamıyoruz da heykeli bir Ka
nonikaya, bir Kripele ısmarlıyo
ruz? Davamıza inanmıyan hangi 
adam, bir fikir heykeli yapabilir? 

Kendini göstermek utiyen genç 

İstidatların önüne set çekmek isti
yen bu JXUİI, bu sinsi ve hırçın 
utipdatlan devirmek, ııanatte de 
milli ihtiUili yapmak, sanat dün
yamıza da ferah ve feyizli demok
rasi havasını getirmek zamanı gel
miftir. Onların yeni heyecanlan, 
ancak eklemedir. Onlar, bir rakı 
ve morfin müptelası gibi oportü
nizmin ve epikürizmin müptela1t· 
dırlar! Nasıl bir tiryakiye rakı ve
ya kahve içirmek.izin if yaptıra
mazsanız onları da bunlardan al
dığınız zaman hiç bir şey yapmaya 
kadir değillerdir. Onun içindir ki: 
yeni sanat heyecanları, yeni Java 
imanları hep iyreti, hep yamama
dır; onlar ezeli # özlü sanatin an
cak paradoksunu ve demagojisini 
yapabilirler! 

Darülfünunu; - yalnız arapça 
olduğu için değil daha fazla bir 
Babıali, bir idareimaslahat keli
mesi olduğu için kullanmayı iste
miyerek ıslah değil yeniba,tan 
yapmaya ahdeden Mustafa Kemal 
fırkasının ismet Pata Hükumeti· 
nin kudretli ve bilgili Maarif Ve
kili, muhakkak ki: Bütün sanat 
müesseselerini, sanat varlıklarını 
ve bu cüınleden olarak Sanatler 
Akademisini de yeniba,tan yapa
cak bize bir cümhuriyet, bir inkı
lap Sanatler Akademisi verecek
tir. 

Bugün; ne maksatla olursa ol
sun, yaratılacak veya diriltilecek 
her müessesenin ilk vasfı, inkılap 
müessesesi olabilmesidir: Adde
dilmesi değil tam olması .• 

Eski Sanatler Akademisi, bir in
kılap müessesesi değildir! 

Behçet KEM AL 
'""''-111u,.ıuı111••111111111111111 ·" ' ' ' ''' ''' '"u ın • .,.,,. ....... .. ıııtıtA 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 

18,18,30: Gramofon. 
18.30 19: Frann:ca ders (lıerlemif olanlara 
mahaus) 
19, 20: Ala turka ıaz (Kemal Niyazi bey ve 
arkadatları. 
20, 20,30 (Nebil oilu l smail Hakkı Bey) 
20,30: 2!.30: (Kemani Reıat Bey ve arkadaı
ları) 
21.30 22: Gramofon. 
22, i.tibaren Ajans boru. haberleri saat ayarı. 

ANKARA' 
12,30 - 13,.30 Gramofon. 
IC - 18,45 Alaturka aaz. 
18,45 - 19,lS V iyolonsel lr:onseri (Edip B. 

tarafından) 
l !l,15 - 15 A!!l.turka su 
20,15 Ajanı haberleri. 

VARŞOVA 14ll m. 
21 karı, ık konaer1 23 dans muaikiai, 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20,25 radyo orkeatraaı, 21,25 Stüdyodan ti 

yatro, 2,25 ahberler, pli.k. 

ViYAN '• 518 m. 
20,45 net'eli konaer1 21.20 abftanın vukua 

t ı , 21 ,45 radfo i.çin yapılan Köy hayatının 
aeTilit i, isimli musikili temıil, 23,40 pl&k. 

MILANO - TORINO - FLORANSA , 
21 ha berler, pli k, 21,35 Siy iaimli Ferra .. 

rinin opera•ı. 

PRAC 488 m. 
21 So k. ol l< lübünden naJden rapıodi vala ve 

tarkılardan mürekkep hafif muai.ki konıerİ1 
23,20 faota.zi parçalardan mürekkep lı:onıer. 

BÜKREŞ 394. m 
13 haberler, pli.lı:, 17,20 çocuk neıriyah, 18 

lı:arı~ık konser, 20 dera, pli.lı:, 21 ıeafonik kon 
aer, 21,45 taıanni, 23 almanca propacanda 
neıriyab • 

Milliyet'in edebi romanı: 24 

AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Bir doktorla asistanı koğuşa 
girdi. Bakabilen bütün gözler dok
torlara çevrildi. Bütün koğutun i· 
ki doktordan öyle bir sıhhat gözle
yişi vardı ki asistanına fısıldadı: 

- Şu pavyonlar çabuk bitaede 
doktor muyuz, hastahane miyiz, 
neyiz anlasak. 

İkisi de bütün hastalara şefkat, 
sevgi dolu gözlerle boşuna baktı
lar: 

- Nasılsın Hatice Hanım? 
- Eksik olma doktor bey. İyi. 

ceyim. Tıkanıklıklar seyrekleşti. 
- Sen nasılsın küçük? Bir da

ha sinema için tentürdiyot içecek
misin? 

• 
- Hepinizin haberi olsun ki 

tentürdiyotun bir okkası bile a
dam öldürmez. Mide hemen gerı 
çıkarır, acısı böyle yanınıza kar 
kalır .• 

Ya sen nasıl oldun kibritçi ha
nım? 

Zatürreeden kurtulan İnce yüz· 

lü, iri gözlü bir kadının 
durdular. Doktor uzun 
muayene etti. 

önünde 
uzadıya 

- Kefeni yırttın kadınım! dedi. 
Millete dua et. Artık hiç bir feyİn 
kalmadı. İki gün sonra çıkaraca-
ğım. 

Kadın battaniyenin ucunu avuç 
lıyarak: 

- Ben daha iyi olmadım. Çok 
hastayım, dedi. 

- Ben de diyorum ki senin hiç 
bir şeyin kalmadı. 

- Dizlerimden a,ağısı sancılar İ· 
çinde doktor bey. 

Doktor yanındaki hastayı mua
yene ederken kadın parmağının 
ucunu dudaklarına götürerek: 

- Gizli bir söyliyeceğim 
var. 

Demek istedi. Asistan da "şim
di dinlerim., gibi gözlerini yumdu. 
Doktor biraz ilerleyince hastanın 
yanına gitti: 

- Bir ~ey mi söyliyeceksin? 
- Evet. GizlL 
- Söyle. 

MiLLiYET PERŞEMBE 6 TEMMUZ 1933 

1 LS_l 1-U·it,;: := 'Q] HiKAYE lbt(#I rr.ua.::,.~ ............... JYağmur bayramın 
1 =· OG UTLERJ C F 1 kt b~ •1 k• Tadını kaçırdı e e en ır gece ça sa .. 

Sa sız ha eza . - . (Başı l inci sahifede) 
Ç Ş . b" Arkada,larla bır arada eglenı- kandilden de açık havada gezmek ve tsJf 

B .. b 1 k - Doktor, artık yemeklerıme ır az b" .. d" 1 1 · t" ol h" · tif 
ugun saçsız aş ara ço raatge- geni§lik vermekte bir beia yok sanı.. yoruz. dır ıı:dun ı~ e1 nmd~ < ıs ıye er ıç ıı a· 

!iniyor. Nereye giderseniz gidiniz, T . 1 • d h 11 d "I Gramofon, me,hur şarkıyı ça- e e ememış er ır. 
tiyatroda, klüpte, trende, dairelerde r~. anaıyon mese eaı C: ~ e? 1 

- )ıyor: Evvelki ~ün ba~hyan yağmur, uz0ıı 
daima bir çok saçıız baılıları görür· dıkten s_onra daha ne b_ekl~yelım • k k ve kısa fasılalarla dün sabaha kadar çi· 
sünüz. Bunun böyle olması icap el· - Bır az daha beklıyelım. ,,Bu gece çamlarda alsa ne ıenti halinde devam etmittir 

Pe .. rhizden. o k_ ad. ar. yılmıt ve itle· olur? Du"" n sabah, ufukta tekrar •kara bulut· mez, tabiat İnsanın başını güzel ıaç-
larla müzeyyen yaratınış ve onların hası ~~le .. ~~.rı~_ıf~ kı __ her gece uyur Felekten bir geceçalsak ne olur. lıır dolaşmağa baş iamış ve bunu çok geÇ 
muhafazasını kendiıine bıraknnştır. ken,gordugu bulun ruyalarm dek~- Denizde mehtaba dalsak ne o- meden tiddetli bir yağmur takip ebniı· 
Saçsız bat tabiate kartı bir zillet ve ru'.'u• mutfak ve Y~.e~ odası. teşkıl lur.. tir. Yağmur, bir aral:k adeta sağnak b 
hakaret manıuımı ifade eder. Mücer· edıyordu. Doktorun butün tavaıye ve F l k b" 1 k lini alınış, kıt yağmuru gibi uzun ve su· 

ısrarına rağmen Çinari Bey artık ta- e e ten ır gece ça sa ne O· rekli olmu•tur. 
rit hayat sahibi kimselerden ticaret G 1 l ' hammül edemiyecekti. Öz erinin Ö· ur.. Bir çok ihtiyarlar 30 • 40 ıenedenbe~ 
katipleri, it adamları ve bunun gibi ı d B d nüne o muhtelif et kızartma arı, o- en sor um: yaz aylarında bu kadar ıürekli yağmu· 
kafa itlerile uğratanların alelekser matesli, salçalı pilavlar geliyor, ade- - · Felek, felek der, gideriz. ra tesadüf etmediklerini oöylemektedir-
saçlan dütüyor. Bu türlü batı saçsız ta kendinden geçiyordu. Dünyada ne kadar fena tesadüf- ler. Yağmur dün bilbasaa öğleye doğrı' 
kalınmasının en ziyade sebebini ııkı - Sanki ne olacak, diyordu, ca· l . f l . şiddetini artırmıı, sokakiardan saatlere< 

ler varsa, hepsi sanırız cı, e eğın ıapka giyilmesine hamlederler. Di- nım bir kaşık, yalnız bir kaşık üstü ıeller akmııtır. 
ğer bir sebep te her gün saçtan su i· nohutlu pilav yiyebilsem.. Ölür mü· işidir. iyi amma, evvela felek kim? Kandilli Rasathanesi müdürü Fatio 
le ıslatmaktır. Burada su kururken yüm acaba?. Her halde bizim ,.Milliyet" teki Bey havalar hakkında demi~tir ki: 

Fakat Doktorun hükmü de ne ka- Felek olmıyacak !.. - Mevsimsiz yağmurlar bir depres· 
kafa derisi gudelerinin ifrazatiyle dar kati ve sert idi: yon eseridir. Barometre, dündenberi du· 
bir pasta haline gelir. lıte bu pasta - Ona şüphe yok, neteli ,.F e- •• 
ıaçların etrafına çarh gibi yapıtıP - Eğer ağzınıza menettiğiın ye· !ek" ten can sıkacak şey sadır ol- tü_yl~r. Bugün (ddün) ökğleden ıonra 7,,. 

meklerden bir lokma alacak olursa- mı ımetreyi kay etme tedir ki asgat' 
onların vakitsiz ölümüne ve düıme- b d d ·· d k · H b ruz derhal ölürsünüz.. lıte o kadar.. maz.. a e üımuf eme br. avanın u ge-
sine sebep olur. Sıkı yakalık ta ıaç- - Peki o halde kim bu felek? bah k · T" ·· trn ı tarın dökülmesine sebep verir. Bu da Her doktor bu kadar açık konuşmaz; ce _sa a ar~ı ıyı .'ge yuz tu ası. ~. 

fakat ben açık bir adamımdır.. Kimsenin cevap vermediğini yagmurun kesılmc~ı çok "_!uhtemeldır. 
bütün damarlan Üzerine tazyik ya· Doktor asabi ıuıabi odanın içinde görünce eski evlilerden birisi içi- Hararet dereceıı de yagmurla ber9" 
par, bu ıuretle saçların kökle- dola•ıyordu: ber d __ ütm .. üttür. • 
rine giden kan miktarını azaltır. Bu· , ni çekerek söze karı•tı: D k h 1 t ol k ıs d - Nedir efendim bu haliniz?. Bu T .du.n u arare vasa ı ara ert" na kartı yapılacak çare saçsızlığı ha· - Hakiki felek kimdir, biJ. 
sıl eden sebeplerden hiç birinin tesir v~z~;rete g!rinceJ'.e kadar hiç dok.tora mem. Fakat ""rkıdaki felek bizim ce İZMIR 5 A A - M"ll. haki· 

gozukmedınız mı?. Tam 130 kılo... r- ' • • • ı 1 
etmesine meydan vermemektir. Sert Düşünün bir kere, 130 kilo insanın hanıma çok benziyor! miyetin tesis ve ilanı yıl dönümü 
ve ııkı fapka yerine yumutak ve gev tansiyonunu arttırmaz da ne yapar.. - Nereden anladın? olmak dolayisile şehir ba,tan ba· 
ıek bir 1apka kullanmak, saçlar her G .. 1 k y u· Gu""ldu·· .• d ı h • 
gün su ile ıslatılmamak, sıkı yakalık u ere ı ave e . ı: • • . ~a onatı mış ' resmi ve ususı 
kullanmaktan sakınmak, başın deri· - Anlatılıyor kı, mesela yagı dı· - Arasıra, benim de. ona böy- müessesat ve bilumum nakil vası· 

bine sızını§ pilil.vıı, makarnaya daya- 1 l"l l"I l d • tala b ki 1 ·· 1 · ti" sinin deveranını kolaylaştırmak ve . h e me u me u ya var ıgım za· rı ayra ar a sus enmı' r. 
masajlarla yumu•atmak irin her tür· namıyorsunuz .. Etlere hele hıç ta am manlar vardır: B ·· t 18 d h lk · l ~ ' ' mülünüz yok... Hem insan kırkından ugun saa e a evı sa onu 
lü ledire baş vurmaktır. Bu tedbirler sonra ete veda etmelidir. - Karıcığım.. Ne olur? Çok da bugünü kutlulamak ıçın bit 
arasında masaj çok müessir ve ziya· Doktor bileğindeki saatine baktı: kalmaz, gelirim.. Bu gece şöyle toplantı yapılacaktır. 
de faydalı olU?". Baı derisini maıaj _ Giderken size küçük bir fıkra b" d 1 1 ZONGULDAK 5 A.A. - SultanlarıO 
hiç olmazsa beş on dakika kadar Ön· ır O a~ayım • 
den arkaya uzunluğuna ve yanlar- anlatayım.. Bir dostum vardı, derdi Fakat, bizim felek, hemen kaş· kovularak Milli Hakimiyetin kurulduğıl 

ki: istediğimi yiyeyim de, üç gün has l büyük günün yıl dönümü memleketimi.-dan haçvari yapılmalıdır. Ayni za- arını çatar: ta yatayım.. Bu ahbabıını görseniz l k de coşkun heyecanlarla kutlulanınııtır· 
manda dışarının temiz havasını çok- - Bensiz "gönül eğ endirece • 
ça almak için idmanlar yapılmalı, te bir ... Ne yerdiı ne yerdi .. Bir ~n bir sin, deg"il mi? Yama yok! 
miz ve besleyici yemekler yemeli. u. ziyafette fazlaca alıştırmış. emen 
zun saatler kapalı yerlerde kafa İt· o akşam bayğın yatağa düşmüı .. Ge- - Ne olur. karıcığım! 
lerile uğraşmaktan sakınmalı. içeri· ce yarısı çağırdılar .. Gittim. Evin içi - Dedim ya. . . Bırakmam! 
Sı.nı" n havasını harekete getirecek ve pürtelat ·· · 1 kı d · 

Ç k · k b d tum, Uzatmıya ım, .. ar yı iızen a. esinti yapacak vasıtalar kullanmağı 0 ıııman ve ço 0 ur 0
• T 

baktnn inliyor.. Sordum: Nasıl de- damcag"ız da her kimse benim gi. da hiç unutmamalıdır. Bir çok tifo 
iskarlatin .-e kızamık geçirınit kim- diın. Üç gün yatmağa razı mııın .. u. bi yüreği yanıklardan biri .•. Karı-
seler nakahat .. nasında saçlarının zatmıyalım .. Üç gün geçti, kalkmadı.. smdan bir gece çalmak için baksa 
avuç avuç döküldüğünün farkına va· Evet kalkmadı. Hatta hiç kalkaına· na, ne diller döküyor zavallı ... 
rırlar. Bunun sebebi hastalık esnasın dı.. işte hala o yatış ... 
da zehirlerunif olan kan eaçlann kök Doktor sustu.. Sonra hastaya dö. 
terinin hayatiyetini mahvetmesinden nerek: 

- Anlıyorsunuz ya, dedi, işte in· 
ileri gelir. Bunu görüp te bu gibi • aan böyle gidiverir. Sakın perhizi bo 
kimseler hiç merak etmesinler bir 
müddet aonra nihayet bir kaç ay ge· zayım demeyin.. Haydi tiındilik Al-
çince daha ıağlaın ve kuvvetli saç• lahaısmarladık. 
lar o aaçların yerine gelecektir. 

Dr. ŞÜKRO 

Haydar Rifat Bey kült ,serisinin 
7 inci ki tabı olarak yeni bir eser neş
retti. Kari Marks'ın (Sermaye) adını 
taşıyan eseri Haydar Rifat Bey tara
fından tercüme edilmiş ve en nefis bir 
cilt halinde piyasaya çıkanlmıştır. 

Dağ adamı 
Suat Salih isminde genç bir istida

dın eseridir. Merain'de basılmıştır. İs· 
tanbulda satılmaktadır. 

Değimli deyişler 
Ayaşlı Mehmet Necati Beyin şiir

leridir. Kitap halinde neşredilmi~tir. 

Bulgaristan'da spor 
«Bulgaristan.da Türk Spor Birliği» 

nasıl doğdu ve nasıl Turan oldu? .. " 
başlığını taşıyan Tunalı Ali Hüsnü 
Beyin bir risalisi neşredilmiştir. Ali 
Hüsnü Bey !stanbulda 00.stırtığı bu 
Tisalesini sporcu ve Turancı gençlere 
ithaf etmektedir. 

Vunüs Emre divanı 
Bürban Ü mit Bey Yunus Emre diva. 

nının 2 inci cildini neşretti. Büyük 
bir emel ve tetkikin mahsulü olan bu 
iki cilt için de fikrlernıizi ayrıca ya
zacağız. Güzel ve itinalı bir surette 
basılmış olan bu kıymetli eseri tavsiye 
ederiz. 

- Aman doktor bey, sen bilir
sin. 

- Söyle. 
- Ben doktor beye yalan söyle· 

dim. Hiç bir yerimde sancı, has
talık yok. 

- Ben iyi oldum. Yalnız. 
- Yalnız. 

- Ben biraz daha buradan çık· 
mak İstemiyorum. 

- Tuhaf! Niçin? 

- Söylesene! 
ince yüzlü iri gözlü genç 

kadının gözlerinden yat· 
lar boşandı ve asistanın 
kulağına söyler gibi mırıldandı: 

- Buradan çıkınca nereye gidece 
ğim? 

- ??? ..... 
- Gidecek hiç bir yerim yok. 

ben kimsesizim. 
- Buraya nereden geldin? 

- Kocaınla çocuğum bir hafta 
içinde karahummadan öldüler. Bir 
yere süt analığına girmiştim. Ora
da hastalandım. Şimdi beni oraya 
almazlar ki. 

- Bir çaresini dütünürüz. 
Ve asistan düşünecek hiç bir 

çaresi olmadığını düşüne dü~üne 
ilerledi. 

Veremli kadn doktora yalvarı-

* * * 
Doktorun ıöyledikleri, anlattığı 

fılua doğru mu idi?. Çinari Beü bun
ları zihninde bir müddet muhakeme 
etti. Evvela mülhit bir korku duyma 
ğa batlamııtı. Fakat sonra yine: 

- Adam sende, diyordu, bütün 
doktorlar böyledir, bir taknn şeyler
den insanların nefsini menederler. 
Halbuki kendileri o muhterem şeyle· 
rin iki mia)ini yaparlar .• 

Çinari Bey karar verdi. Artık da· 
yanamıyacaktı. Gece herkes uyuduk 
tan, el ayak ortadan çekildikten son· 
ra usulca mutfağa inecek, bütün ye
meklerden atıştıracaktı. 

Bu tatlı hayal gözlerini yaıartı
yordu. Düşünüyordu. Kaç haftadır 
et yüzüne, pilav, tatlı yüzüne haıret .. 
tı. Acaba bugün ne yemek vardı. Sev 
diği yemeklerin olması için o kadar 
dua ediyordu ki ... 

Gece biraz uyuduktan sonra uyan 
dı. Saate baktı. Yarımı geçiyordu. 
Ses çıkarmamak için çıplak ayaklar· 
la odadan çıktı, korideru geçti, mut· 
fağa girdi. Tel dolaba yaklaştığı va· 
kit, Cennette memnu meyveyi yiyen 
adamın duyduğu ürpermeyi hiıeıdi
yordu. 

İlk gözüne çarpan tey genit, yay
van bir ka)'lk tabağı içinde fıstıklı, 
üzümlü tepeleme yığılmı§ kuzu içi 
pilav oldu. Üstünde de yağı nar gibi 
kızannı~ bir koca et parça yatıyordu. 
Sevincinden ne yapacağım §aşırdı. 
Çatal, katık, bıçak her şeyi unuttu. 
Haftalıınn verdiği hasret ve ayrılıkla 
ellerile avuçlayıp, elastikiyetinin son 

yordu: 
- Beni çıkarınız. 
- Öyle şey olur mu? 
- Olsun doktor bey. Benim bir 

şeyim kalmadı. 
- Sen hastasın. 
- Olayım. Çıkarınız beni. 
- Niçin çıkmasını istiyorsun? 
- Daha çabuk ölmek için. 
Ayak ucundaki bacağı tit koca

karı homurdandı: 

- Çıksın çıkam doktor bey. Tü
kürüklerini yüzümüze gozumüze 
saçıyor. Böyle terbiyesiz hasta 
görmedim. 

Sıra Özügül' e gelmişti. 
- Köyden getirilen bu mu? 
- Evet. 
iki doktor uzun uzadıya muaye· 

ne ettiler ve doğrulunca birbirine 
baktılar. 

- Komplikasyon! 
- Evet, öyle. 
- Uzun yol geldi İse. 
Veremli kadının yüreği hop et· 

ti. Koğuşun en eskisi olduğu için 
doktorların konuşmalarından bi
raz bir şey anlıyordu. Kendi ken
dine: 

- Hah ! Dedi. Bir kaç saat son
ra bunu da bir battaniye ile aşağı 
kata indirirler! 

Koğuştan çikarlarken doktor 
fransızca söyledi: 

Felekten bir gece çalsak ne olur, 
Bu gece çamlarda kalsak ne olur .. 
Denizde mehtaba dalsak, ne o· 

lur, 
Felekten bir gece çalsak ne olur? 

M. SALAHADDiN 

Londrad.a imza 
Ettiğimiz mukavele 

(Ba~ı l inci sahifede) 

yardımlarda bulundu. Nihayet Londra· 
da Ruıya ile hududu olan bazı devletler 
Hariciye nazırlarının bulunmaımdan is
tifade ve bunun neticesi olarak bir muka· 
velename aktettik.Bu mukavelename Sov 
yet Rusya ile hududu bulunan yedi dev
let tarafından imzalanınıtlır. 

Bu sebepten dolayı bu itilafın akti hu
susunda önayak olanlarla itiliifı imza el· 
mit olanlar yekdiğerini tebrik ebnekte
dirler. 

Rusya - Litvanya mukavelesi 
LONDRA, 5 A.A. - Temmuzun ü-

çüncü dördüncü günleri Sovyetler bir. • d . liii ile birçok hükumetler arasm a ım-
zalanan mukaveleyi andıran Rus · Lit. 
vanya itilafı da bu??Ün Rus elçiliğinde 
iınza edilmittir. 

haddine kadar açtığı ağzına atıştır· 

mak oldu. Etleri koparıyor, koca par 
çalar halinde, hatta biç çiğnemeden 
yutuyordu. Artık Çinari Bey kendin· 
den geçmişti, ne kadar yedi, bilıni 
yordu. Habire yiyordu. Yedi, yedi .. 

Bitirdi diyeceksiniz. Hayir Çinari 
Beye tabağın dibini bem beyaz gör· 
mek nasip olmadı. Çünkü tansiyon'u 
artını§, nihayet bir raddede hemen 
düıüp tesliıni ruh etmiıti. 

- Aliikadarlarma telefon edi
niz. Şiddetli bir ihtilat yapmıf, ü
mitsizdir. Siz de sık sık yoklayı
nız. Belki fevkalade bir fey olur. 
Ummam ya. 

Rüküş - Günsel • Petek 
Mutfak gibi kullanılan bitişik 

odadan keskin sesler geldi: HişH ! 
Cazzzz! 

Saç sobalı sofada bir çorap to
puğu yamamakta olan büyük ha
nım iğnesini çorabın bir tarafına 
ilittirerek başını kaldırdı. Kartı· 

sında hem maşa ile mangalın kül
leşmiş aletini karıştıran hem ko
nutan misafir hanıma gülümsüye
rek baktı: 

- Elleri dert görmesin, Rüküt
üm pek güzel plav pişirir, Ağzını
za layik. 

Rüküt o kadar yağ cazırtıaı, hı· 
şırtısı arasında bunu ititti. Delik
li kepçe ile plavı tavlarken sordu: 

- Ne söyliyorsun anne! 
- Seni övüyorum kızım. 
- Ama verdiğin sözü de unu· 

tuyorsun. 
Bu hırçın sese annesi tatlı bir 

kar.ılık verdi: 
- Yanıldım, unuttum yavrum. 

lhtiyarlığıma bağı9la. 
Perihan diyecektim, Rüküş'üm 

diye ağzımdan kaçtı. 

Göz Hekimi 

I• Dr S Şükrü 
Biri:ci sU:ıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddC11i No. 60 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada . bergün öğledeıı 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar latan· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu· 
ıuıi dairesinde dahili hastalıkları mua· 
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22.398. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanzük eczahıuıesi 
kartıımda Sahne ıokağmda 3 numa

ralı aparlıManda 1 numara. 
..... ı .............. -

3262 

Aınn umdeai " M l L L i. Y E T " tir· 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tiil'"ki1e için Hariç için 

L K. L . K. 
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Geleıı eTrak seri •eri.lmu.- Müddeti 
seçen n~ıb.alar 10 karuıtar.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdirıyete mü• 
raca.at ttdilir. Gu.etemiı: ililli&J'ı.n mea'u· 
liretini kabul etmez. -BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy rasat ınerkez.indeıı verilen 

malômata ı:röre buaün ha•a bu1ut1u ola
cak, rÜzR"ıİ.r ıirnalden hafif kuTTette eae-
cektir. 

5-7-933 tarihinde ha•a taz,.iki 753 mi· 
limetre en çok •ıcaklık 21 en aı: 18 d ... 
rece idi. 

- Sen de bu dütük çene varke~ 
Misafir hanım•n yanında kızı• 

nın ağzını açtırmaktan korkaJI 
büyük hanım sustu. Misafire doğ· 
ru eğilerek çok yavaş bir sesle: 

- Rahmetli babasına kazaske' 
Nazif Molla derlerdi. Belki itti' 
mitliğiniz vardır. 

Rumeli kazaskerliğinde çol 
bulundu. Bu Rukiye ilkimdit• 
Merhum hep Rüküt derdide ... Be' 
de Rüküt dedikçe babasını hatif 
!arım da .. Aman, yerin kulağı vtJf 
sen de benim kızım sayılırsJJI 
kimse duymasın, Sultan Hamit ~ 
fendimiz daha elmaslı tahtında İ 
ken Rukiyem doğmuştu. 

Padişahımıza Ebühüda Efen~ 
arzetmit: 

- Sultanım! demif. Has kul~ 
nuz Kazasker Nazif Molla bendt 
nizin bir kızı dünyaya geldi. 

Pek memnun olmuş efendimi1 
Bir kese altın ihsan ebnit te detll' 
ki: 

- Benim de dün gece bir kızıl 
oldu. Adını Rukiye koydum, Mof 
!anınki de Rukiye olsun. 

Ya. . işte böyle yavrum. Kızıı" 
Rukıye, Rukıye Sultanla kırklı lı 
le değil de aralarında bir gün fşf 
vardır. 

Ama sağ olsun kendine ne Rıı' 
kıye dedirir, ne de Rükü9. 

(Arkası va' 
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Madran dağı eteğinde 
şirin bir kasaba 

Bozduğan mütevazı bütçesile beş 
senelik plan dahilinde çalışıyor .. 

BOZDUCAN <Milliyet) - Bozdu
ğan Madran dağı eteğinde dört tepe ü
z"'!ne 350 sene evvel kurulmuı 1200 
evlı ve 3500 nüfuılu tirin bir kaza mer
kezidir. 

Kasabayı ilk kuran eski Türk qiret
lerinden doğan oğullanndan boz Meh
met Beydir. Mehmet Bey tebdilhava i-

• çin Madran dağının en yÜksek noktası 
ve 1660 metre irtifaında Madran Baba 
tepesine gelmiıtir. Burası buırün de 
Bozduğanlıların sayfiye yeri olup bil· 
hassa Meryem oğ)u suyu çok meıhur .. 
dur. 

M•hmet Bey yazı bu yaylada geçir· 
dikten ıonra kı•lık olarak şimdiki Boz
duğanın bulundu yere enmit ve 18 ça
dırlık maiyyetile burada yerleşmiştir. 

Bayazit Timurlenğe eai,· olduktan 
sonra oğullarından birisi Bozdoğana 
kaçmak ve Aydın beyliğinin kızile ev
lenerek düğünü Bozdoğanda yapddığı 
vakıf kayıtlarından belli olınaktadır. 

Bozduğa., bundan iki yüz elli sene ev
vel Oamanlı hükümeti devrinde de Voy· 
vodalık idi. ilk Voyvoda Rüstem ağa 
imiı. Bu zat kasabaya ııetirttiği ıuya 
kendi i,mini vermıtir. 

Kazada Romaldar devrinden kalma 
bir çok eserleTe de tesadüf olunmakta· 
dır. Bilhassa Akçay Üzerindeki kemer 
köp~yü bir çok mütehaasıalar ziyaret 
etmit ve tetkikat yapmışlardır. 

Kaza merkezi 
~ü~man it~ali aörmiyen bu ka7.a mer 

kezırun evlerı halen eski tarzııu muha
faza etmektedir. 

Mıemleket iılerile s:ok alilkac!ar olan 
ve şuurlu bir surette çahsan Belediye 
heyeti bundan iki sene evvel tanzim e
dilen bet aenelik bir programı 14 bin 
lirayı geçıniyen Belediye bütçesinde a
zami tasarruf yaparak tatbika çalıJmak
tadır. Bu programa göre kasabada ild 
büyijk cadde acılacaktır. Bu caddelerin 
projeleri yapıl.,;,, ve istimlake baJlan· 
mııtır. Kasabanın bol ıuyundan iıtifade 
~~ek sartile elektrik tenviratı yapmak 
ıçın çalııılınaktadır. 

. Aari bir mezbaha pli.ru tanzim edil
mıı ve yakında i-tma baılanılacak
tır. Sabık Belediye reisi Vefa Beyin lıim
metlerile bu prov,ramın bazı knnnlan 
YBPılınııtır. Bu yapılan isler araamda 
Belediye parla ile etfaiye ·tqkilatı zikre 
Ye takdire layiktir. Vefa Beyin biraderi 
olup halen Belediye riyasetini üzerine 
al~ .ls~I Bey de halkın yarıda bırak. 
tıgı ısl~n temamlanıağa çalıırnaktadır 
Bozduganda ictimai hayat eın al" . · 
betle •ok ükaek . • s ıne nıa• 
ka • Y tır. Son zaınanlarda 

ymakam Nami Beyin ve fırkanın ba
tında bulunan gençlerin el birliğile ça
lıpn.ala!"' neticesi asri ve medeni baya
tın ınkitafı yolunda büyijk adımlar atd
mıııtır. 

T Kazada Hili.Iiahmer, Himayeietfal 
ayyare "-._. • • • ve nunr roc:ukları himaye ce-

mıyetlenle bir soor t- kkü·ı·· d ,.._1 ._. . ...,e u var ır. 

~1'""" fırka heyetinin daimi müzahe
~~ mazhar olan bu t"!ekküller hızla 
~ekte ve cümburiyet idaresinin ken 
dan et"mden beklediii faydalı eserleri mey 

a ııetirmektedirler. 

Ziraat 
Umum kazanın mesahei satbiyeei 

1350 kilometre murabbll ve umumi nü
fuau 28000 dir. Kazanın 52 köyil var
dır. Köylerin çofunda köy kanunu tat
bik edilmektedir. 
•. ~nın zira! •azİyetİ hu sene çok 
ryıdır. Ba,lıca ıstihaal olunan maddeler 
incir, pamuk, zeytin. •usun, kendir ve 
her nevi hububattır. Çok münblt ve mah 
•uldar olan bu kaza 72 kalem mabıul 

, 

yetiıtirmektedir. Kazada iki senedenberi 
fııtık iıtlbaaline de baılanmııtır. Geçen 
ıene 2000 dönümden fazla fıstık ekil
miııe de fiatlerin istihsal masrafını kur
taramamasmdan bu sene ekiı geçen se
neye nazaran yandır. 

Geçen sene fiatlerin müıııit olmasın
dan bu sene 25000 dönümden fazla pa
muk ekiıniıtir. Bu sene devaınlı yağaıı 
yağı-nurlar buğday ve arpalara biraz za. 
rar vermesine mukabil kendirlere ve di
ğer mahsullere çok yaramııtır. 

Maarif 
Kazada üçü tam devreli ve onu üç 

sınıflı lcöy mektebi olmak üzere 13 mek
tep aynca yeni pazar nahiyesinde bir 
de yatı mektebi vardır. 

Maarif Vekiletinin son tebliğatı üze
rine kazada altı yerde köy pansiyonu a
çılması kararlattırımııtır. 

Bunlardan biriai Haydarada birisi de 
Göte köylerinde arılacaktır. Dördünün 
yeri henüz belli edilmeıniıtir. 

Merkezdeki mektep binası geçen ıe
ne yanmııtı. Bu mektebin ıiğorta para
ıma bir miktar daha katılarak asri bir 
mektep inıuı Viliyet umumi meclisin .. 
ce kabul edllmittir. Yapıya bll§Ianmak 
Üzeredir. 

Ormanlar 
Bozduğan kazası vilayetin orman iti

barile en zenğin bir mıntakasıdır. Mad
ran ve Kanncalı ormanlanrun kaza mın.
takasma dahil loıımları 42000 hektarı 
bulmaktadır. 

Bu kadar zenııin ormanlardan bir tah
tacı köyü senevi 2000 metre ınikkabı 
kereste yapmakta bu da Bozdoğan ve 
Nazilli lbtlyaçlarma ıarf olunmaktadır. 

Kaza ormanlannda sık ıık yangm o
Iurmuı alınan çok ıiddetli tedbirlerle 
bunun önüne geçilınit, yaııgınlann, taze 
ot çıksın diye çobanlar ve tarla açmak 
için köylüler tarafından çıkanldığmı iiğ
rendmi. 

Nafia 
Bozdoğan • Nazilli kazaaına ıöae ile 

bağlıdır. Bu ıöae Üzerinde altı ıene ev
vel 240000 liraya yaptırılan meıhur Ak • 
çay köprüsile İnf8Blı iki ıene evvel bi
tirilen ve 100,000 liraya mal olan büyük 
Menderes köprüsü vardır. Şöıe çok fe.. 
na bir vaziyette ıe de esaslı bir surette 
tam.iri vilayet encilmenince münakasaya 
konulmuıtur. · 

Kaza merkezile Yenipazar nabiyeeini 
bağlıyan yolda pek fenadir. Mu'ğlanm 
Kavak dere nahiyesine köy kanuna tev
fikan köylüler tarafından yol yapılacak
tır. 

Bozduğanı ve Y enipazan en ziyade 
alllkadar eden Yeni pazar ovasının Ak
çayda açılacak bir kanaldan sulanması
nın teminidir. 

Bunun için vaktile bir proje yapbnlmıt 
tır. Vekilete yapılan müracaat üzerine 
evvelce tetkik için projeyi alan bir mü
hendiıden proje geri istenilmiıtir. Na
fla Vekaleti projeyi tetkik e':mektedir. 

Asayiş 
Kazanın aaayiıi çok mükemmeldir. 

Son iki sene zarfında iki hayvaıı hınız. 
lığı vak'a11 ohnuı ve failleri de meydana 
çıkanlmıttır. Kazada en ziyade kız ka
çırma badiıeei çok vi.ki olmaktadrr. Bu
nun ıebebi de fazla maıraftan korunmak 
için bedava evlenmek dütöncesidir. 

Hulisa kaza balkı umumiyet itibarile 
çok muti ve Cilmburiyeti temamen be
nimaemiı, Cümburiyet kanunlarmm bab 
ıettiği her türlü feyizlerden ilham alarak 
terakld ~ medeniyet yolunda komıu 
kazalara ornek olacak veçhile hızla yü. 
rümektedir. 

Bozduğanlla bir •oTiaTi. 

Mandalar bir kadın öldUrdU 
AKHiSAR, (Miliyet) - Ka

zaya merbut Gökçe Ahmet köyü 
ahalisinden Kara Ali Bey kansı :O Yatlarında Hatice hanımın kır 

a hayvanlarını otlatmakta olan 
oğlu?a. öğle yemeği götürmekte i
ken ıkı mandanın yekdiğerile bo
iu,tuğunu görünce ayırmağa te
•ebbüs etmit, azğın hayvanların 
ortasında kalan biçare kadının 
her tarafı zedelenmi, ve aldığı ya 
ralardan b" ··ı ·· t·· ırnz SOTJra o muş ur. 

Bir şaki ölU olarak yakalandı 
MARDiN, (Milliyet) - iki ae

nedenberi Mardin ve Savur kaza
sı civarında fakavet yapan, katil 
gasp vesair cürümlerden suçlu bu
lunan Mardinin Mitkin mahalle
sinden Ömer Hazne oğlu Halil 
geçen cuma günü vilayet merkez 
jandarma bölük kumandam Rem
zi Beyin maiyetindeki müfreze ta
rafından vaki müsademe netice
sinde ölü olarak PldP edilmştir. 

Hep Suriyeden geliyor 
1 ....... ' 

Mücadele tertibatımız sayesinde yeni
den 418,720 kilo sürfe imha edildi 

Cenupta çekirgel,erle mücadele 

MARDiN, (Milliyet) - Her ae Suriyenin demir kapı istikame-
ne olduğu gibi bu sene de Mardin tinden orta kesafette bir uçkun sü 
mıntakasr dahilinde çekirge mü- rüsü Nusaybin kazasının Kamıf, 
cadeleai muvaffakiyetle yapılmıt- Tarınca ve civar köylerine gelerek 
br. Derik ve Kızıltepe kazaların- buraları istila etmiş ise de, üç gün 
da irticar eden çekirge sürfeleri sonra tekrar Suriyeye dönmüttür.? 
tamamen itlii.f edilmittir. Her iki Gelen bu uçkun çekirgeler mezrua 
kazada imha olunan Sürfe mikta- ta zarar verememittir. 
rı 418,720 ki1oyu bulmuttur. 

Suriyeoin" Talik ve Gepze" is 
tikametinden timala ve vilayeti
miz mıntakaaı arazisine uçkun 
halinde geçen Fas çekirgeleri Kı
zıltepe ve Derik kazalarının gay
ri meskOr sahalerini istila etmi9 
ve 10 hazirandan itibaren mez
kUr mahallere kesif bir surette yu 
murta bırakmağa batlamıtbr. 

Bunlardan hatka Suriyeden gel 
mesi melhuz bulunan uçkun çekir 
geleri takip etmek üzre hudut bo
yunda mücadele memurlarımız 
beklemektedir. 

Bl4ta Vali Talat B. olduiu hal
de mücadele tetkilabmn batında 
müdür Sadettin Beyin ve mesai 
arkadatlarının faaliyeti cidden 
takdire lii.yiktir. 

Aydın Halkevi bir bando yaptı 

:Ayclın Halke vi bandosu . • 

A YDJN, (Mlliyet) - Aydın tirak ettirmİftir. 
Halkevi açıldıktan bir ay aonra Bir taraftan bando yetittirilir
bir bando yapmağı taaarlamıt, ken, bir taraftan da Aydında çok 
Aydın ve mülhakabnda bir çok ihtiyaç hissedilen bir caz yetittiril 
yurttatlar bu it için teberruda bu- mittir. 
lunmu,Iardır. Halkevi bandosu, bütün bay-

Bando muallimliğine uzun müd ram ve merasimlere ittirak ettiği 
det askeri bandolarda muallimlik gibi, caz tak.mu da eğlence ve ba
yapan Mehmet Efendi tayin olun lolarda bu eksiği tamamlamakta
muttur. Mehmet Efendi gece gün- dır. 
düz çahtarak aletler geldikten Resimde ön sırada ve sağdaki 
15 gün sonra bandoyu 7 eylul kur zat bando muallimi Mehmet Efen
tulut bayramının resmigeçidine it didir. 

Milasta mahsul 
MiLAS (Milliyet} - Bir kaç 

gündenberi tiddetli srcaklar hat
ladı. Mevsimin hükmünü icra et
miye ba9laması çiftçilerin yüzünü 
güldürdü. Buğdaylar ve akdarı
lar çok iyidir. Buraya yakın bir 
~esafede olan Ağaçlıyük çiftli
ijade külliyetli miktarda anaaon 
zeriati yapılmrttır. Havaların mü
sait bir tekle girmesi anason mah 
sulünü dahi çok iyi yeti9tirmi9tir. 
Gereme bavalisinde portakallar 
da yüklüdür. Zeytinlerden iyi ne
ticeler beklenmektedir. Portakal 
ve zeytinlerde bazr hastalıklar 
görünmektedir. Almanyadan cel
bedilen efearı müsmire mütehas
sısları bu bavaliyide gezecek ve 
ağaçların bastahklarını tedavi e
deceklerdir. Vilayet bu aene, zey
tincilik tahsili için ltalya'ya bir 
talebe göndermek için, bütçesine 
tahtiisat koymuftur. 

Tekirdağda orak başladı 
TEK1RDAC, (Milliyet)- Oralı: 

lar biçilmeğe ve harmanlar kurul
mağa başladr. Bu sene orak yev
yeleri vasati 80 kuruttur. 

1 40 mektebin iştirak ettiği sergi 
TRABZON, (Milliyet) - ilk

mekteplerdeki talebeler zengin bir 
sergi vücuda getirmitlerdir. f:tya
lar lskenderpafa mektebinde bü
tün halka gösterilmektedir. Kü
tat resminde Halkevi bandosu da 
bulunmuftur. Mektebin iki büyük 
salonu ve bet odasr mütenevvi eş
yalarla doludur. Bütün halk akın 
akın gelerek sergiyi seyretmekte
dirler. Trabzondan 12 ilkmektep 
sergiye iştirak etmittir. Bir kaç 
köy de dahil olmak üzere Trabzo
na bağlı bet kaza merkezinden 28 
mektep talebelerinin ittiraki sergi 
ye fevkaladelik vermittir. Bugüne 
kadar 40 mektebin i9tirakiyleTrab 
zonda ilk defa olarak büyük bir 
sergi vücuda getlrilmit oluyor. 

Çocukların ince, zarif itlemele
ri, çamur ve çemenmen yapılmıt 
tabii dağ ve tren yollan, flekiye
ler sayılmıyacak derecede herbiri 
diğerinden daha güzel etyalar 
bütün halk tarafından takdirle 
kartılanmaktadır. Sergi bir hafta 
müddetle umuma açık bulunduru
lacaktır. 

Nasrettin Hoca ihtifali 
Akşehirde muallimler yerinde 

lazım bir ihtifal yaptılar 
ve 

AKŞEHiR (Milliyet) - Nas
rettin Hoca için altı buçulc asırdan 
beri biç bir ihtifal yapılmamıfb. 

30 • 6 - 933 Cuma günü Halk 
F ırkasr binasında halk davet edi
lerek bu büyük adam için çok gü
zel bir ihtifal yapılmıttır. 

Hazır bulunanlara Nasrettin 
Hocanın hikaye kitaplarr hediye 
edilmit, muallim Rıfkı Melul Bey 
tarafından toplanma maksadı ve 
Nasrettin Hocanın hangi tarihte 

Yllflldığı hakkında intikali bir 
konferans verilmittir. Bundan 
sonra hazır bulunanlardan Kon
ya merkez ilk tedrisat bat müfet
titi Emin Bey tarafından Hoca
nın fıkralarındaki terbiyevi kıy
met izah edilmif, sonra fırka bina 
ıından Nasrettin Hosa türbesine 
gidilerek ziyaret edilmiştir. 

Rrfkı Meliil Bey tarafından 
memleketimiz halkına çok ebem· 
miyetli ve unudulmu' bir gün ha
brlatılmıf oldu. 

Nasrettin Hocanın türbmnde muallimler .• 

Fındık emanetçileri 
TRABZON, (Milliyet) - Fın

dık müstahsilleri toplanarak mah
sullerini emanetçilerin elinden kur 
tarmaya çahtryorlar. Müstahsiller 
ihtiyaçlarını giderebilmek için fın 
dığı bir tüccara verip mukabilinde 
az bir para alırlar. Umum mahıul 
bu emanetçilerde toplanır. Ve fın
dık piyasası daima emanetçilerin 
arzuladığr fiat üzerinde kalır. Her 
sene fındık verimi zamamma ka
dar bi:ı ihtiyaç içinde bulunan 
müstahsiller paraya kavutmak is
ter, emanetçilere yanatmak zaru
retini hissederler. Mahsulün para 
edeceği zamana kadar kredi bula
mıyan müstahsiller emanetçilere 
boyun eğer ve fındığı istediği fi. 
ata satamazlar. Senelerdenberi de
vam edip giden vaziyet her sene 
memlekette yarım milyon lira kay 
bettirir. 

Emanetçiler kendilerine bırakı
lan fındıkları kırar, AYrupa piya
sasına arzeder. Halbuki, tekarrur 
edecek piyasa üzerinden mahsulü
nü emanetçilere bırakmıyarak sak
layabilse ve satsa mütazarrır ol
mıyacaktır. Bu beli.dan kurtul
mak üzere müstahsiller toplana
rak mahsullerinin iyi bir fiat bu
lacafı zamanı beklemek için zira
at bankasına müracaata karar 
verdiler ve kendilerine kredi te
min edilmesini rica ettiler. 

lzmitte köy muhtarları bürosu 

Muhtarlar kurstan çıkarken 
IZMIT, (Miliyet) - Evvelce 

bildirdifim; veçhile bura Halke
vi köycülük tubesi tarafından bü
tün İzmit köyleri ihtiyar heyeti a 
zalarr için çok lüzumlu bir kurs a
çılmıtbr· Kurıu ilk defa valimiz 
E,ref Bey bir nutukla açarak 
muhtarlardan beklenen hizmetle
ri anlatmıf, sırayla muhtelif ha
tipler, inkılap ve mefhumu, tabeil, 
terbiye, temizlik, sağlık, ziraat ve 
sair itler hakkında sö:ı söylemit· 
!erdir. Kura üç gün devam etnıit-

Akhisarda ortamektep 
AKHiSAR, (Milliyet) - Ka

zamız orta mektep binasında tet
kikatta bulunmak üzere Maarif 
Yeki.leli mimarlarından Aptulalb 
Sabri Bey kazamıza gelmittir. 

Vekii.letio mektebe 30.000 lira 
tahsisat koyduğunu itiden Akhi
sarlılar Maarif Veki.letine tefek
kür telgraflarr çekmitlerdir. 

Tabakhane çayı 
AYDlN <Milliyet) - Aydmm için

den ııeçen tabakhane çayı daha tefıirden 
çıkınca dafılmağa ve bataklıJ..lar yapma• 
i• hatlar. Ru çayın mecraaınm tanzi
mile bata.klıklannm kurutulmaaı lı;in iıe 
bll§larunak üzere Sıhhat V ekileti mil
hendiılerinden Sali.lıattln Bey tarafın. 
dan projesi yapılaJMla bll§Ianmııtır. 

Tekirdağda sebze 
TEKlRDAC, (Milliyet) - He. 

nüz Tekirdağında yerli sebze la
yikile yetitmediğinden hariçten 
sebze getirilmek suretile bu ihtiya• 
cat temin olunuyor. Piyasamızda 
biberin okkası 60, domates 20 ve 
patlrcamn tanesi 6 kuruttur• 

Balıkesirin i'gali gunu 
BALIKESiR, (Milliyet) 

Buranın dütman ittali gününe te 
sadüf edilen 30 Haziran günü 
Halkevi tarafından bir ihtifal ya
pılmıf, ibtifalde nutuklar söylen
mit ve tebitler namına sükGt edil· 
mit ve ruhlarr taziz edilmittir. 

1 Sıtma mücadelesi 

1 

r 

AYDIN (1P411iyet) - Sıhhat ve iv
timai muavenet vekaleti, Köyceilz ka
zasında sıtma mücadele tqkilltı açılma• 
ımı hrarlaıtırmıı ve ıübenin hemen a
çılmaaıru teblii etmiıtir. 

Köyceğiz ıübeai Aydın aıbna milca• 
dele mmtakaıma verilmiı ve lıaıdroıu 
hazırlanmııtır. Şübe doktoru setince fa.. 
ali yete geçilecektir. 

Kaza ölUmU 
AKHiSAR, (Miliyet) - Tü· 

tün tarlasında bulunan ameleyi 
almak üzere araba ile tarlaya git
mekte olan Selim :ıade Ali Kemal 
Beyin hizmetkarı 318 doğumlu 
Osman hayvanın ürkmesile yerde 
bulunan tat yığınları üzerine düt
müt ve anide ölmüttür. 

Resim sergisi 
BALIKESiR, (Miliyet) - Ba 

hkesirde Halkevi tarafından açı· 
lan Güzel sanatlar sergisi çok rağ 
bet görmektedir. Her gün sergiyi 
binlerce halk gezmektedir. Sergi
de en ziyade Ressam Sırrı Beyin 
fotoriet ve kübist resimleri göze 
çarpmalı:ta ve takdir edilmekte
dir. 

tir. Haber alındığına göre, köylü
ye dağıtılmak üzere bu mevzulaı 
kitap olarak basılacaktır. Muhtar 
lar kurstan çok İb~ifade ettikleri· 
ni söylemi~lerdir. 
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Vasco de Gama 
Ejer ıö:rilnil:ııii bir catrafya ha • 

ritıw tizerinde gezdlrinenia, Af.. 
rikanuı timalinden Omit 
bumuna kadar atlu denisi, Hint 
üenbi, kırmızı denizle aıuhat ol
'dufunu görilraünüz. 

Ön dördüncü uırda ba ıenit kı
t'a bizim buaün tanıdıkmuz al· 
bi tanmm19 deifldL Y almz Akde
ııiz aahilinde Cezayir, Tunu., Fu, 
T rabhu ve Muır denilen yerlerde
ki lraTimlerin mevcudiyetinden 
haberdar olunmuttuı bütün bun· 
lardan maadau için ile pek müp. 
hem bir fikir vardıı Anlatılıyor ki 
cutrafya fenni eaki terakkiaini bir 
az tonra kaybederek tedenniye 
batlamlf, çünkü müverrih "Heru
dot,, mil&ttan 600 sene eYYel Mı
• ~ Kralı "Nepo,,nun emrile bir 
takım Fenikeli gemicilerin tam üç 
aene Afrika ..bilini dolqtıkları
nı a6yllyor. Gene ayni zamanda 
"Hanun,, iaminde Kartacalı bir 
gemicİDİD de kendi hükiimetinin 
icbarile Afrikanm garp ..bilinde 
bir mliıtemleke vücuda ll'etirdiğin
'den bahsediliyor ki, burası da tah
mine göre Yetil burun olacak. Ma
ateeasüf bütün bu seyahatlerin, 
istikpflann izleri kaybolmuftur. 

On betinci urın baflannda ti
caret ve ıemicilikle metııul olan 
Portekizlilere, Hindiıtana Afrika. 
nın cenubundan bir yol bulup git
mek fikri geldi iae de tam altmıt 
sene bütün gayretlerinden biç bir 
netice baad olamadı; nihayet "Bar 
telemi Diyaz,, namında bir ıremİ· 
ci isl&fm taharriyabnda epeyce 
bir terakki göstermeğe muvaffak 
olarak daima cenuba inmek üzere 
Afrika sahilini takibe batladı, ve 
aylarca tehlikeliden ziyade mefak
katli bir seyahatten sonra (1486) 
tarihinde bu genit kıtanın ta ce
nup bumuna vaad oldu. Gider git
mez gayet müthit bir furtma baş 
göstermiş olduğundan (Diyaz) o
rasına (Furtına bumu) demi,, ve 
Portekiz kralı ise bu uğurıuz is 
mi değİftİrerek (Ümit burnu) na
mını vermiftir. 

(Bartelmi Diyaz)ın Lizbona av
detini müteakip yolculuk (Vaıko 
Oogama)ya göründü. Bu me,hur 
kaptan bilatereddüt ilerledi; Ümit 
bumunu metanetle geçerek prk 
sahilini takiben Hint denizlerine 
doğru yol aldı, ve en sonunda da 
Hindistana kavuştu. 

O zamanlar Kalküte febrinde 
bir bükfundar bulunuyordu. Hü
kumdar, Vasko Dogamayı sarayı· 
na davet edince diğer gemiciler 
yerlilerin kendilerine kartı ~üphe
li davranmalarından ürkerek he
men yola çıkmalarını Vaskovaya 
rica ettiler. 

Vas;.o Dogama hüldidann sara
yına, etrafında bir çok seyirci, ve 
on iki tane mümtaz asker olduğu 
halde götürüldü.. Ne iıe, iyi oldu 
da sarayda biraz Portekiz lisanına 
fakıf bir adam bulundu. Vasko 
maksadını anlatb, Ve Hintlilerin 
Portekizlilerle münasebab tİi:cari
yede bulunmalarını istirham eyle
di. Hükiimdar Avrupalının hal ve 
etvarma taaccüp ediyordu. Biraz 
sonra kendisini aalıverdi ise de, 
gemileri yakmak, ve tayfaları öl
dürmek fikri zihnine gelmitti. 
Vasko bunu anladı; ve bir gün her 
nasılsa gemisine atlıyarak iki se
ne sonra, hayatından ümidini kea
mit bulunan Portekize avdet etti. 

Muvaffakiyetini, geçirdiği teh
likeleri halk anlayınca o kadar al
kı,landı, o kadar parlak takdirlere 
mazhar oldu ki .• 

Evet, artık Hindistan J'olu bu
lunmuftu. Bu aralık Vaslco Doga
maya bir ikinci seyahat teklif etti-

Yazan: 
mak için elinden geleni yapmalmn ... j 

Dorothy diyor ki: 
- Bu mektepte bulunduğum müd 

det zarf1nda adam öldürmekle müt
tehem bir mevkuf gibi daima tarao
ıut altında bulıınduruldum ... 

Nihayet bir gün bahçede arkadaı 
larile konuıurken it patlak venniı. 
'Arkadaıları her zaman yaphklan gi 
bi pis pis §eyler konllfm&ğa baılamıt 
lar. Fakat bu genç kızlann makaadr 
sonunda insaru güldüren hafif meı
rehane hikayeler anlatmak değilmiı. 
Onlar oadece pis teYlerden bahaet
mit olmak zevki için pis ıeyler anla
tıyorlarmıı. 

Çok geçmeden Dorothy'nin bu mu 

. - MiLLiYET PERŞEMBE 

Çin masalı 

Bazan en basit görünen şr-yler en 
mühim neticeler verir 

Evvel zaman içinde Çinde Man
darenler büküm sürerlerdi. Bun
lu bir yere gidecekler mi, el ua
balarına binerler, Bu arabayı: da 
insanlar çekerlerdi. Mandarenin 
adamları güne,ten rahauız olma
sın diye, efendilerinin kafuınm 
üstüne genit bir femıiye tutarlar
dL 

İtte bu zamanlarda Lavo-Lavo 
isminde Çinde büyük bir tehir var
dı. Bu tehirde de el arabacılarmm 
en tanınmıt ve aanatinde mahir o
lanı Taratata isminde biriydi. Bu 
adam arabasını hiç aektirm~den 
sürer ve mütterisi rahauız olma
sın diye yolun iyi taraflarını inti
hap etmesini bilirmit. Sonra her 
feyİ oluruna bırakmazmıt. Bir müt 
teriyi bir tarafa mı götürecek, eni
ni boyunu ölçer, ondan sonra yo
la çıkarmıf. 

Bir aktam Çim-Pum iıminde 
bir Mandarenin kahyası gelip Ta
ratata'yı buldu. Dedi ki: 

- Çim-Pum Hazretleri yarm 
Tong-Tong'a gitmek istiyorlar. 
"Burası mavi nehir kenarında şi
rin bir köydür,. Senin nam ve töh
retini İfitmİf, senin arabanla git
mek istiyor. Etyası da var, kuvvet· 
li bacaklarını bu aktamdan yağla .. 
Sana bol bahtıf de verecek. 

Taratata dedi ki: 

- Dur bakalmı, biraz düfiine
liın. 

Evvela haritayı açtı, köye giden 
yolu bir hesapladı. Yollar bozuk 
mu, değil mi? neresi bozuk, nere
si defil? Hengi yoldan gitmek da
ha muvafık olur? Bunların hepsi
ni dü,ündü. En sonunda dedi ki: 

- Pekıili, muvafık! Gideceği
miz yol fena değil! Yalnız benim 
arabam on tentenden fazla yol al
maz. (O zamanlar bir tenten bi
zim şimdiki sekiz kilo, üç yüz kırk 

gram, altı miligram kadar bir teY 

tutuyor) Zaten daha fazlasrnr ba
caklarımı ne kadar yağlaaam çe
kip götüremem. Onun için yola 
çıkmadan evvel bir defa Çim
Puın Hazretlerinin efyasmı da gör 
meliyim. 

Kihya cevap verdi: 

ler. O tekrar hazırlandı, yola çık
tı, tekrar Hindistan sahilinde gö- · 
ründü. V aako Dogama yalnız bu 
ketfinden değil, memleketine te
min ettiği menfaatlerden dolayı 
memnundu. 
Vefatından bir kaç sene sonra 

Portekiz ~irlerinden (Kamoin)in 
sırf Vaskonun maceralarından 
bahseden manzumesi hala Porte
kizlilerin millt kasidelerinin en gü
zellerindendir. 

Tercüme: Kamran Şerif 

- Dur ben de ıunlara bir hikaye 
anlatayım da tuhaf hikaye nasıl o
lur, gÖr•ünler! - Demiı. 

Fakat bir de ne bakım! 'Kızlar 
böyle bir meyzuun alaya vesile olma 
ıından fena halde alIDmltlar. Bunun 
üzerine gidip~ 

- Dorothy bize genç kızların bit. 
memeleri laznn celen ıeyler anlatı· 
yor ... Diye tiki.yet etmiıler. 

Dorothy mektep müdürünün oda
sına çağınlmıı. Müdür kendisine: 

- Eğer Hrristiyan aile ocakların
da yetiımit saf genç kızların fikirle
rini böyle münasebetsiz sözlerinle ze 
hirlemekte devam edersen seni mek· 
tepten kovmağa mecbur oluruz .•• De 

- Efya hazır .. Saraya gel de, 
göstereyim dedi. 

lkiıi birlikte saraya gittiler. 
Kahya efendialnin qyuını Tara
tata'ya gösterdi. Efya denilen şey 
de bir el çantumdan farksızdı. 

Taratata bir kere daha dütün
dü. Bir serçeden daha hafif olan 
el çantuını elile şöyle bir tarttı. 

En sonunda dedi kiı 
- Kabul ediyorum. Yarın ara

bamla Çim-Puın Hazretlerini al
mağa geleceA{m. Bu kadar mü
him bir zab qıınakla ömrilm ol
dukça iftihar edeceğim. 

K&hya dedi ki: 

- Buna ben de menınun oldum. 
Eğer kabul ettiğin iti bqaramaz
san, yani Çiın-Pum Hazretlerini 
Tong - Tong'a kadar götüremez
seiı, tabanlanna yüz yirmi deynek 
vuracağız. 

- Taratata bir defa söz verdi 
mi, onu tutar. 

Ondan sonra hesaplı bir it yap
tığına kani olarak, ertesi sabah 
hazırlanmak üzere o gece rahat 
rahat uyudu. 

Fakat itte insanlar böyledir, 
her şeyi iyi hesap ettiklerini zan
nederler, fakat bir de bakarlar ki, 
hiç akla gelmiyen en basit bir te
yi unutın~lar. Taratata da yolu 
hesap etti, l&fıyacağı yü ·· hesap 
etti, her şeyi hesap etti, fakat bir 
fey unuttu. Mandarenin kendisi •• 

Ertesi saba'lı mütterisini almak 
için sarayın kapısına gittiği zaman 
ne görsün? Merdivenlerden Lao
Lao nın "iki yüz kiloluklar klüp,, 
ne mensup bir adam iniyor. Bu a
dam da Mandarenin ta kendisi 
idi. 

Taratata'nın ppkası batından 
uçtu. Fakat bir defa söz vermitti. 
Sonra yüz yirmi deynek yemek te 
her yeğitin karı değildi. Mandare
ni köye kadar götürdü ama, ne a
rabasında hayır kaldı, ne kendisin 
de ... 

Taratata o geçirdiği müthit yor· 
gunluktan elli sene sonra öldü. 

İtaat 
Sınıfta hoca çocuklara dedi ki: 
- Annenize, babanıza, hocala

rınıza itaat ediniz. 

Sonra küçük Cemili çağırdı: 

-· Haydi çocuğum, tahtayı sil
mek için dıtardan biraz su getir. 

Cemil durakladı: 
- Efendim, dedi, size mi itaat 

edeyim, babama mı? Babam ba
na "kat'iyen suya dokunma!,, de
di. 

Hrriatiyana ~ • kı§acak .surette hare
ket etmeaini hi.li. öğrenemedin mi? 

Dorothy cevap vermiı: 
- Benim anladığıma göre, Hıris

tiyana yakı,acak •urette hareket et
mek, canının her istediğini yapmak, 
yalnız yaptıklarından :zevk alır ırihi 
görünmemek demek ... Ben bunu anh 
yorum ... 

Müdür bu ceYabı işidince: 
- Sen beni odamda belde... Ben 

cidip aenin ahlikm hakkında •.mıfta 
ki arkadaşlannla görüşeceğim, de. 
mi§. 

Fakat oda.dan çıkarken parrrağı
nı tehditkar bir tavırla sallayı1ı: 

- Seni gidi küçük dinsiz, ıeo ' 
Deyip gÜlümsemif. 

Benim fikrimce bu sözler mek•·p 
müdürünün Dorothy'den hoşland.ğı
na delillet eder. 

Bunun üzerine mektep müdürii sı 
nlfa gitmiş, Dorothy'nüı sınıf ark:ı
daşlarma: 

- Bu kız ıimdiye kadar Hn·i•ti
yan bir aile ocağ[r-•!a yaşamamış. O
nun için siz aranızda bir komite tt'.!~· 

( 

Galata'da Karaköyde kAln meşhur 

EKSELSiOR 
Büyfik Elhl•• fabrlkaıı 

Sağlam •e ıyı cın• kumapar ve birinci ne•İ malıeme 
Paris terzi akademisinden mezun mahir bir makaatann 
kusunuz biçimi ve atölyelerbıdeki itiaakir terzilerin pek 
dikkatli dikiti ile imal eylediii 

ISMARLAMA KOSTÜMLERi 
Her ııuııf balkın keselerine el•erifli olmak lıere 

t 
2 

Liraya 

Yapmaktadır • 
Bir tecrübe bin rekll•dan iyidir. 

TESHh.AT 
(5234]-

-ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han f•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000eOOO) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Banka•ı tarafından tetkil olunmuttur. idare mecll•I ve müdürler 
heyeti ve memur!arı kimileıı Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ttdir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçea acentalannın hep•I Tiirktiir. Tür
kiyenln en mühim müe•seselerinln vebankalarmın ııigortalaruu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalanoı en iyi ıeraitle yapar. Ha1ar vukuunda zararlan sllr' at •e kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

3 üncü Kolorda ilAnları 

2. K.O. SA. AL. KOM. dan: 
K. O. nun Balıkesirde bulu
nan lot'aları için 520,000 ki
lo kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 9 
temmuz 933 pazar günü saat 
11 dedir. İsteklilerin şartname 
sini görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Balıkesir
de 2 K. O. SA. Aİ... KOM. nu
na müracaatları. 

<2673) 

• • • 
(3093) 

4061 

VI. K. O. SA. AL. KOM. 
dan: 

Kayseri garnizonu kıt'atı i 
çin 85,000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usulile münakasaya 
konmuştur. İhalesi 18-7-933 
salı günü saat 15 tedir. Talip 
lerin şartnamesini görmek i
çin, ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminatlarile 
birlikte zarflarının 14,30 a 
kadar Kayseride SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3118) (2863) 

4083 
• • * 

Çatalca Mat. Mv. Kıt'atı 
ihtiyacı için Müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlıkla 4,500 
kilo kuru fasalye satın alına 
caktır. ihalesi 8 Temmuz 933 

ramanı oldu ve bu sıfatını, kızlardan bi
rinin o sırada oraya gelen bir futbol ta
lmniyle nudaa bir cahillik ettiği zama
na kadar muhafa:r:a etmiı, fakat bu va
kadan sonra Dorothy'nin plllıucu dama 
atdmıı. Lakin DMothy talün bu liitfün· 
den de iıtifade ebnesini hilmemit, mele· 
tepten kaçıp bçıp !ehrin Ha:JftDBt beh 1 

çesine gitmeğe batJamıı. Bu bahçenin 
kokusu ona Kumpanyayı habrlabyor· 
muş. Oraya gidince San Dilgo halkmın 
çehresi göztinün önünden silinir gibi olu 
yormuı. 

Bu unada evde yatamak imkinılZ bir 
hal almağa haılamq. 

Emma polis komir.enne ~ttikce da
ha fena hakıyo~.:nuş. nakarken de ken
di kendine hihber, maaınafih herkesin 
iıidebileceği ~ekilde nutuklar irat eder· 
miş. Bu nutukların başlıca mevzuu Do· 
rothy imiş. Kız' 

- Bu ne haksızlık( Diyormu<. Do
rothy :-ibı bir kı~ lhk~ içinde yaşasın. 
gÜzel bil" oda.la yatıp lr.,Jksın, biı- giydi 
ğini bir daha giymesin... Ben de uğur
suz herifin ağzının kokusunu çelanek ye
tiştiyormuş gibi üstelik bir de hizrnetçi .. 
lik vaoayım .. Cekilir 5ey mi bu? ... 

cumartesi günü saat 15,30 da 
dır. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her giin ve pa
zarlığa girmek için o gÜn ve 
vaktmdan evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. 231 (3082) 4198 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı ıçın 
açık münakasa ile 21,000 ki
lo zeytin alınacakbr. İhalesi 
17 temmuz 933 pazartesi gii
nü saat 11 dedir. isteklilerin 
sıutnameyİ görmek üzere her 
gw. ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teminatlariyle Fındıklıda 3.K. 
O. SA. AL. KO. na gelmeleri 1 

(224) (2930) 4095 .... 
1. F. ihtiyacı için Müteah

hidi nam ve hesabına pazar

lıkla 12,000 kilo kuru ot satın 1

1 
alınacakW. İhalesi 10 Tem

muz 933 pazartesi günü saat 

11 dedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gÜn 

ve pazarlığa ginnek için o 

~ün ve vaktinden evvel F m 
dıklıda 3.K.O. SA.AL.KOM. 
nuna gelmeleri. (233) 
(3124) 

yerip savm&ğa çoktan razı imiı. 
Fakat zanllı polis komiseri zaten 

yazıhanetinde de rahat yüzü gönniyor
ınuı. Soliun y6z)ü, lal1flll katibesi ona 
muttasıl tehir için yaptırdıiı hiııalan, 
bir de iki tehir arasmda, bir trende 
Mann Act kanununa muhalif olarak İc· 
ra etikleri bir fili hatıratınnıı. 

BU.aenaleyh itlerin bu ıekllde deva· 
mına artık imkan kalmamıı. Zaten po
lis komiserinin vicdanı üzerindeki yllk 
te cittikçe hafifliyorm111. Nihayet bir ak 
şam üzüntüsünü içinden atmıı, Dorothy 
nin yatmadan .....-el gecelikle okudulu 
duayi dinlemek istemit-

Dorothy huna da tahammül etmek 
mecburiyetinde kalmıı. 

Polis komiseri Dorothy'nin yatağının 
kenannda otormakta ısrar etmiı, sonra 
baş ucuna oturup genç kızlığın safiyeti 
hakkında bir vaıza baılıuruf. 

Ukin bu 11rada ef'aliyle sözlerini 
tekzibe başlamq. Dorothy yataktan hr
layıp pencereden ,.imdat!" diye haykır· 
mağa hazır1anıyormuş, fakat tam bu sı
rada polis komiseri bir takım v.arip ha
reketler yapmağa başlamış ve Emma 

İ•t. Mr. Kumaodan~ığı 
Sabnalma kom. ilanları 

-
Merkez Kumandanlığına 

bağh kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için yedi bin kilo tere 
yağı 8-7-933 cumartesi giinü 
saat 15 te kapalı zarfla mü 
nakasuı yapılacaktır. istekli 
lerin şartnameaini görmek i
çin her gün !e münakasaya 
gİrİ§eceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarının 
Merkez K. Satmalma Komis-
yonuna gelmeleri. (23) 

(2722) 4069 

Dr. A. KUTİEL ~ 
Karaköy'de Abdullah Efendi lo

kantaer •ıra•mda 33 numaraya 
TAŞINMIŞTIR. - <5os5) 

4042 

Dr. 1 H S A N S A M l 

Gonokok Aşısı 
Bel&Oğuldufu ve ihtilitlanna karı• 
pek tesirli ft taze aııdır. Divıuıyolu 
Sultan Mahmut tiirlıe&i No. 189. ~ 

5089 

ZAYİ - A•kert Sanayi mektebinden 
aldığun ııeJıadetıııuncmi zayi ettim. Ye 
nimi at.cağnndan hükmü yoktur. 
( 5238) Cemal 

Fakat komiser "-dine ııellnce illr: 
IÖZÜ: 

- Amml ....... duynıasm.. ZatüıTe-
- mit<mılllt bir balına cleniııia.. - ... ............... 

Fakat kitiheai nb)'I ı..1- aı
yatajmm lıllfına peip t ... ..wı. ..... 
pi olmalıtan onu hİ!! Wr lmn.t -
dememq. 

Takım taklavat en yerl91lp b• 
keoi sdıa bir inzibat albna almq. Duan 
kartı ldmae sık cllyenılyormUf Y alııbı 
Dorothy ha inzilıeıta boyua elmfy.,.~ 
mut- Zatea &arqm kltlbe &tedenlıerl 
ona: 

- Kımıetlnl beıb yerde ararsan iyi 
olar! Der ııibi bir vaziyet alnwı '+ 

Doroth:r de lomıetlnl lıqlıa r..a. 
bulmakt• cecilmıemlt· 

FASIL VI 
Bu sırada San Dilao'Yll bir PanQlır 

kumpanya11 gelmit- Buna Freder(di 
Morgan Kumpanyası denlliyormDf. Bir 
Çarıamba cünü Dorothy yine mektep
ten kaçmış. Gidip matinede hulunınu,. 
~ gün "iki tehrin _içyüz~'.'. isminde. ~ 



• 
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MiLLiYET 6 TEMMUZ 1933 

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONU Rusya seyahati 
Ruıyada bir kav mav yapacak .,. 

lan Türk Halk..,leri takımı temmu
zun 10 nwıda Jatanbuldaı. laareke t 
edecektir. Bu dev cüsseli insan nasıl şampiyon oldu ve nasıl kazandı? Bu hususta allkadarlarla ~ 
ettik bize tunlan .ıı,tedll•ı 

Şarkeyi bayılttıktan sonra Carnera köfesİne avdet ediyor . • 

Uzun süren bir iıtirabat müdetdin. I bebi de, birçok aiır siklet bobörlerden 
den ~nra, bütün kate&'orilerde dünya çok daha seri olmaaı keyfiyetidir. Bil
şampıyonu Amerikalı bokaör Jack Shar 1 haısa bu terfi devrelerinde Carnera'nın r Ünvanını ortaya koyank dev cüuell aol yumnıklan bir ıimJetı andınrdı. 
talyan bokaörü Primo Carnera ile Nev· ltalyan bokaöril, Dünya fUDpİyonlu· 

y orkta karıtla§h. Bu suretle uzun bir iu için kendi namzetlijtini ortaya ko-
zamandanberi imkansız &'İlıi &'Özilken bu yunca çok kimseler bu ihtimalin pek ba-
kar!ılaıma bir hakikat oldu. Tafıilahnı it oldufunu düıünerek bu namzetliğe 
aşagı<fa verecefimiz maça baJlamadan ev adeta kıymet bile vermediler. 
v.el, bu ~&r§tlaımayı ihzar eden sebeple- Fakat yavaı yavaı bu ehemmiyet 
rı. ve Pnmo Carnera•nm bola tarihçesi· vetmiyenler, Carnera'nm bu vadide 
nı Yazmağı faydalı buluyonım. muvaffakıyetlerinln tevali ettiğini &'Ö-

l taly~n bokaörü ilk zamanlarda, rin- rünce, ağır siklet dünya ıaınpiyonlu-
ga çıktıgı :ıaman ahali, sadece fevkalbe- "-· için en yakıtan aclamm önünde ho-
•er olan v·· d" Ü llY 
;ı· O ucu un ıeyretmefe ııelirler- yun eğmeğe mecbur oldular. 

'· zaman hiç kimsenin ~ı.ı.-. 2 05 Niha et • ka t b • " 
m .. et .. re .bo.ylu 125 kilo ·"-'·'-~bu L~'-. y umumı naa u ııe en ıa• 
sorun ıyı bir dö .. .. '1"~ """ yik adamın Carnera oldufu merkezi· 
Bu ıııorcu ok . ~ acaırı gelmezdi. ne vardıktan aonradır ki ltalran bok· 
ni.sbette de ç vü~~t kabi;;n:ti. raJtmen. ? sörü, Amerikah boluör ile kartd&§abil-
Bılhaasa en zayii k Y • noksan ıdı. miıtir. 
y" k b' no lası mıdeai idi Bü 
du b'ır cesareti yoktu. Buna İM;-~- • 

en ır de noksan tarafı -'::""" •· 
sunu bilmemesi idi K ~ dueUo
vemeti bo-n• . .' '!VVeti ve rnulıa. 

: , - --. cuıaeaıne nazara h 
men hıç meaabeıinde idi. n e-

C Fakat bütün bunlara rajınen Priıno 
ti~~ner~. ktendinde mevcut boka bbiliye 

11'0 • ennekte -''-·~· Ara noıııalanlıtı .. &'.,,,......,...ı 11ra 
bununla ber eze çarpıyordu. Amma 
nt ve se tl'k ~· bu dev vücuttaki, kuv· 
termeğe be \,!,unden ırilne kendini ııös- 1 
nin m k 1 11tı..Açddıjtı zaman kimse 1 

u avemet edemedi"' bir L-'--" 1 Yor ve 1 b 11• -.or o u r ' ayı •sahile de maçları kazanabi 
•Yordu. Bu d .. t . ki -•- C 

ı· a. ya a 1roı erır artm: arne. 
ınağa vb! rav&f boksun inceliğini kavra-

8 'Bmı§tır ... 
• u boksörün muvaffakıyetinin bir ıe 

Bu iki bokaör biribirlerile bir kere 
daha karfdaımıılardır. Buna nazaran 
bu huıuıta ehemmiyetli bir pronoıtie 
yapmak kabildir. Bu iki rakibin ilk 
karplqmaımda Primo Carnera sayı 
hesabı ile maflüp olmuıtur. Likia fU· 
rasmı da &'ÖZ önünde bulundunnalı ıa. 
zımdır ki, Primo o zaman ilk i:mtiha· 
nını l'eçiriyordu. Onun içindir ki, hu 
maçın oynandıjtı tarihte bu sayı heaa
bile mağlübiyet Carnera'nm bir çok ko
lay bzantlmıı muvaffakıyetlerinden 
daha lıüyÜk bir sükse yaptı. O zama. 
na kadar bokaör daima ikinci plan bok
sör ile karşılaımak mecburiyetinde kal
dığı için kuvvetinin ve boyunun aay ... 
sinde kolayhkla onlan mağlüp edebili
yordu. Bu maçlan takip eden boka 

İŞÇİ ARAMYOR 
Bilyük bir fabrikada derhal ite batiamak: 

üzre mlteaddit daimt ltçlye ihtiyaç vardır. 
işçiler; Türk ve •ıhhatl tamamen yerinde 
olacak, herha•ıi bir aan'at mektebinden 
llleı:un, laakal iki •••• bilfiil çalıımıı, a•
kerlltlnl ikmal etmlı bulunacak, yaıı 30dan 
Yakarı olmıyacak, bu ev•afı haiz.olanların: 

Adlaruu • • • • : 
Babalanmn adlannı • • : 
Doidııklan yeri • : 
Doğdulı:ları seneyi 
BilfüJ çalııtıkları yerleri ta· 
rihlerile beraber c 
Şimdi çalııtıkları yeri • : 
Daim· d 1 · · ı a rea erını • • • : 
Evli ve çocukları olap ol
nıadıldanaı , • . • . • : 
Esas aan'atlarını . , . : 
En az istedikleri gllndeliif: 

Yukarda sıra ile, tlç adet yeni çekllmlt 
fototraf, nüfu• tezkere•i •ureti ve mektep 
.fehadetnamelerl •uretlerile, 10 Temmuza 
kadar İ•tanbul po•ta kutusu 84 adreaine 
llltlracaatları llaa olunur. 

lıe abnacakların, telgrafla it baıına ça
tırıldıkları tarihten itibaren ftç gün zar
fında yola çıkmaları ıarttır. 

Yalnız bekArlar için mlesse• tarafın
dan lkametgAh temin edilecektir. Yol mar
rafı fabrika tarafından ödenmez. (5186) 

mütma11ıaları, bu atletin birinci kat .. 
sori bir (Aı) kartıamda on ravund 
dayanamıyacaimı iddia ederlerdi. 

V akta ki, Carnera Şarkeye karıı 
ıerefli bir oyun oynayarak nıaltlüp o). 
du, ondan aonradır ki, bütün bolu mü· 
tehu111lan fikirlerini deltiıtirdiler ve 
hepsi bir ağızdan yeni bir yıldız dof
malı: üzere oldujtunu aiiylediler. 

O zaman hiz:ıat Primo kendi kuvvet 
ve kabiliyetine itimat eder oldu, bnn· 
dan aonra, çalıımuma daha ziyade &'•· 
mi veren ltalyan bolollr, bolutald il· 
mini arthrdı ve buırinlril vaıdyete ka· 
dar yükseldi. .. . . 

- "Bu -.ıa lraflleye dah. fq. 
la dikkat ecll!=ektadlr. Kafilenin ia· 
tlza.mı ... yelcneaaklılıı için hiç ,.,, 
ihmal ecltım..ektedt.. ' 

Sporcularm hepai ayni elbbelet 
ile aidecelderdir. Bwıua için huau.t 
elblae yaptınlmaktadır. 

Dün tabmm cemiyet{ iılmanl""' 
- bqluıacalrtı. Aacak haYanm. 
yafmurlu olma11 yüzünden yapıla• 
ma.clı. 

Seyahatin pro&'ramt Odeaada t• 
bit edllecelrtlr. 

NEVYORK: Tehiz tel&'f'&lla • 29 • 
Buırin dünya altır siklet bok. flUDPİ· 
yonuı için Primo Carnera ile Ameri
kan bokaörü ve düaya fBIDPİyCMıu Şar
key kaqdqtılar. Amerikalı boksör al· 
b ravuntta nalı: aV'llt olmuftur. 

ltalyan takımı tur ba,lamaaan e vel rahat blr yemek yaken . • 

1 
T.ahminimi•e nazaran, futbolcü• 

er bır mav Odeaada, iki maç Moe
kovada, iki maç ta Libenzalarda ya
pacaklardır. 

Gidecek futbolclller ıwılardırı 
Fenerbahçedenı 

Seyrisefain klübünün Galatasaray - Fener bahçe Fikret, Yqar, NiJUi. 
Galataaaraydan: 

Amerikadan ııelen telııraf budur. ismi değişmelidir atletizm maçı Avni. 
Diln &'elen, Avrupa l'ezeteleriııde bu 
maçm tafaillb ya:zılıyor, lıütlln dftn· 
ya bolu aleminde bllyilk bir heyecaa 
uyandıran , hu maı hakikaten, zanne
dildiği kadar zevkli ve heyecanlı olmuı .. 
Karilerimize daha iyi malilmat vere
bilmek için ı:-.xr biltlin tafaRltmı ra· 
vunt ravunt edecefiz, 

Prhno Carnera bu maçını 40,000 
aeylrd llnftnde yaponqtir. Betlnci ra• 
vuntun aonuna kadar dalma mailup va· 
ziyette olan İtalyan hokallrii alhncı 
ravundun baJmda Y'*lıidea bir fiınıek 
&'ibl fırlamq ve ralDblni tutturdultu 
çok iyi u~ ywnrulda ravuntuıı hitamı
na 34 aanlye lıala fallı: bir vaziyete şir
mlttir. Bn auretle lld dakika 26 ııanıye 
aonra Cernera rakı1ıhıf dötii§fttlİyecek 
bir hale ııolmıu§lur. Dilnya ağır ıildet 
ıaınpiyonlarmda nalı avut ile maıtlil· 
blyet veya l'alı'biyet ender &'Örillen hal· 
lerdendlr. 

Maç talıillitt 
Birinci ravuntı - ilk karfda§lllecla, 

Şarkey, Carneranm yüzüne bir sol 
yumruk tutturdu. Bunu Karne'rll bir 
operlrilt ve bir kroşe il• iade etti. Bu 
yumrukların teairlle Şarkey İplere da· 
yandı. Ve oyun bu suretle bitti, 

ikinci ravunt: - Şarkey Kamera. 
nın l'ardmı bozmak için &'Üçlük çeki· 
yor. Kafasına bir kaç tehlikeli yumruk 
yeıneıine raJtmen Amerikalı bobör 1. 
talyan boksörün çenesine ada bir kro- • 
ıe tutturuyor. Bu yumnıfun teıirile 
Kamera bir parça -.emliyor. Avan· 
taj Şarkeyde. 

Seyriaefaindeki aon tetkilit . .,. 
tabavvülat dolayıaile hu idarenia 
klübü olan Seyriaefain Klübiiniin is
minin de deltittirilmeıi lazımdır. Bu. 
&'ÜD müeıaeae klüplerimiz içinde 
kuvvetli bir •arlıea aahip ve müte· 
addit muvaffakıyetler elde etmit hu 
klübümüz ayni zamanda memleket 
efkan umwniyeıinde çok iyi bir İn· 
tlba hırakmııhr. Binaenaleyh, biz 
bu klllbüınibü yeni bir iıim ve for
ma altında &'Örmek isteriz. 

Tahminlere nazaran, bu tekle 
klüp müe11ia Ye azalan da taraftar· 
dırlar. Artık tarihe kanfall Seyriae• 
fain iami yerine yeni bir ialmle mu· 
vaffakıyetli faaliyete devanı etme
Iiyis. Meseli• Denls ıpor yahut De· 
niz Akay iaimlerinden biriai oluraa 
ezcümle, Deniz Akay Spor ldilbü iı· 

Bu hafta yapılacak olan Galata· 
aaray - Fenerbahçe atletizm maçı, 
Taksim ıtadyomunda Bulgar süvari 
zabitleri ile ordumuza mensup ıÜ· 
vari zabitlerinin koafor iplk mÜaa· 
baka.lan olmaamdan dolayı tehir e• 
dilmiıtir. 

Bu maç piyankonua ketide edile
ceği 14 temmuz &'ÜDÜ, KadıköyÜn· 

deki Fenerbahçe aahaomda yapıla· 

cal<hr. Bu huauata mufaual tafsilab 
hafta içinde vereceliz. 

mi bqünk.ü tetkilata daha 11Y&'Wl· 
dur. Mütemadi muvaffaloyetlerinı 
&'Önlilfilmüz Seyriaefaln klübilne ye· 
ni lmı.i altında da muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

lıtanbul •• wrda.n: 

Samih, Salilıattiı 
Beıiktqtan: 

Etref, Şeref, Haldu, Hüanü. 
lzmirden: 
Sait, Fuat, Vahap, Salahattln. 
Aııkaradanı 
lhaan, Celll. 
Kafileye Cevdet Kerim Bey ri· 

yaaet edecek ve kaptanlığını latan• 
bul.porclan Kemal Halim Bey yapa· 
cal<tır. 

Fransa turnesi 
Bir müddet evvel de yazdığımız 

&'lbi bu yaz F enerbahçe klübü, Ra
cin&' Club'ilne iade! ziyaret edecek
tir. Bu iadei ziyaret, eaaı İtibarile 

Raelnl' Club lıtanbulda iken tekar
rilr etmlıti • 

Kuvvetlenen bu ihtimal artık 
ıoa l"lde &'İrmek üzeredir. Tam an
lqma hasıl oluna, San Lacivertl iler, 
bir ay kadar sürecek bir Fra n&a 
turwi yapacakluclır. 

Slavya geliyor 
Haber aldıftmıza &'Öre 14 tem • 

ınuzda oynanacak olan, Fenerba h
çe - Sllvya maçı, Halkevi takımı
nın Ruıyaya ıritmeıi üzerine tehir 
edilmek zanı. .. tinde kalmmııhr. Üçüncü ravunt: - Kamera iki ta• 

ne direct tutturuyor. Fakat Şarkey 
bunlardan kurtuluyor, ve kor akora &'I· 
riyorlar. Bu arada Kamera, mideye iki 
&'&yet &'Üze! yuınruk vuruyor. Fakat 
hakem aıağı yumruk vurduğu için bir 
ihtar yapıyor. 

Bu arada Şarkey vücuda iki tane sol 
yumnık tuttunıyor. Ayn)ırkrken, ka· 
faya da bir kroıe vuruyor. Kamera •Y· 
nldıktan sonra mütebeuimdir. Avan· 
taj Şarkeyde. 

Fransa takımında Fransayı termil eden Fransız Aveli 

Bu hususta Sllvya ldübüne tel
l'raf çekilerek esbabı mucibeden 
dolayı maçın eyfilde yapılabileceğini 
ve o zamaa bu h.uauata tekrar gô
rilfilleceji yazılmııtır. 

Dördüncü ravunt: - Karnera çe
nesine ilci krote birden yiyor. Kame
ra'nın afalladıfı gö:ıılllmıiye Iıaılıyor. 
Rakibini tuttuiunclan dolayı da hakeuı 
tarafından bir cok ihtara maruz kalı· 
yor. Avantaj, ŞUkeyde. 

Beıinci ravunt : - Şarkey sol çe
neye müthiı bir kr.,,_ tuffunıyor ve ay• 
ni zamanda saf elile mideye timıek 
gibi bir krote indiriyor. Bu yumruk 

dev adamı çddırhnak içia kifi &'eliyor 
ve bujta &'lhi haıımınm üıtfiae saldı· 
rıyor, fakat Şaıi<ey üstelik bir seri J11111• 
nık sayesiade bu telılik..,.1 atlatıyor. 
Avantaj Şarkeyde. 

Altıncı ravunt: - Iıtirabat zama. 
nında Karneranm Meneceri kendisine 
hücum i~ln emir Yeriyor ve bunun Ü· 
zerine ltalyan boluörü haımmm üs
tüne çullanıyor. Amerikalı yumnık ye
memek için rinııin içiade dört dolanı
yor. Fakat nihayet iplerde takıh kalı-

Askeri Lise ve Orta Mektepl~re 

Muallim alınıyor 
1 - Açık Muaİiimlikler şunlardlt. 
Bursa ve lstanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, 

F~ik. 
2 - Yukardaki Derslerden başka evvelki ilinda yazı

lı olan muallimliklerle Doktor ve Dişçi münhalleri kapanmıf 
trr. 

3 - Açık olan bu muallinıliklere istekli olıeılar qağıda 
yazılı vesikaları istidalarma iliştiricekler ve hangi mektebin 
hangi ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. 

· -- T astildi Sıhhat Raporu : 
B - Tutildi Hüsnühal kağıdı. 
C - Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlar 

için Maarif İdarelerince tastikli veya Fotoğraflı fit veya 
kısaca hal tercümesi. 

. ~ - Sehadetname, T aa,tikname, ~hliyetname, gibi 
vesık· ~ "Jr •aııtikli ve F otoğrafh suretlerı. 

, E - Noterden tastikli Taahhüd senedi : bu senede 
şunla: ~azılacaktır. "Tayin edileceğim ... Mektebin. . 
Muallimliğinden her hangi ders senesi İçin de çekilmemeği, 
şayet tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en az i 
ki ay önce bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım ücre 
tin iki aylığını tazminat olarak bir defada ödeyeceğimi blın 
danba,ka tayin olunduğum halde kanunun gösterdiği za
man içinde vazifeme başlamazsam yine ayni tazminatı öde 
yeceğimi teahhüt ederim." 

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

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

ya Da1tülfünunda imtihanla ehliyetnameyİ ve kanuni va 
sıftarı haiz olmak ve yahut Maarif Yekaletinin ayni dere
cedeki ml.'kt~olerine müseccel ınuallimi bulunmak. 

B H aftada 1~ : 20 saat ders almağı teahhüt etmek. 
C - Tayin e..Jilecek mualli lnr.:! ayda 84 : 126 lira üc-

ret verilecektir. (3146) (3l03) 

yor ve aralı kayarak diz 6atil df1t
ken K.- bir aperküt ile rakibini a• 
YaP kaldırıyor. 

Gene bir hftcum eanumda Şarkey 
mukabil taraftııld iplere yulallfJ'or. 

Ve bu ıeler yeni bir saf aperküt yt. 
yenık bQdıyor ve dllnya ağır siklet 
tamPiyonlulunu kaybediyor. 

Bizim paramizla Canıera bu mav i· 
çin 1,6 milyon liraya yakın para almıt
tır. 

Mıihteıem Ozdemir 

Demek ld bu telde nazaran 14 
teınmusda Penerbabçe - Slivya 
takmu ile oynaya.mıyacakhr. 

F enerbalıçe piyankosu 
İki üı; ay ""'el, tert.ip edil- F e

nerba.hçe .,ya piya,......,..ua keıi· 
desi 14 t-ua• tehir edilmitti. 
Yaptığımız temas neticeainde piyan• 
&'_,. busb ~ıılıılecek •• ayni 
zamanda Galataaaray - Fenerbah· 
çe atletizm müsabakau yapılacak
tır. 

1 Evkaf müdlrlyeti ilAnları 1 
Alemdağı vakıf ormanlar mm Çingentarla mevki.inde 

bir sene müddetle kat ve imal ve nakledilmek üzere 200 met
ro mik'ap gayrı mamul kayın kerestesi artbrmaya çıkarıl 
mııtır. ihalesi 10-7-933 pazartesi günü saat on beştedir. Ta 
lip olanların İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Varidat Müdi 
riyetine müracaat eylemeleri. (2782) 

Miktarı 
2000 metro 
3000 
2000 
1500 
150 
500 

,, .. .. 
,, .. 

2000 " 
200 Adet ••• 
150 
50 

.. 
" 500 " 

Yerli patiska 

" 
" ., 
,, .. 
,, 

" 
,, 
" 

İnce bez 
Kaim bez 
Kefenlik bez 
Abalık 
Haki bez 
Renkli bez 
Fanila 
Battaniye 
Peıtemal 
Havlu 
Çorap 

3738 

~...,.=:-600 Çift 
Gureba hastahanesine 1 933 maliyeai için lüzumu olan 

yukarıda cins ve miktarı ya zıh on iki kalem levazım kapalı 
zarf usulile münakasaya kon muştur. Talip olanlar teraiti 
anlamak ve nümuneleri görmek üzere her gün Levazım i
daresine ve ihale gÜnÜ olan Temmuzun otuz birinci pazarte
si günü saat on beşte Bet yüz elli bir Ura pey akçasını alel
usul teslimi vezne ettikten sonra idare encümenine miiracaat 
lan. (3122) 

Devlet DemlryollarJ idaresi flan!ar1 

Derince limanında bir s ene zarfında yapılacak tahmil 
ve tahliye işlerinin kapalı zarfla münakasası 27-7-933 per· 
şembe giinü saat 15 te Anka rada Umum Müdürlük bina 
smda yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 

li .. 



Kon/ eransta 

Gümrük tarif el erinin 
tadili ve Türkiye 

Noktai nazarımız 
uyandırdı ve 

yerinde bir alaka 
tebrikler oldu 

1 ••••••• 

Sami Beyin konferansta kıymetli bir izah ve beyanab 
LONDRA (Konferana aalonun

dan) - Memleketimiz için hayati 
lıir ehemmiyeti haiz olan stimrilk ta
rifelerinin tenzili meselesind~ Türk 
heyeti murahhasa- 1 
aının noktai na
zarı buırün kıy. 
metli mütehauı11-
lanmızdan Sami B. 
tarafından tali ko
misyonda izah e .. 
dilmiıtir. 

Sami Bey'in bü
tün konfe rans a -
zaları tarafından 
büyük bir alaka ile Sami Bey 
dinlenen nutku aynen ıudur: 

- Türk heyeti murahhasası ta
rife ve ona merbut en ziyade maz
harı müsaade millet kaideainin tef
oir tarzı hakkında tali iktıaat komi•· 
yonunda izah edilen noktai nazar
ları hüyiik b ir dikkat ve alaka ile 
takip etmiştir . Her memleket mü
meesillerini bu mühim mevzu hak
kındaki kanaatlerini açıkça ve aami
miyetle ifadeye mükerreren davet et
miş olan reisin müaaadeaile Türk he .. 
yeti murahhasaıı da bu sahadaki 
görüş !arzını teyit etmeği vazife ad
deder. Gerek kontenjan tedbirleri· 
nin kaldırılmaaı, gerek kontrol ve 
ıakyidatınm tedricen ilgaaı yeni 
mevzlllarda olduğu gibi hatta belki 
daha ziyade tarife tenzili.tı mesele
sinde de ancak mütekabiliyet esası· 
na dayanan ka'rşılıklı itilaflarla mÜa· 
bet ve yaşayabilir neticeler istihaal 
olunabileceğine kanidir. lktısadi si· 
yaaetimizin muhtelif kıaımlannda 
daima mütekabiliyet ve karşılıklı iti· 
lif esaslanna bağlı bulunuşumuzun 
sebebi buırünkü iktıaadi hayatın hıı
kikatlerind"n ,.Jdığımız derslerdir. 

Mal aatın almadan münhasıran 
mal satmak gibi bir teşebbüs ve id
dianın iktıaadi hayatta kabili tahak· 
kuk olmıyan bir mahal olduğunu bil· 
diğimizden konferansın içtimaı ve 
toplanışma aaik o1an an tekrar te
bellür etmeden evvel dahi müteka· 
biliyet esaama müatenit karşılıklı iti
laflar uaulile ve daima müabet bir ti
cari inkitafı arayan zihniyetle müş
terimiz o1an memleketlerle aramız

daki münasebetleri genitletıneye ça· 
lışmakta bulunuyoruz. Kanaatimiz· 
ce bugün en büyiik müşkülat şura
dan gelmektedir: 

Tabii zamanlarda ihzar ve tan
aim olunmuf ticaret muahedeleri
nin gene tabii zamanlara ait ahki.· 
mmın bazı mutlak kayıtlarının çem· 
beri içinde bugÜniln tamamen gay· 
ri tabii olan tartlarma iatibak ede
bilmek için çırpınılıyor. 

Muhterem Avusturya murahhaaı· 
nın işaret eylediği gibi, kontenjan 
tedbirlerinin bir kıamı da bu gayri 
tabiiliği önlemek için ittihaz oluna 
gelmektedir. Görülüyor ki bir taraf
tan tabii zamanl...-a ait ahkam mut· 
lak bir tarzda muhafaza ediliyor •e 
diğer taraftan da bu ahkiından sıy· 
nlmak için endirekt çareler aranılı
yor. lktıaat konferanama düşen va· 
aife en ziyade ma:olaan müaaade miJ. 
Jet kaideaini halin icabatına uygun 
bir tehire tabi tutarak bu tezadı or• 
tadan kaldırmakbr. 

Daha aamimi ve açık bir ifade 
ile diyecejiz ki bize ve bizim ıibi 
olan memleketlerde daha fazla mal 
aatın almak imki.nlarmı verecek e
laatiki bir formül lazımdır. Biz ve 
iktıaadi bünyesi bizo benzeyen mem
leketler İftira kabiliyetlerini ve it.
tihlik kudretlerini kendi mallanru 
alan memleketlere tercihan !ahaiı 
etmek mecburiyetinde olduklannı 
prenaip olarak kabul etmelidir. 

Mallarımızı aatabilmek İçin di
ğer memleketlerin mallarını almak 
mecburiyeti mutlakaımdayız. Eğer 
ihtiyaçlarımızı bizim mallarımızı al
mıyan memleketlerden tedarik eder
Mk vaziyetimiz ne olacakbr? 

Bu mühim noktayi ihmal ederek 
ldaaik ve mücerret mütalealar JÜ· 
riitınek bizim ve bize benziyen mem
leketlerin derdine deva olamaz. 

Bu itibarla samimiyetle iddia e
diyoruz ki manialarla dolu olan bey
nelmilel ticaret aabasını ancak mü
tekabiliyet esaamdan mülhem olan 
karşılıklı itiaflarla kısmen temizle· 
mek mümkündür. Ve ileride umumi 
vaziyetin salahile bu itilaflara da
ha şümulllü ve beynelmilel bir ma
hiyet izafe olunabilir. lktısadi siya
aet münakaıaıınm ba~langıcından be
ri mütekabiliyet ve karşılıklı itilaf
lar uıulüne bir çok heyeti murahha
saların iltihak ettiklerini görmekle 
bahtiyanz. Hatta bu uaulü tenkil e· 
denler bile müeaairliğini inkar etme
mişler ve ancak uzun zaman iıtiyece· 
ğinden bahsetmişlerdir. 

Gene bu usulün iktıaadi ve ticari 
aiyaaette temel olduğu muhtelif mem· 
leketler arasındaki anla,malarla 
beynelmilel itilafların olaa olaa, bun
ları ikmal, itmam ve tetviç edebile
ceği söylenmiştir. 

Uti ve Oslo itilaflarını imzalayan 
devletler murahhasları da en ziyade 
mazharı müs~ade millet kaydının 
tııdil" muhtaç olduğunu müC:afaa 
etmi~ lerdir. 

Tnsavvur cılunan L."lrife tenz ila~ ı
n:- ı:eJisıe1; bizim I ·an:uıt:ı..ı ; zce ta-

..... 

rife hakimiyet ve istiklali ıiyaai iatik· 
lalin en lüzumlu ve en ırayrİ laabili 
temyizi bir unaunı halindedir. Ma
liimunuz olduğu üzere tarife bir mil· 
letin iktıaadi aiyaaet ve ihtiyaçlan
nm bir aistem dahilinde ifadeaidir. 
Bu itibarla milletlerin iatikbal ve 
hayatına bu derece yakından taalluk 
eden bir mevzua beynelmilel umumi 
kararlarla müdahale doğnı değil
dir. 

Tarifelerin yalnız milli ve dahili 
bir mesele olmadığını in'ikiaJarı iti
barile beynelmilel bir vasfı haiz ol
duklannı kabul ederiz. Fakat bu nok· 
tai nazar her hangi bir müdahale
yi haklı ıröateremez. Her hanıri bir 
milletin tarife mevzuuna müdahale 
ancak karşılıklı itilaflar suretile ve 
mütekabil müsaadekarhklar teklin
de tecelli edebilir. Bu da tabiatile 
bir müzakere mevzuuna taallôk e
der. En doğru ve pratik hattı hare· 
ket bu sahada da yukanda arzeyle· 
diğimiz veçhile mütekabiliyet ve kar· 
tılıklı itilaf usulüdür. 

Tarife tenzilitmm muayyen ve 
herkese aynen ıamil bir niape! dahi
linde ve bir beynelmilel taahhütle 
icrası teklifine gelince; bunun tat
bikini aşağıdaki esbabı mucibe dola
ynile çok mü§kül ırörürüz: 

1 - Bir memleketin milli ve bey
nelmilel bütün ihtiyaçlarına intibak 
edebilecek bir tarifenin yapılmaım
daki müşkülatı tamamen takdir bu· 
yurursıinuz. Eıya hizalarma konu· 
lan resim hadleri baait bir !Lsadü
fün ve geliıi güzel bir mülahazanın 
mahsulü değildir. Binaenaleyh bu 
!arzda tesbit edilmeğe çalııılmıı Spe· 
aifik bir tarifeyi umumi ve yekne· 
sak bir tenzile tabi tutınak tarifele
re ve tarife maddaJeri araaında bü
yiik bir ahenksizlik ve niopetsizlik 
vücuda getirecek bir teşebbüs olur. 
Tarife tekniğine uymayan böyle bir 
tedbirin neticelerini tamir etmek te 
pek çetinleıir. Konferansın batlan· 
gıcmda münhaııran gÜmrÜk mütare
kesini takviye etmek ve aırf müsait 
bir psikolojik hava vücuda ııetir· 
mek makaadile yapılacak ehemmi· 
yetsiz tenzilatı tetkik edebileceğimi
zi söylemiştik. 

2 - Memleketlerin iktısadi ve 
mali bünyelerinin hususiyetlerini na .. 
zan itibara almadan yapılacak bir 
tenzilat hiç te adilane olmıyan neti
celer verecektir. Gerek himaye cep• 
hesinden, gerek varidat cephesinden 
tarifenin her memleket İçin ayn ay
n mevki ve ehemmiyeti vardır. Bil· 
farz varidabntııı kısmı mühimmini 
ırünırüklerinden bekliyen memleket
ler ile mütenevvi menabi varidata 
sahip memleketler tarifelerini ayni 
zaviyaden muhakeme ederek tenzi· 
!at teklif etınek doğru bir hareket 
olamaz. 

3 - Uti itilifmdan ilham alan 
ve her sene yapılması teklif olunan 
tedrici tenzilata ırelince; içinde bu· 
lunduğumuz tartlara nazaran hatti 
pek yalan ati hakkında teşhiı koy
mak imkanı yokken, istikbale şamil 
bu mahiyette bir taahhüt albna na· 
sıl ıririlebilir? 

4 - Görülüyor ki tarife mesele
aini konferanam ruznameıine girmiı 
olan diğer mühim mevzulardan tec
rit etmeğe maddi imkan yoktur, bey• 
nelmilel müstakar bir mübadele öl
çüaü yokken beynelmilel mali ve nak
di sabalara istikrar şeraiti henüz .... 
hakkuk etınemi§ken, tarife tenzila· 
tınm hakikatte ne kıymet ve mana· 
aı kalır? Para farklannı takviyeye 
matuf munzam &'ümrük resimlerinin 
aktuvalite bir mahiyet iktisap etme
ğe hatladığı fU hengamede tarifele· 
re makua tenzilat naııl kabili tasav
vurdur? 

Türk heyeti murahhasaSI millet
ler arasındaki mübadelenin iktıaadi 
tartlan tesbit edilirken bu mübade
lenin ölçüsünü te§kil eden vasıta
lara müteallik ıartlarm da tesbitini 
faydalı telakki eder. 

Bilmünasebe şuraaını da ilave e
delim ki Türkiye hükiimeti memle
ketin umumi vaziyet ve bünyesinin 
ve bilhassa iktısadi inkitaf seyrini 
nazarı itibara alan Spesifik tarife
aini ancak 1929 dan itibaren tatbi
ka kaşlamıştır. Binaenaleyh Türk ta· 
rifeai tekamül etmiş ve memleketin 
hakiki ihtiyaçlarına intibak edebile· 
cek bir elastikiyeti iktisap etınit bir 
tarife olarak telakki olunamaz. Va· 
ziyet böyle iken in'ikasları malüm 
olmıyan umumi bir tenzilat taahhü
dünü kabul etmek Türkiye için çok 
mütküldür. 

lzahatımızın baılangıcmdanberi 
noktai nazarımızı büyÜk bir sami
miyet ve vuzuhla ifadeye çalıştık. 
Tarife münakaf8.ıını açtığı sırada 
t&li komisyonun reisi tarifelerin aşa
ğıdaki cephelerden tetkikini bilhu
aa tavsiye etmitti. 

(a) Ziraati himaye eden tarife· 
ler, 

(b) Sanayii himaye eden tarife
ler, 

(c) Varidat istihdaf eden mali 
tarifeler, 

(d) Borçların ödnme•ini koloy· 
l a~tırnıak maks<ıdmı istihda f eden 
tari fe ler, 

Dcriıal a rz ederi z k i Tüı-lıiye cüm
huriye!İnin tarife eiy.ı~ .... ti yulcaru.ia 
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Kansere karşı 
Yılan zehiri 
Tedavide zehir kullanmak 
müsbet netice veriyor mu? 

Operatör Cemil Pf., kanıerlilerin ız
tıralıını azaltmak hususunda Kobra yı· 
!anının zehirinden istifade edildiğine 
dair ırazetelere beyanatta bulurunuıtu. 

Rahim kanserinin röntken ve ültra 
ile tedaviainde ihtitaaı olan Dr. Hadi 

·Ihsan Bey, bize bu meseleye dair !U iza· 
batı venniıtir: 

- Kanser teılaviıinde muvaffakiyet 
için lıathca f'1rl, haatalığm erken tethi· 
aidir. Bir mütmauıa elinde hastalığı l 
vaktinde tethiı eclilmit lıir kanseri~ 1 

mutlü •urette iyileşebilir. Bazan ölü
me terkedilmi! olanlardan bile iyi teda
vi aayeainde kurtulanlar vardır. Hasta· 
hğr çok llerliyen kanserlilerin ıztıralxnı 
tadil için rahme ıriden a..ı.. kesmek au 
retile yeni bazı uıuller tatbik edilmekte 
dir. Bunlar araımcla Kobra yılanmm ze
hirinden de istifade edildiğini ben bil
miyonım. 

Böyle bir çare bulunmuı olsaydı her 
halde haberimiz olurdu. 

Kanaer, müapet olarak röntken ve rad 
yumla kabili tedavidir. Kanser erken 
t"'91ıiai halinde yerine ıröre bıçakla da 
tedavi edilebilir. Ancak bıçağın müda
haleıinden ıoma da ırene röntken ve rad 
yomun yardımcı tedaviıine ihtiyaç var
dır." 

Bakterioloıı Dr. Osınıuı Şerafeddin 
Bey de ıunlan ııöylemiştir: 

- Kanser tedavisinde veya kanserli
nin ıztırabmı azaltmak hususunda Kob
ra yılanının zehirinden iıtllade edildiği
ni bilmiyorum. Cemil Pş. nın bu huıua
ta belki bazı tecrilbeleri vardır. 

Bildiğim şey ıudur: Kolıl'a yı)anmm 
zehri hem &saha, hem de kandaki "kil· 
reyvab hıunra" ya tetir eder. 

Tedricen zerkedildiği takdirde vücut 
bu zehire alışarak muafiyet kazanır. 

Hindiatanda aık aık tesadüf edilen yı
lancılar kopanlmıt yılan elitlerini eme
rek bu muafiyeti iıtibaal eder ve küçü
ğünden ha!layarak tedricen büyüklerine 
kendilerini muhtelif vılanlara uırtırlar. 
Ve bu suretle de kanİan yılan zehlrin
den müteessir olmaz. 

Yılan zelıirinin sinirleri bir nevi felce 
uğratarak ır' ırabt tadil etmek baaaaaı ! , 
olduğuna p;Öre kan.erlilerin de ıztırap. 
lannı uyuıturmak için bu zehirden iati
fade imkanı bulunabilir. Maamafih ben 
yeni netriyat arasında henüz böyle bir 
§eye raslamadnn." 

sayılan esaalann hemen hemen hep
ainden mülhem olmuş ve ileride de 
nlacakbr. 

Memleketimizde yetİ§en :zirııi 
mahaulleri i§liyecek sanayii tesis •e 
ya teeaaüıünü tetvik ve himaye •t· 
mek mecburiyetindeyiz. Zirai mah
aullerimai müıkülatla ve yok pa•.a· 
ıma satarken ve diğer taraftan da 
bunları i§liyebilecek sanayii vücu
da getirecek bütün müsait ıartlara 
aabip bulunurken (kömür ve sair e
nerji membalan, Mendövr ve saire) 
mütevekkili.ne ve paif bir hattı harG 
ket takip edemeyiz. 

Dünya buhranına yegane çare O• 

larak muhtelif memleketlerin tabii 
ve haklı inkitaflarmı durdurmak fi
kir ve teklifinin bu konferans muhi· 
tinde biran bile tasavvur olunduğu
nu zannetmeyiz. Eıasen konferan · 
aın bidayetindenberi memleketleri B 

iktısadi bünyeııine uygun ve tabi! 
inkitaflan için hayatı olan ıanayie 
kimse itiraz ebnemittir. Kanaatimiz
ce tirazeaizliğe sebebiyet veren ih· 
racat sanayii olmuıtur. Tanzim edil
meai icap eden saha da buraaıdır. 
Gene laat'iyetle eminiz ki en iptidai 
ihtiyaçlarmı kartılamağı iatihdaf e· 
den ve memlekette ye!İfen iptidai 
maddeleri kullanan bir aanayİİn hi
maye edilmesi her hanıri bir memle
koti müfrit milliyetperverlikle it•tam 
etıneğe imkln bırakmaz. 

Türkiye ve Tiirkiyeye mümasil 
olup ikhaadi ve jçtimai mütctnadi 
bir teklmül takip eden meml •ket
lerin hariçten tedarik edecol<leri 
eıya pek çoktur. lhtiyaçlarıo• ıı•n 
nev'i tekamül seyrimide deği§eM·ir. 
Fakat turaaı muhakkak ki ihti)·aç· 
lanm~ daima artacaktır. Binaen· 
aleyh her hanııi bir otarşi fikir ve te· 
mayiilü iktısat aiyasetimizde kat'iy· 
yen yer bulmamı§ ve bulmıyacak
tır. Bilakis bu veaile ile de piyasalar 
ve milletler arasındaki rabıtalara 
kail olduğumuzu ve iktısadi mesai
mizin batka milletler mesaiaini ta
mamlayan vaziyette olmasına kani 
bulunduğumuzu bir kere daha ifade 
ederiz. 

lzabatımızı bitirmeden evvel ka· 
naatlerimizi telhis etınekliğimiz müsa
adenizi rica ederiz. 

<a) Konferana e§ya fiyatlarını 
yiikseltmek için takip olunacak yolu 
bulur. Bu huıuıta ittifaak eder ve bu 
tedbir de hedefine ulaşırsa, yani fi. 
yatlar yiikıelirae Speaifik tarifeler· 
deki gayri tabii yiikaeklik te kendi
liğinden zail olur. 

(b) Fiyatlann yükselmesini kol
layan mesaiye müvazi olarak tarife
lerin tenzilini de karşılıklı itilaflar
la halledilmek üzere devletlere bı

rakmalıdır. Bu karşılıklı itilaflar yu
karıda arzettiğimiz gibi mütekabili· 
yet esaamdan mülhem olmalıdır. 

( c) Nakti aahada iat&rar fer aiti 
tahakkuk etmelidir. 

(d) Karşılıklı itilaflann müapet 
neticeler verebilmesi için en ziyade 
mazhan müsaade millet kaidesi hal· 
lin icabatına uygun bir tefsire tibi 
tutulmalıdır. 

Tekrar ederiz ki Türkiye cümhu· 
riyet i Türk mallarını alan müıteri 
memleketlere karşılıklı itiliflarla a· 
zami teahililt göatermeğe ve bu mem
leketlerle arasındaki maniaları İm· 
h:i.nın müsarıdesi ni!.pcti-nde kaldır
mağa hazırdır. Esa~en kon feranstan 
evvel bu c:ı i!:ın talcip etmiş ve bUl'l· 

Bursa' da gazetecile,· 

Uludağa çıkmak için iki kanada ade 
oğlunun çektiği ilk hasret .. 

Uludağın karlı ve 
hafiflik 

buzlu 
nerden 

tepelerinde 
geliyor? 

• 
ınsana 

Dağ b&§ında habra ırelebilecek 
bütün ia!irahat vaaıtalanru, Uludağ 
Otelinde fazlasile bulduk. Bol ve ao
ğuk au .• Uç dört kap yemek... Çeıit 
çeıit meyve •• 

Iznik kllrfezine, Apolyont gölüne 
ve hatta biraz uzağı gören ıröz için 
latanbulun fenerlerine kadar uzanan 
bir ufuk üzerindeyiz, Temmuz aym
da kar ırörüyoruz ve karlar Üzerinde 
dolaııyoruz. ı 

Sanki hava ile temasta değiliz. 0-
fÜmİyoruz da... BiıakU, ırüneı burada 1 

alt tabakalardan daha teairli 1 Bir a- 1 
lahk, au içerken, bardağı tutan avu· 
cumun bir yanar çıraya dokunmll§ 
gibi ansızın acı acı yandığım duy
dum. 

Bir de ne göreyim, bizim bardak, 
adeta perdavaız kesilmif. Günetin zi
yaaı, bir noktaya toplanarak avucu-

Uludağ eteklerinde 

mun içini cayir cayir yakıyor. 
Bardağı elimden bırakırken arka

da§lara: 
- Bereket versin, içimizde Jıam 

ervah yok .• Dedim. • 
Sordular: 
- Ham ervah bulunsa, ne olur

du? 
Güldüm: 
- Bu gÜne§in altında çarçabuk 

pişerdi. 

Otomobiller karlı oahaya çıkar
ken yalnız değiliz. Bizimle beraber 
Uludafa gelen, iki Alman hasta ha
kıcm, bir ecnebi madam, iki üç Türk 
hanımı daha var. 

Otomobil bir yere kadar ıreldi ve 
oradan ıleri ıreçemedi: 

- inelim Beyleri 
Temmuz içinde kar görmek, kan 

elle tutınak, kar üatünde yürümek 
çok zevkli bir şey! Fakat karlar oka 
dar kaypak ki küçük bir yokufa hr· 
manmak için, hiç olmazsa on kere yu 
varlanmaiı göze almalı ... 

Ben dolruıu kendimde bu cesare
ti bulamadım. lakarpinlerim, çorap
larım, pantalonum ıimdiden sırsık
lam olmuıtu. Yan yoldan geri dön
düm. 

Halil Lutfi ise, tek başına paçalan 
11vayıp ileriledi. 

Sorduk: 
- Yahu, nereye ıidiyoraun? 
Karlarda düşe kalka yiiriirken ce-

vap verdi: 
- Rekor kıracağım, rekor ... 
Arkada9lardan biri atıldı: 
- Her vakit ınaaı kıracak değil 

ya, bugün de bırakın rekor kırsın ••• 
Halil Lutfi Beyin tepeye tırman

dığını gören ecnebi madamla bir mu· 
aJlim hanım, kendiıini takip ettiler. 

Biz arkalanndan baka kaldık. Az, 
ırittiler, uz gittiler, dere lepe düz ırit 
tiler. Nihayet dağın doruğunda ırörün
mez oldular. 

Aradan yarım aaat, bir saat, bir 
buçuk aaat geçti. Bizim dağ aeyyah
Jarından ses aada yok. 

dan aonra da ayni yoldan yÜrÜmeğe 
karar vermit bulunmaktadır.,, 

Sami Bey nutkunu söyledikten 
IODl'a bir çok azalar tarafından teb· 
rik edilmiıtir. Komisyon azaları mü
dellel esaalara dayanan noktai naza
nmızı tetkik etınek üzere ekspoze'
nin metnini iatemitlerdir. 

ltalyan heyeti murahhasaaı rea
mi beyanatmda Türk heyetini tebrik 
ettikten sonra kar§ılıklı itilaflar 
hakkındaki Türk noktai nazarile 
tamamile hem fikir bulunduğunu 
ancak en ziyade mazharı müsaade 
millet kaydında bizden aynldığını 
çünkü bunun yerine konacak bir for
mül henüz bulunamadığını bildir-

Ahmet ŞOKRO 

• 

Uludağ oteli öniinde öğle yemeği .• 

Birisi teklif etti: raflannuzı aldı. 
- Korna çalalım, duyar ırelirler ! Rahibeler güç anla§ılır Türkçe le· 
Korna çalındı, yine sea yok. Git rile ricada bulundular: 

ı gide endişe etıneğe baıladık: - Bu foto, biz de iıtiyoğ .. Siz ve· 
- Sakın bir kar kuyusuna düş- ğecak bize .• 

müı olmasınlar? Musa, nezaketle: 
Bize yol arkada§lığı eden Beledi- - Hay hay! .• Dedi. 

ye memuru, tabancaarnı çıkardı: - Kaç pağa? 
- Müsaade ederseniz bir iki el - Hediye bu, para ile aatılır mı ? 

atacağım! - A .. Biz çok merail Amma, ne 
Karlı tepelerd<' gümbürtülü akia· nkit aiz gqecak bizim hastane... Ba 

ler bırakan silah ıesleri be boJB ıritti. kacak çok iyi aize 1 •• 
Etrafımızda mini mini kuılar u- Muaanm benzi uçtu: 

ÇUJUyor. Ve biz bu uçan ku§lardan - Eksik olmayın amma, ben böy· 
medet umup akıbetleri meçhul sey- le ahı veriıe gelemem .. Ne haata ola-
yahlann haberini almağa çabııyor yun, ne de aiz bana bakın ... 
gibiyiz. Akşam ortalık karanrken, Ulu· 

Nihayet, iıte •. Göründüler. Arada dağdan ayrıldık. Yolda, Dolubaba is· 
bir yuvarlanarak ağır ağır iniyorlar. mindeki mandıraya §Öyle bir uğra· 
Arkadaşlar, bizi beklettiğinin cezası dık. Ka§&I' peynirinin naaıl yapıldığı· 
olarak Halil 1.Utfi Beyi, otomobilimi· nı da bu vesile ile gÖnnÜf olduk. 
zin arkasından bir kaç dakika yaya Dağdan ovaya lnit biraz düzelen 
olarak kotturmaktan 'kendilerini ala- amirlerimizi yeniden bozdu. Uludağ· 
madılar. da ne kadar hafiflemi§tik. Şehire ıri· 

Döndüğümüz zaman, aaat üçü ge· rerken ba9ımızda hissolunur bir ağrı 
çiyordu. Otelin dondurma kutusu ka- var: Acaba kuşlar, tepelerde dolaş· 
dar soğuk salonunda içine okkalarla tıklarından mı bu kadar hafiftirler, 
buz atılmıf gibi bardağı buğulandı- diye dü§ünÜyonım ve her istediğim 
ran sudan kana kana içerek ittehah zaman dağa çıkabilmek için bir çift 
bir yemek yedik. 

kanadım bulunmamasının ilk defa Yemekten sonra .. Cümhuriyet" çi 
Musa Bey, otel önünde, çeıit çeşit hasretini çekiyorum. 
pozlar seçerek hep bir arada fotoğ- M. SALAHADDiN 

Wplerl laJay 
MİKDARİ Ç~K .. ~ ~ 
YAPIL!jl FEHHl~HUKEHHEL ~" ~ 

Y~gane ~iş.,,,,ltacuna 

- Sıhhatınızı koruyunuz!-

K O C ATAŞ 
MENBA SUYU . 

VE GAZOZLARI 
Memleketimizin en uf, en hafif ve en leziıı 

içme Suyu ve Nefis Gazozudur 
Bliyllkdere'de fabrikaıında mevcut aıri teaiıat sayesinde el 

değmekalzin keadilliinden ıitelerin, galonların ve damacanaların 
yıkaııma11, doldarulmuı ve p:ı:o:darın yapılmuı tarzları temizlik 
noktuından fennin blltlin teminat ve ıcraitini haizdir. 

Taklitlerinden •akınmak için kapsüller 6ze
rlndekl Koc~taı yazı•ına dikkat edilmelidir. 

(5236) 
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Bacak için krem / 
Daily Expreas te okuduk: Ame· 1 

rikalı kadınlar bu sene çorap giy· 
memeğe karar vermitler. Onun i
çin bacaklan için de allık kullana· 
caklar. Bacak kremi üç renk üze· 
rine ıablıyor: Bronze, orta, suvare 

T eniıe, kırda otomobil gezinti· 
ıine, yahut plije giden kadın ha· 
caklan için bronze krem kollam· 
for. Orta krem tehirde dolatmak 
içindir. Akpmları da çorap tatı· 
1onnu9 hiaaini vermek için o suret· 
le tertip edilmit krem kullanıyor, 
daha tık genç kızlar yeni bir tey 
buldular: istedikleri zaman değit
tiri imek üzere tırnaklar .• 

Spor ve şeker 
Bir vücudun daima anform bu· 

lunınuı için tüpheıiz, vücudun ka
biliyetine göre bir rejim takip et· 
mek icap ediyor. Uzlelerinden da· 
ha iyi randıman almak için gıda
larına dikakt eden sporcular, uz. 
lenin en fazla kuvveti tekerden al
dı~ını söylerler. Motor nasıl benzin 

Genif şapkalara doğru olan meyil gittikçe artmaktadır. Bilhassa yaz 
sıcaklannda hem daha faydalı, hem de zarif •• 

yakarsa, vücut ta şekeri öyle yakar. 
Onun için sporcular şekerli şeyleri 
severler. Sabahları uyanınca '°" 

kerli bir bardak su, kahvealhda 
tereyağlı ekmekle beraber bir mik
tar rece! iyidir. 

Derler ki .. 
'!- Kadın acınarak severse, er

kek için bundan elim, kadın ıçın 
de bundan hakim bir sevgi ola
maz. 

'l· Kadın istiyerek severse, sev
diğine kendi aleyhinde kullanaca
ğı mükemmel bir silah vermit de
melctir. 

''· Tabii olarak bir kadının saa
deti, erkeğine muti olmakla kaim· 
dir. Erkeğine itaat kadın için bir 
maduniyet teşkil etmez. Bilakis 
anlamak ve saadeti yaratmak ze. 
kasının bir delilini tetkil eder. I 
Kendisine uyan bir kıdına kartı er
kekler, hatta minnettardırlar ve 
böyie bir kadını severler. Kaide 
istisnaları hariç, umumiyetle bu, 
böyledir. Bu istisnalardan bir ta
nesi güzel bir misaldir: Adaımn ' 
birine do5tları gayet çirkin, iyi ter
bi)'e gömıemİJ. parasız bir kadın· 
la evlendiği için aerzenitte bulun
mutlar. Adamcağız demit ki:"Ö}. 

Bahar 

le amn, karım o kadar saf ve bu
dala ki .•. " 

Anlaşılıyor ki erkeğin izdivaçta 

modelleri 

1 

kastı, kadının hep kendisine uyma· 
sıdır. Saadetin sırrı bu ise, bu za· 
manda tatbiki ne ırüç ! 

Bu yaz benekli ve çiçekıi kumaşlardan hafif tuvaletlere daha çok rağbet var 

Her mevsimde dostlarımızı çay sofrası etrafında toplanmıf görmek
ten zevk alırız. Yazın fehirde, kıfın sayfiyede .. Dek':"r değifince çay se

visinin de deii1mesi liizım geliyor. Şehrin süslü salonunda, kristaller i
çinde sofraya beyaz veyahut az ren kli örtü sereriz. Halbuki sayfiyede 
renge ihtiyaç var. Yukarıda: Sayfiy ede bir çay sofrası •. 

- ---- ----~ ---- .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~:-=-

p ASAJ KA RLMAN [Beyoğlu] 
HER KESEYE EL VERiŞLi FlA TLARLA SAT AN Y EGANE MAGAZADIR. 

( ,_ B_il_u_m_u_m __ Y_a_z_lı_k_M_a_l_la_r_ı_n_U_m_u_m_i_S_e_r..:.g:..i_si--') 
HANIMLARA MAHSUS 

Rop ve Penyüarlar için Kuruş 

yıkanabilir kumaşlar: 

Kuru~ 

Lenet (75 S. en) metrosu 50 
60-95 

80 
100 
150 

" 190 

Vuaı emprime (95 S. en) ,. 
Hakiki Tobralko (100 S. en) 
~nj En:\prime (70 S. en) ,. 
Krqı J orj<:t emprime 90 S. 
Buklet, fantezi (120 S.) 
vuaı Pike ~rime (100 S) 
Ni dabey (90 S.) 

125 
" 95 

125-140 
.. 68 

Şenniyeler, son moda 95-125 
İpekli Çoraplar 

Ka-Bo Bagetli garanti 125 
Parüıiana 125 
İdeal ,. mükemmel cins 150 
!mperial ,. ,. .. 150 
G. B. L. ,. ,. ,. 150 

ince Lüks Çoraplar 
Elegant bagetli 
mükemmel cins 200 

Krep Bayader (7~0 S.) ,, 
Pike fantezi (90 S.) 
Frizelin Koton (A. G. B.) 
(90 S.) metrosu 

ROY AL İpekli çorapla;--! 
Bagetli, aonderece 
sağlam Okazyon 

fiyatı 75 Kr. 
150 I'-----~~;..;.;;;;..;;;~--...! 

Eponj A. G. B. (100 S. met. 
Kretonlar (tefript için 
(70-80) santim eninde 

165 

50-80 

Süet eldivenler miisketer 
beyaz yıkanabilir 
Sentürlcr - Jartiyerler 
Deriden sentürLer 

Pijama ve Plaj Ropları Deriden el çantaları 
için yıkanabilir k.umatlar yeni formalar 32S ve 

Eponj Baya.der (70 S.) H 175 lpckli jerseyden külotlar, 

225 
75 
60 

290 

Nate Bayader (79 S.) ,, 150 yazlık şekilde 100-130 
Buklet Bayader (115 S.) ,, 190 Vesair 1001 çeşit liizumlu e§ya 

BEYLERE MAHSUS 

Spor gömlekleri 
Poplin gömlekler 
P<>ıı>lin pijamalar 
Çoraplar 50-40 
Krep Güderi eLdivenLer 
yıkanabilir ve garanti cin.ı. 
Beyaz puloverLer 
İpek astarlı Bask bereleri 

225 
240 
375 

30 

250 
275 
165 

İPEKLİKRAVATLARII 
Binlerce desenlerde, 

son moda 

-

1 

-STAR A YAKKAPLAR 1 
ErkPk, kadın ve çocuklar 

için tık ve sağlam 

'BANYO LEVAZIMATI 1 
PASAJ KARLMAN, Beyoğlunun en büyük ve en vasi mağazasıdır. 

Hiçbir mübayaa mecburiyeti ol maksmn herkes PASAJ KARLMAN 'da serbestçe girip dolaşabilir. 

Bütün mallar fiyat] arile beraber vitrinlerde teıhir edilmektedir. 
Şekerleme ve pastah;ı nesi muhterem mütterilerin emirlerine amadedir. 

.. •• • lj.:. •• '" ( 5246) 

... BÜYÜK BEBEK BAHÇESİ • 
BUGON ACILIYOR. 

Bol ağaçhkh ve mükemmel bir musikit~in tcrennümatı aUında giizel ve u-
0t'? ta~m etmek için ycgfuı. ail~ bahçesidir. Meşrubat taze, nefis ve fiatlar 

ucuzdur. (5184) 

ZA Y! - Ford kamyonetimin 3783 nu
ıneroJ.u plakasını kaybettim. Y cnisi ar 

lmacağından hükmü yoktur. 

(5239) Fili:be!i Ab.mct 

'fA \iİLZADE VAPURLARI 
Avvalık ekspres postası 

Selim et 
vapuru her per· 
emşbe 16da Sir-

1<cci'den hareketle Ge1ibolu, 
Çanakkale ye Körfez tarikile 
Ayvalığa azimet •e aTdet ede
cektir. Dikkat: Cuma glinü Edre
mit yolcularını trene yetiştirir 

ve Ayvalık yolculanm aynı ıün 
akşamı Ayva:ığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapu•da da verilir. Adres. 
Yemiş'te Tavilzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 22210 
[5203) 

1 DENİZ YOLLARI 
iŞLETMESi 

ACENTALARI : 
Karaköy · Köprübaşı Tel 42362 

Sirkeci Mühürdar zade han 
Telefon: 22740 

MERSİN POST ASI 

ANAFARTA 
VAPURU 717/933 CUMA 

SAAT 10 DA 
idare rıhtımımdan kalkar. Ge · 
libolu'ya ya~nız dönüşte uğrar. 

(3114) 

MÜHiM BİR FIRSAT 
Piyasada hiç bir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede 
mallarını ucuzlatan yegane mobilya mağazası. Bilhassa İngiliz 
garanti san kesme ve beyaz karyolalarında büyük tenzilat yap-

mıttır. lstanbul Rıza pap yokufu 66 No. Telefon 23407. 

Asri Mobilya Meşheri 
AHMET FEVZi - (5078) -

y·ıldız Merasim Dairesi Tamirat 
ve Tefrişatı Komisyonundan: 

Konferans binası ittihaz edilmesi takarriir eden Yıl
dız merasinı dairesinin tefrİ§ planları müsabakaya konulmuş 
tur. 

Binanın planı ile tefrit programı on lira bedel mukabi
linde cumadan maada her gün saat on dörtle on yedi · ara
sında Dolmabahçede Milli Saraylar müdiriyeti tarafından 
verilmektedir. Müsabakaya İştirak edecek zevat nihayet A
ğustosun on beşinci günü saat on ikiye kadar projelerİnİ ve 
izahnamelerİnİ Saraylar müdiriyetine tevdi etmİ§ buluna
caklardır. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edile
mez. 

Müsabaka neticesinde birinciliği kazanan zata bin lira 
ve ikinciliği kazanana İki yüz lira ikramiye verilecektir. 

Kazanan projeler komisyonun malı olacaktır. (2959) 

KARADENİZ POST ASI 

Saıns n 
Vapuru 6 Temmuz 

PERŞEMBE 
günii akşamı hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzont Sünnene, Rizeye azim· t ve 
avdet edecektir. 

Faz!;;< tafsil.at için Sirkeci Yel
kenci hanındaki accntalı ğma müra
caat. Tel: 21515. 5181 

_.,..Naim Vapur l <l -.rcs ı 41m7 

lzmlr Sürat Posta-
ADN AN vapuru 

Her Persembe güa 'j 

saat tam 18d°! doğruİZM!R' C 

hareket eder. Tafsilat için Gala 
ta Gümrük karşısında Site Fren· 

sez Han No. 12 Tel: 4 1041 
(5045) 41f4 

• Istanbul 
Kız Mua lim 

Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizden geçen Yıl
lar çıkanların 16 Temmuz P~ 
zar günü mektebe pelınPları 
ilan olunur. 3123 
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Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt 

• 

--

-

... 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden; 

Mabtellf Eıya Satııı 
928 naui nihayetine kadar Gllmrilklerde kalıp nhibi tarafından 

teaahllp adilmemeainden dolayı 1549 No. lu kanuna tevfikan gümrük 
rwıumu aranılmak11ınn aıağıda eski gllmrük tarifaıiııe nazaran fasıl
lara ayrılmıt olan muhtelif .,,a hizalarında gösterilen tarihlerde mü· 
sayede suretile ıatılacakbr. Talipler buna ait ıartnameyi lstanbul 
GUmrllkleri Ba9mlidUrlOğilnde müteıekkil ıatış komisyonunclan ala
bilecekleri fibi etyalan da fıtanbul, Galata Glimrüklerindeki mahalli 
mahauslannda glSrebilirler, istekliler her faslın hizalarında gö ter ılen 
gün ve aaatlerde kıymetlerinin % 7,5 niıbetiııde tem' nat alı:çelerini 
hamilen komiayonumw:a mOracaatlan. (3047) 
F. No. Kap adedi Tahmin edilen Müzayede glinü Eşyanın cinsi 

kıymet ve aaati 
Lira Kuruş 

5 322 2825 6S 29 Temmuz cumartesi Çay, Kahve, 

6 
Oh 

y r 1 J 

13 

16 

20 

21 
:l2 

23 

26 

27 

00 

127 

264 

868 

87 

203 

29 
749 

208 

292 

361 

57 

S. 15 Şeker, çokalata 

938 89 5 ağustos tt ,, 

4715 44 12 ağustos 
'' u 

4804 73 19 ağuıtoı ,, ,, 

1504 30 9 Eyldl ,, ,, 

3001 15 7 ta,rin Ev. ., ,, 

ve aaıre 

Levanta, Loıyon 
ve sair Itriyat 
Mulıteli: deri 
mamulatı \an
talar kundu· 
ralar iıkarpin
ler terli'der 
ve saire 
Sandıklar, çer- j 
çiveler, tahta i 
kunduracı çi- ı 
visi ve saire 
ajaç ve tah-
ta eıya 
Çadır bezi, çu 
val, ı:cim, ip, 
balık ağları 

ve 1air ken
dir eşyası 

Muşambalar, 

liatik ökçeler 
lbtikli eıvalır 
!istik teker
lekler ve sa. 

17 99 14 teşrini ev. ,. ,, Maden kömürleri 
4609 67 21 ttfrİnİ ev. ,, ,, Elektrik aksamı, 

levazımatı, am 
puller, eıyayı 
zliccaciye, por
aalen eıyalar 
muhtelif Clm
lar e1anslar. 

3175 05 28 teırini av.. 11 ,, Ziraate ait 
alit edevat 
elektrik aksa
mı makineler 
demir kazan
lar çorap ve 
yazı makine
leri ve saire 

3332 05 18 TeıriaJ nni ,, ., Erazi mesa-
hasının t ayi
nine mahsus 
alet, dürbün 
alitı hekimiye 
ve cerrahiye, 
elektrik ve 
radyo aksamı 
opulör ve 
saire. 

1628 25 18 Tetrini 1a11ıi ,, ,, Kokulu ko
kusuz muh
telif sabun· 
lar iıparma
çet mumlan 

228 95 16 Kinunu ev. ,, ., 

1 3047 

bal mumu 
Müstamel 

•ıyayı zatiye 
4163 

B~l~K Tilf lRE PiYlN~~~~ 
1 S. ci tertibin 3. eti keılde•I 

• 11 Temmuzdadır 
Bu keıldede Büyük ikramiye 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 25.000, ıs.ooo, ıo.ooo Urahk 

blyilr ikramiyeler ve 4037 

50.000 liralık bir mükafat vardır. 

,,. Deniz Levazım Satınalma 
Komsiyonun«lan: 

17 k l B 1z • Kapalı zarf: 22 ıT emnn; a em oya ma emesı 
933 

. 
14 cumartesı saat te. 

• Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mü-
bayaa edilecek olan 17 kalem boya malzemesine ait ıartna
meyi görmek iatiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da 
hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasımpaşada Deniz Levazım 
sa'r-:· l r;.-.:;- komisyonuna miiracaatları (2937) 4103 

5120 

QASPjRiN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için yenı 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yenı ambalaj sizi kıymeti ol- ,,, j 
mayan başka mamulat almaktan rJ: 

• k~rur. f~ 
AS P 1R1 N 20 ve 2 ıabletl ı k ambalajlar i çınde ,;~ 

her yerde bulunur -::-: 

6.1 
ili 

Ya.palı zarf sure·fLile 
satılacak muh· e if 

eşya satışı 
lstanbul Gümrükleri Başn:üdürli:ğünden: 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp 
sahipleri tarafından tesahup edilmediğinden dolayı gümrüğe 
İntikal eden ve 1549 No. lu kan unun muvakkat 2 nci maddesi 
mucibince gümrük rüsumu aranılmaksızın aşağıda yazılı eski 
gümrük tarifesine göre fasıllara ayrılmış olan muhtelif eşya 
hizalarında gösterilen tarihlerin kapalı :!'.arf usulü suretıle mü
nakasaya vazedilmiştir. Bu eşyanın izahatlı listeleri istanbul, 
Galata, gümrükleri ile Başmüdürlükte asılıdır. İstiyenler liste
yi tetkik edebilecekleri ~bi eşyayı da İstanbul ve Galata güm
rüklerinde görebilirler. Bu eşyalara ait müzayede şartnamesi 
İstanbul Gümrükleri ~müdürlüğünde müteşekkil satış ko
misyonuna müracaat e<lilerek plmabilir. Münakasaya iştirak 
edecekler verecekleri teklif mektuplarında İmza ettiğim şartna
me dairesinde faslın muhtevi bulunduğu kap eşyayı lira ve ku
ruş mukabilinde satın alınağı kabul ediyorum. Diye imza e
derek şartnamenin 7 nci maddesinde tarif edilen şekilde mü
hürlü bir zarf derununda tekliflerini ihale aaatinden evvel ko
misyona tevdi ve mukabilinde bir numara almalıdırlar. Talip
lerin kudreti maliyelerini tevsi k edecek Ticaret Odasından ve
ya bankadan musaddak vesaiki teklif mektuplarına ilave etme 
leri şarttır. İstekliler alacakları fasılların muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu nisbe tinde pey akçesini ve yahut ba
pbaş hazine ve istikrazı dahili tahvili.tını veyahut kıymetin
den % 10 noksanile Borsaya dahil ve diğer milli esham ve 
tahvilatmı hamilen mezkUr gün ve saatte komityonumuza mü-
racaatları. (3048) 
F. No. Kap Tahmin edilen Müzayede ııOntl Eş, anın c!asi 

adedi Kıymet ve 1aati 
Lira Kuruf 

14 1115 13116 79 26 ağuıtoa cumar- KAğıtlar, zarflaı·, 
tesi S. 15 mukavva'ar, matbu 

~ kitap'ar, kagıt ıi· 
cimler ve sair ka
ğ;t elY•· 

15 385 19152 80 2' evlill ,, ,, Pamuk mensucat 
pazenler amerikan 
hederi ıeritler 
iprkler, çoraplar 
örme fanile eşyası 
ve saire 

11 117 14267 16 eylfıl ,, ,, fpekl ı ınenıucat 
kadifeler ipekli ço 
raplar kravatlar 

atkılar ve sair etya 
18 124 6480 53 23 eyliıl ., ,, Muhtelif yen men

sucat. 
19 499 12446 54 29 eylül ,, ,, Yünlü ipekli elb:-

aeler çamaıırlar 
ıapkalar ve saire 

24 3750 21325 48 4 teırlni 1ani., ., Muhtelif san' atlara 
ait demir, pirinç 
alat edevat kablo
lar, teller, dliğme
ler, catal bıçak 

25 46 

29 1516 

30 447 

10020 05 11 " '' " 
kaşık ve saire 
Volespit, otomobil 
aksamı otomobil 
ve HIH 

16174 25 2 kinunu ev. ,, ,, Eczalar, lwındura 

15132 98 9 .. •• .. 

boyalan yaih ver
nikli boyalar çivit, 
yazı mürekkebi 
tuvalet podraları 
ve aaire 
Sinema fllimlerl, 
aellülolt mamulitı 
oyuncaklar moden 
temizlemağe mah
ıuı tozlar cililat 
ve saire 

4177 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (5122) 

İstanbul Amerikan Koleji · 
Kız kı•mı Erkek kı•mı 

'ıtanbul Kız Koleji, Arnavutkay Robert Kolec, Bebek 
Tel. 36.160 Tel, 36.3 

Mektep fngilizceyi en iyi i!ğreten bir mllesaeıedir. Almanca 
veya Fransızca ihtiyari olarak mOteha1111 muallimler tarahn
dan öğretilir. Aile hayatı ya,atılır. Terbiye sistemi Amerikan 
olmakla beraber milli terbiye ve kültllre ıon derece ehemmiyet 
verilir. Mektebin mü~ emm•I bir ticaret ~ubesi vardır. 

Dar-lfünun Bakaloryaaına Hazırlar 
; ütüpl:aneleri mükemm ~ldir ve tahbenin vukuflarıaa, fikri 
terbiyelerine hizmet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve e rkek 
beden ter;.. iyesi ve sporları ile ge r. çleri bedenen ve ruban 
y;jkıeltir. . 

Nihart Ücretlerde Tenzilat Vardır 
rı •• h d • k Ameli ve nazari elektrik makin~ 

ı: ~.ıu en ıs ısını: ve nafia mühendiıi yeti,tirir. 
1 Aiustcstan itibaren salı 2S Hazirandan itib.uen 
ve cum~ günleri 9- 12 ye cuma günleri 9-12 ye ka-
l adar kayı~ yapılır. dar lı:ayıt yapılır. 

Fnh malfmat için mektupla da müracaat edilebilir. 
[4276] 

4lJ4j 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1 - Açık muallimlikler şu nlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabiı lliınler, Fizik, Kimya, Riyazi

ye, Fransızça, Alman, F elıefe. 
Maltepe Lisesinde: Tabii İlimler, Fizik, Riyaziye, Fran 

sızca, 

Bursa Lisesinde : Fizik, Kiınya, Fransızca. • 2 - Bu derslerden her birine lüzumu kadar muallim alı 
nacaktır. 

3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh
telif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 

4 - Bu muallimliklere ; İstekli olanlar, aşağıda yazılı 
vesikalan bir istidaya ilittirecekler ve hangi mektebin hangi 
ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. 

A-Tasdikli sıhhat raporu, 
B- Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir makamca ve evvelce Muallim olanlar i

çin Maarif İdarelerince, tasdikli ve fotoğraflı fit veya kısaca 
hal tercümesi, 

D -· Şahadetname, Ehliyetname, tasdiJmame ve sair ve 
sikalarının tasdikli ve fotoğrafJı suretleri, 

E - Noterden tasdikli. taahhüt tıenedi, bu senede şunla,. 
yazılacaktır, "Tayin edileceğiın ••• mektebinin .•. muallimli 
ğinden her hangi ders senesi içinde çekilmemeği, §ayet tatil za 
manında çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi 
reccğimiJ böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığım taz· 
minat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayin o
lunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde vazifeme 
başlamazsam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt ede-
. " rllll. 

E-Bu vesikalar lOTemmuz 933 tarihine kadar Milli 
Müdafaa Vekaletinde Askeri liseler Müfettİ§liğİne gönderilmiş 
olacaktır. 

5 - isteklilerden aranılacak şartlar tunlardır : 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menıei veya 

Darülfünunda imtihanla ehliy etnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mek 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde" en çok 
20 saat ders almağı taahhüt etmek, 

6-Tayin edilecek muallimlere ayda 84: 126 lira ücret 
verilecektri. 

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincancla bulunan Askeri li 
seve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
mektebinin tabip ve di§Çİye ihtiyacı vardır. .. 

Taliplerin aylık ücretleri 80 : 90 dİ§çilerin ücretleri ise 
70 liradır. 

8 - Bunlara İstekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
dişciliğini istediklerini istidalarına yazacaklar ve kısaca bal 
tercümelerile beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Lise 
ler Müfettiıliğine göndereceklerdir. (3097) (2719) 

4066 

Samsun V.Daimi Encümeninden: 
ı - : Bafra - Alaçam yolunda (16ı adet müceddet betonarme menfez inşa•il• 

(18) adet menfezin esaslı tamiratı Nafia ve Encümen kalemlerinde mevcut evra· 
kı lteşfiye ve şartnamesi mücibince yap ılması Temmuzun onuncu pazartesi günü 
saat on altıda icra kılınmak üzere müza yede, münakasa ve lhalılt kanununa 
tevfikan IG\palı zarf usulile münakasaya kÔnulmuştur. 

2 - : Bedeli keşfi (8794) lira (69) kuruştur. 

3 - : Münakasaya girmek istiyenle r yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate
Jerile Nafia Başmühendisliğinden müııa ddak ehliyet vesikaları bir zarf derunun• 
da ve teklifnameleri ayni zarfın içinde i kinci bir kapalı zarf derun.unda pullıı ve 
imzalı olduğu halde yukardaki saate ka dar imza mukabilinde Villyet Daimi en
cümeni Riyasetine teslim edeceklerdir. 

4 - : Münakasaya iştirak edecekler şartname ve evrakı keşfiyeyi görmüş ve 
mahallinde tatbik ve münderecatını kah ul etmiş addü itibar olunurlar. 

5 _ : Tafsillit almak istiyenlerin her gün Nafia Başmühendisliğine ve En· 
ciimro kalemine müracaat eylemeleri ilıın olunur. (2842) 4116 

Hudut· ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Çanakkale iıtimbotunun teknesinin yeniden intası vem• 
kine ile kazanmm tamiri kapalı zarf usulünde münakasaya ko 
nulınuıtur. Münakasa 22 Temmuz 933 cumartesi saat 14 te 
Galatada Karamuıtafa Paşa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye merkezi komisyonunda yapılacaktır. isti· 
yenlerin Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdür• 
lüğü ayniyat muhasipliğine veya İstanbulda mezkUr mer· 
kez levazım memurluğuna müracaatları. (2966) 
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F enerbahçe Eşya Piyangosu 

14 · Temmuz Cuma Giinü 
• 

Kadıköyü'nde Fenerbahçe Stadında Saat 14 te 

• • 
1 1 

• 

Bir bilet almakla hem memleket sporuna hizmet etmiş 
olacaksınız ve hem de ç~~ , kıymetli hediyeler üzerinde 

şansınızı deneyeceksiniz. 
·------------------------------~·:-----------
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Ankara doğumevi .. 
Bir sene içinde 6 binden fazla 

kadın ve çocuğa baktı .• 

Millet bahçeıinde A kaıyaların ııölgeıinde . • 

ANKARANIN AGACI .. 
Nebatlarda da hayvan gibi zeka varsa 

ın1.11hakkak ki akasya ağacın en zekisidir 
ANKARA, 4 Temmu& 

Geveze bir dostumun ne zaman ba· 
har desem, bana tasvirine giriıtiği, 
b;lmem hangi bir yerin baharı vanlır: 
''Orada öyle yerler vardır ki; bahar 
geldiği zaman çiçekten duvarlarla ö
rülür. Dereler vardır ki, bütün mev
ıim, üzerinde bir ipek ıal ıılbi, rüzga• 
rm döktüğü beyaz badem ve pembe 
ıeftali çiçekleri taıır ... .,, diye o, ba
harının baait taavirine bqladı mı, ben 
hayalimde, beyaz salkımlar açan akaı
yn dallarını ıeyrederim ve burun hafı· 
z&mda akaaya kokwunu tekrarkokla
r=. Zira, biz Ankaradakiler için ba
har, Akasya güzelliği ve Akaaya ko· 
k m u deme ktir. 

Akaıya güzelliği ve akasya koku
•u ! Evlerin bahçelerinde, dört kola 
ay11lıp giden aafalt yollarda ve park
lıırdo, her aene biraz daha büyümüş, 
w• pilmiş görülen akuyaların mayıı· 
t a açan çiçekleri çabuk dökülür, fa
kat havaya ainen kokusu o kadar ö
ınürlüdül' ki, her pencerede çiçeği 
t eı ~mıyan bir kaç akaıya ıakııaı var· 
mış veya akasya salkımları dallann
d , dökülmemiş le aade~ ıözle görül
r.ı•z gibi biz onu bütün bir yaz ba
v .ıda koklarız. Akasya ağacının ruhu 
bu k okuda yaşar. Akasya kokuaunun 
a· hirini anlamak için, mayıa ııecelerin-
', Ankaranm havaunı, tatlı bir ıer

b~ ı içer gibi derin derin koklayıf la
zımdır. 
Ankaranın güzelliklerini anlatan 

b ir kimse, akasya ve kokusunu en 
bnştn sayınıyoua bilin ki; akaayalar 
riçekte iken o, mutlak nezle idi. 

Behçet Kemal "An karanın güzellik 
eri, , başlığı albnda bir kaç yazı yaz

d•. Nedense akasyayı hatırlamadı. Ben 
i c, akaoyalara muhabbetimi ve tak
dirlerimi söylemek iıtiyorum. Fakat 
\İm i nasıl dökeyim. Methetmek güç 
~tir. 

Küçüklüğiimüzde, uAhmediye", 
aMuh.ammediye• gibi bir takım dini 
ve mistik kitaplarda resmini ııördü
ğiimüz, tasvirini okuduğumz, kökleri 
yukarıda, dalları aşağıda, aütlil inek 
memeleri gibi aarkan yemitlerile, 
cennetlik Tuba ağacı yanında, akaı-

Gazi Hz. nin 
Takdirleri 

ANKARA, 6 (Milliyet) -
Gazi Haz.retleri AnkaTa Erkek 
Liaesinin son amıl tarih imtihan
larında bulunduğu zaman mual
lim Abdurrahman Beyin oğlu 
Aydın Efendinin verdiği imti
handan memnun kalmıf ve Maa
rif Vekili Dr. Retit Galip Beye 
bu talebenin talıailini ikmal için 
Avrapaya göndmlmeaini tavai
ye etmif tir. 

ya, ne mübarek, ne aail, ne İnce b ir •· 
iaçbr. Fakat onun Tubaya benzer bir 
tarafı vanlır. Zannedilir ki; akaaya 
da Tuba ııibi her han&'i bir toprakta 
ve alelade azot gıdaaı ile bealenmok
te değildir; bir bereketli arazide, bir 
büyük mucizeden eme eme büyüyüp 
aerpilmektedir. Uzun ömürlü akaıya 
ebedi hayabn rem:ıidlr. 

Nebatlanla da hayvanlardaki gibi 
bir nevi zeka olduğu muhakkak İM, 
idtlla edilebilir ki, akaaya ağaçların 
en zekilerinden biridir. Oatüne brma
nacak çapkınlann ferrinden ve ek&e• 
riya, kibar, beyaz aörünen ellerin &• 

çacağı yaralanlan dallannı ve çiçek· 
!erini koruıun diye vücudunu diken• 
den bir zırhla kaplamıthr. Obur mi
de için kendiıini manaıuzlatbracak 
kadar mağnır ve b .. haaaarun en in· 
ceai olan koku hiaalne hitap ede~ek 
kadar zariftir. Çiçeklerin en değer
llal aayılan ııül, bile onun yanında tb
lak auratlı bir güzellik göaterir. 

Dügünüyorum: Uzun, beyaz, bol 
tüylerile keçi rrkmın beyi olan ve mi
tolojiye, Kırlar Tanrıaı Pau'ı ilham 
eden tiftik, bir ııün, Ankara ovaam• 
da oğle ııcakları baatı mı, güzel ba
tını akaaya gövdeaine dayayarak göl
&'elenecek. • • Ankara babamdaki 
renk, kediaindeki goz, arıaındaki bal, 
armudundaki lezzet ıribi akasyanın 

kokusu ile de ün almıya batlamışbr. 
Ankara toprağında atiftelik eden 

aerket ağaçların yanında bu güveniıli 
afaç, ıilik ,öhretine ün vereceğini bi
llyonnuf gibi, ülkünün remizler! ha· 
l!nde Baobaplar kadar büyümek isti
dadını ve azmini ııöıtennittir .•• 

Ahmet MUHiP 

Piyankolu tabldot! 
ANKARA, 4 (IMliyet) - An

kara tabldotlarından bahıetmit 
ve binlerce kitinin tabldottan ye
mek yediğini yazm19tık. Mevcut 
tabldotlar arasında 9imdi de bir 
rekabet batladı ve fiyatler indiril 
dl. Bu da yetmlyormuf gibi timdi, 
bazı tabldotçular, abonelerine pi· 
yanko ile mükafatlar da vermeğe 
batladılar. Bakalım bu rekabet 
nereye varacak? 

Bize kalsa tabldotçuların her 
99yden evvel yapacakları i9, ,ehir 
dahilinde adamlarının gayet çir
kin bir tarzda sefer taaı ta91mala
rına bir nihayet vermektir. Beledi 
ye bunlara lutik tekerlekli ve be
yaz boyalı hafif arabacıklar al
mak mecburiyetini ne zaman ko
yacak? 

Şehrin güzelliği noktaamdan 
bu ite ehemmiyet verilerek bu çir 
kin nakliyeciliğe bir nihayet ve
rilmesini bekliyoruz. 

Hükumet merkezinde Fatih pazarı 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Emlak 

Bankası yanından Bentderesine 
doğru inen yoku9un tam nihaye
tinde küçük bir Fatih Pazarı var
dır. Buradaki seyyar sebze sergi
leri kooperatifin kapısının yanın

dan bakınca caddeden de görü-

lür. Burası, oldukça çirkin manza 
ralı bir pazardır. 

Bu kabil sergileri Belediye bat 
ka yerlere kaldırdığı halde acaba 

'burada neden müsaade ediyor. 
Bunlar biraz daha atağıya, mese
la köprüyü geçince dere kenarı
na kaldıramazlar mı? 

Y AGLI MÜŞTERi? ... 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Anafar- ı yoktur •••• 

talar caddesinin iılek kaldırımında 
bu abn bir dükkan kapmna bağlanı- Fakat bu ıütunlardan defalarca 
tına hayret etmeyiniz ı Bu, zaman za· bahsettiğimiz gibi, biaıkletliler Anka
man teaadüf edilen manzaralardan rada her nedense yaya kaldırımlarda 
bir taneaidir. Belli ki, sahibi dükkan- gezinmekte hotlanıyorlar ve adeta 
dan leblebi almıya girmit. Ve hiç ol- çarpacak adam arıyorlar ... 
mazaa, bu at, resimde göründüğü gi
bi munia ve usludur. Kimseye saran 

Yaya kaldırımlan, bakalım ne za
man hakiki sahiplerine terkedilecek? 

ANKARA, 4 (Milliyet) - Merdi
venleri çıkarken bile ağırba,hlığı in
ıana emniyet telkin eden bir müeaae
se. • . Her taraf tertemiz, belli ki bu
ranın her ;,inde bile ince bir dikkat, 
iyi bir idare var. 

Ankara Doğumevinin içine girer
ken ilk intibaım bu idi. Müeueaeyi 
baıtan bata gezdikten sonra bu inti· 
baım daha miiaait bir tekil aldı. 

Baıtabip Zeki.i Tahir Bey, müeaae
aeyi gezmek buıuıundaki ricamı mü
sait tekilde kartdadı. 

••• 
0 Ankara Doğumevi1, doğumdan ev

vel, doğum esnasında, doğumu milte
akıp ve aüt çocufu devresinde ana ve 
çocuk ölümlerine karıı mücadele et
mek makaadile memlekette teala olu
naiı müeaaeaelerin ilk ikisinden biri
dir. 

Ayni zamanda birisi de Konyada 
açılan müeueaelanlen Ankaradaki de 
-925 aenealnde beti kadın beti de ço· 
cuklar için olmak Üzere on yataklı 
olarak açılını§ ve ite batlayııınm da
ha ilk aylarında halkın rağbet ve iti
madını kazanmıya muvaffak olmut· 
tur. 

Her aene it ve hizmet aahaunı ııe· 
nitleterek dokuz aene evvel aekiz oda 
h bir eski Ankara evinde on yatakla 
çalıtan Doitumevl bugün tehrin en iyi 
binalanndan birinde yerleıerek otuz 
yataklı mükemmel bir müeaaeae halini 
almııtır. 

Bugünkü Dofumevi, yatak adedine 
nispeten e n çok hasta tedavi eden bir 
müeıaeaedir. Son aene zarfında bura .. 
da yedi yüz kadın doğurtulmut ve a
meliyat edilmit, altı bine yakın ka
dın ve çocuk ta ayRkta polikliniklerin
de muayene ve tedavi görrnüıtür. 

Müeıseaenin bugünkü hali tam te
kamül vaziyeti addedilmemekte vo; o, 
hayatiyeti ve inkit11f kabiliyeti çok 
kuvvetli bir riifeyın halinde görülmek 
tedir. 

HükUınetimizin, halkın hayat ve 
aıhhatine kartı gösterdiği çok yakın 
ve derin alakanın burayı ilk fırıoalta 
dünyada mevcut en mükemmellerile 
boy ölçütecek bir müeaaeae haline ge
tireceğine tüphemiz yoktur. 

Ankara Doğumevlnin iki kıamı var
dır: Birisi doğumla, digerl de çocuk
la uğratır. Doğum kısmı (aeptik) ve 
(aaeptik) olmak üzere iki kısma ay-

MUHTEREM 

Halkımızın 
NAZARI 

DİKKATİNE 
Güzelim" EMiR ,,markalı yerli tıraı bıçaklarımızı• 10 TANESİ 20 

KURUŞA •atılırken artık taneal 5 kuruıa ilan edilen ecnebi tıraı bı
çaklarına kat'fyyen yer kalmamııtır. Vatandaı; paranı beyhude yere 
•arfetme. Blylk fedakArlıklarla meydana getirdiğimiz ltba "EMiR,, 
markalı yeni tıraş bıçaklarımızı bir kerre taneal S kurup llA.n edilen 
ecnebi bıçaklarlle yan yana koyarak mukayeae ettikten •onra tec
rübe için dahi bir de tıraı olunuz. O vakit kanaat ha•ıl edeceksi
niz ki ltbu emaalalz ve f&yani takdir " EMiR ,, markala YERLi TlRAŞ 
BIÇAKLARIMIZA rekabet edecek baıka bir bıçak olmaz ve taneal 
S kuruta ll&n edilen tıraı bıçaklarına dahi hacet kalmaz. 

"EMiR,, markalı YENi TIRAŞ BIÇAKLARIMIZI HER YERDEN 
SORUN ARAYIN ve alıp ıüle göle kullanın. 

(5115 > RADiUM LAMBASI TiCARETHANESi 

rilmıtbr. Bu iki kısımların ayn ame· 
liyathane ve doğum odaları vardır 

Müeıseaenin baıhekimi ve 4it;ıiye 
mütehaaaısı Zekai Tahir Beydir. Ço
cuk haatalıkl11nna mütehaaaıa Himi• 
Oaman Bey bakar ve aaiatan doktor 
Handan Hanım da her &'Ün baatalarına 
aıhhat venneğe çalııır. 

"' "' "' Yatakhaneler, Ameliyathaneler, ı,;. 
boratuvar, banyolar, her taraf, her ta 
raf aıkı bir tekayyüdün temizliğ;, de· 
rin bir ilim ve fen bilgisinin ııığı al
bnda mükemmel ve muntazam .. 
Kadın ve çocuk hastalar hazakat· 

ten, ıefkatten, bakımdan emin bir şe
kilde yataklarında müsterih yatıyor· 
lar. 

Burada tedavi ve doğum fakir ve 
zengin için paraaızdır. Teeuüaünden 

Ankara Doiumevi 

beri itimat ve emniyet telkin eden mü· 
e11ese kadmlann haatahanede doğur• 
malan fikrini halka kabul ettinnit \•e 
köylerden bile hücum vaki olmuttur. 
Bugün daha doğurmadan bir kaç ay 
evvel gelip te burada doğurmak için 
haber veren ve kendine yer ayırtan 
köylü kadınlar çoktur. Bu kolaylık o 
kadar rağbet görmektedir ki civar vi· 
layetlenlen bile ııebeler ve hastalar r 
buraya akın etmektedir. f 

Müeaaeıeye ilk açıldılı aene yiiz 1 

halla kadm yatmıt. bu nispet her se· 
ne artarak aon ıene yedi yil:ae çıkmış- ' , 
br. 

• •• 
Polikllniiti de gezdim. Handan H. 

ve H&mit Oıman Bey haatalarına in• 
ce bir ihtimam &'Österlyorlar. Polikli
niğin kadm ve çocuk kısmına her ııün 
tahminen elli haata gelmekte ve ba
kılmaktadır. Haatahaneye iyi balul
makta ve ııeNk ecza, gerek malze• 
mece hiç bir ekaliti bulunmamakta
drr. 

• • • 
lnaan 'bU mlte ... aeyl gllrdtlkten aon· 

ra Tlirk doktorlarının kudret ve ha-za• 
katin• bir daha inanmakta ve Tilrkl· • 
yede aıhhate verilen ehemmiyeti bir 
d.ha hatırlamalrtadır. 

Biz m-lekette böyle mtleea•ele
rin çofahnaamı, medeni memleketler-
de olduta pw bira da ııeqlnleriml
zin teberrüatile huauat mü-ler ,.. 
çılmaamı ve mevcutlann paraca tak
viye edilmeaini temenni ecllyoru:a. 
Eskiden darüHI falar açan ecdadrmı& 
bugilnkil aentlnlerimln bir örnek 
delil midir? lnaan hayra aarfedecef i 
para için bundan daha mühim ve in• 
sani bir aaha bulabilir mi?. , • 

S. R. 
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İPEKİŞ'te MAROKEN BİRM~N'LAR 295KURUŞA! 
(;: t .Maroken ~irm~~ .IP~KIŞ'in en ~ :\ 
· · zıyade benımsedıgı hır kumaşbr 

İPEKiŞ'in Marok~~ .. Bi;~anlar'ı ile en ağır 
tuvaletten ·en hafif spor robuna kadar her 

türlü ipekli elbise yapılabilir. 
Maroken Birman'ların tam 178 muhtelif r 


