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Uni ver site profesörleri ha-

riçten iş almıyacaklar ve bü
tün mesailerini talebeye has
re deceklerdir. 
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Almanlar İngiltereye harp 
. tayyareleri ısmarladılar, ln
giltere imal edilmesine mani 
oldu. 
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tısat konferansının 
iyaset cephesi 
Londra cihan iktıaat konferaımda-

;i mÜzake.re ve münaka§alar, dünya 
levletlerini bir takım gruplara ayır· 
nıtbr. Daba doğruıu bu ııruplar eaa

n konferanatan evvel de mevcut i
ıen aradaki aynlık tebarüz etmittir. 
?.ç haftalık meaai neticeıinde tebel
ur eden vaziyet tudur: Bir tarafta 

or vrupa deTletleri vardır ki Franaa bu 
ına rrupan tabii lideridir. Londrada mü-

ıakere edilen cibanfiimGI iktıaadi ve 
• li meaeleler karımnda ltalya -

l,i· •ranaa ihtilafı geride kalmıttır. 
ta B~ Avrupa blokunun kartıaında A
de· nerika bulunuyor. Filhakika Ameri
al- ta vi.ai araziai ve yüz yirmi milyon-

k te,kilatlanmıt nüfaau ile bir mem
t- •ketten ziyade bir kıt'aya benziyor. 

ıe· .. erik~ nyn ayrı 48 devletten tetek
r· tul etmı:ı bir oiyaıi vahdettir. Ameri-

<ada sanayi vardır. Ziraat vardır. lk
e l.&adi kifayet teminine en yakm ge

n memleket Amerika lttihadıdır. 
inaenaleyh beynelmilel iktısadi mu-

n 

- •azencde Amerika bir memleket de
lil, bir memleketler İttihadıdır. 

Bu iki grup arasında lngilterenin 
•aziyeti gariptir. İngiltere bir ayağı 
. vrupada, bir ayağı da Avrupa hari. 
:ınde bulunan dağımk bir imparator-
':'k.~· lngilterenin harpten evvel ha
"lcı aıyaaetinin sıklet merkezi Avru .. 
>ad~ id.i· lngi~izler İmparatorluk için 
m .b';'yuk teblıkeyi deniz hakımiyet
rını tehdit eden Almanyada görü-

ıorl.ardı. ı:ıinaenaleyb Uzak Şarktaki 
r.azıyetler:.ni Japonya ile 1902 aene
ıınde aktettikleri bir İttifak muahe
leaıle takviye ettikten aonra Avrupa
la Almanyaya karıı Fransa ve Ruaya 
le anlatmıtlardı. 
~a..'"b~mwı_ıiden aonra lngilterenin 

larıcı aıyasetı batka bir iıtikam.et al
ya başlamıştır. lngilizler gittikçe 

vrupadan aynlarak Büyük Okya-
1oa'a ve Atlaı Okyanos'una doğru 
';'e~letmişlerdir. Bunun sebepleri ba
nttı~: E_vvela lngiliz harici siyaseti, 
lfnız hakimiyetinde lngiltereye rakip 
, an _devlet Petinde.ı ıtider. Harbıu
l um~.e~ sonra İngiltlrenin denizler
e ;ak ıbı Almanya değil, Amerikadır. t at d.,.ha mühim imil, domin-

1.~0 ann lngiliz harici aiyaaetine ia-
. ~et Vt:ren birer unaur halinde bea 
ıbe eridir. Filhakika bu unsurun 
ı ·~;"i,~iyeti ancak böyle Londradaki r b .. ~~uk beynelmilel konfcranslar-

e a D u~n vuzuhu ile anlaşılabiliyor. 
. c;ı,nun.yc.nlann İngiliz harici siya

;~ %4;~ne Amil ~Jdukl.arı birinci me-
f ıenesındekı Waşington 

con eranıı olınuştu. lngiltere bu kon
ı:a;ıata. do:rı:-inyonlann tazyiki altın
... ~l>.°nya ıle 1902 senesinde aktet 
•gı ıttifak muahedeoini f h • 

Am "k ea etmek 
'le en anın arzusuna u b" • 
ıaaet takip bn k Ygun ır sı-

e e nıecbu . ti' d calınıttı 1922 . rıye n e 
. nin . . •ene11ndenberi lngilte • 

. Amenkaya kartı takip ettiği si
ıaaetın arkaoında daima bu d . 

'
0
;'!:;n b;lu~uştur, Filhakika L:ı'ii: 

• unda g:~•nyb~lan ile Amerika a
Canada Am:rikır Y~ık vardır. 
ıİyetindedi D' anın bır parçası va-

erika rb ... '_!ıer dominyonlar da 
Ya u~·k '-ard .... ·ı >aknı 1 ,_ .. et gozu ı e 

V -· ıya a •tmışlardır. Binaenaleyh 
•upa grn ·1 

u ihtilafta ru .' e Amerika araoında
"Upaya I ngıltere, bir taraftan Av
t dom 0 an Yakınlığı, diger taraftan 
<a ·ı ... ınyonlann tazyiki ile Ameri-

1 e ""raber ·· ·· '-•artısınd . . Yllrume .. mecburiyeti 
lİp etın ~ ıkı. cepheli bir siyaaet ta
loğru el tedır. lngilterenin daha 

1 ıu ngılter.,de bugün iktidarda 
"Dan fırk ,_ 

•erdj-· amn en ço.. ehemmiyet 
arını g~a'i:';aeJ., impara.torluğun bağ

haad" b. ye .. etınek, ımparatorluğu 
<aaıp ka ır kül. yapm:'ktır. Dünyayı 

ıı:iltere v~ran ıktıaadı buhran içinde 
ıut 1 . ' ınıparatorluk arasında tesa-

eının · . b' k nu,tur v•nı ır urtuluı yolu bul· 
•ttikçe: de lngi~tere ba oiyaıeti takip 
•ılaralı; A aba. zıyade Avrupadaa ay
: kti"r ç·~kerıkaya doğru meylede-

• Dnüd . c • in .1. omınyonlar, Ameri-
ıı ız ın·· b ıına aal unaae atının boznlmR-

l.o a razı olamazlar. 
· ndrada So t R b ıı· >ır aleznd' İ vye uaya e l başlı 
tlerin .•r. ktııadi ıiatemi diger dev

lır ki ..;ıotemlerin~en o kadar ayrı
lele . ndrada muza.kere edilen mea 

>ilir ~ pek azı Ruıyaya temas ede
' di Bına~aleyh siyaaeten de Rus

ıı:er zumrelerden aynlmıştır. 
l.ondrada t b ·· • d kbsada e aruz e en siyasi ve 

Çin '
1 
ıı:rupmanları tamamlamak 

Ya nız Jap 'kr or. Filh k" onyayı zı etınek ka-
lfançurya:. ık.a Ja_ııonya da bilbasıa 
' rlct k dn l§galınden aonra Uzak 
ıor aJ en i ileminde yaşamak iıti-

. apon Am 
Jzak ş k ltıa erikaya k~rtı bir 
neğe barı onro kaideai ileci sür

.. , amqtır. 
Dikkate d -

>Ütün b . eg~r olan nokta tudur ki 
ıifayete u d•ıyaaı grupmanlar, ikhsadi 
lfüttebit ı:;'"Yanma~tadır: Amerika 

Paratorl e~letlerı grapmanı. !.Jgiliz 
ıadı gru ugu grupmaru. Sovyct ltti
>evletıeJmanı, Japonya ve Avrupa 

H ırrupmanı. 
emen tun .. 1 

•u grupma 1 u •oy emek lazımdır ki 
~PIDanıd:. :ıt;::n en zayıfı Avrupa 
ırda Aıya · At':1Pa, bütün 19 uncu 
larmı iatia~ rı.ka ve Amerika kıt• -
ır. Fakat ha:r "Yaoeti takip etmit-

ı kayb 1 Pten ıonra Amerika kıt 
arın eli:e muft"':· ~Jzak Şark Japon-

•- ~-;çrnıttır. Aayanın bir 
' •endinı ku t b' ._ Yanın he r armıı, ır atamı 

.,., d , _ ~-;mony,..ına girmiı, bir 
• .,,gılız İmp•ratorluğu züm-

o erans 
Amerikalılar 60 günlük 

bir tehir istediler 
T ehirden kimseyi mesul tutmıyacak 

müşterek bir formül bulundu 
LONDRA, 6. A. 

A. - Anadolu. 1 
Ajansının mu-
habiri bildiri
yor : 30 haziran 
1933 tarihinde 
dünya iktisat kon 
feransc iktisat 
komitesi istih
sal ve istihlaki 
tanzim komis
yonunda teker 
meselesi hakkın 
da Küba heyeti
nin verdiği tek-

M. Neville Chamberlain M. G. Hull ile 

lif üzerine mu-
rahhas heyetimiz azasından Riza 
Halas Bey türk noktai nazarını 
fU şekilde izah etıniştir : 

Reis Efendi, Efendiler. 
Her ne kadar memleketim ne fC 

~e~ tali komitesine ve ne de 9eker 
ıstihsal ve istihlakinin tanzimi ta
li komiteaine dahil değilse de Tür

kiyeyi de mutasavver ıtilafı kabule 
davet edilen memleketler arasına 
idhal etmiş olan muhterem Küba 
murahhası cenaplarının teklifi do 
hyısiyle noktai nazarımı arzetme
yi faydadan hali bulmayorum. 

Türk murahhas heyeti, ,eker ih
racabna tahsis edilecek yeni fab
rikalar vücuda getirmemeyi mu
v xkat ve nisbeten faydalı bir 

= 

görüşüyor 

tedbir addeder. 
Mamafih milli ihtiyaçları tat

min ile iktifa eden ve edecek o
lan fabrikalar hakkında böyle bir 
taahhüde giremeyiz. Pançar zeri
yab, zirai mahsuller fiyatlarının 
hemen hemen hiç de kar bırakma 
yan bir seviyeye dütmüt olduğunu · 
bu zamanda ki ahval ve terait da
hilinde türk ziraati için li.zım bir 
unsur teşkil etmektedir. 

NEVYORK, 6. A. A. - Gazete 
lerin istihbarına göre Londradaki 
Amerikan heyeti murahhasası 
hususi bir celsede konferansın üç 
ay müddetle tehiri lehinde hulun 
muşlardır. M. Hull'e istediği gi-

(Devamı 5 inci sahifede) 

lstanbul ue Anadolu 
tetkiklerine baıladılar: 

muallimleri Halkeuinin delaletiyle lstanbuldaki 
Yazısı iç sa hilelerimizdedir. 

Büyük reisin mekteplere 
gösterdiği yüksek alaka 
Maarif vekili Dr. Reşit Galip B. Gazi 

Hz. ne bir şükran telyazısı çekti 
mizin imtihanlarında yeniden diril
mif Türk milletinin dünya kültür 
safında hakkı olan birinciliği almaaı 
kaygu ve ülküıünü en iyi duyan ve 
duymak kabiliyetinde olanlara en i
yi a!ılıyan milli reiı olarak bulunu
funuz, bütün maarifçilere vazifele

ANKARA, 6 (A.A.) - Gazi Hz. 
!erinin mektepler imtihanlanna göa
terdikleri yükaek alaka dolayıaile 
Maarif vekili Rqit Galip Bey bir 
tükran telgrafı çekmiş, Gazi Hazret
leri fU cevapla mukabelede bulun· 
mutlardır: 

ol- rinin ehemmiyetini bir kat daha iyi 
anlattı, ve itleri üzerinde bir kat da
ha fazla gayretle çalışmak lüzum 
ve mecburiyetini telkin elti~ Buraa 
daki teftitlerden aonra lıtanbulda 
Galatasaray liaeai ve Darülfünun im
tihaalarma alakanızın yayılıtı mü
derrialerden en küçük köy muallim
lerine kadar bütün maarif aileainin 
vazife aık ve heyecanını arthrdı • 
Seferde kumandanız altında yuru
yen ordu gibi, maarif orduaunun 
da bugün, yarın ve daima kuman
damz altında olmaktan en büyük 
emniyet ve ceaareti bularak göster
diğiniz yükaelif hedefine doğru bü
tün kuvv.et ve takatiyle ve gittikçe 
artan gayret1erile yürüyeceğini ar
zile derin tazimlerimi teyit ederim 
büyük şef Gazi Mustafa Kemal Haz
retleri.,, 

Telyazıaını aldım, memnun 
dum. Teıekkür ederim. 

Reuicümhur Gazi M. Kemal 

Maarif vekili doktor Reıit Galip 
Beyefendi tarafından reiaicümhur 
Hazretlerine çekilen telgrafın sure
ti: 

"Büyük tefin maarif itlerine ver
diği en yükıek ehemmiyeti bugün 
bir kere daha şükranla anmama mü
sadenizi diliyorum.. 

Kurtulut zaferinden aonra ne ol
mak İ'Sterainiz aorguıunda bulunan 
bir arkadatınıza "Maarif vekili ol
mak iaterdim,, buyurmufhınuz. Bu 
dileğiniz ilk bakıma göre elde eclil
memit gibi görünür. Hakikatte her 
zaıJlan maarif vekilliği itini bilfiil 
takip buyurmaya en büyük ehem• 
miyeti verdiniz. Bu yıl mektepleri-

reaine dahil bulunuyor. Binaenaleyh 
Avrupaya kalan Uzak Şarkın bazı 
kısım1arile Afrikanın ~imalinden iba· 
rettir. Gariptir ki Fransada da son 
zamanlarda lngiliz imparatorluğuna 
benziyen bir iktıaadi kül imparatorlu· 

ğu cereyanı batlamıttır. Bu hareketin 
naaıl inki§af edeceğini zaman göste
recek. Bununla beraber, harpten son
raki yeni tartlara uymağa en ziyade 
muhtaç olan bu Avrupa grupudur. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

z 

IST AN BUL, 6. A. A. - Reisi
cümhur Hazreileri bugün Adala

ra kadar motörle bir gezinti yap
mıslar ve aksam üzeri saraya av
Jei etmifler:tir. ,,. ,,. ,,. 

ISTANBUL, 6. A. A. - Reisi
cümhur Hazretleri Milli Hakimi
yet bayramım kut/ulayan zevata 
tesekkiirle(inin iletilmesine Ana
d~lu Ajansını tavsit buyurmuf
lardır. 

Cum uriyetin 
Onuncu yılı 

ıttnın 

Mühim siyasi adamlar 
Ankarava geliyorlar 

Lituinol, Molotof, M. Stalin 

ANKARA, 5 - Cümburiyetin 
ili.nınm onuncu yıl dönümü münaıea 
betile yapılacak olan merasimde bu
lunmak üzere komşu devletler oiya
•İ ricalinden bir çoğu Ankaraya ge
Jecekler ve hükUmetimizin misafiri 
olacaklardır. 

Ankarayi ziyaret edecek doıt 
devletler ricali arasında Rus Sovyet 
hükümeti Batvekili M. Molotof, Ruı 
Hariciye komiseri M. Litvinof, ve 
Sovyet ordusu Batkumandanı te,ri
nievvelin aonlarma doğru Ankara
ya gelecekler ve merasimle karşıla· 
nacaklardrr. 

D hiilı:ümeli rıcali cümhu-
riyet bayramı ,enliklerinde hazır 
bulunacaklar ve hükümetimiz erki
nile göriifeceklerdir. 

Yunan 8aıvekili M. Çaldaris ile 
Hariciye nazırı M. Makıimoa ta teş
rinievvelde Ankarayi ziyaret ede
cekler ve cüm.huriyet bayramı ~n
liklerinde bulunacaklardır. 

Romanya Hariciye nazırı M. Tia 
teleıkonun aonbaharda Ankarayi zi
yaret edeceğini evvelce bildirmit· 
tim. Bu ziyaretin de cümhuriyet bay
ramı tenlikleri zamanına teaadüf 
etmeıi çok muhtemeldir. Bu suretle 
cümhuriyetimi2in onuncu yıl dönü
münü tea'it ederken Ankarada bir 
çok siyaıi rical misafirimiz buluna
caktır. ,,. ,,. ,,. 

Komüniıt fırkaaı umumi katibi 
M. Stalinin de gelecrğini İngiliz 
gazeteleri yazmıtlaraa da, şehrimiz 
Rus mahafili buna ihtimal verme
mektedirler. 

Bu nasıl yaz? 
Dünkü ayazda herkes 

pardesülerini giydi 

Hararet 1 O dereceye düştü 
20 senedir böyle şey 

görülmemiş 
lıtanbul'da havala• iki gündenberi 

sonbaharın son giinlerini andırıyor. Ev
velki ırün yağan 

tiddetli yağmurlar
dan ıonra dün hava 
bir kat daha soğu· 
muttur. Dün aabab 
hava a~ık olmasına 

rağmen, ortalıkta kı

şı andıran !İddetli 
bir ayaz vardrr. Dün 
bava renkten renge 
girmiş, fakat yağ
mur yaimaınıttır. 
Bununla beraber bir 
çok kimaeler par
desülerini üzerlerin .. 
den çıkarmamıtlardır. FATIN BEY 
Dün havalardaki bu gayri tabiilik hak
kında Kandilli rasatanesi müdürü Fatin 
B. İn fikrini aorduk; Fatin B. bize dedi 
iri: 

ı 
1 

- lstanbul' da temmuz ayında 2G se
nedenberi böyle bir hava görülmemiı
tir. Hararet 10 dereceye kadar düımüş
tür. Bu kararsızlığın daha ne kad&r sü
receii keıtirileme:ı; bununla beraber ya
rın hava ağlebi ihtimal sıcak olacaktır.'' 

--<>----

Hala muharebe 
ASSOMTION, 6 A.A. - Resmen bil

dirildiğine aöre Bolivya'nın Naneuwa 
kaleoine tayyareler, toplar ve tanklar 
ile yaptıit hücum püskütülmüştür. 

• 
Si cak 

Şikayetler b~yhude te
lakki edilmektedir! 

Kanun tetkik edilip bitirilinceye 
kadar inşaata müsaade yok 

Çimento, tuğla, demir eskiden pahalı 
Eski kanundan bir~ok noktalarda ay

nlan yeni bina kanununun belediyece 
tet:kikab ikmal edilinciye kadar inşaata 
müaaade edilmediği yazılmıştı. 

Yeni bina yaptıranlar, bina inşaatile 
uğraşan şirketler, çimento ve tuğla fab
rikaları, binada çalıf'Ul uota ve rrgatlar, 
bu vaziyetten tikayetçidirler. Şehrimiz
de ve kredi üzerine it gören 10 kadar 
büyük inşaat tirketi tarafından ruhaa
tiye almak için Belediyeye hemen her 
gün bir çok müracaatler yapılmalctadır. 
Belediye Reis muavini Nuri Bey, dün 
bu meıele hakkında bir mubarririmize 
demittir iri: 

_ Yeni bina kanununda eaki kanu
nun bir çok maddeleri ehemmiyetli au
rette tadilita uğramıthr. Bunlan esaalı 
surette tetkik etmedikçe intaat rahaati
yesi vernıemeği kararlaıtırdık. Tetki
kabmız bitınek üzeredir. Birkaç güne 
kadar yeniden intaat ruhıatiyesi verme
ğe başlayacağız." 

inşaat tirketlerinden yaptığnnız tab- ı 
kikala göre bina İD§&&tı, geçen ıenelere 
nazaran yarı yarıya dütmüıtür. 

Yapı mevsiminin batfangıcı olduğu j. 
çin temmuz ayı zarfında intaat biraz 
daha hararet peyda ,edeT. 

Bu ıene temmuz ayı çok durgun git
mektedir. 

ln§&B!ın azalmasında çimento ve tuğ
la fiatlerinin baslıca imil olduğa oöylen
mektedir. Çimento fabrikalan trüat ha
linde çalı§!ıkları için çimentonun çuvalı 
147,5 kuruatan a§ağr dü,memektedir. 
Evvelce rekabet varken çimentonun çu
valı 130--135 kurus arasında idi. 

Tuğla fiatleTi de bir parça yükıektir. 
E•lOdcn bini 12 liraya alınan tuğla bu
gün 15 liradır. lnfll&I malzemesinin rn 
mühimlerinden olan demir kontenjan do
layısile memlekete mahdut miktarda gir
melde ve kilosu 7 kuru!!" satılmaktadır. 

. . 
Beledıye Reu muavini Nuri B. 

lntaatta en ucuza mal olan amelenin sa
yıdır. lıçi ve ırgat yevmiyesi vasati o
larak 80 kuraf, ustabatıların gündeliği 
bet liradır. 

Kum ve kireç 
yoktur. 

fiatlerinde değifiklik 

Kumun amlıan 80, kireçin kanlan 60 
kuruta aatılmaktadır. 

Son zamanlarda yapılan iptaat araun
da zevkı okflUDIYan biaalara daha az 
tesadüf edilmektedir. 

Bilhasaa kübik tArz, gözden 
gibidir. 

Havaların haJiı yağmurlu citmeai tuğ
lalarm pişDM8İnİ bu aene bir parça ge
ciktirmittir. İ!u yüzden İn§Ut mevaimin 
bu sene hararetsiz ıreçeceği anlaplmak
tadrr. 

• 
ihtiyar hoca kalmayacak 
Müderrisler her sene mesailerini bir 

raporla vekalete bildirecekler 

Pr. Doktorlar muayenehane ve sıhhat evleri açamıyacak 
lar, ancak fevkalade konsultasyonlara gidebilecekler 

Maarif Vekaleti Darülfünun ho-
calarına mühim bir tamim gönder
miıtir. 

Bu tamim yeni kadroda vazifele
ri batında kalacak olan müderrisleri 
alakadar etınektedir. 

Bundan sonra bocalar her aene 
nihayetinde bir senelik ilmi mesaile
rini bir muhtıra halinde yazarak 
Maarif vekaletine göndereceklerdir. 

Bu muhbrada o aene İçinde ver
dikleri dersler, bunlara ait yeni not
lar, tatbikat, kendi sahalarına ait. 
o aene içinde Avrupadan getirdik
leri eserler ve saire bulunacakbr. 
Hocalar her sene aonunda böyle bir 
defter vücuda getireceklerdir. 

Aldığımız malUnıata göre, yeni 
kadroda yaı~ albnıtı ıreçmİf bulanan 
_ 'iderriıler tekaüde sevkedilmekte
dir. Darülfünunda yaşı 60 ı geçmit 
bir çok hoca vardır. Tıp fakülteai 
hocalarından bir çoğunun kendi hu· 
auai muayenehaneleri ideta küçük 
bir diıpanaer halindedir. Yanında 

üç muavinle huıuıi muayenehane. 
sinde haata tedavi eden profesörler 
vardır. 

Bir kmm bocalar da huıuıi sıh

hat yurtlan işletınektedirler. lola
hatta profesörlerin muayenehane]eri 
kapatılacaktır. Propeaörler ancak 

Müderris/ere bir tamim gönderen 
Re§it Galip Bey 

fevkalade mühim konsültasyonlara 
gidebileceklerdir. 

Muayenehanesini eski tekilde de
vam ettirmt>k iıtiyenler kadro hari· 
ci bırakılacaklardır. 

Tu··,L ue Bulgar •u .. uarı b 'ti · l R. .. za ı erı arasındaki manıalı at rnüsabaktı arı 

bugün Taksim stadyomunda yapı lacoktır. Resmim~ dünkü ontrenu
manlarda olrnml§tır. Müsabakalar lıakkındaki tafsilat 4 üncü >alıifr· 

dedir. 
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HARfc] HABERLER-] 
İmzalanan Alman yanın ,._, s. /il. Ho• ~akim (Mili!, .. ) la .... 

Abdülhamit ve muhtelif unsurlar Son mukavele Harp tayyareleri Konferansın akibeti dün 
de belli olmadı -3- Lehistanda ve Rusyada 

nasıl telakki edildi Sanlıla ciippeılen umulan lıeramet, '1/unaılı! - Frenkler, fOplıa
Y• "Zeydi,, lerden alnuflar! - Hil•eyİn Hilmi P~mn lıiyilıasa. VARŞOVA, 6. A. A. - Mü

taarrızın tarifi mukaveleaioin bi
rincisini ittifakla tasvip eden ef
karı umumiye ikinci mukaveleyi 
Jiddetle münakata ediyor. 

Hüseyin Hilmi Pata. Y-ne citmit 
ve derhal son mukarrerat dairesinde ite 
batlamıftı. 

imam Yahyanm zahiri meramı, yeni 
tarzdaki adliye tetkili.tmm Hüdeyde
den ba,ka bütün vilayetçe tatbikatın
dan vazıreçilmesi ve davalarm ani ıer'i 
ahkam dairesinde faul ..e riyet obua
masr ve bazı vergilerin affü tadilleri 
:zannolunuyordu. Hüseyin Pafll, zaten 
bunların !Ünühatı şehriyariye mazhar 
olarak cümlesinin affü tadillerine mü· 
saadei seniyye f&yan buyurulduğunu 
munasip vasıtalarla ahaliye tefhim -ve 
tebriş etti. 

Halifenin yeni valisi ile ileri gelen 
memurlar, başlarında sarık, sırtlarında 
cübbe, ellerinde tesbih. Cuma günü 
San'anın meşhur ('amilerinden Bekriye 
cam ii ~erifinde Cuma namazı kıldılar, 
padişaha ve memleketin. miJletin saaM 
det ine, hüli.sa dua ettiler. Bu suretle 
guy;> h~lkı aldatıcı bir nümayiş yaptı
laı· 

O ::ünden itibaren merkezde ve mül
hakatta ıslahat ve tensikat icrasına baş 
la ndı. H~I ve maslahatın icabına göre 
hareket edilerek he• hususta fevkalade 
dikk at ve itina ıröateriliyordu. 

radan on beş PÜn ~eçmiıti, fakat 
'\ar kla cübbeden umulan keramet çık· 
mamtşlı. Abayı ve külahı değİ§menin 
bı r faydası dokunmadığı, batti iyi bir 
te>ir brrakmadığı da nlaıdmıştı. 

Her tarafta anarşi, isyan ateşleri bq 
göstt: rdi ; maalesef, yine aık"ri sevki
yat ve harekata ihtiyac •Öründü. 

1illi hükiimet. muhtelif ,ekil ve va
sıtalarla imam Yahyadan daima haber 
a lı yordu. Bu haber alıp verme, dalave· 
ralı bir işti; bir kar Yahudi ile Mükri
r.ı i l• r den bir kaç şa1'ii arap, getirdikleri 
m<\ 1;1matla iki tarafı da idare ediyorlar 
ve han•i taraf daha cok para verirse 
daha .dyade o tarafa yaranmağa çalıtı
,.<>rlardı. Bu istihbaratın kıymet ve ma 
hiyeti hakkında bir fikir vermeğe bu ka 
darı kilidir. 

f marn Yahya, yeni P,"elen vaJinin si
vil IHyafetini değiştirerek sarık ve cippe 
ile ıı:eldiğini itidince gülmiiftü: 1 

...,.. Bizzat. halifeyim diyen padifabın 
·endiıi alafranga ıriyinmekte iken Ye

n1en vali ve memurlannrn başlanna sa
rık sardırmak, ~rrtlarma cülthe •e fera· ı 
ce <!İydirmek P'İbi tedbiriıır ahpası bü
yük bir şaıkmlrk ' eıerldir. Bizim naza· 1 
nmız, sUrete değil, sirete. hakikatedir. ı 
Libas, insanı tarif ve te~hiae hizmet et- l 
mez. Hıttai Y emaniye'de ehli badiye 
ve T ebame'niıt coğu ba,lannda •1zdle" r 
l aşı.-Jar. Bu Zdle zahirtle tıpkı bir hua 
~apkadır, ııüneıe kartı faydası çoktur. \ 
Bunu .,-iydikleri için •1Zeydiler'' müalü
manlıktan, Zeydilikten bir şey kaybet
mezler. Zaten frenkler, ıaplıalannı ..ı.li 
salip muharebelerinde, Araplarda göre- , 
ı-ek almıtlardır. Yemen ahalisinin iste· 
diği ıekil Ye kıyafet delildir. Zeydiler, 
kendi mezheple\\İtden ve imamlarından 
ba,ka kendilerine mezhep ve rehber ka j 
bul etmezler. Her ne aekil ve kıyafette 
olurs,ıı olıun başkalannm bükümet ve 1 
tasaUütunu r ekemezler. ı 

Hüseyin Pa1a, yer yer iı,.anlarrn üı- j 
tüne bu acı haberleri alınca asırlardaa- , 
beri Yemen için boşu bofuna dökülen 
t emiz, mübarf"k kanına canu yürekten 

aCUD1ftı. Jsi yana yana Yemen ıslahatı 
hakkında çok etraflı. mufassal, mükem
mel bir layiha kaleme alıp 1317 ıeneıi 
Eyhllünün 2ı inde Sultan Abtülhamide 
takdim etmiıti. C 

Hüıeyin Hilmi Papı, bu li.yihasıada, 
vaziyeti bütün fecaat ve hakikatile uzun 
uzadıya anlatıyordu: 

Yemenin iklim ve ıekenesinin huıu
ıu tekil< olunmalıdır. Yemen vilayeti
nin, lzmir, Bursa vilayetleri gibi doğru 
dan doğruya tam bir zapturapt ve İnli· 
zam idaresi ltına alınması muhat dene
cek derecede güçtür ve pek çok mali 
ve askeri fedakirhklara bağlı olduğu 
anlatılmıştır. Şimdiye kadar yarım ya
malak, yüzüne e-özüne bulaştırılarak ya 
pdan bareki.t, iyi ve müsbet netice ver· 
memi,tir. Beyhude yere Anadolu ve 
Rumelinin öz, güzide evlidından yüz 
binlerce masumun kanı dölcülmÜf ve dö 
külmektedir. 

P8Jll merhum, layihasında, keder ve 
teessüflerini tekrarlamaktan çekinmi
yordu. 

Ahnması icap ve iktiza eden tedbir
leri de !!'Ö•termekte idi: 

iki ecnebi devlet. oralarda halkı 
kenclilerine ısındırmak, memnun ebnek 
için ellerinden geleni yapmakta ve her 
çareye baı vurup her fll'aattan istifade 
etmektedir. Osmanlı hükUn:ıetinin de 
ayni tedbirlere tevessül etmesi lizundll'. 
başka halas, necat yolu :yoktur. Hükü
metin sıkı ve daimi murakabesi altında 
muntazam bir yerli idare vücude ceti
rilmelidir. Verl!'iler, halkın tahammülü 
göz önüne getinlerek konulmalıdır ve 
bu vergiler, gene oraların iman
na, terakkisine; sahil ve dahi
lin emniyet ve esayifinin muhafaza
sına basr ve sarf edilmelidir. 

Hüseyin Hilmi Paşanm li.yiba11 ls
tanbulda li.kaydi ve süküt ile mukabele 
görmüştü. Bunun sebebi vardı. lıtan
bulda kaynayan haset, ihtiras, rekabet 
Patanın Yemenden yükselen sesini bo
ğnvermişti. Hüseyin Hilmi Pafllnm tek 
lifleri haklı ve makuldü. fakat ne yazdı: 
ki rakiplerinin tezvirleri yüzünden hiç 
bir makes bulamatru!t•. 

Devrin ahlaki zaaf ve daliletlerin
den biri de bu idi. Her hangi bir iı ba
tma geçen veya getirilen her hangi bir 
memur, bir vali, bir nazır ıslahat yap
mak, çalışmak istedi mi, derhal rakiple
rinin •ezvirleri, aleyhte propaganda1an 
ba1lıyor ve it e-önnek istiyen adama, 
ya bin enğel çıkarrlıyor, yahut ıiikiitla 
mukabele ediliyordu. Tabii ıslahat fikir
leri, ~qebbüsleri unutuluyor, yüz Üstü 
kalıyordu. 

Bu cekememezliğin de sebebi, it gör 
mek istiye~.adamın, neticede muvaffak 
olması ihtimali idi. Muvaffak olacak o
lursa, göze !Örecek, yükselecek; rütbe
si, maaıı,.4tibarı artacak ve ditlenecekti. 
Bu terakki, rakiplerin aleyhine oldufu 
için, her haıtKi hayırlı i' ve teıebbüıün 
önüne set !:ekmek, mani olınak, örtbas 
ettirmek, akim bıraktırmak, hemen he
men usul, idet, hatta an'ane hükmüne 
ırirmitti. 

itte Hüseyin J{ilmi Pata da, htan
buldaki rakiplerimn tezviratı teıirile Ye 
mende ıslahata ne yapmak istediği icra· 
atın birine muvaffak olamadı. 

- Arkası var -

Yarı resmi olan " GaZetta Polı
ka" Varfova'mn ikinci mukavele
yi imzaladığını, çünkü mutaarrı
zın tarifinin birbirlerine ko~u O· 

lan veya bütün devletler tarafın
dan tasvip edildiği takdirde mak
bul olacağım yazıyor. Halbuki i
kinci mukavelenin bütün devlet
ler tarafından İmzalanacağı tÜP· 
helidir. 

MOSKOVA, 6. A. A. - lzves
tiya gazetesi, bu mukavelenamele
rin beynelmilel mühim bir hadise 
ve ayni zamanda Sovyet hükü
metinin aulb siyasetinin parlak bir 
zaferini tefkil etmekte olduğunu 
yazıyor. Sovyet Rusyanın bir çok 
komtuları tarafından imza edil
mit olan mukavelename ile Sov
yet Rusya, Türkiye ve küçük iti
laf tarafından imza edilmit olan 
mukavelename bazı devletlerin te 
eavüz meselesini tenvir etmekten 
istinkaf etmelerine ve oııların 
başka milletlerin akibetleri hak
kında diledikleri gibi karar ver
mek arzularına kail• parlak bir 
cevap tefkil etmektedir. 

Pravda gazetesi, bu mukavele
namenin kuVYetliler arasındaki 
mücadelede bir mübadele alocesi 
haline gelmek istemiyeo me~le
kt-tlerin azmini ifade etmekte ol
duğunu yazmaktadır. 

M. Litvinoff 
Pariste 

Paris gazeteleri bu mülaka 
ta ehemmiyet veriyorlar 

LONDRA, 6 A.A. - Litvinoff yol
dat Pariae gitmek Üzere Londradan ha
reket etmiştir. Salihiyettar -"81ar
dan haber alınıbima g-öre Litviimff yol
daı Fransa büküınetinin resmi davetini 
kabul etmiştir. Franaada olduğn müd
det Fransa: hükümetinin misııfiri olacak
tır. 

- . 
PARIS, 6 A.A. - Hu111 Ajan11 bil

diriyor: Pariı Midi gazetesi M. Litvi
noff'un Pariı'i ziyaretinin büyük el.em
miyetine itaret ederek diyor ki: 

"M. Çiçerin'd 1 ni ilk defadır ki, bi
rinci aınıf mevkii olan bir Sovyet dev
let adamı Franaa'dan geçmektedir. Tev
fik Rüttü Beyin ziyareti sin ve müteca
vizin tarifi haldmıdalü mukavelelerin im 
zaamdan birkaç gün sonra vuku bulan 
bu ziyaret huanai bir mi.aa iktisap et-

1&9!!mE~5:!S;;e;!!!!!!lm•E!!Eiiies;;;;;;;;;;;;;5!!;;;;;;;;;,;;;ııııı;ı!!!!!!ll!!!lliiiiiillE!••••H•!Ji ı mektedir. AllDllllya mütecaviz siy .. ıetile 
Yann .. en kuvvetli iki müzahirini karhetmittir: 

Türkiye ve So...yet Ruıya'yı 

1 ~~??tr~~a =~~~~:~v~l~-~~1~:k1~:~~ni Pa- ~~P::$:!E~ ~?~:~s 
· dişahın. askerlere ettiği zuliim. - "Aman padifahım izin ver bi- ten l0,30 a kadar görü,mü,lerdir. 

e!,, Bu konuşma bittikten sonra çıkardan 

Çocuksuz aile 1 Amerikadan İrana 
bir tebliğe göre iki hariciye na%11'ı aiya
ıi uflcu tetkik gözünden geçinnitJer, 
Fransız - Rus ademi tecavüz misakının 
tasdikinden ıonra birçok meoelelerde i
ki hükümetin müıterek bir vaziyet al· 
dddanm memnuniyetle gönnüf)erdir. --Resmi bir Alman ağzına 

göre "Meşru fuhuş,. imiş 
BERLIN, 6 A.A. - Bir konferans es

na ıunda, propa~anda nezareti mümeısil
Jerinden birisi, çocuksuz aileleri ''roeıru 
fuhut" yapmakla ittiham ~ttir. 

Konferansçi her türlü nııtalarl• Al
nıanya'nın nüfusunun arttınlmaıı lüzu
munda bahselmi!tir. Gazeteler, Alman
)'&da doiumun gittikçe ualdıimı yazı
yorlar. 

Berlinde doium, 1876 da binde 45,4 
ve 1913 de binde 19,6 ya mukabil binde 
9,7 ye dütmüttür. 

BERLIN, 6 A.A. - Almanya nüfu
sunun üçte bir k:ısmmdan lıtr•z fazfa,ı 

yani 19,700,000 nüfus, nufuoları 100,000 
den fazla olan tehirlerde otnrmaktadır. 

l 925 de yapılan tahrirde bu ni•bet 
dörtte lıör idi. Almaa.ra'.. nüfusu bir 
milyondan futa iki tehrr wardtr. Birisi 
Birisi 4,200,000 kiti ile Berlin, öteki 
1,183,000 kiti ile Hamt.-rs'dur. 

Sekiz tehrin yanm ınllyondan fazla 
.,;;Euıu vardır. Bunlar Colocne, Münidl, 
J.,eipzig, Eaaen, Dreıde, &ealau, Franc
fort Sur Mein ve Dortmund tebirleri
clir. 52 ıelırin 100,000 den ful• nüfusu 
•ardır. 1925 de bu kadar nüfusu olan 
yalnız 49 tehir vardı. 

Hamburgun nüfusu 
HAMBOURG, 6 (A.A.) 

16 haziranda yapılan nüfus tah
ririne göre Hambourl!''da l.183, 
000 nüfus vardır. 

İki Fransız tayyareci re
. koru kırmak isteyor 

NEVYORK, 6 A.A. - Franaız tay
yarecileri Codoı ile Reaei Amerika' dan 
lran'a uçmak için yaptıktan laanrlıldan 
hİtimtİ§lerdir. Ha ... iyi olursa ı.u ıabab 
Fl07d - Bennet tay,,are meydanından 
uçacaklardır. 

Tayyareciler bir dünya meoafe reko
ru yapacalı:lannı ümit ediyorlar. 

Boş kalan Alman 
.gemileri azaldı 

HAMBURG, 6 A.A. - lktıaadiyatı 

diriltmek Üzere Alman hükümeti tarafın 
dan almmıı olan tedbirler aayeıinde 

Hamburg limanrnda bağlı kalmak mec
buriyetinde olan büyük gemilerin saym 
azalntıflll'. 

Limanda bir temmuzda 89 u Alman 
olmalı: üzere 94 açık deniz &'-.İN baflı 
idi. Halbuki, bir haziranda 120 ıi Alman 
olmak Üzere limanda U5 gemi baflı du
ruyordu. 

Geçen aya nisbetle bof duran gemile
rin tonilato miktarı yüzde yirmiden faz
la ve bir temmuza nazaran yüzde kırk
tan fazla azalnuıtır. 

Bir infilak 
BAUTZEN, (Sakıonya) 6 A.A. 

Volff Ajansından ; Havai fi,ek atıldığı 
bir sırada 120 kilo ağı:rhğında bir havan 
topu patlamıştır. Bu kaz;1. neticesinde 
bir ecnç kızla iki eı·kek ~ocuk ölmüf, 
'eyircilerden de 6 ki•İ yaralanmıştır. 

M. Paul Boncour. mütecavizin tarihi 
hakkındaki itililfm hazırlanıp imzalan
ması itine elıemmiyetili surette iıtira
kinden dolayı iM. Litvinoff'u tebrik et
miştir. 

Balbo filosu fzlandada 
REYKJAVJK - lzlanda, 6 A. A. -

Balbo tayyare filosu, saat 16,55 te geldi. - --
Adriyatik'te ltalyan 

manevra lan 
POLA, 6 A.A. - Donanmanın loirİn· 

ci filolan Adriyatik denizinde tnane\Ta

lar yapmak üzere Zara' da toplanmıflar
dır. 

Bu gemiler T yrenioııne denizinde de 
manevralar ;•apmıtlardı. Bahriye erki.nı 
harbiyesi riyaseti altıqda yaprlan bu 
manevralarda irtibat hizmetleri ile deni
züstü, dmıizaltı Ye hava g-'lerinilı be
raber çalıtmalan tecrübeleri yapılmqtır. 

GAETE, 6 A.A. - Baıvekil otomobil
le •elmiı ve Aurora kruvazörüne bin
nıittir. 

--0-

Porlamentolar konferan-
sında Almanya 

BRUKSEL, 6 (A.A.) - Le 

Soir gazetesinin verdiği bir habe

re göre birinci te,rinde Madritte 
toplanacak olan parlamentolar 

konferansına Alman parlamento

su murahb>.alarının Reidııtag'ın 
bugünkü şeklinde ittirakine Bel
çika murahhasları itiraz edecek
lerdir, 

İngiltere verilen siparişe 
mani oldu 

PARIS, 6 A.A. - Havas Ajansından: 
Nevyork Times gazetesi. Londra mu

habirinin bir telgrafını netretmektedir. 
Bu telg-rafta bilhaıaa deniliyor ki: "Al
man yanın komşularıyle tealihat noktai 
nazarından müsavi tmak arzusunu esa
sen hi.diseler göstermiştir. Londrada iyi 
bir membadan elde edilen malümata gö
re Almanyanm son teşebbüsü bir hava 
kuvvetine malik olmaya matuftur. He
nüz resmen teeyyüt etmlyen fakat sıh
hatinden ıüphe edilemiyecek olan bir 
habere ı;ıöre Alman hükümeti, lngiliz 
tayyaı-e ıirketiyle bir mukavelename ak· 
tetmi~tir. Bu mukavelename mucibince 
allmış muharebe tayyaresi inıa edilecek 
Ye bu tayyareler. geçen sene Belçikaya 
teılim edilmiş olan tayyarelerin 8.yni o
lacaktır. lngiliz hükuınetinin, hava işlet' 
nezaretine hu mukave!enamen.in tatbik" 
ne mini olmayı emretmiı olduğu $Öylen 
mektedir. Hava işleri nazırının bunun ü
zerine bu talimata tevfikan şirket üze
rinde icra etmit olduğu tazyikin müs
bet netice vermi1 olduğu ili.ve olunu
yor. 

LONDRA, 6 A.A. - Avam kamara
sında M. Lanıbury, harici eiyaset halı:
lnnda bir münakaıa açmıf, Almanyanın 
vaziyetine temas etm; ~tir. 

- Almanyada, demi~tir, silahlar rne
ıeleai için tetkikat yapılması İcap eder. 
lıçi muhalefeti Almanyanın tekrar silih 
lanmaıını endişe ile görüyor. Bul(Ün Al
manyada iktidar mevkiinde olanların 
kontrolü altıda olan hu sililılanma ıa
de Avrupanıo değil bütün diinya sulhu 
için bir tehlikedir. M. Austen Chamber
lain söz aldı ve Almanyanın buıı;ünkü si
yasetini §iddetle tenkit etti. 

Seville'de hazırlanan 
hükumet darbesi 

MADRlT, 6. A. A. - 10 ağus
tos fesatçılarmm muhakemesinde 
dün ceneral San-Jurjio dinlenmi•
tir. 

Ceneral Seville hareketinin bü 
tün mesuliyetini üzerine almıt ve 
bu hareketin cümhuriyete kartı de 
ğil, hükümete kar'ı yaptldığını 
söylemittir. 

San - Jurjin taraftarlarile a-
leyhtarlan arasında olan bir ha
dise neticesinde 20 kiti kadar tev 
kif olunmuttur. 

Maz Schmeling evlendi 
BERLIN, 6 A.A. - Eski dünya fam

piyonu methur boksör Maı< Scbmeling, 
bu sabah sinema yıldm Anny Andra ile 
eYlemnittir. 

4 idam karan 

•••••••• 
Kat'i kararın pazartesi günü verile

bileceği zannedilmektedir. 
LONDRA, 6. A. A. - Anaılolu Ajannmn huın..• muhabiri bildi 

rİyor? : 
Konfercı,tsın tatili teklifini tet itik için toplanan büroda altın, bl 

kuna karşı Amerika, lngiltere, Japonya, l•kantlinavya memleketle 
dominyonların cephe alması hasebiyle karar verilmemi.tir. 

Müzakere akşama kaılar deua m edecektir. Fakat tarafeyn iddial 
rında musir göründüklerinden neti ce meşkühtür. Diğer devletlerin 

kirleri umumi celsede anlasılacaktır. 
Kat'i kararın pazartesine sürmesi muhtemeldir. 

* * * PARIS, 6. A. A. - Havas Ajansı bildiriyor: 
Dünya iktisat konlerann bürosu, konferansın mesaisıne deu 

etenuini kararlaştırm1Jtır. Ancak altın esasına bağlı bulunan memle
ketler para komitesinin mesaisine iftirak etmiyeceklerdir. 

•• 
Universitege getirilecek yabancı 
profesörler meselesi görüşüldü 

ANKARA, 6 (Tele/onla) - Profesör Mal, ve Alman profesörü 
Şvaset doktor Refit Galip Bey tarafından kabul etlilmiflerdir. Bu 
mülakatta Üniversite için getirilecek yabancı profesörler mesele· 
sinin gÖrüfüldüğü zannolunmaktadar. 

• Mevduatı koruma kanunu 
ANKARA, 6 (Tele/onla) - Bankalardaki mevduatı korumll 

kanununun tatbikatı için bir izah name yapılmıuı Maliye vekiiletin
ce dü!!ünülmÜf ise de kanunun sarahati naı:arı itibara alınaralı 
bundan vazgeçilmiştir. 

Berfin ve Moskuva sefirleri 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Berlin Büyült elçisi Kemaletti.n Stı

mi PQfa ve Moskova Büyük elçİ•İ Hüseyin Rag-ıp Bey mezuniyet al
mıflardır. Yakında An karaya ge lecehlerdir. 

Bir göz doktoru Türk vatandaş
lığından çıkarıldı 

ANKARA, 6 (Tele/onla) - lstanbulıla Kumkapıda Kayıtlı Feh
mi Elendi oğlu göz doktoru Mehmet Nuri Beyin resmi izin almatla11 
yabancı tabiiyetine geçtiği anla~ıldığından vatandaşlıktan çılıanl
mıfhr. 

ANKARA, 6 (Tele/onla) - Muğla vilayetinin Marmaris kaza
sında kayıtlı lbrahim oğlu Muıtalanın yabanca bir devletin <Uker
lik hizmetini lıab~ ettiği ve memleketi aleyhine çalı~hğı anlaşı.lılı
ğından vatand ... lıkt1111 çıkarılmlftır. 

Yeni Amerika sefiri yola çıktı 
NEVYORK, 6 (AA.) - Birlefik Amerilıa lıükiimetlerinin yeni 

Anlıara büyük elçin M. Rochert - Kinner memuriyeti baııına gitmelı 
üı:ere V<Ulıington vapurile buradan ayrılm,.tır. 

Maarifte geni tayinler BERLIN, 6 A.A. - Volff Ajanaı bil
diriyor: Berlin cinayet tnahlı:emeai 1932 
eylrllünün 15 inci ııünü Bedin'de Char
lot...ı.urg maballeıindeki Belediye -dai
resi önünde Berlin miitterek nakil valf· 
taları tirketine ait bir parayı götürmek
te olan kafileye ıilibla aalclınnak, bir 
m-uru öldürüp diier birkaç memuru 
da yaralamalı: vrı komünistler tarafından 
milliyetçi ıosyaliıtlere kartı Yaı>ılan ta
arruzlara kanımak ıudarınılan maznun 
4 haydudu idama mabküm etmittir. 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Maaril vekaleti mesleki ve teknik teıl· 
risat umum miülürlüiüne talim ve terbiye daireıri a%1Ulndan Riiptii, 
ilk tedrisat umum müdürlüğüne umum miilettiflerinden Refat .Şenı· 
seffin Beyler tayin eılilmislerdir. 

Miistef(lr Salih Zeki Bey bir ay mezuniyet «lmıfhr. 

Bu suçlardan dolayı zan !"ltJnda bulu
nan diğer 5 kiti de muhtelif derecelerde 
hapiı ve müebbet kürek cezalanna çarp
tmlm14tır. 

Fransız radikalleri kongresi 
PARIS, 6 A.A. - Havas Ajansı bil· 

diriyor: 
Radikal ve radilral soıyaliıt fırkası 

icra komitesi dün toplanarak 5 teırinisa
nide Vidıy'de aktoluucak umumi !;;C.n
ırrenin ruznamesini teabit etmekle meş
cul olmuıtur. M. Herriot hu münas'ebet
le mühim bir nutuk aöylemqtir. Mumai
leyh harici i!ler baldurııh deınitlir ki: 
"Müşküli.t çoktur, fakat bunlara huzu
ru kalple temas etmek lunndır. Millet
leri biribirinden ayıran §Bylerden ziyade -
hunları birleıtirenleri aramamız lazım
dır. Mütlı;üliıt her ne olursa olsun soğuk 
lıanlılılıiunm muhafaza edelim ve ge
rek ıiyuet &'erek iktisat meselelerini 
dostça haletmek azmiyle bu mütküli.tı 
ele alalım. Sulh yolu iıte budur." 

Yalnız Almanyada değil 

Talim ve terbiye azanndan Avni Bey 1-.Jistefarlılı veltıileti yaptı· 
caktar. 

Cenupta 37 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 6 (AA.) - Temmuzun birinci lıaltaa içinde cenup 

hududunda dörılil miUademeli olmak üzere 35 kaçakÇt uak'asa of· 
mustur. 

Bu vak'alarda biri öl.ü olmak üzere 37 kaçakçı 1200 kilo gümrük: 
1100 kilo inhisar kaçağa ile 25 bin defter sigara kıiğıdı, 200 kata kib
rit, 600 kanfık cins lı«yvan bir tülenk, ılört bomba, 800 lifenlt tll· 

tulmuflur. 

Fırka idare heyetinin kararları 
ANKARA, 6 (AA.) - Cümhuriyet Halk Fırkan umumi idare he

yeti bugün toplandı. Erzurum fırka tqkilcilının yenilenmelı te,eb
büsü alınmıftı. Bu maksatla vilôyet kongresinin yeniden toplanmtıı• 
sı için yerinden gelen istek kabul edildi. 

Çoruh vilayeti idare heyetinin yeni tqekkülü ile iiç lraı:oı reİ6' 
terinin yeni •eçimi tetlrilı ve tasdik eıliltli. 

Fırka tqkilôtamn hükiimetle teması mevzuu üzerinde yapdma61 
nizamname icabınıltın. olan talimatın hıızulanan projesinin müztıı· 
keresine ba1landı. 

T. D. T. Cemiyetinde müzakereler 
ANKARA, 6 (AA.) - T. D. T. Cemiyetinden: • 

1 

T. D. T. Cemiyeti umumi merkez heyeti bugün ıle umumi lriitİf 
Rusen Efref Beyin reisliği alhnda toplanarak ankete ltonulmuf ti' 
rapça ve farsça sözlerin karşılıkları üzerinde müzakerelere deuarfl 
etmiştir. Umumi merkez heyeti cumartesi günü saat 15 te topland' 
rak bu müzakerelere devam edecektir. 

BERLIN. 6 A.A. - Alman gazetele
ri ıilih bıralmnı konferansında f'ransız 
heyeti murahbasaıırun Almanyadaki 
mecburi it hizmetinin kald1Tılma11 için 
aarfettiği gayretleri mevzuu bahsederek 
bu hizmetin yalnız Alw .. ny• ve Bulga
riıtanda mevcut olmadığını fakat birle
tik Amerika J.ükümetleı·inde •·e cenup 
Afrika11nda da bulunduğunu kaydetmek 
te ve bilhassa bu memleketlerdeki hiz. 
metin temamen askeri bir mahiyeti uiz 
olduiu ehemiyetle te\arüz ettinnekte
dirler • 

Muha/ızgücü bisikletçileri NaziliiJ 
NAZiLLi, 5 (A.A.) - Sabahleyin Aydını/an çılıan Muhalızfiİ' 

cü bisikletçileri yaltıcı pnef ·ile kamla mücadele etlerelı NCl%illiy# 1 
halkın COfkun teurküratiyle girdiler. Kaymakam Bey ve bütiil' 
memurlar •porculcrn uııaltlarJan ltar,-ılamı,lardır. Bisikletçiler Ntr 1 

zilliden çolr memnııın ve miiteha.,İs lralmlflardır. --Brüning tevkif mi 
edilecekti? 

PARIS, 6 A.A. - "Journal des De
bata" gazetesinin Berlin'den aldığı bir 
telgrafa göre başvekil Hitler, Nazi kıta
atı tarafından Münich bat piskoposu 
kardinal Faulhal,er ile eıki ba,vekil 
Brunning'in tevkif edilmeleri için bizzat 
ve şiddetle müdahale etmİftİr. Cünkü bu 
tevkifat yapıldığı takdirde Vatican ile 
hir muahede icin yapılmakta olan müzae 1 
kereler derhal k•silirdi. 

Yelkenle uçuş 
LE BOUl.GET, 6 A.A. - Chartres

den kalkan pilot BouYİer, Paris üzerin
de 2500 metre yükseklikte yelkenle u
çuş tecrübeleri yapmııtır. 

Pilot 25 dakikalık muhalif cereyanla
ra kar'ı bir uçuf yaptıktan sonra Le 
Bourııet'ye çok ıı;üzel bir iniş yapmıştır. 

Litvanyada girdi 
MOSKOV A, 6 A.A. - M. Litv~ 

ile Litvanyanrn Londra sefiri M. Si/ 
kan,ka mütecavizin tarifi hakkında /, 
mukavele imzal:ımışlardll'. Bu ır.w<~ 
son r ünlerde Rusyaotn kom~ ları vt .,,. 
çük itilaf clevletlcriyle imz11fana .ı "'d 
velenin aynidir. 



Taksim - Aksaray 

ı Bi~ kaç ııündür tramvay kumpanyası 
.,. ~ akıım - Aksaray araımda yeni bir ıer· 

•11 açtı. Bu açışta adeta Metrobanmın 
lıtanbul halkına bir nevi atıfet edası var 
'!•t.~ .b~nun için midir bilemeyiz, bu 
lutfün_ ~nında. yeni tabela, siyah - be
'az ıııbı göze çarpıcı iki renkten intihap 
edilmit! 

• 
Halkımızm bu "hamulei atıfet" altın 

~n .. na11l kalkacağı, doğruıu cidden dü 
ıunulecek bir meaeledir. Bundan dolayı 
umpanyaya nasıl teşekkür edeceğimiz 

de mütelıayyiriz: Yol boyunca sıralana
'ldi- .. "arzı ubudiyet" mi edelim, yokaa 1 ıukranlarunızı bir ııüJ deateıi halinde 

Metrobanınm etiklerine mi koyalım? 
blo- Düıününüz hele bir kere: Bundan 

ileri.~ Taksimden tramvaya atladığınız 
cıbı soluğu Aksarayda alabileceksiniz.. 

r "alı! Bu ne kolaylık, Tramvay kumpanya11-
1 nın halka k L"-"1• bi l"tfu 
i f arşı ne =,.- r u •.• 
n 1 Fakat iıiniz ajzin T opkapıda veya Yedi 

~'!lede imiı; ne beis var. Onun için de 
ıkınci bir tramvaya atlamak zor mu? 

em •İze git te Topkapıda ev tut, diye 
umpanya mı tavıiye etti? 

Sonra buna hacet te yok; madem ki 
artı kum~ya böyle bir servis açtı o hal
e· de sızın de T opkapıda veya Y edikulede 

otur~da mina ne? Eğer bu servisten 
tek biletle istifade etınek istiyorsanız 
yapılacak ima ve keıtirme bir iş var-
dır: 

Derhal Aksaray semtinde bir ev ki
ralamak, Topkapı veya f edikuleden o
raya taıınmaktır. 

Hem eminim -ki tramvay kumpanya
"• bu hareketiyle ıehrin iman ve top
luluğu noktai nazanndan halka n Be
lediyeye ıükrünü edadan aciz olduğu
~uz pek büyük bir hizmet te ifa etınit-
hr. 

Sakın olmaya ki: 
- Taluim - Aksaray ..• Pekili .. Fa
t. niçin Ş~li • Topkapı, yahut Bebek -

a Edırnekapı hattı yok?-
Demiyeıiniz. Bu sözü afz:ınızdan ka 

alı çırmak §Öyle durıun, batta fikrinizden 
bile geçirmeyiniz. .. 

... 

,._ 
aıı 

ıl-

Zh;a bu bir açııözlüliik, bir nevi küf
ranı ~et, bir nevi ba111p ta bunama o
lur ki, kumpanya bundan dolayı sizi
~elebet affetmez. 
~ Allah razı olsun k11mpanyadan .•• 

Blzı tek biletle Takılmden Akaaraya 
tnnak lutfuncla bulundu. 

Ya bunu da yapmaaay dı? .... 
Salahaddin ENiS 

Radyo anketi 
Şirket aldığı cevaplara 
göre hareket edecek 

Telajz telefon ılrketi dini "cil • • • eyı ennm 
frıyat Proırranu etrahndaki clil ki ·-. ..... e erı 

u oırenmek için bir anket açmqh. An
lete .'~diy~ kadar 500 e yakın cevap 
rel_mıı~. Dinleyidlerden büyük bir ek-

nyetin proııramlarcla eeaıl değifiklik 
lere lüzum -"rmedilıJ • ı ı _ _,__ . 
la •v en cevap__,. an
tılmaı.taclır. Yalnız bam latanlıulJ eli 

leyiciler alaturka saza biraz fazla u n-
tahıia edilmealni ve IUln dah zaman 
ayıp ııec:e saat 24 e ı...ı.,. d • seç bat-

' ıİni iıt~ılerdir. ev.,. etrne-

~:'1'1' Anadolu dinle)'lcileri, alatur
.. ' ;idirl:." ııeç hatlanıldıimdan ıikiyet-
' , Franaızca de-t h . 
ı.Dıruunak • • en -en de kimse hoş-
um iateın~~~. bu deralerin kaldırılma-

Gel • .......,.ıer. 
, ıirketi'::, c;:'"Plar. arasında telıiz ti!fefon 

lüzum .. d!ı~. ~r anket açmaia neden 
C ıor ufünu IOl'anlar vardır ev I • nif ap arı •iri.et erkinmdan bir zat 
~I etmektedir. Dinleyicilerin makul 
,erı. arı bu tasnif neticelendikten sonra 

ne ıı t" ·ı ı.·· e ın ecek ve programlarda müın f un olan tadilit yapılacaktır. 

• ~o~azda yeni tarife başladı 
Şırketi H · ı . __,,,_ . . b- dü d . aynyen n yeru yaz ta.rn~sının 

\' n. en ıtibaren tatbikine başlanmııtır. 
· .;nı tarifede bilha~sa cum1' ~n1erine 
~ PoılaJara ehemmiyet YerilmiJ ve Al
.'~kurn, Sütlüce, Sarıyer, Beykoz gibi 
a ~ın •ağbet ııösterdiği mesire yerleri

' azla Posta konulmuıtur. 

~[ BORSA 1 
(1, Banka11ndan alınan cetveldir) 

4 TEMMUZ 1933 
Aktam Fiatları 

1 ıtikrazlar f 
ıt:Jn· .. z d h'I ' cıg 

Tahvilit 
..... \ .• 11 •' 
~ ır.. t ,ı.. .. ı 95.-

•rk d . Jollars 2 .30 
l ı l 1t.hhid• 

f 
Cupotı•ua 52.ZS 
• aı ri.ilııler 5 75 

)di m.ı.•, 7• 
ı . .-

rdat 11.75 
., · ••1ıı:•r-i1• 7,75 

Er.ani 
Elelı:trik 
Tramway 
Tünel 
Rıhtımı 

A•adolu 1 
ili • 

meaPil lcu-
ponauz 

O' ESHAM 
,,ı. ' Bankası Na- Telefon 

9,45 Bom on ti 
9,50 J ·r'koa 
102 Çimento 

25 İttihat dey 
·ı ı. Şa.rk dey. 
3,60 Balya 

11,40 

-.-
~ 

18,-
44.10 
44.-

47 

11-
21, 10 
29,50 
12,80 
20,90 

15.- Ş..rlc m. eaıa 

1,95 
2.50 
2;85 

ÇEK FIATLARI 
12.06 

714.SO 
63,75 

Prai 
Viyana 
Madrit 

S90,64 Beri in 
33943 

Viyana 
8Z,815 P .. ıe 

2 45,75 Belarat 
67,145 t Bülı:reı 

~matf!rdam 119 J Moaltowa 

N U K U T (Satı,) 
Kurq 

170 
720 
ıso 

219 
116 

25.-
815 

25.-
114.-

120 ~ 

t Şilin, A.,. 
1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Le7 
20 Dinar 

J Cel'noveç 
1 Altın 
1 Mecidiye 

B.ınlınot 

15,91,25 
4,44,25 

5,67 
1,99 
42.S 

3.70,75 
JIS,11,25 

80.06 
1087.25 

215.-
18.-
49.-
24~ 
24.-
55.-

931 
33.-

2.45 

.. 
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ŞEHiR 

Ekonomi 

Yerli sanayi 
inkişaf seyrini tanzim 

etmek icap ediyor 
Aldığımız malU:mata nazaran, 

lktuıat vekaleti bundan sonraaı için 
aanayiimizin teeııüa ve inkiıaf sey
rini daha yakmdan takip için bazı • 
esaslar tesbit etınittir. Eaasen bu şe
kil bir müddettenberi sanayiciler ta· 
rafından da istenmektedir. Hatta 
daha ileri giderek tee•sÜs etıniı ve 
fazla inkitaf gÖsterm~ olan bir kı
sım sanayiin tahdidi lüzumunu ileri 
sürenler bile bulunmalı tadır. 

lktısat vekaletinin yeni aldığı ka
rar aanayiimizi plinlattıfn\ak yo
lunda atılmıı ilk adım addedilebi· 
lir. Daha ziyade 927 senesinden son
ra, yapılan ve iyi bir genİ§lemeğe 
mazhar olan sanayiimizin bundan 
sonraki inkitaf aeyrini takip ve ona 
bir iatikamet vermek zamanı gel
mit bulunmaktadır. Bu, ayni zaman
da teessüs veya inkİfaf imk&nı bula
mıyan bir kmm aanayie daha fazla 
ehemmiyet verilmesi noktasından 
lüzumlu görülmektedir. 

Türk- Yunan ticaret ofisi 
nizamnamesi 

ihracat Ofisi tarafından hazırla
nan Türk - Yunan ticaret ofisi ni .. 
zamnamesi lktıaat vekaleti tarafın
dan tasdik edilmiıtir. lktısat vekili 
Celil Bey, Avrupa seyahatinden dön· 
dükten aonra ofiıin te~ki1i.bna baf
lanacaktır. 

Hazırlanan nizamnameye göre 
Türk - Yunan ticaret ofisinin bir 
idare mecliai bulunacaktır. ldare 
mecliai Türkiye - Yunaniatan ara
sında, ticari münasebetlere baka
cak, ve bu münasebetlerin ticaret 
muahedesi tartlan dahilinde cereya
nını temin edecektir. 

Türk - Yunan ticaret ofiıi, Yu
nan mallannı tethir eden daimi bir 
aerııi açacaktır. Sergide Türkiyeden 
Yunaniatana •Önderilen etyanın da 
nümuneleri bulunacak, ofia bu nü
muneler hakkında her iatiyen taci
re izahat verecektir. 

Diğer taraftan, Atinada teıekkül 
edecek olan Yunan - Türk afiain
de de, bir daimi sergi bulunacaktır. 
Bu sergide de Türk ihracat malları 
tqhir olunacaktır. 

Oda faaliyetini artırmak için 
Balkan Ticaret odaoının son mec

liıi idare içtimaında Odanın daha 
faal bir tekilde çalıımaaı için karar 
verilmi9ti. 

Aldığımız malUmata nazaran bu 
karara uygun bir tekilde Oda mesa
isinin filiyat aahasmda daha müa
mir olmaaı için bazı tertibat alm
maktadır. Yeni tekilde altı Balkan 
memleketinden her birine ait olan 
teflikler kendi memleketindeki Ti
caret odalarile daha yakından te
maa ederek odanın Balkan memle
ketleri iktıaadiyatı Üzerinde nazım 
rolünü yonamaıını temin decektir. 

Çilekçiler memnun değil 
Arbk çilek bitiyor. Bu sene ha

vaların fena ve yağmurlu cibneai ge
ne çilekçilerin iıine yaramadı. Çilek. 
çiler bu sene zararlarının büyük ol
duğunu söylemektedirler. 

Bu aene çilek oldukça fazla ol
muıtur. Fakat yağmurlu geçen gÜn
lerden sonra çileği piyasaya ucuz 
çıkarmak zarureti görülmüt bu da 
çilekçil~rin zarannı mucip olmuı

tur. 25 kuruta kadar bu sene çilek 
ıatılmıştır. 

Merasim köşkü 
- - . 

Tertip ve tanzimi için 
bir müsabaka açıldı 

Beynelmilel konferanslara tabıis edile 
cek olan Yıldız ıarayı merasinı kötl<ü
nün tamir ve tadili müsabakaya konmuı 
tur. Bu iıle uğraıan komisyon salonun 
naııl olacağına dair bir şartname VÜCUL~ ı 
getirmiıtir. MU.abakaya dahil olacaklar 
plan ve projelerini ıs ağustosa kadar 
komisyona vermiı bulunacaklardır. Tet
kikat neticesinde birinciliği kazanan pla
na bin, ikinciliği kazanana da iki yüz 
lira ikramiye verilecektir. 

inşaata birinci 8'elen plan mucibince 
sonbaharda baılanacaktır. 

Eyüp Hilaliahmerinin 
gezintisi 

Hilô.liahmer ceıniyeti Eyüp nahiyesi 
bugün bir deniz tenezzühü tertip etınit
tir. Haliç firketinin ı5 numaralı vapu
rile yapılacak olan bu tenezrih yalnız 
denize inhisar etıniyecek Beykoza da çı
kılarak eğlenilecektir. Beykoz parkı bu 
maksatla kiralanmııtır. Cemiyet azaları 
geç vakite kadar parkta eğlendikten son 
ra gece Boğaziçi ve IMiırmarada mektap
ta bir ııezinti yapılacaktır. 

Vapur sabah saat 7 de Eyüpten ve 
7,5 ta köprüden hareket edecektir. 

Bu gezintinin çok nezih ve eğlenceli 
olması için elden ııelen her fey yapılmıt
tır. 

Misafir Bulgar zabitleri 
Şehrimizde bulunan Bulııar süvari za

bitleri dün öğleden sonra müzeleri ve 
camileri Rezmi~lerdir. Akıam aaat ı7,30 
Küçükçiftlik parkında ıereflerine bir 
gardenparti vernmi~tir. 

YllAyette 

Çekirge temizliği 
Yalova'daki çekirgeler 

imha edildi 
Yalova kazasında çıkan çelôrııe ile 

mücadele itine bakmak. üzere oraya eit
miı olan Vilayet Ziraat müdürü Tahsin 
Bey ııelrniıtir. 
Yalova'da çekirııe mücadelesi sıkı bir 

tekilde yapdmıftır. 
Laledere'de 36, Gacık'ta ı74, Kizımı

ye'de ıs Kırazlı ve Sultaniye'de ıs, Sa
manlı. Şakşak, Kadıçıftlığınde Sı dö
nümde çekirge imha edilmiıtir. 

Hava posta parası 
Memleket dahilinde hava yolile nak-· 

!edilecek mektup, posta paketi ve aaire
den alınacak ücretler hakkında 29-ı O
ı339 tarih ve 376 numaralı poata kanu
nuna bazı maddeler ilivesine dair kanun 
Vilayete bildirilmiıtir. 

tv.lemleket dahilinde hava yolile gön
derilecek posta maddelerinden ı mevcut 
posta ücretlerinden hatka hava posta 
ücreti alınır. Aşağıda gösterilen hadleri 
geçmemek üzere bu Ücretleri tayine icra 
Vekilleri Heyeti mezundur. 

A) Mektup po•tasmda her yirmi 
gram ve küsurundan ve kart postaUarın 
ber parçasından ıo kuru!. 

B) Havalename varakalarının her bi
rinden ıo kuruş. 

C) Posta paketlerinin her kilogram 
ve küsurundan 7S kuruf. 

Hava postaıı ücreti peıin olarak alı
nır. 

Resmi daireler ile busuıi kanunlarına 
tevfikan posta ücreti venniyen müeaıe
ıeler hava postaıile göndermek İstedik
leri ıeyler için birinci maıldede yazılı 
fazla ücreti verirler. 

Madde 3 - Hava postası itleri için 
dahili kanun ve nizamnamelerde •ara· 
hat bulunmadığı takdirde milletler ara· 
sındaki hava poıta11 mukavelesinin hü
kümleri taı<;,ik olunur. 

Vilayetler muallimlerinin 
maaşları 

Muallim maaılan için Vilayetlere ik
raz yapılma11 hakkında kanun Vilayete 
gelmittir. 

Kanuna göre (200,000) liraya kadar 
bir kısmının ..;ıayetlere ikrazına Maarif 
vekilliği izinlidir. 

Mali 11kmtı içinde bulunan viliyetle
re ihtiyaçlan nisbetinde bu paradan faiz 
ıiz ikraz miktan, ikraz edilecek parala
rın ödeme ~ileri ve taksit müddetle
ri Maarif Vekilliğince tayin ve teabit o
lunur. 

Bu paradan vilayetlerce yapılacak is
tikraz munhasıran muallim nıaa•lanna 
sarfolunacaktır. · 

Bir takdir 
Jandarma müfettislerinden lımail 

Hakkı Bey tekaüt ediİmiştir. 
Umum Jandarma Kumandanı Kizmı 

Pata. lamail Hakkı Beye bir mektup 
göndermit Te ıimdiye kadar gördüiü 
itlerden dolayı kendiaini takdir etıniıtir. 

Mahkemelerde 

B•ledly•d• 

Yeni plakalar 
Belediye otomobiller için 

yeni plakalar yaptırdı 
Belediye bütün otomobil, motosiklet 

plikalannı değiftirmeğe baılamı§tır. 
Taksi ve huıusi otomobiller beyaz zemin 
üzerine siyah renkte olacak, ancak tak
si pliıkalan üzerinde bir de <Tx) ipreti 
bulunacaktır. 

Belediye bu it için yeniden ısoo pli
ka yaptırnuıtır. 

Buz bayii taahhüdünü ifa 
edemiyor 

Belediye buz umumi bayii Belediyeye 
müracaat ederek bu sene buz satıımm 
az olduğunu, taahüt ettiği kin tama
men veremiyeceğini bildirmiıtir. Bayi 
buna ıebep olarak da havaların bu sene 
soğuk gitmesini ve buz dolaplarının ta
ammümünü göstermektedir. Belediye bu 
hususu tetkik etınektedir. 

Regülatör meselesi 
Otobüslerin sür'atini tahdit İçin tatbik 

edilen re~ülatör hakkında şoförler tara
fından vaki tikiyetler tetkik edilmiıtir. 
Bilhaua Büyükdere yolunda bu regü
latörlerin azami ıür'atinin kifayet etıne
diği. motörlerin pek çabuk harap oldu
ğu görülmektedir. Buna rağıuen Bele
diye noktai nazarını muhafaza etınekte
dir. 

Seyrüsefer tetkikatı 
Altıncı ıube müdürü Faik Beyin, sey

rüsefer hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere Viyana'ya ııönderi.lıneai tekarrür 
etmiıtir. Faik B. eylulde hareket edecek
tir. 

Bina ve yollar kanununun 
tatbikatı 

Yeni bina ve yollar kanununun tatbi
katına ait bir talimatname YÜcude getir
mek üzere Belediyede bir komisyon tC§· 
kil edilecektir. Komisyona kaymakam
lar fen müdürü, sermühendiıler dahil
dir. 

Taksim - Aksaray hattı 
Tramvay ıirketi Takıim Aksaray ara

sında yeni bir serviı ihdaa etmiıtir. 

Yeni bir dispanser 
Oıküdarda iki dispanser vardrr. Bun

lardan birisi Belediyenindir. Birisi de İ· 
darei huıusiyenin ıüt ve mektep çocuk
ları diıpanıendir. Belediye, muhitin ih
tiyaçlanna daha genit bir tekilde cevap 
vermek iı;in idarei hu•uıiyeye ait olan 
dispanserin a:eni§letilmeıine karar ver
mif ve bü.tonine de tahaisat koymaıtu. 
Bı'ı dispanser kira ile tutulan biı- evde 
teslı edilmitti • .Şimdi Maarif Vekaleti 
iskeledeki Mihrimah sultan medresesini 
belediyeye vermiıtir. Belediye bu med
reseyi tamir edecek ve etrafına güzel bir 
de bahçe açıldıktan sonra diıpan..,..., 
verilecektir. Tamire yalanda baılanacak 
tır. 

Eroinciler tevkif edildiler 
Bunların içinde tahsil görmüş 

lar ve kanınlar da var 

• 
ınsan-

Dün saat ı 7,45 te Adliye ihtisas mah- i 
kemesine biri 6, diğerleri iki ve birer 
ki§illk dört eroin ve morfin kaçakçm 
kafilesi ıevkedilmiıtir. 

Bunlardan birinin maznunları Lefte
rya isminde genç, .sJü.z.el ve kibar bir ka
dınla Murat Ar1a.k iımindeki bir ecza 
komisyoncuıudu;. 

Lefterya hanım morfin kullanmaktan, 
Murat Arşak Efendi de bunları satmak
tan suçlu olarak mahkemeye sevkedil
miılerdir. Lefteryft haba .. nın eczacı ol
duğunu ve ıs !!ram morfinin diğer ilaç
larla beraber evde nasılsa kaldığını SÖY· 
!emiştir. Murat Ar.ak Efendi de morfin 
sattığını inkrır eın;i•tir. Muhakeme şa
hit celhi için ba§ka !fÜne bırnkılmıt, Lef
terya hanım tevkif edilmiş, Murat Ar
şak aP•beat btrakılm.ıstır. 

ikinci maznun Mu~er ve Nazmiye 
İsminde iki Pdı olan bir kadmdır. Da
rülmuallimatta okumuı olan evvelce de 
aarhotluktan, hırsızlıktan ~Urniyet
leri bulunan bu kadın ihtisas mahkeme
sine hu sefer de eroin aatmak ve kullan
maktan sudu olarak getirilmiştir. Mu
zaffer eroin kullanmadığım eroini eve . . 
getırenin ve satanın kardesi deli Y qar 
olduğunu söylemiştir. Mahkeme Muzaf
f~ri_n. tevkifine karar vermiş ve şahit cel
bı ı~ın muhakeme baıka eüne brralnl
mııtır. 

Altı kişilik üçüncü kııfilenin muhake
mesine ıS.4S te baılamlmı,tır. 

Ahmet, Moruk Oıman, Koço, Balıkçı 
Şerif, Ulvi isıninde S erkekle Froza is
mindeki hu maznunlar da eroin kullan
mak ve satınaktan sucludurlar. Bir kıs
mı iyi tahsil ııönaJıliir, Ulvi Franıada 
tahillini ikmal etıniıtir. Mel Froza orta
mektep tahıilini ikmal ebnittir ve hır11z
lıktan mahkumiyeti aabılı:a11 vardır. Suç
lular cürüınlerini bin"birlerine isnat et
miılerdir. Mahkeme bunların tevkifine 
karar vermiı, §ahit celbi icin muhakeme 
bafka ııüne bırakılmıitır. -

Bu 6 ki•ilik kafileden sonra muhtelif 
sabıkaları olan Oaman iıminde diğer bir 
eroin satıcısı daha muhakeme edilmİ§· 
tir. Kendiaine Moruk Oıman denilen bu 
adam ihti... mahkemeaine eroinciliğe 
ait iki ayn cürmümden gönderilmiftir. 
Moruk Osman mahkemede eroine müp
tela olduğunu ve eroini Prosta isminde 
bir kadınla eroin kacakçılığından muha-

keme edilmekte olan Muzaffer hanım
dan aldığını aöylerniıtir. Bu muhakem&
de şahit celbi İçin ba.tka güne bırakılmıf. 
Moruk Osman teykif edilınistir. Muha
keme saat yedi buçuğa kadÜ devam et
mittir. 

50 eroin kaçakçısı 
Gümruk muhafaza t~kilatı son bir 

sene zarfında SO eroin ka~.akçm yaka
lamıf ve Adliyeye tevdi etmiştir. Bu ka
çakçılardan en mühimleri ıebeke halin
de çalışanlardır. 

Bu.,ıar geçen teşrinievvelde yakala
nan lstinye şebekesi, Bernart Jül Blü
mental ve Camadanis şebekesi, ş~pkacı 
Marko, kimyager Kostantinidis ıebeke
ıi, Asaf Bey ve Hamopulos şebekesidir. 
Bunlardan batka yekunu ıooo kiloya 
varan kaçak earar ve esrarcı da yakalan· 
mıştır. Bu rakamlar i~inde eroin ve es
rar içenler dahil değiller(llr. 

Marmara Sakir • 
Süadiyede kahveci güzeli Salibi öldür

mekten suçlu ve katilden muhtelif sabı
kalı Marmara Şakirin muhakemesine 
dün devam edilrnistir. Dünkü muhake
mede dinlenen ıahitler Salibi Marmara 
Şakirin öldürdüğünü gördüklerini söyle
mişlerdir. Muhakeme !&lıit • celbi için 
baıka güne bırakılmıftır. 

icra emri tatbik edilmemiş mi? 
Akhisar noteri Recep Beyin haremi 

Celile Hanım taktiri kıymet komisyonu 
reiıi Faik Nüzhet Bey aleyhinde müd
dei umumiliğe bir iıtida vererek bir icra 
emrini tatbik etınediği için ıikiyet et
mişti. Bu husuıtaki istintak hakimliği 
tahkikatı ikmal edilmiı, evrak mahkeme
ye sevkolunmuıtur. 

Kaçak çakmak taşı 
Fındıklıdaki clükkirunda ka~.ak çak

mak ta!ı satmak ve arama esnasında me
murlara hakaret etmekten ıuclu bakkal 
Kazim Efendi ile kardeşi IM'ıehmet E
min ve haliç Hüıeyin Efendilerin mu
hakemesine ~ün lhtisao mahkemeainde 
devam edilmi!tİr. Dünkü muhakemede 
müdafaa vekili dükkanda keşif yapılma
sını i, temiı, fakat mahkeme bu talebi 
reddetmiştir. 

Bunun üzerine müdafaa yapılmıf, or-

M••rlft• 

Elişleri sergisi 
Umumi sergi bu ayın on 

beşinde açılacak 
IDmıektep aergilerinden mütetekkil 

umumi elitleri ıeraisinin açılması ayın 
ıs ine kalmııtır. Serııi hazırlıklarile bir 
huıuıi komisyon metııul olmaktadır. 

imtihanlar sıkı 
Bu ıene Darülfünundaki İmtihanlar 

daha 11lu yapılmaktadır. Hukuk fakiilte
si son 11nıfmda ıso talebeden 40 ı eylw 
de...reıine kalmadan mezun olabilecek
tir. 

Berlinde felsefe tetebbuu 
Galatasaray lilel.İ felsefe muallimi 

Hilmi Ziya B. tetkik n tetebbu için Ma
arif Vekaleti tarafından Berline gönde
rilmittir. 

Talebe tenezzühü 
Bak.rköy mıntakaundaki illanekteP

ler buııün hususi bir vapurla Büyükada
ya bir gezinti yapacaklardır. Gezintiye 
talebe velileri de iıtirak edecdı:tir. 

lspanyol darülfUnunlul arı geldi 
Şehrimizi ziyaret edeceğini yazdığımız 

lıpanyol Darülfünun müderria n tale
beaini lıimil olan Cadix vapuru dün ak
§am ııeç vakit limanımıza vaaıl olmuı
tur. 

Pollate 

Dayaktan ölüm 
Bir kadın dövdüğü çocu
ğun ölümüne !sebep oldu 

Küçük çekmecede Tepecik köyünde 
Sığırtınaç Hüseyin Efendinin 7 yaıın
daki oğlu Needeti ayni köyden Kürt Is
mailin kanii dövmüı, çocuk bu dayak
tan haıtalanarak ölmü§tÜr. Necdetin ce
sedi bir ıandık içinde morııa gönderil
mittir. Yapılan otopai neticesinde Nec
detin felci kalbiden öldüğü anlatılmıt
tır. Hidiıenin tahkik•hna Adliye vazi
yet etmittir. 

Su yüzünden kavga 
Betiktat Yıldız caddeainde iyi ıu çeş

meainde ıu almakta olan ıucu Hasan 
ile Sadık aralarında nöbet yüzünden 
kavga çıkını§; Sadık, Hasanı döverek 
gözünden yaralaımftır. 

Kumar 
Kadılr.öyünde Nizamettin efendinin 

kahvesinde kumar oynatıldığı haber a
lmmıt ve Karabet, Şahan, Arif, Kemal 
kumar oyııarlarken yakalanmı§tır. 

Kalp on kuruşlı;1' 
Buraada bulunan sahte bir on kuruı

luktan sonra tehrimiz polis ikirci ıu ~ 
müdiriyeti de faaliyete geçmiftİr. Şim
diye kadar biri evvelki ııün Erenlcöyün
de bir bakkalda diğeri Osküclarda iki 
sahte on kuru§luk tealıit edilrniıtir . 
Oakücfardaki K ... kbda kahveci Hüseyin 
Efendinin oğlu Tahıin Efendi de bulun
muıtur. Tahün Efendi 

0

bu parayı tram· 
vaydan alım§, paranın gayri tabiiliği na
zarı dikkatini celbetmiı polise müracaat 
ederek parayı vermiıtlr. 

Bu paraların nerden ııeldiği tesbit e
dilememiştir. Bakkal kimden aldığını 
hatırlamamakta, tramvaycı da bir çolc 
mütteriı.....den para aldığı için kimin ver
diğini bilmemektedir. Polis ikinci ıube 
müdüriyeti tahkikata ehemmiyetle de
vam etmektedir . 

--o----

Türkiyenin yeni haritası 
Türkiye araziainin mufaaaal hari

ta11nı yapmakla menul olan heyet 
elyevm Bahkeairde bulunmaktadır . 
Bu heyet Almanyada Goltz raaata· 
neai arziyat kıamı §efi Dr. Goltz'in 
idaresi altında bulunmaktadrr. Dr. 
Goltz bir senedenberi bu itle meı
gul olmaktadır. 

Yeni Türkiye haritaSI Gavı Kro
ker metodu ile yapılacak ve ı 03 se
nede ikmal edilecektir. 

Yeni harit&. için esas noktası ol
mak üzere Kandilli rasathanesi İnti
hap edilmiıtir. 

Heyet timdi Bahkeıirde· nirengi 
meaahası ile meşguldür. Bu İf teı
rinlere kadar devam edecektir. Ni
rengi meaa.baaı bittikten sonra dıl'ı 
malfuıı rasathaneye raptedilecek
tir. 

tada cürüm olmadıiı cürmün tasni edil
diği söylenerek beraet kararı iıtenilmit
tir. 

Neticede mahkeme K.Bzun Efendinin 
cürmünü aabit görmüı, 7 ay hapsine, 
29 lira 7S kuru f para cezası ahnma11na, 
Mehmet Emin ve Hüıeyin Efendilerin 
de beraetlerine karar vermittir. 

Vazife esnasında 
Zabıta memuru Kemal efendiyi vazif. 

sini ifa esnasında dövmekten sudu Faik
Beyin muhakemesi ağrrcezada .;eticelen· 
mittir. Faik Bey cürmü sabit olduğun
dan 3 ay ıs gÜn hapse mahkiim olmuıı.' 
fakat ceza11 tecil edilmit, ıs lira tedavi 
ücreti vermesine karar verilmiıtir~ 

Korudaki cinayet 
Beykozda korucusu ofcfuiu ormanclıııı 

odun kestiği bahanesiyle Beykozlu Şa· 
banı öldiinnekten suı:Ju korucu Alinin 
muhakemesine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Dünkü celsede dinlenen 5 şa
hit orman sahibini:ı kinıseye adam öldür
mek için emir vermediğini söylemi,ler
dir. Muhakeme yeniden şahit ce1bi için 1 
başka !!Üne bırakılmıibr• 
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ELE 
Havalar! .. 

Eskiden, zararsız laf etınek ıçı 
~va~an,. audan bahaederlermiı. 
kın ıımdı havalar iater istemez ke 
dilinden bahsettiriyor. Bilmem siz 
evde aoba yanıyor mu? Bizde ya 
lıkta olduğum.uz için soba yak 
yornz fa.kat titremek bilmesek k 
zık ıibi donacağız... Naaıl dünyad 
her ıey, meııe.la: Cemiyeti Akv 
Silihuzlanma konferanaı, hatta Lo 
dra konferansı naaıl hararetini kay 
bettiae temmuz ayı da hararetin 
kaybetti. Çaqamba ııünkü havay 
takvim.den haberdar olmıyan bir a 
dam ıöneydi, kendini en atağı ki 
nunueVYelde sanırdı. 

Zaten bir kaç ııün eYVel Avru 
padan ııelen tel haberleri oralard 
havalann bozulduğıınu bildiriyor 
du. Avrupada bir fey bozuldu mu 
hemen bize gelir •• Lakin düzele 
ıeyleri pek çabuk ihraç etınezler ... 

Deniyor ki; bu sene buz ıarfiya 
tı azalmıt··· Ne sarfiyatı çoğaldı k 
buz azalmasın... Sayfiyeler mi kira 
ya verildi? Oteller mi dolu? Kazi 
nolar mı hmca hmç? ... 

Benim tattığım fey tudur: Bü 
tün ilimler, hikmetçiler, müneccim 
ler (Tabiat kanunları) ismi altınd 
bir takım kanunlar hülya etmiıler. 
Böyle f"Y var mıdır? ... Ne gezer e 
fendim, ne gezer •• Eğer kanunu ni 
zamı olsa böyle temmuzda kanun 
evvel havası, §Ubatta haziran gun 
yapar mıydı?. Kanunu olsa, kışr 
kuraklıktan tarlaları kurutup tem 
muzda sulakhktan çürütür müy 
dü?. Bo! teY efendim bot ! Tabia 
kanunu diye bir şey aramayınız .. T 
biat kanunu bir hevesten ibarettir. 
.Biz de onun oyuncağı ••. 

Nasrettin hoca ihtifali 
Bilirmisiniz ki; Nasrettin Hoc 

sade bizim değil dünyanın en büyü 
filosoflarındandır. Dilimizde he 
ııün dola§BD ve en büyük kitaplar 
dan fazla öğreten qsiz fıkralar1 v 
sözleri bizde olduğıından ziyade 
dünyada meıburdur. 

Buna rağmen bu büyük adamı 
mızı layık olduğu kadar (tevkir) 
edemiyoruz .. Ne ismine izafe edil
miş bir m.ektep, ne bir yol, ne bi 
heykel, ne bileyim hiç bir takdir'. 
eseri yoktur •. 

Tetekkür olunur ki; Ak§ehird 
bir zabn te§"bbüıile orada bir Nas 
rettin Hoca ihtifali yapılıyormuf. 
Allah razı ol1UD ki; düşünmüşler 
Yalnız bir nokta garip düşmüş: Bu 
ihtifali tertip eden zatın ismi Rıfk 
Melul Bey imi§ ... 

Şahıalanna ve teıebbüılerine hür
metim baki olarak diyebilirim ki; 
bir Nasrettin Hoca ihtifaline te~eb 
büs edenin ismi Meliil olacak yer 
Neı'e, Sürnri, Netal gibi bir §ey ol 
mak daha münasebetli düterdi. 

FELEK 

Vapur az 
Akay idaresi yeni 

vapurlar alacak 
Akay idareai, sevahili mütecavi

re vapurlarının halkın arzularına ve 
itine uyar bir tekilde sefer yap?~il
melerini temin için mevcut tarıfe 
teklini kimilen değittirmek ~ec~u
riyetini duymu§tur. Seferler uzerın
de yapılmakta olan tadilat bitince, 
tarife yeni esaslar dahilinde tanzim 
edilecektir. 

Akaym elinde bulunan vapurla
,.ın ihityacı karıılamaktan çok uzRk 
olduğıı teabit edilmittir. Vapurlar 
adeden az olduğıı gibi içlerinde çok 
eskileri, yolauzları olması itibarile 
bir kıamı i§" yaramaz bir haldedir. 
Bundan dolayı yakın sahiller iç;n ye· 
ni vapurlar abnmaıına lüzum his
sedilmektedir. Fakat ilk aene ıçın 

bu inılıin ııörülmemektedir. 
Akay idaresi, bilhassa varidatın 

en büyük kısmmı getiren Kadıköy 
ve HaydarpafBya aktam ve "'-ba h 
postalarında daha fazla vapur tnh
siı etıneği ve bugiin ihmale uğrnmış 
vaziyette olan Anadolu yakasının 
bir kıaım iskelelerine daha fazla 
vapur itletmeğİ gözetmektedir. i
kinci planda gelen düıünceleri ara-
11nda Flüryaya kadar olan lstanbul 
ıahilinde yeni iskeleler tesisi de 
vardır. 

H•lkevlnd• 

Tarihi ve bedii eserler 
tetkik ediliyor 

Halkevi dershaneler ve kurılar 
komitesi tarafından tertip edilen ls
tanbulun tarihi, bedü eserleri ile il
mi ve san'at müeueselerini tetkik 
faaliyeti dün saat ıs te haılamııtır. 
Tetkik ııezintilerine ittirak eden m'!· 
allimler ve Buraa aakeri liıe talebeaı 
saat ıs te halkevinde toplanmı~lar 
ve eorveli program tetkik edilmit
tir. 

Kafileye ı50 kadar muallim ve 
talebe İ§tirak etıniıtir. Kafile dün 
Ayasofya, Sultanahmet camileri ile 
Sultanahmet meydanındaki abideleri 
aezmittir. Dünkü gezinti çok isti
fadeli olmuttur. Proarama göre bu 
tetkik gezintileri haftada iki ııün ya-
pılacaktır. . . 

ikinci gezinti ııünü pazarte11dıl\ 
Ve müzeler ziyaret olunacaktır. Ka
fileye ilk tedrisat müfettitlerindeıı 
Rauf Bey riyaset edecektir. 

Şehremini fırka nahiye 
binası 

Şehremini nahiye fırka merkezi i?~ 
yapılacak binanın temel atma mcraıırnt 
yapılmıtlır 
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Sinirli tipleri: inme 
inme ..• Ne demek; ine~ çıkan ne? ... 

Halk dilinde inme denmez mi, gerek bir 
damar patlıyarak pembe kan oturması 
ile, gerek bir damar tıkanarak birdenbire 
beyne arız olan hal demektir. Bu, yıl· 
dırım çarpması gibi ıeydir. Beynine İn· 
enin batından umumiyetle fU haller 
geçer: Bir erkek, yahut bir kadın ( çün
kü bu itte cinsin farkı yoktur) hiç bir 
teyi yokken, yahut bir kaç gün evvel 
batının mahdut bir kısmında bir ağrı 
duyar, yahut hafifçe batı döner, yahut 
yüzüne sıcaklık basar, yahut kolların· 
dan bacaklarından birinde uyutulduk 
duyar. Bir !!Ün birdenbire konuıurken, 
yemek yerken,gezerken bir baypnlık ge 
lir, kendinden a:eçer. Oturuyorsa san
dalyeye yıkılır, ayakta ise yere düter. 
Ayni zamanda yüzü bir tarafa doğru çe 
kilir. Ağzı ya sola ya ... ğa çarpılır. O 
tarafından kolu, bacağı hareketten ka
lır, gevter. Kaldırsanız canıız gibi dü
ıer. Haıta boylu boyunca uzanır. Tama 
mile ıuursuzdur, kendini bilmez. Nefeı 
alıp vermesi gÜrültülüdür. 

Hasta olan tarafın yanağı gevıemiı, 
porsumuıtur. Her nefeı verdikçe ... tÜ· 
tün tiryakisinin dumanı üflerken yapb
ğr gibi - kabarır, ıi,er. Hekim argo'ıun .. 
da buna : "Hasta çubuk içiyor" deriz. 

Bu kendini kaybetme inmenin şidde
tine s:tÖre az çok bir zaman sürer. Son
ra, iyi olacak vakalarda yavat yavaı ge 
çer. Hasta bundan sıynlrrsa inmeli ta
rafta az çok bir hareketsizlik kalır. Şid 
c!ctli vakalarca eövdenin bir tarafı ta
mamile felce tutulur. Vücudün yarısı it .. 
lcmez. Yavaş yavaş hasta bir dereceye 
kadar b.ozı hareketleri yapabilir. Mesela, 
kol bükük durmağa meylettiği halde e
lini oynatabilir. Ayağa kalkmağı, sonra 
rıezmeği becerir, muvaff•k olur. Lakin 
bacak gergindir, yürürken diz zor bükü-
lür; bundan dolayı her adımda bacak 
ileriye ["İtmekten ziyade yana, dışarıya 
kaçar; bacak ekin bicenlerin orağı gibi 
lıir çember kav'i ~evirir. Buna bakarak: 

- Hasta orak biçer ı?İbi yürüyor. 
Denir. 

Akıl melekelerine ve konuımaya ge
lince, sol tarafa dokunan felç hemen U• 

ınumiyctle bunlara dokunmaz. Sağ ta
raf felce uğramıısa, lakırdı söylemek 
le karma karışık olur ve biraz çok sÜ· 
ı·er. iki ta.raf felcinde bu ayrılık ve gay
rılığın neden olduğunu ileride görece
ğiz. 

1 nme indiği zaman beyinde neler olu
yor da böyle korkunç §eyleri intaç edi
yor? Beynin az cok geniı bir parçası 
birdenbire haran oluyor; ansızın iş gö
ı·emiyecek bir lıale !?eliyor. Bazı baştan 
başlıyarak bazı kimselerde beynin çıkın 
tdarını besJiycn ve onlara it gördüren 
ince ı!amarlar büzülür, hazan inceleşir 
hazan kalınlaşır. Damarlar inceleıti mi 
damartn zayif bi.- noktaıı kabarıyor, te 
cısür, ate! baımak, kendini zorlamakt 
soğuk çarpmak !.'İhi her halde bir vesile 
bu kabarık noktadan damar patlıyor, İ· 
r;indeki kan etrafa yayılıyor, İçine dal
dığı beyni yırtıyor. Buna beyin kana
ma~' diyoruz. 

Başka vakalarda it başka bir tez· 
)'!ihtan çıkıyor. ince damar incelmiyor, 
ltalınlaşıyor, O kadar kalınlatıyor ki i
çinde kan dolatan damar derinliği git
tikçe darlaııyor. Ve bir an geliyor ki 
büsbütün tıkanıyor. Damarın bu tıka
nan noktasına düşen beyin parçaaı artık 
kala •ulanmaz olur. Bu da inmedir. U
k:n beyine yıldırım e-ibi birden inen in
me değil. Beyin kanaması gibi değil. o. 
na nisbetle daha az ani ve daha az geniş 
tir. Beynin kanla beslenen kısnu büzü
lür, ynmu,ar. Buna hekimce: "Beyin 
yumu§aması» deriz. Halk ''Beyin sulan 
mas~' der. Umumiyetle beynin bir nok-
tasına münhasır kalır. • 

Beyin daman hazan başka türlü tı· 
l<anır. iltihaplanmış hir kara kan dama 
nnıfa peyda olan kü~ük bir kan pıhtısı 
yahut içi büzülmü~ bir kalbin kapakla
ı·ının birinden kopan küçücük bir par
ça l<Rn akıntısiyle l'İder, beyindeki kü
cük c'amarlardan birini birdenbire tı
k3r. Netice evelkinin tıpkısıdır: Bey· 
nin yumutaması, uzuvlarda felç; Eğer 
felç sa~da İse zek8.da ve söz söylemede 
ehemmiyetli kanşıklıklar. 

Kan akmaaiyle dılacere yırtılan ya-

but damarın tıkanmasile yumuşayan 
damar par~ası hazan pek küçüktür, çok 
kere bir kirazdan büyük değildir. Nasd 
oluyor da bu kadar küçük bir bozukluk 
böyle korkunç ve uğursuz ıeylere sebep 
oluyor? 

Beynimiz büyük bir telefon merkezi 
burosu ile mükayese olunabilir. Bu bo
ru binlerce abone telleri ile birleıtiril
mittir. Bir yanğın dolayısile bu teller
den bir çokları kullanılmaz bir hale ge
lecek ol"' çağırınak ve cevap vermek 
kabiliyeti kalmayan bu tellerin ulattığı 
yerlerle artık görüımek imkanı kalmaz. 
Yanğm çakan mevkie göre bidİsenin 
ıehrin hayatında yaptığı kargaşalıklarbq 

ka batka olur. Çarıile pazarla, bor ... i
le yahut daireler arasında konuımalar 
keıilir. Beynimiz de böyledir. Her kıs
mından vücudün muhtelif yerlerine si
nir telleri gerer. Damarlan bozulan be
yin bölihnleri ıinir uzantılarını yüz, kol 
ve bacalc etlerine gönderenler ve onla
rın hareketlerini idare edenlerdir. Bu
nun içindir ki - daima değil · umumi
yetle inme felçle neticelenir. Felcin 
gövdenin bir yanında olması beynin 
her yarısının gövdenin aykırı yanına 
sinir ilikleri göndermesindendir. Felç 
sağ yanda olursa İnmeli lakırdı edemez, 
yahut etse de karma karıtık ıeyler söy
ler. Ne söylediği anlatılmaz; bunun ıe 
bebi söz söylemek merkezi beynin sol 
yarısında ve gövdenin sağ yarısı hare
ketlerini idare eden merkezin yakının
dadır. Bunun P.k•İne olarak bozukluk 
beynin sağ tarafında olursa vüc;.dün 
sol tarafı felce tutulur. Hasta lakırdı 
eder ve zekası bozulmaz. 

Bir inmeden sonra zekanın sağlam 
kaldığına en ııüzel örnek Paıtördür. 
Pastör 1868 yılmda 46 yafında ipek 
böceklerinin hastalıkları üzerine çalııı
yordu; birdenbire gelen bir inme ile 
sol tarafı felce tutuldu; lakin parlak ze 
k.ô.11 bir lahza müteesir olmadı. En gü
zel ke~iflerini imneden sonra yaptı. 
Şarbon aımnı, kuduz tedavisini yaptı
ğı zaman <Pastör) kötürüm idi. lnıan
lar için ne mutludur ki bu hayrete ta
yan beynin yalnız hareketleri idare e
den kı~mı hozuldu, zeki. mmtakalan 
... ğlam kaldı .. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Lisan hocalarının kursu 
8 temmuzdan itibaren bir ay sür. 

mek üzere lstanbuldaki liıan hoca
larına bir kura açılacağını yazmıı· 

tık. latanbul Erkek Muallim Mek
tebinde açılacak olan bu kuralar i
çin muallimler cumartesi günü saat 
sekiz buçukta mektebe çağırılıruılar• 
dır. 

Bu kurslarda lisan tedriaatı hak
)µndaki konferansı kimin vereceği 

henüz malWıı değildir. 
Yalnız ıuraya nazarı dikkati cel

betmek isteriz ki bir kısmı sayfiyeye 
gitmiı ve bir senelik ve kavgalı ve 
yorucu meaaının acısını çıkararak 

dinlenmek istiyen mıaallimleri saba
hın sekiz buçuğunda kursa çağır

mak pek doğru olmaoa gerektir. 
Bunların içinde saat sekiz bu;:ukta 
kursa yetiımek için saat altıda va
pura binmesi icap edenler olacak

tır. Binaenaleyh bu kuraların öğle
den sonra ve berkesin yemeğini e
vinde yiyerek gelebilmesi için saat 
üçte yapılması çok faydalı olacak
tır. 

Yeni n••rlyat 

Mımar 
Her ay muntazaman intişar etmekte 

olan bu mecmuanın 29 ıncı sayısı çık
mıştır. Bu sayıda bir çok yazılar ve 
projeler ile beraber Ankara da inşa e· 
dilecek ııerği binası konkuruna iştirak 
eden projeler mevcuttur. Memleketin 
yeğane mimari mecmuası olan (Mimar) 
ı tavsiye ederiz. 

Milliyet'in edebi romanı: 25 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Ankaralı misafir '8fh: : 
- Neden ola ki? dedi. Adını 

paditah koyduğu için mi? Zahir 
paditahlar bize çok fenalıklar et
tikleri için onların koydukları adı 
istemiyor. 

- Bilmem ki yavrum. incili tah
ta inkılap çıkmıt ta, biz artık hep 
Türk olmutuz. 

- Hepimiz Türk değil miyiz 
ki? 

- Yok yok, ben değilim. Beni 
bir yerlerden kaçırmıtlar. Ta .. 
Bebekken. Ne olduğumu bilmem. 
Müslümanım itte. Ama Türk de
mezlerdi bana. 

- inkılap işte bize demezler 
mi? 
• - A.klım ermez. Bilmem sen 
yetittin mi? Bir aralık ortaya hü
riyetle ittihat çıkınıth. Biz o za
man Betiktatta Serencebey yoku. 
tuna giderken soldaki çıkmazda 
büyük bir tahini boyalı konak var 
ya •• Belki görmütündür. itte ora
da otururduk. Sonra Mahmut Şev
ket Paşa hüriyetle bir olmu' lstan-

bulu almıt dediler. Neler de neler .. 
Derken efendime ıöyliyeyim, ürfi 
divanıharpte hüriyeti asınıtlar. it
tihat Alaman memleketine kaç· 
mlf. 
Şimdi bu inkılap çıktı batımıza. 

Beni de Almanyaya kaçırmasın
lar diye Ankaraya gelmif. Biz de 
onun için burada zarzor oturuyo ,_ 
ruz. Ah, bana kalsa .• 

- Bizim memleketi beğenme
miyon büyük hanım. 

- İstağfurullah ! Dimem o de
mek değil. Ustüne alınma yavrum. 
Hani .. şey .. eh işte. Gerçi Serence
beydeki konağımızı satalı yirmi 
yıl oldu. Oldu ama gene horoz ö
lürmüş, gözü çöplüğünde kalırmıt. 

Rüküş! Ayol Rüküt'üm! Valla
hi ikimizin de burnumuza burcu 
burcu koktu. Ne olur, tavaya bir 
kepçe koyda getirsene. 

Mutfak gibi kullanılan odadan 
bir kepçe sesi ile bir homurtu iti
tildi. 

- Allah Rüküş'ünün canını al
sın da Rüküş'süz kal, e mi!? 
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Altı şampiyon 

RADYO 
Bugünkü proğram 

Sabahtanberi hiç durmadan yağan 
yağmur Perihanrn sınirleri Üzerine 
büyük bir tesir icra etmitti .• 

Bulgar ve Türk süvari zabitleri 
18,00 den 19,00 kadar Cramqfon 
19,00 den 20,00 kadıır Alaturka aa'Z ( 

nun1ar heyeti) Ülki, Eliza, inc:İ. 
20,00 c:!en 20,30 kadar Alaturka saz (() 

man Pehlivan) 

Sokak tarafındaki pencerenin önü
ne geçmit, fasılalı tek tük ıemsiyeli, 
gamselalı, yakasını diklemif, elleri 
cebinde boynunu kısmıt. kimi elinde 
mendil içine ekmek bağlamıı, saçak 
altlarına .sığınarak giden yolcuları 
seyrediyor, okumak istemediği elinde
ki romanın muttasıl aayıfalarını açı
yor, açıyor. Üzerindeki kızgınlığı, 
neıeaizliği bir türlü gideremiyordu .. 

Köteden henüz kıvrılıp beliren beı 
karaltı, ıen çığlıklar 5alıvererek, hiç 
bir feyden pervasız, &"Üle oynaşa pen
cereye doğru ilerliyorlardı.. Perihan 
bunları görünce; dikkatle baktı: 

- Aman ne kadar ten. ne kadar 
gamsız inaanlar ... 

Bunlar daha yaklatmıılardı .. Peri· 
han onları te§hİs etmek için camın 
buğularını eliJe siliyordu. • Gözünün 
içinde bir ıtık parladı, gözleri kama§
tırdı. . Dtarıdan şu sesler duyuluyor
du: 

- Vallahi bizi tanımadı •. 
Derken kapının zili bütün şiddetile 

öttü: 
- Zırrrrrrl Zırrrr! 
Perihan yerinden fırladı. 
- Meğer bizim çılgınlarmıı, diye 

kapıya koştu. 

Kapıyı açınca, içeri girenler göğiia· 
lerini §itirerek, hepsi birer taklit ya
parak ayaklarındaki uzun konçlu fO
şonlarını biribirine çarparak ıelama 
duran bir asker gibi karıısma dizilip 
isimlerini söyliyorlardı: 

- Didı.r .•• 
- Sabiha •• 
- Semiha .. 
- Metkıire. 
- Meliha .. 
Sonra hepai birden, bir ağı:ı:dan ba-

ğırdılar: 

- Emret müli.zim! 
Bunu Peri hanın sesi takip etti: 
- Yukarı mar§, mart! 
Bunun Üzerine ciddiyetlerini boz

dular ... 
- A! Daha yüzümüze bakıyor. 

Hazırlansana, F aruklara gidiyoruz. 
Perihan içini çekti: 
- Bugün hiç bir yere gidemiyece

ğim, üzerimde bir kırgınlık var •. 
Semiha atıldı: 
- Uzun etme itte. • o da var. • il

le gelsin, dedi •• 
- Ne münasebet efendim, o bu ta· 

nımıyonım ... 
Hepsi birden: 
- Eyyyyt! 
Diye davrandılar Peribaru yakala

dıkları gibi kargatulumh. yukarı çı
kardılar. • Biri dolabı açıyor, elbise
lerini getiriyor, biri tarafı' afblıf saç
larım tarıyor, biri mantosynu yakala .. 
ınıt koıuyordu .. 

Perihan onlara razı olmadı, kendi 
hazırlandı •• 

Şimdi o da fendi. . Onu seviyordu .. 
Semiha ona söyledi ya, fakat bu ane 
kadar onun kendi ağzından duyma· 
mııtı. • Acaba kalbinde beslediği at
kı baıkalarına mı itiraf etmiıti? Ne
den kendine aöylememiıti? .. Bunu 
kendi ağzından duymak iıterdi .. Her 
halde bugün bunu kulaklarile duya. 
caktı. . Bu neıe ve ümitle artık o da 
beı çılgının ara11na katıldı .• 

Faruklara gittiler. Orada bekliyen 
hep ayar gençler tarafından kartılan
dılar. . Hepsi birinin koltuğuna gire
rek içeri büyük salona doldular .. 

Tam on iki tane oldular. Herkes 
çiftti. Çeşit çeıit oyunlar tertip etti
ler, oynadılar. • Her oyunda altı ar
kadaş galip ı:-eliyordu. • Delikanlılar 
hep mağlup oluyorlardı. . Fakat •. 
daha sıra gelmiyordu .• 

Üçer kol sıra ile bir kaç parti aznif 
oynadılar. . Gene altı arkadat galip
ti .. 

- Bu sefer Didar gururla bağırdı: 
- Biz altı fBJDpİyon! Geçen cuma 

teniste galip geldik, dün voleybolde .. 
Şimdi de aznifte. • Biz altı ıampİyon .. 

- Kız, gene dalgınlıkla söyle
dimse Benzigül'ün ölüsünü öpe
yim. 

- O yezit kız nerede? Canı çı
kasıcamn gene fettanlığı kabardı. 

- Deme deme! öksüzüm kü
çük kardetindir. 

- Tekne kazıntısı diye korur
sun. 

- Atağıdaydı. Kapalı ahırın 
yanındaki sandık odasında figür 
dersine çalıtacaktı. Belki 1yıce 
belliyememittir de mektepte azar 
itilmesin diye .. 

Rükiye Hanım elinde bir yağ 
tavaaı ve iki katılda sofaya çıkar
kım bir kahkaha salıverdi: 

- Sen figür dersi biliyor mu
sun anne! 

- Bizim zamann~nzda mektep 
yoktu ki. Konağa bir hafız hanım 
gelirdi, anne mi söyliyecek, tecvit 
mi okuyacak, ne diyecekse der gi
derdi. 

Merdivenden yukarıya bir ayak 
patırdısı ve bir genç kız sesi çıkı· 
yordu: 

- Valansiya! Valansiya! Trala
lala •• tralalala, la! .. 

Annesi de haykırdı: 
- Kızım Benzigül! Taze plava 

yetit! 
- Yemek zamanı değil anne! 

Vakitsiz yersem sıhhatim bozulur. 
Ablası gözlerini fıldır fıldır dön 

Türk - Bulgar süvarileri 
bakalar bugün 

arasındaki 
yapılacak 

.. 
musa- 20,30 den 21,30 kadar Alaturka •az ('M 

ıerref Hanım). 
21,30 den 22,00 kadar Gramofon. 
22,00 den itibaren Ajan• Bor•a. haberi 

•aat ayarı. 

bir 

Binicilik mektelıi ve sipahi ocağı ta
rafından her sene tertiıp edilmekre o
• •ı Atlı müsabakaların icra tarzı hak 
kında evvelce izahat vermiştik. Bugün 
de dost ve komşu Bulgar süvarilerile 
süvari zabitlerimiz arasında yapılacak 
olan bu müsabakanın tertip, teknik ve 
şartlarını kaydediyoruz. 

Hekem hey'eti : 
Reis: Süvari müfettişı Mürsel Paşa 

Hazretleri. · 
Aza: Bulgar kaymakamı Matchkarov 
,, ,, Yüzbaşı Dobre\. 
,, : Kay:nakam Kadri Bey. 
,, Binbaşi Tahsin Bey. 

Teknik Hey'eti 
Kaymakam Cevckt Mehmet Ali Bey. 

,, Murat Bey 

•• ,, Refik Bey. 

Ayrıcar mani komiserleri, müsabaka
cıları davet komiserleri, müsabakanın 
büyük bir intizam dahilin.de icrası hu
&usunda alınan tertibat meyanındadır. 

Müsabakacılar: Biri Binbaşı, Beşi 
yüzbaşı ve altısı mülazim olmak üze
re on iki Bulgar zabiti ile biri binba· 
şı üçü yüzbaşı ve beşi mülazim olmak 
üzere dokuz türk zabitidir. 

Müsabaka başlamadan evvel taktim 
merasimi yapılacak Bu merasim şu su
retle olacaktır: 

Hakem reisinin emrile müsabakacı 
zabitler önde Bulgar zabitleri onu ta· 
kiben Türk zabitleri muntazam bir 
şekil ve yürüyüşle sahaya girerek ııa· 
ha ortasında bir ısıra üzerinde tertij> e
dilecektir. Bu tertibi müteakip Bul
gar süvari zabitleri hakem hey'etinin 
bulunacağı tribünün önüne gele<:ekler 
ve bir sıra üzerinde duracaklardır. 

Bunu müteakip muzika tarafından 
Bulgar Milli marşı çalınacak orada 
mevcut ve bütün halk marşın hitamına 
kadar ayakta ve selam vaziyetinde kala 
c•ktır. 

Bulgar milli marşının hitamında Bul 
gar -süvarileri geride duran Türk süva
rilerinin yanına gelecek Türk süvari
leri ayni sıra ve tertip ile hakem heye 
tinin önüne gelecektir,. Türk süvarile
ri aynı sıra ve tertip ile hakem hey'e· 
tinin önüne gelocektir. Türk süvarile
rinin hakem hey'etinin önünde sıra
lanmalarını müteakip muzika tarafın
dan İstiklal marşı çalınacak buda ay· 
ni şerait dahilin.de hitam buluncaya ka 
dar seliimlanacaktır. Her iki ekibin bu 
taktim merasiminden aonra önünde 
Bulgar zabitleri arkada Türk zabitleri 
olmak üzere sahada <ıür'atli bir yürü
yü5le balkın önün.den geçecekler ve si
ta<'yomun çıkış k~ısmdan sahayı rer
kedeceklerdir. 

Müsabaya ilk başlayacak zabit çe· 
kilecek kur'a netic.,;inck tesbit edile· 
ctktir. Kura' hangi millet zabitine İsa· 
bot ediyorsa ilk olarak sahaya o zabit 
çıkacak onu takiben diğer millet zabi
ti ve bütün müsabakacılar neticeye 
kadar aynı sıra tak~p edilecektir. 

Müsabakalar nasıl yapılacak? 

Müsabaka: Ü zerinde dokuz mani bu 
h~ıan (600) metrelik kumla. örtülü yol 
üzerinde dakikada ( 450) metre dört 
nal süratile ya,pılacaktır Parkur iki de 
fa icra edilecektir. İlk çıkan zabit bü
tün müsabakacıların hitamında tekrar 
sahaya çıkıp iki.n.ci iParkurunu yaıpaak 
ve bu suretle her zabit sahaya iki defa 
çıkmış olacaktır. Her iki millet süvari
leri arasında iki ata binmek mecburi
yetinde olan zabitler mevcut olduğun
dan bu hesaba göre böyle oki ata bin
mek mecburiyeti olan zabit her atı i· 
çiıı iki ckf'adan dört defa sahaya çı· 
kacaktır. 

Numara verif : 

Birinci itaatsizlik 3, Manii devirmek, 
Sulu hendeğin suyuna, kuru hende
ğin içine basmak 4, İkinci itaatsizlik 

dürdü: 
- Nah,gördün mü sevgili kızını! 

Lisede, işte hep böyle ukalalıklar 
öğreniyorlar. 

- Ben nerede bulayım Emirgılıı 
Kız Rüttiyeıini ! O bir zamanlar· 
dı. Hakkı Patanınkiler, Tevfik 
Pa~anınkiler, Hüsam Patalarınki
l*'r, Mazhar Pqalar, Netemolla
mnkiler, Saffeti Patalar, Mekke 
Şerifinkiler bile hep oradan yetit· 
tiler. Bizim zamanımızda kız mek
teplerine hep böyle pqalar, bey
lerin .. 

Benzigül girdiği odadan seslen
di: 

- Anıı.em gene fırsat buldu. Ne 
yapalım anne bizim zamanımızda 
da herkes gitsin. Bizim gibi fakir
leı· de okusun. 
Mutfağa dönen ablası ciyak ci

yak hayktrdı: 
-- Dilin tutulsun! Çenen pırtı! 

Neden fakir olacakınıtız? Enitten 
bugüne bugün koca bir daire mü
dürü. Neyimiz eksik tıllık ! Hele 
enitten bir yemeğe gelsin! Gözüm 
çıkım (Yaman) ımın, (Ulker) İ· 
min ölülerini öpeyim ki söyliyece· 
ğim. 
Anneıi önlemek istedi: 
- Kız bir tey demedi Perihan! 

Sen de çok sinirliıin. Rüküt, Peri· 
han adına yumutadı. Fakat o asıl 
yerli, çartaflı miıafirin yanında 

ı 
6, Üçüncü itaatsizlik 10, dördilacü i· 
taatsizlik 100 ceza n·wnarasını mücip 
olmakla beraber ihraç edilir 

Gösterilmeyen sıra dahilinde her 
hangi bir manide atlayış ve ıpist<:n çı
kış ihracı mucip olur. 

Bir mü,...ı,akadan ihraç edilen zabit 
diğer müsabaya giımek hakkmı gaip 
etmez. 

Müsabaka üzerinde 15 mani bulurum 
kumla örtülü yol üzerinde dakikada 
450 metrelik dörtnal sür'atile ya.pıla
caktır. 

Her zabit bu parkuru yalnız bir de
fa yapacaktır. 

Birinci müsabaka da olduğu gibi bu 
mfuıabakada da iki ata binmek mecbu· 
riyetinde olan zabitler her atı için bir 
defa parkur yapacaktır ki iki defa sa· 
haya çıkmış olacaktır. 

Numara veri' : 
Birinci itaatsizlik 3, İster ön ister 

art ayaklar manii ckvirmek 4, su.lu 
hendeğin S\Jyuna kuru henckğin içine 
basmak 4, Hayvanın ve süvarinin düş
mesi (6) yalnız süvarinin düşmesi 10, 
·üçüncü itaatsizlik ihracı mücip olur. 

Mükiilatlar : 
7 Tenunuz 933 ve 9 Temmuz 933 gün 

!eri yapılacak müsabakalarda mükafat
lar her günki rnüsabakayi müteak~p 
tasnife dahil olan süvarilerin üç!<: biri 
ne mamul hediyeler verilecektir. 

7 Temmuz 933 c.wna günki müsabaka 
iki parkurda yapılacağı için bu müsa
baka başlanğıcından hitamına kadar 
dört saa.t. ikinci günkü müsabaka bir 
parkurda yapılacağına göre daha az de 
vam edecektir. 
Müsabakaların cereyanı sırasında bil 

hassa sahada mani atlanırken seyircile 
rin büyük bir sükClnet göstermeleri i· 
cap eder. En ufak bir gürültü ve lüzum 
suz hareketlerin müsabakacılar aleyhi
ne fena ve hazan acı neticelere sebebi
yet vereaği (Kazalar neticesi) her za 
man göz önünde tutulmalıdır. 

Müsabakaların neticesi hakkında da-
1 

ANKARA, e 
12,30 • 13,30 Cramofon. 
18 • 19,45 Piyano kon•eri (Ferhunde tJ1 ni 

H. taırafından) t" 
18,45 • 19,20 Fran•ızca ders. ~ 
lD,20 • 20,15 Gramofon 
20,15 Ajans haberleri. 

VARŞOVA 1411 m. zi 
17 h.ılk kon•e..ri, 18 mütalea .-e zö:zler, l 

ao1ist kon•eri. 18,35 senfonik konıer, 23 " k 
BUDAPEŞTE 550 m. .~ 

20,4S Crand Hotel'den musiki konl're•İ r~ 
ıimli ak~. 21,30 ahrici ıiyaıete dair korı 1 ci 
rans, 21 ,45 Erneıt Dohnanyi'nin idare•İıt 
opera orkestrası, 23,15 aiıan rausikiıi. 

ViYANA 518 m. 
y· 

21,05 Vittiber, isimli köylü temsili, z2 
•on haberleri. 23,15 dana muıikiıi. 1 

MILANO - TORINO • FLORANSi 
21 ahberler, pli.iL, 22,20 haberler mütel' 

ben senfonik konser, dan• musiki si. 
PRA~ 488 m. b 

20,30 karııık orkestra konseri 
1 

21 
18 ci a&ra ajt musiki, Zl,45 lceman kon•af n 

BÜKREŞ 394. m 
13 alıberler, pli.k, 14,15 hafif musüci. 

radyo orkeatra11, 19,20 keza, 20 ders, zD g· 
Puccini'nin Madam Butterfly İ•İmli oprt 
pli.k ile. 
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Kardeşlerimi arayoru).]1 nı 
k 

1925 ve 1926 tarihlerinde Doyraı> 
Aşağı Garbaş köyünden Setanikren 1 m 
çerek Türkiyenin her hanig bir taraf 
na geldikleri anla§ılan ve fakat net' ~ 
bulundukları bence bilinmiyen k:arcİ ı 
lerim .Ali oğulları Mclımet, Ref 
Zehrap ve Tevfik'leri· tanıyanW 
atadaki adrese nıalihnat vermeleri 
insaniyyet namına rica ederim. 

Bulagristan muhacirlerinden ve J) 

ran kazasının Aşaki . Garbaş köyün<l< 
Ali oğlu Mehmet 

Edirne Milli Gazete vasıtasi1 

~ıttliy~ 
Aırın umdeıi" MI L L l YET"~ 

ABONE ÜCRETLERi : 
Ttlrlti:re i~ia Hariç içi• 

L IC. L. K. 
3 •1biı ot - 11-
1 - 7 10 14 -

iZ 

d" 
d 

ao 
nı 

d 

ha simdiden kat"i bir karar veımek im 
kan~ yoktur. Yalnız misafir Bulgar za
bitlerin bir kaç gündenberi Binicilik 
mektebi talimhanesindeki çalışmaları 
gasteriyor ki büyük bir zevkle seyredi 
len yeknasak ve ku.dretli binişlerile na 
zarı dikkati celbeıkn Bulgar süvari ı 
zabitlerinin atları da çok mükemnıe.1 I 
bir şekilde terbiye edilmiş ve atlama ı--~--_;;.-_ _;. ___ ...;;:;..::...-

. . Gelen •..,rak seri ••ril•u.- Mü.dd•1 

ft 14- Z8- , 

kudretleri fevkalade bir vazıyettedır. •- nihlıalar 10 kar•ıtar~ Casot• t< 
ZabıtLerimiz evvekede olduğu gibi matbaaya ait itler için mü.dlriyeta -~ 

bu müsabakalar için ayni sahada (Mek racaat ec:lilir. Gazetem.iz iJ8alarıa m••'ıt 
liyetini kabul at.-. tep talimhanesinde ) dost millet mes-

lekdaşlarile. çalışmalarına devam et· 
mektedirler. 

Müsabaya iştirak edecek Bulgar Za
bitleri şunlardır : 

Yüzbaşı : SEMOFF 
Mülazım : MARNOFSKY 

., PETROFF 
.. KAFEDJİEFF 

Binbaşı DJEHAROFF 
Mülazim : MfNTNİHEFF 
Yüzbaşı BOYADJIEFF 

., LEKAESKİ 
.. : SAROFF 
.. :DA<'.iRAMADİYEFF 

Bu zabitler içinde Yüzbaşı Lekaeski 
bilhassa calibi dikkat ve beyne !milel 
tanınmış bir bincidir. Paris'de iştirak 
etj:iği bir müsabakada düşerek Fıtık 
olmasına rağmen hemen atına binerek ya 
rışı itmam kahramanlığım göstermiş
tir 
Yarışa iştirak edecek Türk Zabitleri 

şunlardır : 
Yüzbaşı: CEVAT Bey . 

I ci Mülazım CEVAT Bey. 
il ci Mülazım: SADETTİN Bey. 
Mülazım: SAİM Bey. 
Yüzbaşı : VEHBİ Bey. 
Binbaşı : SAMİ Bey. 

I ci Mülazım: EYÜP Bey. 
Yüzbaşı: TEVFİK Bey. 

Türk Zabitleri arasında da Nis.de ve 
Sofyada beynelmilel müsabakalarda 

söylediği için kızınıttı. Kadının 
yanında mutlaka zenginliğini, ki
barlığını, asılzadeliğini göstermek 
lazımdı. 

Tabak katık sesleri arasında 
tane tane haykırdı. Misafir hanım 
ititsin diye: 

-Anne! 
- Ne var Perihanım?! 
- Terzi benim yeni ipekli ro· 

bumla kumaş mantomu getirecek· 
ti. 

- Daha getirmedi yavrum. 
- Dur hele! Ben o miskin Ma-

car terziye gösteririm. Bir daha 
ona dikit ıverirsem evlatlarımın 
hayrını görmiyeyim. Metresi do
kuz liralık kumatları eline teslim 
eL Avuç dolusu para ver, günler
ce bekletsin! Hahamın gelini hem 
daha ucuz dikiyormut hem daha 
güzel. 

Kız Benzigül ! 
- Ne var abla? 
- Benim yeni çoraplarım nere-

de? Bir türlü bulamadım. Tersim 
mi döndü ne? 

- Sandık odasında çocuğun 
bezlerini astığımız İpte idi. 

- A, hiç te değil. 
- Dün gece balodan geldiğin 

vakit çıkardın da terleri kurusun 
diye ora;ra astın. 

- Ha! Onları söylemiyorum 
kız! Dün enittenin getirdiği lame 

BUGONKO HAV..4 
Y etillLöy ••kert rasat merkezinden 11 

rile• ma1U.mata ıönı busün ha•a eks8'1 

yatla açık rüzs&r ıimal İ•tikametlerd~ 
ha.lif esecektir. 

6·7·933 ı.rih.i.nde ha•• t:az7ilır.i 7S9, t 

çok sıcaklık 21, an az 15 derece idi.. d bi 
, 

muvaffakiyet kazanmış 
vardır. 

Zabitleriıl 
lı 
to 

Rus sefiri sporcularmuzıı t 
bir çay verdi m 

Sporcularıınızm yakında Rusya~ li 
pacakları seyahat müııasebetile f 
sefiri M .Suriç dün akşam Büy~ bi 
deki ikametgahında sporıoularla d 
spor teşkilatı reisleri şerefine bir S m 
ziyafeti vermiştir. 

lstanbul kongresi ki 
ol 
1 Bugiin halkevi ... ıonlarında 

tanbul mıntakası umumi konıt rı 
aktedilecektir. nı 

fiki~ t Bu kongrede muhtelif 
münakaıa edilecek ve yeni heyel 
ile, mıntakalar merkez heyeti s~ h 
cektir. 

""' r . k 
çoraplarımı arıyorum. On iki ~' c 
vermiş. Kaybolursa acırım doi' 
su. 

- Mutfağın raflarına bak! ni 
niştem geldiği vakit sen mutf

1 

ta idin. 
Misafir hanım, büyük haJıl 

f&f& tata söyledi: 
- Oboy! On iki kaymay.11 re 

çorap olur mi mit ya? ti 
-Aklım ermez. Daha nelet · 

tı. Sağ olsun damadım, Perih•; 
sözünü hiç kınnaz. Büyük ııııl 
rebenin ortasında başgöz etıf 
tim. 

sı 

ke 

Derken gözü, duvara tutun• 
tuna yürümeğe çalıtan küçük 
rununa ilifti. Çocuk başını sol' h 
virmif, ağzını kulaklarına d0 h 
germiş, dizlerini dıtarıya el·~( ce 
hükmü' habre ıkınıyordu. sıı di 
hanım haykırdı. 

- Ay! Perihan! Yetit! sıı 
murcak gene .... 

- Hepsini mi anne? 
- Varını yoğum• 
- Benzigül! 

lı 
ni 
he 
m 

- Ne var abla? .. 
- Bir kürek kül al da dölı" m 

üstüne. Kuruyunca silerim. ılı' te 
Benzigül homurdanarak ç ~ 
- Enişteme söylemeli de lı ro 

ler için bir adam bulsun artılı'.• de 

( /\rk:JS' . le 



Ramon Novarro'ya sualler 
Ram.on Novarro kendisine sorulan 

bir alay suallere ıu cevapları veriyor: 
erl' M - eziyetlerden hangisini tercih 

edersiniz? 
- iyilik, . Fakat bence inaan cinsi· 

ııt nin en büyük meziyeti kendi f&)ııiye• 
ti.?i muhafaza etmek, olduğu gibi gÖ· 
runmektir. 

. - Beraber oyııadığmız eılerden en 
zıyade hangiıini tercih ediyoraunuz?. 

- Bana hu aualinizle düıman mı 
kazandınnak iıtiyoraunuz 7 Birlbirle· 

,i rinden ne fazla, ne ekaik, hepıini ter• 
oııl cih ediyorum. 
••• - Hayvanlan sever miıiniz? Kedi· 

yi mi, köpeği mi tercih edersiniz ? 
- Bütün hayvanlan umumiyetle 

s> •everim, Fakat köpekleri tercih ediyo
,.,.ı rum. 

- En çok beğendiiiniz kadın ismi 
hangiıidir? 

%
1 

- Marie. . Bu adın arkasında bey· 
•" nelmilel hangi iıim gelirae ııelıin. 

- Hoıunuza giden kadın tipi han· 
gisidir? 

- Ben zevahire bağlanmam. Çok 
cazip aarııınlar ve çok dilber esmer· 
ler vardır. Fakl'l benim için kalbin 
nıeziyetleri her şeyin üatündedir. 

- En çok sevdiğiniz çiçekler? •• 
- En pahalılan. . Fakat buna rağ· 

men mutevazı kır çiçeklerine de ali.
kasız değilim. 

- Giyinifinizde en çok neye ehem
miyet veriyorsunuz? 

- Bir erkek battan aıağıya kadar 
iyi giyinmelidir. Kravatmıın deseni 
kadar çorabımın çizgiıi ile mqgul o
lurum, 

- Doıtluk hakkında ne diifünüyor· 
ıar ıunuz? 

er> - Verilebilecek en büyük, fakat 
nadiren tesadüf edilen ıey •• 

- Ben Hur'u çevirirken ne duydu· 
nuz? 

. - Benden istenilen en müıkül it· 
tır. 

- En çok beğendiğiniz fibn? 
- Henüz çevirmedim. 
- Kenclinlzi ilk defa ekranda gÖr· 

düğünüz zaman nasıl bir intiba duy. 
dunuz? 

- Kendimi gülünç buldum. llk ve 
ıon defa kendimi ekranda ııöreceği· 
ıni zannediyordum. 

- Filmlerinizde en heyecan duy· 
duğunuz aahne hangiıidir? 

d 
:- Ben Hurda annemi tekrar bul· 

ugum zaman.. 

1 
- Hayatınızın en büyük zevki ne 

odu? 

b .. -:: Her §ey niapidir. Bugün bana en 
uyuk görünen §ey, belki on &ene son· 

ra en küçük ıey olabilir. Onun için 
ihtiyarlığı bekllyelim. 

- Annenizden sonra en çok kimi 
aeverıiniz ? 

- Babamı. 
- Tebeuümleriniz annenizinkine 

benzer mi? 
-Evet. 
- Hemıire ve kardeılerinizin iıim· 

!eri nedir? 
- Hetn§irelerim ıunlardır: Guada· 

luge, Roaa, Leonar, Suz, Carmen. 
Kardeılerim ıunlardır: Mariano, An· 
tonio, Angel, Eduardo. 

- Tatillerden memnun musunuz?. 
- Pek. . . Fakat bu kadar güzel 

günlerin fotoğraf imzalamak ve mü
lakat vermekle geçmesine hiç te mem 
DUD değilim. 

- Ailenizde kime benzersiniz 7 
- Anneme! 
- Bu kadar gÜzelliğiniz ve muvaf· 

fakıyetinize rağmen naaıl aade ve mü
tevazı kalabiliyoraunuz? 

- Allah beni böyle yaratmıı. Bq· 
ka türlü nasıl yapabilirim? 

- Bu kadar entrikalar içinde ru· 
hunuzun tazeliğini nasıl muhafaza e· 
diyorsunuz? 

- Hi.la ruhumun taze olduğunu 
zannediyor musunuz? 

- inzivadan niçin bu kadar hot" 
lanıyonunuz? 

- Çünkü inaanlara 1&hıiyetlerini 
muhafazaya imk:i.n veren ve zihne 
ıükunet bahıeden yegane ıeydir de 
ondan .•• 
-- Münzevi kalmak kudretini ne• 

reden abyorıunuz? 
- O bir kuYVet değildir. 
- Sinemayı kat'i surette bıraktı· 

DiZ mt? 
- Henüz böyle bir mesele yok. Hem 

tiyatro, he msinema ile meıgul olaca· 
jiım. 

- Neden ıinema aktörlüğü mesle· 
ğine girdiniz? 

- Sinemayı severim de ondan. 
- Hayranlarınız ve dostlarınız a· 

raıında sizi sinema zaviyeirüyetinden 
hariç olarak takdir edenler var mı?. 

- Herkes, baıkalanna dostluk tel· 
kin etmek kabiliyetinde olduğuna gÖ· 
re, bu, bana mümkün görünüyor. Fa
kat hakiki dost bulmak o kadar müt
kül ıey ki .. 

- Yeryüzünde idealiniz nedir? 
- iyi kalpli olmak. 
- Niçin ıizi herke. sever? 
- iltifat ediyoraunuz. 
- Macera hayatını sever misiniz? 
- Evet. 
- Fıkarayı sever misiniz? Onlara 

Amerikalılar 60 günlük 
bir tehir istediler 

. (Ba~ı 1 inci sahifede) 
hı hareket etıneai bildirilmittir. 

L Tehir teklili 

1 d~NDRA, 6. A. A, - Haber a· 
ın ıgın .. k a gore onferana bürosu 
toplanır toplanm k"" ük" b"' t f az, uç uro 
ara. ından konferansın tehir edil 
~;s\hakkında verdiği karar tek 
ı ~ 1 e kartılaşmıttır. 

b' u teklif yalnız batına olarak 
dı~ ~e.mleket tarafından yapılma 

9 
ıgı ıçın tehirden dolayi kimse 

nıesul tutulanuyacaktır. 
. Daha bu sabah, konferansın a

kıbeti büyük bir tehlikeye maruz 
rld_uğu bir zamanda İran mümesil 
erı tarafından " Bütün dünya ka 

gı' rıtıklıklarının halli hakkında te· 
nıinat" veren bir teklif yapılmıt· 
hr, 

Söylendiğine göre, yarın, büro 
heyeti umumiye halinde toplana 
rak muayyen bir şekil dahilinde 
konferansın tehirine karar vere· 
cektir. 

Bir ay sonra, belki tetriniev 
velde, Cenevrede konferansın ye 
Diden toplanmak ihtimali vardır. 

Amerika ne şekilde muvalakat 
ediyor? 

LONDRA. 6. A .A. - Amerika 
murabbaı heyeti mahafilinden öğ 
renildiğine göre, Amerikalılar, ik 

tiaat ve para meseleleri mütahas
aıslar tarafından tetkik ve müza· 
kere edilmek hususunda kendile
rine teminat verilmek şartile kon 
feransın tehir edilmeaine mqhale
fet etmeyeceklerdir. 

M. Bonnet Amerika heyeti de 
dahil olduğu halde bütün murah
has heyetlerin artık konferansın 
bugünkü şeklile devam edemiye

... ce_!iini düşünmekte olduklarını bil
~· d 

ırmittir. 

Bavullar hazırlanıyor 
LONDRA, 6. A. ·A. - Haber a· 

lı~dığına göre Milletler Cemiyeti· 
nın iktiıat konferansında kitabet 
heyeti 8 temmuzda Cenevreye git 
mek üzere hazırlanmaktadır. 

Bu haber konferansın hemen he 
men bittiğini teyit eder mahiyet
tedir. 

Bununla beraber konferans bü
rosu, tehir kararı verildiği takdir
de muhafaza edilecek tali kom!te 
leri tesbit için toplannıışhr. F :ı!-

deli ifler görebilmek üzere bizzat 
büro başka bir tekil albnda mev· 
cut olmakta devam edecek, kon· 
feransın tekrar toplanmaaı ihti
maföıi '{o!ı.ylr~tırmağa çalıtacak 
tır. 

Hem öyle, hem böyle 
VAŞİNGTON, 7. A. A. - Ha

ber alındığına göre M. Hull ile te
lefonla görüten M. Rooaevelt kon 
feransın devamı husuaunda israr 
e-tmif, fakat istikrar aleyhine vazi 
yetini değiftirmemittir. 

Konferans dağılırsa lngiltere 
ne yapacak? 

LONDRA, 6. A. A. - İngiltere 
sanayi federasyonu imperatorluk 
komiteai dünya iktiaat konferan
sı muvaffakiyetsizliğe uğradığı 
takdirde Londrada bir imperator 
luk iktisadi konferanaı toplamak 
üzere yapılan bir teklif ittifakla 
kabul etmittir. 

Konleranaın akibeti 
LONDRA, 6. A. A. - Paraları 

altın ölçüsüne bağlı devletler, ge 
ce yarısı toplanmak üzre davet e 
dilmittir. Toplantıda M. Roose· 
velt'in beyanatı tetkik edilecek· 
tir. Reuter ajansına göre konfe
ransın akibeti bu toplantının neti 
ceaine bağlıdır. 

Roosevelt'in cevabı 
LONDRA, 6. A. A. - Reiaicüm 

hur Roosevelt'in beyanatının baş-

lıca kısımları funlardır: 
- Ecnebi paralara niabetle do

ların kıymeti ne olmalıdır? Bu 
bizim için timdilik umurumuzda 
olamaz ve olmamalıdır. Doların 
kıymeti, öteki memleketlerin ken 
di mahsullerini milli paralarına 
göre yükseltmelerine göre deği. 
•ecektir. Siyasetimizde Herhangi 
bir memleketin menfeati aleyhine 
ve dostane olmayan birtey yok
tur. Ve hiçbir memleketin iktisa· 
di ülkülerimize ulatmak için yap
tığımız gayretleri bozmak için ça 
lıtmayacağına eminiz. 

Harpten sonra Fransa, İtalya, 
Belçika gibi Avrupa devletlerinin 
paraları kıymetten dütünce Ame· 
rika tarafında hiçbir tenkit yapıl 
madı. Hatta kıymetten dütürülme 
!erini de tenkit etmedik. lngiltere 
ile lskandina•ya onlara karşı sa
dece muhabbetli bir anlayıf hissi-

Fransız komik kadın artistlerinden 
Françoise Rosay 

Yeni bir Cyrano 
Maruf Franaız edibi Edmond Roı· 

tand'ın ""'!hur f&heoeri <Cyrano de 
Bergerac) i Amerikada filme çekile
cektir. Fakat bu yeni film mqhur 
Franıız edibine pek uzak bir müıabi
het arzedecektir. Cyrano'daki methur 
Gaskonyalı Cadet'nin yerine harbi u
mumide bir nefer eeerin kahramandır. 

Fakat bu da Cyrano gibi cesur, ge
veze, ıakrak, nüktedan, hassas ve lfık
tır. Filmde bu rolü John Borrymore a· 
lacaktır. 

Çölde bir film 
1932 de Prenı Sixte ele Bourbon 

Şarki Afrikada ıefere çıkmıı n heye
tiseferiye ııittiği yerleri fibne almııtı. 
Makaat Cezayir ve Tunua ile Şarki 
Afrikayı aeyrüsefere aalih bir yol ile 
bağlamaktı. Bu fibne "Büyük çölde., 
ismi alımda göaterilecektir. 

Taahhüde giren fibn ıirketi taah· 
hüdünü ifa etmediğınden prenı bu 
ıirket aleyhine bir dava açmııtır. 
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yardımda bulunur musunuz? 
- Onlara karşı büyük merhame

tim vardır. Elimden geldiği kadar 
yardım ede-rim. Fakat insanların elin
deki vasıtaları mahduttur. 

- Hayatınızın en belli baılı aaat· 
terinden dera aldınız mı? 

- Zannederim. 

le hareket etti. 
İngiltere altın ölçüsünü 21 ay· 

dan beri, Amerika iae ancak 3 ay 
dan beri bırakmıttır. Bununla be 
raber 4 temmuzda Avam kamara
sında maliye nazırı tarafından ln
gilterenin siyaseti hakkında veri· 
len izahata ittirak etmekle bahti 
yarız. Nazır demitti ki : 

" Altın ölçüsüne dönmek ülkü· 
müz olmakla beraber, bu İf için 
uygun vaziyet ve tartlar temin e
dilir edilmez vakit huausunda ol· 
sun ölçü nisbeti hususunda olsun 
tam bir aerbestlik muhafaza et
meliyiz. 

Bugünkü fenalıklardan kurtul
mak kafi değildir. Onların tekrar 
gelmemesi için beraber tetkikat 
yapmak vazifemizdir. ilk itimiz 
herşeyden evvel ziraat ve sana· 
yiin istifadeli ve müsbet bir tekil
de çalışabilmeleri için fiat seviye 
aini düzeltmektir. 

İkinci itimiz iae, birinci it yapıl 
dıktan sonra bu seviyeye istikrar 
teminidir. 

Osmanlı bankasının ziyafeti 
28 Haziran tarihli T aymis gaze 

tesile muhtelif İngiliz gazeteleri 
Londra iktisat konferanaına itti
rak eden Türk Heyeti Murahhasa 

aı terefine Osmanlı Bankası komi 
tesi reiai ·ceneral Sir Herbert 

Lawrence tarafından Savoy ote· 
linde bir ziyafet ketide edildiğini 
yazmaktadırlar. Mezkfir ziyafette 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey, 
İktiaat Vekili Celal Bey, Londra 

Büyük elçisi Münir Bey ile Falih 
Rıfkı, Adil, Salahattin Cezmi, 

Sami, Refik Amir, Kurtoğlu Faik, 
Huldi, Riza Halis, N. Ferruh Bey 
!er ve İngiltere Bankası umum 

müdürü Mr. Montagu C. Norman, 
S. E. Mr. Peter Bark, Sir Bertram 
Hornaby; Mr. Barry, Mr. A. C. 
Gladstone, Vicomte Goschen, Sir 
Guy Granet, Sir John Hewett, 
Lord Hillingdon, Mr. Jamieson, 
Sir J. Gordon • Nairne, Colonel 
Sir Albert Stern, General Sir Oa
bome Mance, Capitaine Fisher 
hazır bulunmutlardır. 

Göz Hekimi 
Dr. S. ş::krü 
Birin-ci sınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

4027 

• de Mille'ın 
filmleri 

yenı 

Methur Ben. H ur filmini yapan ve 
geçen ıene (Haç il&"eti) isminde ge
ne o kahil muazzam bir film çevirmiı 
olan meıhur aahne vazu Cecil de Mille 
yeniden üç film çevirmeğe karar ver· 
miıtir. 

Bu üç filmden biriıi (Bugün ve Bu
dur) isminde olacak ve bugiinkü hayat 
ıartlarınm, içtimai vaziyet tiddetli ten• 
kitli olacaktır. 

ikincisi, (Dünyanın sonu) isminde 
olacaktır. Bu filmde kürrei arzın diğer 
bir yıldızla çarpıl&"ak kıyamet koptu. 
ğunu gösterecek ve pek tayanı dikkat 
sahneler olacaktır, 

Üçüncü film, yeni çıkmıı bir ro
mandan çekilecek ve (Ürkmüı dört 
mahlUk) iııninde oacaktır. 

Hitlerci bir film 
Almanyadaki aon inkılap <Kanayan 

Almanya) isminde Almanyanın harp
ten sonra çektiği bütün eziyetleri gÖı· 
teren filmi ortaya atmışh. Bu filmde 
aıraaına göre (Çelik miğferliler) ve 
<Naziler) yer almıılardı .. Hitlcr mev· 
kii iktidara gelir gelmez, her ıeye ol. 
duğu gibi ıinemaya hükmederek yüzde 
yüz Naıyonal Soıyalist yani Hitlerci 
bir film yaptınnıftır. Bu filmin iııni 
(S. A. Mann Brana) dır. Yani CHü. 
cum neferi Brand) demektir. Fibnde 
Hitlercilerin hücum kıtaatı efradından 
Brand ismindeki adamın eziyetli ha
yatını ve nibayet Millicilerin galebeıini 
göıtermektedir. Sinema mecmuaları bu 
~-ilmi aan'at ve sahne noktaımdan pek 

. zlade bulmaktadırlar. 

(Ay) m filminden bir parça 

~ ~" 9'1 • 
MUsamaraler 

Müsamere tehiri 
Osküdar Himayeietfal Cemiyeti 

dün ııece Salacak parkında bir mÜ· 
aamere verecekti. Havanın bozuk
luğu yüzünden müaamere 20 temmuz 
per§embe günü akıamma tehir edil
miştir. 

'f 'f 'f 

C, H. F. Samatya nahiyesi idare be· 

yeti riyasetinden: 7-7-1933 tarihinde 

n.ahiyemizce tertip edilen müsamere

nin havanın muhalefetinden dolayı 14-

7-1933 cuma gününe tehir edildiğini 

muhterem davetlilerimize arzederiz. 

Konferans 
C. H .E. Alemdar Nahiyesi Akbıyık 

ocağından (8-7-933) cumartesi günü 

saat 18 de Divan Yolunda Hıfzıhsihhe 
müzesi karşısındaki ocak binasında 
Köprülüzade Fuat Beyfendi tarafın

dan verilecek konferans oor kese açık 
tı. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada bergün öğleden 

aonra aaat (2,30 dan 5 e) kadar latan-

bulıla Divanyolunda 118 numaralı hu-
ıusi c!airesiod3 dahili hastal!kları mua· 
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22.3!.'8. 

4025 

Büyük kar az Para 

3aane T L 1 
Ten"t.lnJ.tS1 • • .50 

Fransada sinema divanı 
alisi toplanıyor 

Fransada bir sinema divaruilisi var 
dır. Şimdiye kadar faydasız gibi gÖ· 
rünen bu divan yakında toplanacak
tır. 

Divanın halledeceği mühim mesele. 
ler ıunlardır: Sanaörün Dahiliye Ne
zaretine raptı, yeni bir film konten
jantmanı, ecnebilerden iıtifade, Alsaa 
Loren için bir sinema nizamnamesi. 

Sinema rüsumu meselesinin de ao
rubnası muhtemeldir. Zira Franaada 
bugünkü rüsum devam ederae bir çok 
hatta büyük ainemalar bu yaz kapı
larını kapatacaklardır. Büyük salon 
sahipleri bu hareketin batma geçe· 
ceklerdir. 

Aynaroz papazları filmde 
Aynaroz'a kadın girm.eai memnu

dur. Bu memnuiyete rağmen Maryae 
Choiıy iıminde bir Franaız kadın ıra· 
zetecisi memelerini keserek. ıirm.eğe 
muvaffak olmuıtu. Şimdi papaalann 
hayatını fibne almak mevzuubahistir. 
Zannedildiğine göre Aynaroz papaa
ları, ancak kendilerinin göaterdiği te· 
kilde filme alınmıya muvafakat etmiı 
lerdir. Filmin iami "Manastır,, olacak
tır. 

Fred von Bohlen iaminde bir Alman 
aeyyahı da "Aynaroz Papaılannın ha
yatı,, ünvanile bir filın çevirmiıtir. 

İntikam 
Yıldız payeıine pek çabuk eriıen· 

!erden Tala Birell Hollywod'un diıleri 
en güzel kadınıdır. Söylemeie hacet 
yok ki ditlerine azami itinayı söıteri· 
~v• ve aık aık difçiaine ııidiyor. 

Bu ıık ziyaretlerden sonra difçi, gÜ· 
zel müıteriıine abayı yaktvermiı. Fa· 
kat kadın diwisinin manalı imalarına 
hiç aldınt etmeyinc;e, adamcatız bir 
çare düıünüyor. Bir ııün Tala Briell 
koltukta otururken, diıçi elindeki 
pensi artistin ağzına aokmuı ve bu 
defa sarahaten ili.nıatketmiı: 

- Ben ıensiz yaııyamam. 
Tala ağzındaki penıin müsaadeıi 

nispetinde; 
- Vah, vah, vahi demiı. 
Siz i.§ık olsanız, kızmaz mmnız? O 

da kızmıf. Sevgiliıinin en güzel diıle
rinden bir tanesini çekip çıkanvennİf. 

Casanova 
1 van Mosjoukine Caaanova aeali 

olarak fibne alıyor. "Bin iki gece., fil 
minde Moıjoukin'in ıesi pek bozuk 
çıkbjiından, meıhur Rus aktörünün 
bu filmde duble edilmesine lüzum gÖ
rülmüıtür. 

Preventorium 
Müdiriyetinden: 

Müessesenin 933 Mali se
nesi için mangal kömürü, o
dun, zeytin yağı, sabun, zey
tin tanesi, kaşar, B. peynir, 
patates, soğan, makarna, ni
şasta, irmik, pirinçunu, şehri 
ye, sade yağı, et, yumurta,pi
rinç, un, ekmek ihtiyaçları a· 
leni suretile münakasaya ko 
nulmuştur. Talip olanların şe 
raiti anlamak üzere müesse· 
seye ve münakasaya iştirak i
çin ihale günü olan 30· 7 .933 
tarihine müsadif pazar gunu 
saat ikide Fındıklıda Yüksek 
Mektepler mübayaat komisyo 
nuna müracaatları ve muvak 
kat teminatları ihale tarihin
den evvel muhasebe veznesine 
yatırmaları lüzumu ilin olu
nur. (3142) 

Bazar dü Levan A. Şirketinden 
İkinci fevkalade heyeti umumiye 

davetname si 
Birinci ilan 

Bazar dü Levan Anonim Şirketi his 
aedaranmın 3 Temmuz 1933 tarihin.de 
fevkalade eurette içtima eden heyeti u
mumiyesinde Ticaret kan.ununun muad 
del 386 rn:ı maddesinin i11tilzam ettiği 
nisabı müzakere hasıl olmadığından 

§irketi mezkure hiosedaram zirde mün
deriç ayni rürnameyi müzakere et
mek üzre 9 Ağustos 1933 tarihine miisa 
dif çarşamba günü saat 15 te Şirketin 

Beyoğlu'nıd.a İstiklal caddesinde kfilp 
314 numaralı mağazasında ikinci bir 
fevkalade içtimaa davet olun.urlar. 

Rüznamei müzakerat : 
1 - Şirketin vaktinden evvel inhilal 

ve tasfiye haline vaz'ı 
2 - Tasfiye memurlarmm intibahı; 

vazifelerinin tayini ve kendilerine ve
rilecek aidatın teapiti. 

3 - Murakıplerin tayini ve aidatları 
nm tespiti. 

Ticaret kanununun 385 inci rnadd"6i 
mücibince bir hissesi olan hissedarın 

da işbu içtimaa iştirake hakkı vardır. 
~ İşbu fevk11aöe içtimaa iştirak etmek 

~uıı.ı Şu~ Ul'luml dejıozıt01i N. da TOLEDO 
tstuW, S.ltan H .. u Hacarııl• Hu •o. 15 
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isteyen his~ed1r';\n hisse senetlerini ti-
.,, 1 caret k .... nununun 371 inı:i m?.ı:ldesi mü-

1 cibincc y:vı:::.i içtimadan bir hafta ev-

sınama habarlarl 1 
• Her yerde olduğu ııibi Arjantin· 

de de kadınlarm presteı ettiği Ramon 
N ovarro bu memlekette populô.rite
sini kaybetmiıtir. Çünkü radyo ile 
ıöylediği nutku, müıterek lisan olan 
lıpanyolca aöyliyecejii yerde, lnsiliz. 
ce aöylemİ§tİr. Bunun aebebi bir tür· 
lü anlaıılmamııtır. 

• Marie Beli Berlinde "Prenseıin 
Keyfi" filmini çevirmek için anğaje e 
dilmiıtir. Filinin Berlindeki Ufa 
Stüdyolarında çevrileceği anlatılmıt· 
hr. 

* Jacquea Fezder uFranaa filmleri" 
ıirketi ile bir mukavele yapmıfbr. Ya 
kında yeni firma heaabma çalı§&cak· 
tır. 

• Gaby Morlay ve Victor Francen 
Henry Beruatein'in "Skandal" lını fil. 
me alacaklardır. 

* Fermand Gravey "Vala muhare
beai" filmini çevirmek Üzere Pariıten 
Berline ııeçmiıtir. Evvelce bu filmi 
Henry Garat çevirecekti. 

• "Lebnan'daki Şato aahibeıi" fit. 
mini ağlebiihtimal Jean Epstein çevi· 
recektir. Diyaloğları PierTe Benoit ya 
zacaktır. Alice Field'in anğaje edil
mesi dütünülüyor. 

* Louis VernaiPin bir aenaryoaunu 
Henry Rouuel filme alacaktır. 

Bqlıca mümeasiller: Elvire Popeı· 
co, Andrc Lefaur ve Julea Berry. 

* Franaada Modulafilm iaminde 
yeni bir fibn firması tetekkül ctmİf· 
tir. 

• Mauriee Chevalier "Kadm nasıl 
ıevilir?., iıminde bir film çevirecektir . 
Kencliıine q olarak Everett Herton İn· 
tihap edilmittir. 

* Ramon Novarro Hollivuta dö. 
ner dönmez ''Kedi ve Kanan,, isminde
ki filmini çerinneie baflıyacaktır. 

* Univeraal firması Amerika Reiıi· 
cümhuru M. Roosevelt hakkında bir 
fibn çevirmiıtir. 

* Geçenlerde katledilen Şikago 
Belediye Reiıi Anton Cennak'm ha· 
yatından mülhem olarak "Cür'et gÖs· 
teren adam,. isminde bir fibn çevrile· 
cektir. 

• Avam Kamarası stüdyolarda ça· 
lııtınlan hayvanlar hakkında sıkı bir 
nizamname yapılmasını istemektedir. 

• Anna May Wong Londra aahne· 
!erinden birinde tem.ailler veriyor. 

• Telsma Todd ta keza .. 
* Fritz Kortner Viyanaya yerlet

miıtir. 
• Holindada Alman filmlerine boy 

kot devam ediyor. Abnanyada mene· 
dilen filmler daha rağbet görüyor. 

Mevlit kıraati 
Sabık Harbiye nezareti mek· 

tupçuau merhum Ali Riza Bey 

ve mühendis izzet Bey mahtumu 

küçük Şi'ranın ruhları için bugün 
cuma namazından sonra Kadıkö

yünde Osman ağa camiinde hafız 

Riza bey tarafından mevlit kıraat 
edilecektir. ( 5243) 

1 s 1 
Milliyet bu aütunda it .,., iıçi İsti· 
yenlere tavauut ediyor. lı ve İfçİ 
utiyenlor bir mektupla ı, büro
mu.za müracaat ~lmelidirlrr. 

iı isteyenler 
Traktörlerde_ çifliklerde ziraat makinele· 

rinde u.a.un seneler çalı:ı-tım. A1da 45 lıra 

ınaaıla it arıyorum. Tatri47~ da ıiUcr.rn. AJ 
re•: İt büro•u. Emanetçi. 

ikinci iflas memurluğundan : Beyoğ 
tunda ferah apartımanında oturmakta Vt 

Sultanhamammda mantoculukla me~gul 
bulunmakta olan Pavli ef.nin ifl.ısr 26·6· 
933 tarihinde açılı:p taafiyenin adi şckıl 
de yapılmasına karar verilmiş oldugun 
dan: 1-Müflisten alacağı olanların ve 

istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilitndan bir 
ay içinde 2 inci iflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet ve 
defter hulasaları ve aaire) asıl veya mu 
saddak <1Uretlerini tevdi eylemeleri. 
2 - Hilafma hareket cezai meıuliye
ti müstelzim olmak üzere müflisin borç 
lularının ayni müddet içinde kendileri 
ni ve borçlarını bildirmeleri. 3 - Müf 
!isin mallarını her ne sıfatla olursa ol
sun ellerimle bulunduranların o mallar 
üzerindeki hakları mahfuz kalmak 
şartile bunları ayni müddet içinde dai 
re emrine tevdi etmeleri ve etmezler
se makbul mazeretleri bulunmadıkça 
cezai mesuliyete uğraya.cakları ve ruç 
han baklarmdan mahrum kalacakları. 
4 - 17-7-933 ~ihine müsadif pazar· 
tesi günü saat 14 te alacaklıların ilk iç 
timaa gelmeleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerirun ve borcu 
nu tekeffül edC11 sair kimselerin toıplaJ 
mada bulunmağa hakları olduğu ilin o 
lunur. · (5280) 

ve! şirket merkezine tevdi etmelidirler. 
Bankalara tevdi olunan hisse scneda• 

tr mukabilinde mezkur bankalardan a· 
lınan makpuzlar şirket merkezine te>'• 
ziat makamında kabul olunurlar. 

İıtanbul 5 Temmuz 1933 

(5273) M 
.. ,,.,,,.f' 
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Karaciğer mide barsak, tas, k um hast"hklarının kat'i tedavisi için 

TUZLA . İÇMELE İ Istanbul Ziraat Bankasından: 
En ~on konforlu yeni otel - Panaiyon - Lokanta -· Plaj 

Hergün Köprüıkn saat 6,30 - 7,35 - 8,20 - 10 - 11 - 13,15 - 15,10 da Haydar
paşaya giden vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 7 
wınırun11n treni iı;me menbalarına kadar gider gelirler. (5288) 

J Devlet Demlryolları idaresi ilan} ar ı 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (16) ka 
lem hamal arkalıiı, tarihli ma'deni damga, ampfil, yassı çelik, 
muvazi mengene, cerri eakal zinciri ve saire gibi muhteli
fülcina malzemenin pazarlığı 12-VII-33 tarihine müsadif çar 
şamba gÜnÜ mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi 

ezkiirda saat 9 dan 11 e kadar isbati vücut ederek tahri 
::Uen fiat vermderi, bu baptaki ı:ııalze~enin .li.stesi mağaza da 
bilinde asılmıt olup nümune ge?r.ılmeaı ıcap ede~ ~alzı: 
me için pazarlık günü nümunelerının beraber getınlmesı, 
nümunesiz tekliflerin kabfil edilmiyeceği ilan olunur.(3148) 

Darülfünun mübayaat 
Komisyonun an: 

1 - Cerrahpaşa haatah anesine yeniden yapılacak anfi 
paviyonu ile Beyazıtta Darülhi?un binasında kain e~ki inzi 
bat dairesinin teşrih ve enaaç bınası olarak yapılacak mşaat 
ve tadilatı 7 gün müddetle ve pazarlık suretile ayrı ayrı i 
hale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Cerrahpaşa hastahanesinde yapılacak paviyon in
şata talip müteahhitlerin asg arı 100,000 liralık tek bir bina 
yı, Darülfünun arsasında tad ilen yap.ı.lacak teşrih ve ensaç bi 
qasına talip olanların ise asgari 150,000 liralık tek bir bina 
yı muvaffakiyetle ilanal ve teslim etmit olmaları şarttır. 

3 - alip er Maarif V eki.letinin Güzd San' atlar Aka 
demisinde buıunan resmi Mimarı Bürosuna müracaatla ehli 
yellerini gösterir evraklarını tetkik ettirecekler ve mezkUr 
Bürodan ihaleye iştirak edebileceklerine dair alacakları tezke 
re ile Darülfünun Mübayaat Komisyonuna müracaat ederek 
20 şer lira m kabilinde şartname lahika mukavele ve proje 
lerin suretlerini alacaklardır. 

4 - Talioler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 
nisbetinde te~inab muvakkate mektuplan ile birlikte ihale 
uünü olan 15 Temmuz 933 cumartesi günü saat 15 le Da
riilfünun Mübayaat Komisyonunada hazır bulunacaklardır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~<;___3149)__ 

• 
inhisarlar idaresinden: 

Miktarı Cinsi 
16240 Kilo Çul ve kaneviçe lzmirin 
8000 ,, Kaneviçe Azapkapı 
1700 " Çul .. 

Balada cins ve miktarı yazılı üç kalem eşyanın ilk müza 
yedesinde elde edilen fiyatlar haddi layık görülmediğinden 
kat'i pazarlığı 8-7-933 cumartesi günü saat 14 te yapıla 
caktır .Taliplerin teminatlarile birlikte müracaatlan ilin olu 
nur. (3119)~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hariciye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Hariciye Vekaleti dahili .de konulacak otomatik tele
fon santralı için evvelce ilan edilen kapalı zarf usulile ihale 
nin kabil olamıyacağı anlaşıl maaile o muamde iptal edilmiş 
ve bu defa şartnamede göster ilen esaslar dairesinde pazarlık 
la mübayaaya karar verilmiş tir. Talip olanların teklifname
lerini. ilan tarihinden itibaren bir hafta zarfında komisyona 
tevdi etmeleri ilan olunur. (3140) 

t. ~ r. l'umandanlığı .... a . Kom. ilanları 

Vlerkez Kumandanlığına 
merbut müesseaat için dört
yüz altmış ve iki yüz ton Un 
iki şartnamede 8-7 -933 cu
martesi günü saat 15,30 dan 
16,30 a kadar yapılmak üze 
re pazarlığa konmuştur. is
teklilerin şartnamesini gör 
nıek için her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli vaktinde ko 
misyonda hazır bul1UlDlaları. 

(49) (3017) 4109 

il1lyet'fn romanı: 14 

Harbiye ve merbutu mek
tepler hayvanatı için dört yüz 

otuz iki bin kilo ot 30-7-933 
pazar günü saat on dördü 
lark geçe kapalı zarfla satın 
alınacaktır. isteklilerin şart 
nameyi görmek için her gün 
ve münakasaya girişeceklerin ' 
belli vaktmdan evvel teklif 
mektuplarım komisyona ver-
meleri, (55) (3150) 

1 
1 

Sıra 
No. 
550 
543 
544 

545 
546 
547 
548 

549 

Semti 

Büyükada 

" Galata 

Beyazıt 

Divanyolıı 

Paşabahçeıi 

Bakırk&y 

Yeıilköy 

MahaUeıi 

Karanfil 
Meşruiiyet 

Beyazıt 

Beyazıt 

Atik Ali Paıa 
Paşa bahçe 
Yenimahalle 

Köyiçi 

Sokağı 

Karanfil 
Kutuoğlıı 

Topçular caddesi 

Beyazıt meydaru 
Sofucuhan 
Kiliıe 

Birinci sokak 

Kuyn va ayazma 

Cinsi 

Kagir hane 
Ahşap iki hane 
Kagir dlikkan 
üatü Oç kat odalar 
Kigir ııazino 
Alt kat dükki11 
Ahıap hane 
Ahıap müceddet 
hane ve bahçe 
Kigir mllceddet 
tlç dükkin ve bir 
gazino ve hepsinin • 
liatli odalar 

Hiaaesl 

215 
4/5 

114/120 

Tamamı 

" .. 
- ~' 

Emlik 
No. 
69 
22124 
277 

6 
18 
25 
30 

Hi11eye göre 
hammen kıyınel 

200 T· L. 
960 

5700 

3000 
300 
400 

4500 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

13/15117/2 vergi No. sı 2500 .. 
2111315 belediye ., 

365 Yedikule lmrahor ll1as 8. Siden Abfap hane 1/2 11 300 " 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerila ihale bedelleri naktın veya gayrimübadll bonosile ödenmek lizere yukarda ev~fı yazılı gayri menkuller· 

den 544 sıra numaralısı şartnameıine göre kapalı zarfla diğerleri açık arthrma ıuretile sat!fa çıkarılmııtır. Kat'ı ıbaleleri 17-7-933 pazar• 
teıi günü saat on beştedir. Kapalı zarfların m~zkiır glinde muayyen saatten evvel bankamızda müteşekkil Htıı komiıyonuna h•dileri la· 
ıı:ımdır. Şartname Bankamız kapısına aaılm!fbr. Senei haliye vergisile belediye rüaumu mliıteriye aittir. (3050) 

1 
1 

' 

Evkaf müdirlyet i ilanları 1 
Evkaf Umum üdürlüğün en: 

T aşdelen suyuna son sen clerde pek ziyade artan rağbet
ten jstifade eınelile bir takım . suların Taşdelen suyu namı al
tında satıldiğından şikayet ed itmesi nazan dikkate alınarak 
bunun kat'i olarak önüne geçilmesi için damacanaların ağzı 
na Evkafça da bir kurşun vur ulmaaı muvafık görülmüş, tak
lidi müşkül, takibi kolay olan bu miihürler arzuya tabi olmak 
üzere vurulınağa başlanmıştır. Kurşun mühürler dört köşe
lidir. İçinden tel dört defa dolaşmaktadır. Üzerine vurulan 
darnğanm bir tarafında üstünde ufak bir ay ve albnda "Ev 
kaf", diğer tarafında T aşdele n yazılıdır. T aşdelen suyu . sa
tıcılarının ve behemahal Taş delen suyu içmek zaruretınde 
olan ve sularından şüphelenm ekte bulunan zevatın nazarı dik 
katine arzolunur. (2698) 4110 

• 
Kıymeti Muhammenesi 

Lira K. 
70 00 

591 00 

4496 00 

1095 00 

-35- arşın terbiinde bulunan Küçükpazarda 
Hoca Hayrettin nıahallesinde Yoğurtçu soka 
ğında 30-22 No. b arsanın tamamı. 
- 430 - arşın miktarında bulunan Arnavut 
köyünde yeni mahalle sokağında 10-52 No. b 
ahşap bir odalı hanenin tamamı. 
- 562 - metro terhiinde ve Sehremaneti bina 
sı karşısındaki Şerefiye caddesinde eski 1 1 ye 
ni 5 - 7 No. lı sin an ağa camii arsasının tamamı. 
Tahminen - 365 O - arşın miktarında bulunan 
Cerrahpaşa ' da Hobyar mahallesinde yokuş 
çeşme sokağında atik 23 cedit 43-45 numara 
larla murakkam meşrutahane arsasının tama 
mı. 

Yukardaki emlaki mahl Ule yirmi gün müddetle ilana 
konmustur. Müzayedesi Temmuzun 17 inci pazartesi günü 
saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber mahlfilat 
kalemine müracaatları. (2941 ) 

4123 

Rumeli Hisannda Hacı Kemalettin camii minaresinin 
müceddeden inşası açık münakasaya konulınuştur. Şartna
me ve projderi almak üzere her gün öğleden sonra hey' eti 
fenniyeye ve yevmi ihale olan (2 Ağustos 933 ) Çarıam
ba günü aaat on beşte İstanbul Evkaf Müdüriye .. idare encü 
menine müracaat edilmesi. (3139) 

Askeri Lise ve Orta Mek 
teplere Talebe alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunall 
Kuleli ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Aske· 
ri Lisesine Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta me~ 
teplerine talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9,10ve11 " 1, 2, 3 "üncü. Orta mektepler· 
de 6,7 ve 8 "1,2,3" üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektef 
lerin muhtelif ımıflarma da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan almacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci sınıflarına iyi Almanca bilen tll' 

lebeler alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ilana iden sonra yapdacak müsaba: 

ka İmtihanını da kazandıklan takdirde Askeri mühendis ve 
Fen memuru yetiıtirmek üzere Almanyaya gönderilecekler "'' 
müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gl 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesiıı 
den başka giydirilmesi, techizatı ve kitaplan hükiimete ait 
olduğu gibi ayrıca talebeye he~· ay bir miktar maaş ta verilir· 

7 - Liseyi muvaffakiye tle bitirenlerden arzu edenlet 
müsabaka iıntihanına giderek kazandıklan takdirde Beşincl 
maddede olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru ye· 
tiştirilmek üzere Aimanyaya gönderilirler. Buna arzu etıni· 
yenler Harbiye mektebine gİd«-rler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bu· 
lunduklan yerlerde 1 Temmuz 933 tarihinde ba' 
lar ve Ağustosun birinde biter. Bununla be 
raber kadroda münhaller kalırsa ders se 
nesinin devamı müddetince aivil liae ve orta mekteplerden n• 
kil auretile talebe almmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri 
lise ve orta.mekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Hazirall 
933 tarilıiı · n Temmuz sonuna kadar bulundukları yerleriıt 
askerlik şuoeleriae müracaat etmelidirler. 

1 O - Mekteplere girmek için lazım olan ıartlan muh· 
tevi kaydü kabul şartnameleri ve muhtaralan bütün asker' 
lik şubelerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve a•' 
keri lise ve orta mekteplere müracaat ederek mezkUr şart· 
ları öğrenmelidirler. (2232) 4053 

'•-.... -------------............... --.... Ecnebi memleketlere giden t ilccar ve seyyahlara 

Çanakkale Nafıa 
Baımühendisliğinden: 

Biğa Çanyolu üzerinde ahşap olarak İnşa edilecek olall 
35 metro açıklığındaki altı kulaç köprüsü kapalı zari 
uaulile 20-7-933 tarihine müadif per§elllbe günü saat o~ 
beşte ihale edilmek üzere 1-7-933 tarihinden itibaren yirro' 
gün müddetle münakasaya konmuştur. Bu inşaatın bede~ 
keşfi 6016 lira 86 kurut olup münakasa Çanakkale vilaye• 
tinde yapılacaktır. 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayeai 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

Tra vellers (Seyyahin çekleri) ıatar 

Liret, frank, İngiliz liraıı veya dolan frank olarak satılan bu 
çekler sayesinde nereye git.eniz paranızı kemali emniyetle tafır ve 
l:er uman isterseniz dünyanın her tarafında, ıehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde lıu çekleri en küçük tediyat içiıı nakit ma
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellen çekleri hakiki 
rnhibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir ıekilde tertip ve 

Münakasaya iıtirak edecekler teklif mektuplarını "'' 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat on beşe kadar rn' 
kamı vilayete vermeleri lazondır. 

lht• s cdilmi•tir. 4032 
Bu işe ait evrala keşfiye ve şartnameyi görmek i&lİ 

yenlerin Nafia Başmühendisliğine müracaatlan ilan ol\l' 
nur. (3033) 415~ 

ri cörünce hissen mütterek olduklannı haftada yedi dolar ücret mukabilinde o- neticesi olarak ta piyes onların ikisi na-
anlamıt, onunla konutmağa bqlamıf. turduklan mobilyeli otellerde sürtmek zarında bqka bir kıymet iktiup etmif. 
Lif lafı açmıı- Nihayet: üzere, hayatında tanıdığı yegane rahat Fakat ikinci perde bir kaç ırün üst-

- Haydi ıu eczahanenin arkasında aile ocağım terlcebnİf. üste oynandıktan sonra öyle bir gergin-
birer kola-kola içelim de bayatını anlat... Oradan aynldıktan iki ırün sonra lik noktasına •annıtlar ki oraya vardık-
Demiı. San Dilgo gazetesinde f(;yle bir serlev- tan sonra mutlaka bir f"Y yapmak icap 

Onun Panayİr kumpanyasında büyÜ ha görmüı : "Polis komiserimiz katibe- ediyonnuf. 
düğünü, babasmın da canbaz olduğunu aiyle evlendi veya çok süratli bir qk Çartamba günü suvareden sonra 

Kendisine yardım edeceğini de ili-" 
etınİf. 

- Bir genç im: için benim yart!JJ11" 
mı temin etmek büyük ıeyclir, inci gtl' 
danlıklı kibar kadınlar kendilerine y,.ı: 
dnn edeyim diye can ahyorlar da etrıı" 
yorum, demiı. 

Neticede sözü fÖyle bağlamı§ : 
Yazan: 

Bu Freclerid- Morıran öyle bir talı 
.ıiyete malikmit ki aahneye adım at
biı andan itibaren bütOin nazarları 
bııdiaine celbedenıııiı. Çihıkii ideti, 
halktan yüzünü aaldayaeak surette 
arka arka yürüyerek aahneye ıir
-kmit- Fakat, seyircilerin artık bu 
karaıvzlıia daha fazla tah•mmüJ e• 
demiyeceklerini hissedince, süratle 
yarım çark yaparmıf. 

öğrenince ona karı• içinde meslekdaılık romanı". Morgan DOl'Othyye Macar iti birer san 
Tercüme! Kamran Şerif hissi uy8J\ID11, Dorothy'ye aormnt: Bu Mll'etle Dorothy, muhterem bir a dötiç yemek i-.in bir pastacıya davet et-

nacağmı söylediği zaman cinsiyet - Eaki mesleiine dönmek istemez damın kanaı olmak fırsatını iatihkar e- mİf. Dorothy bir §eye dikkat etmiı . 
- Hemen eve dönecek miain? Y o)' 

aa ıöyle serilaerpe otÜrup diııle~ir .ti 
ıin? 

Dorothy, bu manzarayı ilk defa 
•ördüiü zaman bel kemifinden bir 
elektrik cereyanı ıeçmiı ıribi bir hal 
oldujunu a6yliyor. 1 

Dorothy, bir cezbe ıeçlriyorınuı 
gibi, ırözlerini piyeıten bir an bile a
yırmadan olduiu yerde kala kalmıf. 

Nihayet son sahnede Frederick 
Morgan idam sehpası üzerinde, ilk 
def,. olarak cemiyete faydası doku· 

meselesi Dorothy'nin nazarında büs· miain? dip "Yukon üzerinde" iaminde bir Mıırgan saııdönçleri ımıarlarken carso 
bütün batka bir manzara alını§. Dorotlıy'nin ıeTincinden aklı batın· dramda 6gÜran olmağı tercih ebniı. na: 

Polis komiserinin Dorothy'yi yola dan eitmif ve haftada on iki dolar iicre- itler ertesi haftaya kadar o minvalde - Soğan koyma. ..• diye tenbih et-
ıetirmek için baı .,,...duğu biitün kur ti derhal kabul etmiı. marn etmif. Bir hafta sonra Broadway' miı. 
nazhlı:lar bııcaiııı:ı ölüm derecesine Hoı bir tesadüf eseri olarak, Dorot- da büyük nıavaffakiyet kazanınıt bir pi Sandöviçleri yedikten sonra Morgan 

Dorothy de §Öyle serilserpe otu,..,, 
dinlenmiı. 

FASIL Vll 
ıetirecek ılerecede tr&§ etmekten bat hy'nift evden kaçmasına bile lüzum kaJ. yesin pronsına batlamıılar. Fredriclı: Dorothy'yi evine daTiıt etmiı. 
ka bir netice verınemitmit. Dorothy, mamıı. Morgan bu piyeste Don Juan tipinde - Seninle ıörüıecelı: ıeylerim var, Dorothy diyor ki: 
bu kurnazlıkların Morgan tarafın. Polis komiseri nakahat deneaien ıir ıen bir lrlandalı rolünü yapıyonnuı. ().. cleıniı- _ ş..- da IÖylİyeyim lı:i, bu ~ 
dan tatbik edildiği takdirde büsbü- miı ~'Dalda beraber tahsiyetini ilrtiaap yunda bu lrlandah rastgeldiii kızı Öper Dorothy l!Tİne gitmif üzerine temsiHerimde, mizaç ve 1uı)lili' 
tün batka bir tesir yapacağını o za- edeınemif. Sarıtm katibesi ne emrede- mİf. Dorothy de iıte bu kızlardan biri Orada aktör kendisine hayatıaı an- yetimin lnkitaf ettiğini gösterir bir fe<f' 

ani cek diye gözünün içine bakar.1 onun bir olacakmıt. Fakat provaların devam etti- latmağa batlamıı. Anlatılan evvelce ~.delik te ırörülmedi. Ne ben, ne ·~ 
maıy 1'" dediğini iki ebnezmif. Onun için Dorot fi lıütün bir hafta zarfında Mi.ter Mor- uvcesi "lll'11ll1· Fakat artistlerin evlen- yırcıler, ne de münekkitler böyle f"I 

emsı den sonra Dorothy, bat ak· hy kendisine sahneye avdet edeceğini gan rolünün bu kısmını yapmaia lüzum meleri caiz olmadığı için kar111nı vakti- ıtörmediler. 
törün fotoirafına bakarak gözlerini söylediği zaman. kitibesiyle kısa bir görmemi§. Yalnız umumi pn>Ta günü le almq olduğu yere ıöndermif. Bun- tıi' 
nurlandırmak için tiyatronun kapısı- müzakereden sonra, Dorotby'ye: daha hararetli o~•mag• a L--'-ıf. Niha- dan maksadı, kendini tamamı"yle ••nala Benim de bildifim bir şey var, . na gitm" F k t kad · b" · ı 1 ,_. ~ - erkekle ı.... ba .. kalmalı: Dorothy'n•' 'f· a a erın ır cı veai - ıler batka şekil aldı. Artık bun- yet o da olup bittikten sonra Dorothy hasretmek imİf. ..., .-
olacak: Meğer Fredrick Morgan da sah dan sonra istediğim gibi hareket ede- aktörün oynayış tarzını zevkine çok uy- Dorothy'ye: hiç lehine değildir. Nitekim Morg,I 
neden bir ayak evvel fırlayıp kapıya ko- mem. Onun için sizi menetmeğe teteb- gun bulmus. - Kabiliyetin layikiyle inki,af etti- bunun h,,,.kesten evvel farkında o!Jllııt 
§ar, fotoğrafın yani baıında dururmuf. büs bile etmiyeceiim, demi§. Morgan'a gelince o da Dorothy'yi riline belki aen de bir artist olunun! Ve meseleyi orada bırakmıtlar. 

Dorothy'nin "'özlerin~d!!e~n~t!;af~a~n~t!!ak~d!!_i l__~B~u!!.nu!!!n!J!.üz~e;?:ri!!!n:!;.e_EDo~ro!!_th!_ı;yr_;a!!!k!!:foi;!"r]!le~ri!!!n~_lıba~k~a.Jt:ijüı-lrl§.ü...&liö'!'nn~·iLJlıHl!!!!!!!L..-lliıuıııın..Wt:le.ı:.U..-----------..:.....----------'..._L-....... ~ 
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Müteahhidi nam ve hesa 1 
hına pazarlıkla 2700 kilo sa
de yağı satın alınacaktır. İ 
halesi 1 O T emmu.z 933 pazar
tesi giinü saat 11,30 eladır. İa 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve pazarlığa gİr 
mek için o gÜn ve vaktmden 
evvel fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
\232) (3101) 

4216 

*** 1. F. ihtiyacı için Müteah-
hidi nam ve hesabına pazar
bkla 12,000 kilo kuru ot satın 
almacakw. ihalesi 10 Tem

muz 933 pazartesi gÜnÜ saat 
11 dedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gÜn 
ve pazarlığa gİ.rmek ıçın o 
ı.;in ve vaktinden evvel Fm 
dıklıda 3.K.O. SA.AL.KOM. 
nuna gelmeleri. (233) 
(3124) 

4244 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

T ekirdağmdaki lat'at ih
tiyacı için 16,000 kilo gaz ya
ğı açık münakasa ile alma
caktır. İhalesi 25/ Temmuz 
933 aalı giinü saat ıs tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek veya almak üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. (3140) (3006) 

4127 

"' "' "' 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
T ekirdağmdaki lat'at ih

tiyacı için 16,000 kilo yerli 
malı toz şekeri kapalı zarfla 
münakaaaya konmUftur. lha 
lesi 15 Temmuz 933 cumar 
teıi günü saat 11 dedir. İstek 
~lerin ıartnameaini görmek 
u~ere her gÜn ve münalcuaya 
gırrnek için 0 gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
nıektuplarile Çorluda Aıke 
rı SA. AL. komisyonuna mü 
racaatlan. (3106) (2756) 

••• 4072 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
ri dan: 
afi ~ .. Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
İJI ıçın 12,000 kilo yerli malı 

~oz şekeri açdc münıılaıaaya 

vaktinden evvel İzmitte Fır
ka SA. AL. komiıyonuna mü 
racaatlaı;ı. (3142) (3042) 

4146 

Fırkanın Çorludaki lat'at 
ihtiyacı için l 11,000 kilo ar· 
pa ve 111,000 kilo yulaf ayrı 
ayrı şartnamelerle a~ık müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 18 
Temmuz 933 salı günü saat 
14 te arpa ve saat 15 te yula
fm münakaaa11 yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin her gün ve müna 
kasaya iştirak edeceklerin te 
minatlarile birlikte mezkiir 
gün ve saatte Çorluda 61. F. 
SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. (3124) (2886) 

4086 

* * * 
61. F. SA. AL. KOM dan: 
Fırkanın Çorlu lat'atı için 

yüz yirmi bet bin ve T ekirda
ğı kıt'atmm yüz altını§ beş 
kilo elaneklik unlan ayn ayn, 
şartnamelerle kapalı :zarf usu
lile münakasaya konmuştur. 
ihalesi 19 Temmuz 933 çar 
şamba günü saat 15 te Çorlu
nunkü ve saat 16 da T ekirda 
ğmınki yapılacaktır. Şartna 
meyi görmek ve almak istiyen 
lerin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de mezkür 
gÜn ve saatte teminatlarile bir 
likte Çorludaki komiıyon.a 
müracaatlan. (3125) 

(Z887) 4087 

* * * 61. F. SA. AL. KO. dan: 
Fırkanın Tekirda.ğmdaki 

lat'at ihtiyacı için 60,000 kilo 
arpa açık münakasaya kon
wnuştur. İhalesi 18 Temmuz 
933 salı günü saat 16 dadır. 
isteklilerin p.rtnameaini gör 
mek veya almak için her gÜn 
ve münakasaya iştirak etemk i 
çin teminatlarile birlikte o 
gün ve saatinden evvel Çorlu 
61. F. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3123) (2888) 

4088 

61. F. SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırkanın Topçu Alayı hal'· 
vanatmm ihtiyacı için 135, 
000 kilo kuru ot acık müna· 
kasaya konmuşt~. ihalesi 
18 Temmuz 9~ sah giinü 
saat 17 dedir.' • eklilerin ~rt 
nameyi görmek veya almak 
için her gün ve münakasaya 

MiLLiYET CUMA: 7 TEMMUZ 1933 

• 

, 

Maarif Vekaletinden: 
Ankarada Yenişehirde yaptırılacak Maarif Vekaleti bi 

nası 29-6-933 tarihinden itibaren 19-7 -933 tarihine kadar 21 
qÜn müddetle ve kapalı zarf '' sulile roünakuaya konulmuş-
tur. c d . 

Münakua liakal 500,00 O lir~ iş yaptıklarına aır eh 
liyet vesikası Ye iktidarı fenni malisini isbat eden talipler işti 
rak edebilecektir. Binanın proje ve flll'bıameleri 40 lira mu
kabilinde her gün öğleden sonra Maarif Vekaleti ~~at 
Daireainclen tedarik edilebilir. Münakasa 19-7-933 tarihine 
milsadif çarşamba günü saat 15 te Maarif Vekaletinde ic
ra edileceğinden talipler mezkur saatte müzayede, münakasa 
ve ihalat kanununa göre tanzim edecelderi teklif mektupları
m insaat komisyonu riyasetine tevdi edeceklerdir. (2965) 

• 4131 

4031 

7 

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
Vapuru 10 Temmuz 

PAZARTESi 
günü akşamı hareketle Zongul.dak, 
İnebolu, Ayancik,Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon. Sürmene, Rizeye a· 
ziınet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel· 
kcncl hanındaki acentıalrğına mü.-a-
caat. Tel: 21515. (5303] 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurlan 

SAKARYA vapuru 

ISTA.NBUL - lZMlR SURAT 
POSTASI 

Her hafta cumacte..i günü saat 16 
da Galata rıhtımından hareket, pazaı 

günü İzmire muvasalcit, pazartesi hare· 
ketle sah günü İstanbula avdet eder 

Fazla tafuil.it için Sirkeci Meymenet 
Hanı altında acentalığe müracaat. Tc
lefo:t: 22134. 5205 

4233 

DOKTOR 

HORHORUNi 
Her a-ün akflUJla kadar hastalarını 
Eminönü Valide lura.athancsi yanın
daki muayenehanesinde tedavi eaer. 

Tel. 2,4131 (4917). 
4049 

--·soNo--•i 
Yeni kiifst eylediğim yazıhane
mde mübadil, gayrimübadil ve 
her t6rl8 bonolar üzerine mua
mıle yapılır. Ta9radao sipariş· 
ler azami aiiratle temin edilir. 
Bıbçekapı ' ilnciı \"akıf han zemin im 
i\o. 8 Tel: 22060 Mahmut Nedım 

[5216] 
4236 

f Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim alınıyor 
1 -Acık Muallimlilder şunlardır. 
Buraa ·ve lstanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, 

Fizik. 
2 - Yukardaki Derslerden başka evvelki ilinda yazı

lı olan muallimliklerle Doktor ve DİKİ rnünhalleri kapanını~ 
tır. 

3 -Açık olan bu muallinılikle.-e istekli olanlar aıağıda 
yazılı Yelİkaları istidalarma ili!!tİricekler Ye hangi mektebin 
hangi ders muallimliğine istekli olduklarmı da yazacaklardır. 

A -- T astikli Sıhhat Raporu : 
B - Tastikli Hüsnühal kai':ıdı. 

onrnuştur. İhalesi 15 Tem
muz 933 ... ·-art · ·· ·· t 
1 -..... ea gunu saa 
O ~a~ır. İsteklilerin prtna 

ınesını görmek üzere her gün 
v~ münakasaya girmek için o 
gun ve vaktinden evvel temi 

iştirak için teminatlarile bir !------------------_., _____ _ 
likte o gün ve vaktinden evvel 

C -- Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlar 
için Maarif idarelerince tastikli veya Fotoğraflı fiş veya 
kısaca hal tercümesi. 

e~ 
e· 

"' 

natlarile Çorlu'da Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 

,·r. (3107) (2757) 4073 
~ 1· .y. 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i
çin 13,000 kilo gaz yağı açık 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 15 Temmuz 933 cuma'r
~~si .günü saat 15 tedir. istek 
.~erın ~artnamesini görmd< 
uzere her gün ve rnünakasa 
~a girmek için o gün ve vak 
tınden evvel teıninatlarile 
Çorluda Askeri SA. AL. ko
misyonuna müracaatlar. 

(3110) (2760) 4074 

• * 
K. O. ve 1. F. kıt'aları için 

75840 kilo Patates açık müna 
kasa ile satın alınacaktır. lha 
h:sı 8 Temmuz 933 cumartesi 
!,'Ünü saat 14 tedir. Taliplerin 
Şartnamesini görmek üzere 
l er IIÜn ve münakasaya işti 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel F mdıklıda 3. K. O. SA. 
Al.. KOM. nuna gelmeleri. 

(219) (2864) 4084 
• "''I' 

d 
İzmit Frrka SA. AL. KOM. 

an . 
. Fırka Kıt'atı ihtiyacı i

~?' açrk münakasa ile 5, 160 

1 
ılo sa?un ~atın alınacaktır. 
hafe3ı 22 T emr u • 933 cu

nıarı t-.:.;i gün\.\ Sl\t t O dadır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
ınck Üt.ere her gün ve müna 
kasaya ı:ıirmek için o gün ve 

Çorluda 61. F. SA. AL. ko
misyonuna müracaatları. 

(3122) (2889) 4089 
~ .,. .,. 

!zmit Fırka SA. AL. KOM. 
Jan: 

Fırka lat'ah ihtiyacı için 
29,700 kilo sade yağı kapalı 
?.artla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 18 Temmuz 933 
sah günü saat 1 O dadır. istek 
liJerin tartnameyi görmek ü 
zere her gün ve münakasaya 
girmek İçin belli gÜn ve saatte 
İzmitte Fırka satmalma ko
misyonuna müracaatları. 
(3133) (2947) 4098 .. " . 

Bornova Askeri SA. AL .• 
KOM. dan: 

Frrka Kıt'atı ihtiyacı i
çin 32,400 kilo sade ya§1 ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 22 Temmuz 
933 cumartesi günü saat 10 
dadır. f steklilerin şartname 
sini görmek Üzere her gün 
ve münakaaaya girmek için 
o güıl ve va.lctinden evvel iz 
mir Bornova.da SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
\3144) (3041) 

4145 

zmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 

Fırka Kıt'ati ihtiyacı icin 
218,980 kilo arpa ile 125,100 
kilo yulaf kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhale 
si 23 T emrnuz 933 pazar gü 
nü saat 10 ve 15 tedir. İtekli 
lerin sartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa-

ya girmek için o gün ve vak j 
tinden evvel teklif ve temi 
nal mektuplarile İzmitte Fır
ka SA. AL. KOM. nuna mü
racatları. ("143) (3043) 

4147 

K. O. kıt'aları ile 1. F. ih
tiyacı için 44,000 kilo kuru so 
ğan satın alınacaktır. İhalesi 
8 Temmuz 933 cumartesi gü
niı saat 15 tedir, Taliplerin 
§artnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti 
rak için o gÜn ve saatinden 
evvel Fmd,ildıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 

rı. (217) (2865) 4085 

ya girmek için o gün ve vak
tmdan evvel teklif ve teminat 
mektuplarile fmdddıda 3 K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel 
meleri. (234) (3144) 

* 1: ~" 
Ayvalık Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Kapalı zarfia münakasaya 

konan 140 ton arpaya teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. 1-
halesi 11 Temmuz 933 salı 
gÜnÜ saat 15 tedir. İsteklile 
rin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktmdan 
evvel Ayvalıkta Askeri SA. ... 

,,. ~· ,_, AL. KOM. nuna müracaatla 
K. O. hayvanatı ihtiyacı rı .(3148) (3146) 

için ınüteahlıidi nam ve hesa- * * * 
hına .ıcık münakasa ile 500 a- 1. Fırkanın Selimiye fırını 

D - Sehadetnanıe, Taatikname, Ehliyetname, gibi 
vesikaların lastikli ve Fotoğraflı suretleri. 

E -- Noterden lastikli T aahhüd senedi : bu senedt> 
sunlar ya2Jlac11.ktıı-. "Tayin edileceğim ... Mektebin. . . 
Muallimliğinden her hangi ders ı.cnesi için de çekilmemeeô, 
şayet tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en az i 
ki ay önce- bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım ücr~ 
tin iki aylığını tazminat olarak bir defada ödeyeceğimi lmn 
danba...4a tayin olunduğum halde kanunun gösterdiği za
man icinde vazifeme başlamazsam yine ayni tazminatı öde 
yeceğimi teahhüt ederim." 

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

4 ·-İsteklilerden aranılan şartlar ıunlardır: 
A -· Muallimliğini istediği dertıi_okutınağa menşei ve 

ya Darülfünunda imtihanla ehliyetnameyİ ve kanuni va 
aıftarı haiz olmak ve yahut Maarif "Y_ekaletinin ayni dere· 
cedeki ml."kteolerine müseccel ınualliıni bulunmak. 

B - Haftada 15 : 20 sa al ders almağı teahhüt etmek 
C - Tayin edilecek muallimlere ayda 84: 126 lira Ü~· 

ret verilecektir. (3146) (3103) 
4218 

BİÇKİ YURDU 
det şaplı deri yular başlığı sa için açık ?'ünakasay~ kon~ 
tın alına.::aktır. ihalesi 24 1200 çeki oduna verılen fıat 
Ten unuz 933 pazartesi günü j pahalı görüldüğünden ihalesi 
saat 11 dedir. isteklilerin 13 Temuz 1933 perşembe 
şartnamesini görmek üzere 1 günü ~a~ 11 e bırakı~ş~~r. · 
her !!ÜO vt münakasaya gir İste~_lilerın şar~nameyı __ ş-or- 20 senelik aan'at mekteW, J'•• lıar.aan b .. ladı 
mek için o gün ve vaktinden mek u~e~e he.r .gun ~~ munaka o• ) Tel 220S8 
evvel temi.natlarile Fındıklı saya ıştırak ıçın o gun ve vak IV&nyo Ue · • (Sl03J9418-
da 3. K. O. SA. AL. komisyo- tinden evvel Fındıklıda 3. K , ~ 
nuna p.elmeleri. (229) O. SA. AL. komisyonuna gel 1 G •• •• h •ı A t• d 
(3044> 1 meıeri. (235) <2115) umuş ane VI aye ID en 

4148 

K. O. ve 1 F. Kıt'atile Hay· 
dar Paşa ve gümüş suyu has-

Birinci Ticaret mahkemesinden . 
Merhun olup mahkemece satılması 

mukarrer 22 adet Rumeli Simcndifer 

ve 4 adet 19ll ve 2 adet 1903 Mııır 
taneleri ihtiyacı için 15,100 Kredı Fcmsiyc ve 200 adet Loren Yu-

kilo koyun eti kapalı zarfla nan hi"" senedatı ve 4S adet (";, 6 ı 
münakasaya konmuştur. İ- 1~22 '"e so a:let (% 6) 1926 Yunan is

halesi 29 Temmuz 933 cumar tikra?. tahviliitını satın almak isteycn

tesi gÜnÜ saat 11 dedir. İs- !erin ıı Temmuz 1933 .sah günü saat 

teklilerin şartnameyi görmek 14 tc Bor.a'd1 hazır buhmmaları ilan 

Üzere her gün ve münakasa- 1 obıur. (5287i 

Bayburtta 33651 lira bedeli kqifli bir ilk Mektep yapıla 
caktır. Ancak 33 bütçeainde 20 bin lira tahsisatı olduğundan 
her mucibi keşif 21652 liralık birinci kısım işi 1-7-933 tari 
hinden itibaren 20 gÜn müddetle ve kapalı zarf uıulile mü 
nakasaya vazolunmuştur. ihalesi 20-7-933 perşembe gü 
nü saat 16 da daimi encümence icra kılınacağından taliple· 
rin kanunun tarifi dairesinde zarflarını ihale saatından 
evvel encümen riyasetine vermelerinin ve daha fazla mallı· 
mat almak isteyenlerin encümen Kalemine müracaatları. 

(3068) ~l 



; . . . ' i ,.. ~ . . 

Erzunmı 

• 
lzmir - Lozan - Sıvas ve 

daima İLERİ .•• 
Demiryolu 1940 senesi birinci ayında 

Erzuruma varmış bulunacaktır 
ANKARA: 5 (Milliyet) - Sı

vas - Erzincan - Erzurum demir
yolu ile Malatya iltisaki hatları in
§aat ıı. .... t...avelenameainin intaalı der
uhte eden milli gurupla Nafia veki
li Hilmi Bey arasında imzalandığı
nı bildirmiştim. BugÜn de mukave
le esaslan etrafmda malümat veriyo-
nam. 

Milli gurupun icra ve ikmal ey
lem~ği taabhtit ve kabul ettiği it· 
!er funlardır: 1 - Takriben (520) 
kilometre uzunluğundaki Sıvao -
Erzincan - Erzurum demiryoluna 
ait etütlerin icraıı ve bunların ap
ligasyonu ve bu demiryolun tama
men intaıı. 2 - Sıvas - Erzinca n -
Erzurum hattının, hükümetçe v · ste
rilecek bir noktaamdan baılaı: aıı. ve 
(Malatya) istaayonunda Fevzi pa
ıa - Diyarıbekir hattına birleıtiril
mek üzere takriben (140) kilomet
re uzunluğunda bir iltisak demiryo
luna ait etütlerin icrası ve bunlarm 
aplikasyonu ve bu demiryolunun da 
tamamen inşası. 3 - Dönerköprü, 
demirköprü ve montajları, makaa 
takımlan ve bilümum yol malzeme
ıi ve alimantaayon malzemelerinden 
maada ııbu demiryollarmın her iki
sınin iD§aaına muktazi (abfap tra
versler de dahil olduiu halde) her 
nevi İnfaat ve teıiaat maJzemeıinin 
tedariki. 

Hükümet Sıvaa - Erzurum hat
tının umumi istikametini, nakliye 
kabiliyetini, azami yoku§ ve initle
rini ve münbanilerin aagari nısıf ku ... 
turlannı tesbit ederek bugünlerde 
inıaab der'uhte eden surupa vere
cektir. 

Müteahhit surup önümüzdeki 
1 eylülde Sıvaa - Erzurum batım
da filen inıaata bathyacak ve bu 
hatta ait bütün itleri 31 ikinci ka
nun 1940 tarihine kadar bitirecek
tir. lltioak hattına ait ameliyata da 
bükümetle gurupun müıtereken tea
bit edecekleri bir tarihte batlanacak 
ve bu hatta ait bütün ameliyat ve İn· 

§aat 31 birinci kanun 1938 tarihi
ne kadar tamamen bitirilmiı bulu
nacakhr. lı programlarına göre, Sı
va• - Erzurum hattının 31 ikinci 
kinun 1940 tarihinden evvel ikmal 
edilebileceği tahakkuk ederae müte
ahhit gurup bu tarihten evvel hattı 
ikmale mecbur olacakbr. 

Demiryolun kat'i iatimlik hudu
duna dahil olacak bütün arazi hü
kümet tarafından Devlet Demiryol
lan iatimlik kanununa tevfikan İı· 
timli.k edilerek müteahhit gurupa 
teslim olunacaktır. lnıaatta kulla
nılacak taı, kum, çakıl, balaat ocak
ları ile ariyet ve depo mahalleri ve 
hizmet yollannın geçeceği yerler ve 
hükUmete ait yol malzemesinin de· 
po edileceği mahallerle sair bu gibi 
İfgali zaruri yerlerin keza hükfu.;.>t 
tarafından muvakkaten İfgalleri te
min olunarak parasız olarak müte
ahhit gurupun iatifadeaine terkolu
nacaklardır. inşaat zamanmda e
kilmit arazi dahilinde çalıtmak mec
buriyeti hasıl olur da bu mecburiyet 
hüküm.,ıçe kabul edil ere' müteahhit 
gurupa müsaade edilir s....,, mezruat i
çin verilecek tazminat hükümete a
it olacaktır. Müteahhit gurupun is
timlak hudutları haricinde kendi 
malzeme ve ali.t ve edevat depoları 
ile ıair enstaliayon mahallerinin ve 
amele karargihları yerlerinin iıga
li için arazi oahiplerine verilecek ki
ra veya tazminat, mezkUr gurupa 
ait olacaktır. Gurup, kendi ihtiyacı 
için yer İntihabında mezruatı, köy
lerin vaziyetini, yollar ve ıaireyi na
zarı dikkate alarak arazi oabiple
rine ve civar halkına .zarar veril
memesini temin edecektir. 

Hükümet mukaveledeki tediyat 
programı mucibince temmuz ba§ın· 
da birinci takaiti müteahhit guru
pa tediye ebnittir. Bu programa gö
re tediyat her sene dört taksitte ic
ra edilecektir. Bu takaitler senenin 
birinci, dördüncü, yedinci "e onun· 
cu aylan baıına tesadüf edecek ve 

İŞÇİ ARANIYOR 
Büyük bir fabrikada derhal ite baılamak 

üzre mlteaclclit daimi itçiye ihtiyaç vardır. 
lıçiler; T6rk ve •ıhhatl tamamen yerinde 
olacak, herhaatrl bir ••n'at mektebinden 
mezun, IAakal iki •eae bilfiil çabımıı, a•
kerllğlni ikmal etmiı bulunacak, yqt 30dan 
yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 
Adlannı • 
Babalannı11 adlanm • 
Doidulılan yeri 
Doğdakluı IOlleJI 

: . . 
Bilfül çalııtıldarı yerleri ta· 
rihlerile beraber : 
Şimdi çalııbkluı yeri • : 
Daimi aclrealerini • • : 
Evli ve çocukları olup ol
madı klarıaı , 
Eaaa Hn'atlarını • 
En aıı: istedikleri gündeliği : 

Yukarda •ıra ile, üç adet yeni çekilmit 
fotoğraf, nüfu• tezkeresi •ureti ve mektep 
ıehadetaameleri •uretlerile, 10 Temmuza 
kadar İ•tanbul po•ta kutu•u 84 adreain~ 
m6racaatları ilAa olunur. 

lıe alwnacakların, telgrafla it batına ça
ğırıldıkları tarihten itibaren iç gün zar
fında yola çıkmaları ıarttır. 

Y alaız bekArlar için miles•e•e tarafın
dan lkametglh temin edilecektir. Yol maıı-
11tfı: labrikA tarafınCI (5186) 

121'.i 

ucuzdur. (5184) 

f aradeniz havıızunda yeni soyunma yerleri, atlama yeri, tahtaravalti 

Ankarada geceleri Hey kel meydanının sol ciheti 

son t.aluit 944 senesi dördüncü ayın. 
da ödenecektir. Bu taksitlerin 933 
ve 934 senelerine tesadüf eden mik
tarlarını nakten ve bakiyesini Ma
liye Vekaleti tarafından müteahhit 
gurup emrine olarak tanzim ve Zi
raat Bankası üzerine keşide edilmiş 

poliçelerle ödeyecektir. 

Müteahhit grup, kısım ameliyat 
ve İnşaatı için fenni ve mali bütün 

mes'uliyetleri tamamen Üzerine aJa
rak ikinci müteahhitlerle arzu ettiği 
tekilde mukavele aktedebilecdctir. 

1 l.taaba1 Belecllyee>1 l ' .an :arı 1 
Şehir içinde ve dışında bazı sokak ve şosalara bey 

nelmilel kabul edilmiıı olan S eyriaefer işaretleri konulmuıı
tur. Bu iııaretlerle bunların delalet ettiği manalar aşağıya ya 
zılmqbr. 

Vesaiti nakliye sevk ve idare edenler bir kazaya uğra 
mamak ve başkalarına zarar vermemek için bu İşaretlere dik 
kat etmeleri ilan olunur 

ı 2 3 

6 

4 

1.- Karşılaşma tehlikesini gösterir. 
2.- Tehlikeye ihtar 
3.- Viraj tehlikesi. 
4.- Mektep bulunduğunu gösterir. 
5.- Y almz bir istikamete gidilen sokağı gösterir. 

, 6.- Raylı vesaitten maa<fa diğer vesaite kapalı olan 
caddeleri gösterir. (3130) 

z SOJ Derecelik ---. 
hAR KA RAK.i~l 

.... 
"' ~ ... ·-~ 

Fı<"ıla ·d • d :,. en-li ·Htnitti,.. 
4834 

t047 

1 
Yeni model Allegro 
8 1r veya lkJ yllı.IQ bl(.a kları ~ 
t'V"Jt.l•\ ta~a surtmek ve 
b.::d hl• kayr, uzeıindttı(J 
ceçJrnı ek suret ıy:e blkr • 
Eyi tır<1J ol4bilmek • • 
için herkue laınndır. • 

' 

MGhlm tekemmülat. ~ 
Heryerd• Nıhlır. 

u .. uml •ttntaJan: • 

8wlılw• Ganltnkln n Şii .-o 
o ...... sı ... ı.uı ~ 

L...~~~~~~~~~~~..J~ 

Ankarada bahçeler .• 
• •CI• • 

Herkesi yeşillik ve su ile haşhaşa 
bıraksalar ne iyi! 

ANKARA: 5 Temmuz; 
Bozkınn ortasında ilk defa küçük 

vahalar gibi beliren yeşillikler ya. 
vat yavaı bütün ıehri aardı denile
bilir .• Sanki tchrin yakınlarmdaki 
yamaçlardan yeıillikler, her bahar 
biraz daha göçebeleterek tcbrin i
çine yayılıp ağaçtan çadırlarını kurdu
lar ve çemenlerden örtülerini •er
diler fakat nihayet Ankara onlan 
da tam medeni bir hale aoktu: Şe
hirde karar kıldılar ve bugün Anka
raya bir baaret ve bir ideal olarak 
değil bir hakikat olarak ye,il Anka
ra diyebiliyoruz. 

Bugün; Ankarada aayıaız umu
mi bahçeler var. Belediye, Bomon· 
ti, Evkaf, Park, Şehir, Cümhuriyet, 
Cebeci ve ilh bahçeleri •• 

Alaturka adını verdiğimiz yal
nız güftesinin bazı kelimeleri Türk
çe ve Türk zevkinde olan bir muai
ki, bir acayip aea gibi bu bahçele
rin ferah bava.aı üstüne çökmiiftür. 
iri ve renkli çekirgelerin acayip a· 
yaklarma benziyen bir takım eski 
çalğılar ellerinde, bir aürü hanen
de alayı bu yeıillikleri istila ebnİt· 
!erdir .• 

Ve bu bahçelerin dibinden ge
çerken aaat kaç oluna olsun; ken· 
dini.zi bir bayram geceıi çok mina
reli bir camiin dibinden bir ezan 
vakti geçiyorum ıarurıınız. 

Birkaç ağızdan beyler. ahlar ve oflar 
taımaktadır, 

Onun iç.in havanın biraz bulut
lu veya rüzgi.rlı olduğu geceler, a· 
ğaçlar ve yeıillikler batlanru dinle
mek fırsatına kavuımaktadırlar. Ve 
Ankarada bir kaç gÜndür gene hep 
kurıun rengi görünen gök kubbesi
nin lehimleri bozulmu§ gibi boyuna 
yağan yağmurlar aıra&ında bütün 
bahçeler aeıaiz ve ıssızdır. 

Bir kaç giindür ince &azın aivri 
sineğinden kurtulan aıhhatli bahçe
lerde ezeli ve acayip bir aıtma ile 
ditleri biribirine çarparak terennüm 
eden hanendelerin sesleri cadde
deki kalabalıiı içeriye, ve kapı ağ
zına toplamayınca da geceye bir 
sönüklük geliyor. 

Gece, kartı tepeye çöken ve adı· 
na Hi&ar denilen bir acayip ve mÜ· 
hip kartaldan sinmiı, kendini ölü 
gösteren kurnaz bir tikara benziyor. 
insan, kendi kendine yürürken iıter 
istemez Hisara doğru yol alıyor .. 

Anke.ranm bir zamanlar biricik 
yqil köşesi olan Bent deresine doğ
ru inerken, kulağıma gene böyle 
bir seı çarpıyor: Fakat bu ses, ar
tık yeknesak değildir, Bir tek adam 
veya kadının söylediği muttarit bir 
ıarkıdan ziyade besteli bir diyalo
ğa veya piyese benziyor .. 

Bir şarkmın yalnız bir mıaraını 
bet on defa okutmak iateyenlerden, her 
beyitten sonra bir defa "Sesine kur .. 

ban olayım!" diyene lıadar t.eı oD 
türlü -ı 

Gazel, buraya kadar gelememiı 
görünüyor. Kantolan eaki diye Bent· 
dereaine yuvarlamıılar; burada halk 
türkülerinin en açıklan, fazla ta· 
limle profesyonelleımiyen bir ince 
ve ürkek aeale söyleniyor. Araya 
aanki bu ceyli.n seai avlamak için 
kmk para ve kaplan aeafer giriyor: 

- Sesine kurban olayım! 
- Yatta! 
- Var ol! 
Her nira, bir kement gibi artık 

helmelikten çıkan ve bir güzel mah· 
hlkun ötüıüne veya gükreyiıine ben
ziyen sesler boyuna qini çağıran 
veya istimdat eden bu her kulaiın 
tikin aese doğru fırlablıyor .. 

Bahçede iskemleler Darülbeda· 
yiin bir çok günlerindeki aandalye· 
ler gibi boş ve muntazam dizil .. r 
halinde dura dursun ve yağmur, her 
devamlı ve uzak alkıf gibi ses ve 
hatta gürültü içinde yağaın; burada 
bir iğreti çatının albnda bir Kuru· l 
nu Vüstai tiyatrosunun enkazı orta· 
amda niaan yağmuru gibi bir alkış 
tufanıdır gidiyor .• Gök gürültüleri, 
gazoz ıitclerinin patlayqı kadar 
ehemmiyet.iz ve dıtarda ara ııra 
parlayan timtek yerine burada bo· ' 
yuna kadeh parlablıyor. 

Sade bir tevekkül, bir kendini bı· 
rakıt gibi görünen Şark zevkinin 
böyle tabiatin rağmına, böyle nıu· 
kavemet ve enerji ile tezahürü in· 
aana yeni keıfedilmit bir eğlence gi
bi hevea ve fevk veriyor •.. 

Bir hanende kadm, bir )iıbzJI 
balutı bir yerlerde oyalanarak gül
meye &'Önün: 

Her masada en ağır batlı görü· b 
nen münzeviden en vurdum duymaı b 
görünen aohbetçiye kadar herkesin 
ağzı bir kant açık: 0 

Herke• emin, ki bu kadın kendi- r 
sine gÜ)Üyor; hakkı da var çünkü 
daha demin elleri patlayana kadar 
onu allutlamıttır. Fakat allu§, bira:ı 
kibarlık giren bu yerlerde ara sıra 
ıslığın • da yerini tubnaktadır. Ve al· . 
kıılayanm kendisi de alkıım bu i- li 
ki zıt manadan hangisine geld i ği- 1 
nin farkında değildir. 

Şuran muhakkak ki: Hiç bir ka· 
!abalık, ne medreaede, ne mekteple, 
ne konferana salonunda, ne radyo 
önünde hiç bir meıbur ilimin hiç 
bir ilmi müaahabeaini bu kadar ina· 
narak bu kadar harikulade ve ori • 
jinal bularak dinlememittir; sanki 
bir değerli filoaof, ruhi baletlerin 
bütün anahtarmı veren bir yeni na· 
zariye ortaya abyor; ııanlı.i hatif, in· 1 

ADiara yarınki munffakiyetleri içi~ 1 

yeni bir aır haykmyor: ti 
Kadınlar çiçek 
Erkekler böcek! 

B. K. 

Harp malulleri ile şehit yetimlerine~ 
dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında ilin 

M. M. Vekaletinden: 
l - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp maliillerile şe· 

bit yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimleri ~ 
ne ait olan kısmının 2 l Haziran 933 tarihine tesbit edilen 11 

38997 şehit yetimlerine cbğıttrrılamsma başlanmıştır. 
2- Bundan başka 930, 931,932 senelerinde ikramiyesi ~ 

ni alamıyan 6332 şehit yetimi erine de o senelerde emaaline ve • 
rilen nisbette ikramiye verilecektir . 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankaıı 
fından icap eden mahaller~ gönderilecektir. 

4- 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebirı ~ 
de bulunan şehit yetimlerinin haklan 934 senesinde yapıl3 
cak tevziat ta verilecektir. 

5 - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararma göre 
Harp maliilleri tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verile· ~ 

• cek ve keyfiyet ayrıca gazeteler ile ilan o1unacaktır. (3130) • 
(2910) 4()94 

Darülfünun mübayaat 
• 

Komisyonundan:~ 
Haydarpaşa' da Tıp Fakültesinin lstanbulda Darülfü: h 

nun Mülga harbiye binasına ve bu binadaki Hukuk, Edebı• inı 
yat, 1Iahiyet Fakültelerinin Veznecilerde Zeynep HanıJI! -
konağı binasına ve bu binadaki Fen Fakültesinin de mezkuf ıb 
Darülfünun binasına müçte mian ve yahut münferiden nıı• J 
kil ve yerleştirilmeleri olbapt aki şartnamesi mücibince pazıı' · 
lık suretile icra kılınacağınd ın nalde tabi eşyalar 7 gün zıı' , · 
fında mezkUr binalar dahilin :le Dahiliye Müdürleri tarafıf'I 
dan görmek istiyenlere irae edileceğinden bu baptaki t3' F 
)iplerin ehliyetname ve temİn;ıtlarile birlikte 15 Temm~ i 

933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 te Dari.ilfil 
nun binasında Islahat Müşavirliği odasında mevcut müb' h 
yaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3147) 

== 
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