
Bulgar süvari zabitleri 
dünkü müsabakada puvan 
hesabile galip geldiler •. 

Tevfik Rüştü B. Pariste 
Fransa 
mesele 

ile aramızda ihtilaflı 
kalmadığını söyledi. 

FİA11 S KURUŞTUR 

Yüzde üç 
Yüzde üç rakkamı blaımlı bir rak

kamdır. Dünyayı aaraan iktiaat buh
ranının bep bu rakkamdan çıkbğı 

on aöyleniyor. Yüzde üç bozulduğu için 
buhran devam ediyor. deniyor. 

Nedir bu blaımh rakkam? lktiaat 
alimlerinden birinin heaabına göre 
dünyada iıtibaal aenede yüzde üç nİ•· 
betinde artaraa normaldir. Böyle ol
mazaa buhran olur. Umumi Harbe ka
dar dünyada iatihaal hep bu nisbette 
artb. Umumi Harbe kadar da dünya bu 
sebepten inki§af içinde ilerledi. Harp
ten evvel görülen ufak tefek iktisat 
arızaları bir ıey değildir. Buhranın 
bugünkü eb'adma bakılırsa Umumi 
H:'l"J>ten evvel böylesine ra~t gelinme· 
mıştir. Şöylece hüküm olunacaktır 
~em~ oluyor: Dünyanın istihsal müı-

o ırelerınin umumi muhasaalaıı senede 
yüzde Üç gibi sabit bir tezayüt gös
terdiğinden, harpten evvelki aeneler 
diizgün bir iktisat hayatile geçmİf· 
tir. 

Fakat Umumi Harp geldi. iktisat 
ltüst oldu. Ne ziraat kaldı, ne aanayi. 
•tabaat battan bata bozuldu. Böylece 

.:ünyaya İylik getiren yüzde üç istihıal 
te":"yüdü kayboldu ıitti.. Harp devam 
ettikçe 'c harpten aonra bir müddet 
bu hal böylece sürdü. Harbin baflangı· 
cı olan 1914 den itibaren ve harpten 
·onra daha dört sene olmak Üzere 

ıra tam 1922 ye kadar istihaalln mluta
or !n~ ~ahit oluyoruz. Bu arada, dünya 

ıstıbsali tılaımh rakkamla ifade olu· 
bı· an mikdarın çok altında kalmııtır. 
in Ve bu arada bir nevi iktııadi buhran ol-
tu~ uştur. 

ıı· 1922 den ıonra kuvvetli bir inki· 
afla. itler açıldı. Nakliyat çoialdı. 

F abrıkalar kuruldu. Ziraatte makine 
:ıa kullanıldı. latibsa) miiı'-' . . • • k. .. '""ennnı u 

iıl· .~ı Y'.' unu tekrardan yüzde 3 çe 
ukseldı. Harp aonu inkitafı adile 
adolunan devre bafladı. Bu devre 

h?ylece alıp gidecekti. Fakat yanlıı 
hır ıiyaset onun uzun ıürmeaine mani 
olmUf, ona yedi senelik bir ömür bı
rakmııtır. 

Evvelki mlutaa sebep harpti dedik. 
ar Ya bu seferki inkitaa sebep nedir? 
a:ı: u seferki inkitaa aehep harpten do· 
ra gan borçlardır. Deniyor. izah edelim. 
al· . arptcn doğan borçların ehemmiyet• 
i- li kımıı para ile ödenmektedir. Parayı 

ği· •_lan ~a asıl iki memleket var: Ame· 
~ ıle Franaa. Bu iki memleket al· 

•· ti d~ fazla parayı önceleri ıayet ik· 
te, ~ ı maksatlarla kullandılar. Onu te· 
yo !ıy':. muvazenelenni yamamağa has• 
ıç • !tiler. Fakat vakıa ki tediye muva· 
~- ' neleri düz~di. Fazla parayı ne ya-
n· • c:aklannı bılemedı"ler B" '"dd . h • ır mu et 

ı 
1 
~ taç .rerlere ikraz •uretinde ver-

in ı .er._ Boylece bir kaç aene devam 
a· Klildikten aonra, Amerikada . b" ,._. k . yenı ır 
in• uur çı tı. Dendı ki Aıne 'k f 1 

d ' n a aza 
içi~ ıarasmı •fanya atmam 1 k d' . 

tletınelidir. Dünyanın enab''.. '"ken uı 
"T · uyu spe-
j~ 'b::y~en f?'~mle~eti olan Aınerika-
nahd y S ıkırle~ çılmıaaına t•ıma· 

ır. abık Cumhurreiai Hoover'-
~ir:"!a attığı bu fikir hemen tatbik 
lan ;~f:r:•tlandı. Ve Amerika, 1929 e, n, fazla paraaını muhtaç 
•Yrupaya d "' I "ah . . egı • gendine tahsis etti. 

sıa ettı anım · "h··, ··ı d a, ıstı oaıe koyarak 
r..: albna tahvil edip kaaaya 

. • Franaada da bundan bafka 
•r. fbe'y Yapılmaınııtır. Fransada önce· 
erı ır takını 'kr 1 rd b 1 d F at ı az a a u un u. a-
İyleaonra o da altın idlıanna baJladı. 

~· .son senelerde arbk, altın id
' lıalıki memleket araaında hakiki bir 

nı ini aldı. 
e: al 1929 dan beri dünyada eklik iıtih
rı 

0 
varı dır. Senede yüzde 3 istihıal gene 

zu muştur. Buhran bundandır. Ve 
u:;andan kurtulmak için de yapıla
a erıı mühim İf, idhar olunan altm-

1j •rı ",?eYdana çıkarmak, onlara güne· 
YUzÜnü göstermektir deniyor. Böy

ve ' olur, ve o para yeniden istihaale 
av~ olunuraa buhran biter, buhranın 

•• lıt. ettiği fena neticeler de kaybo· 
.. lr gıder. 

~IYevrn Londra konferan11na itti· 
İll ~ eden ve ya§&yan iktiaat lllmleri 
)3 rnde Para mevzuunu en iyi bilenler· 

iı'd ta~ılan bir lıveçli profeaör bu f~
.. ~dır. Yalnız profeaör bu fikre bır 

e iikiim iliıve ediyor. Diyor ki, harp· 
e· doian borçlar kalkınadan timdiki 

•hran izale edilae de iıtikbaldeki 
ıhranların önüne geçilemez. Zira bu 
>rçlan alanlar onlan altın olarak id· 
•r etmekten baıka bir §ey yapamı· 
~rlar. Albıl iclhar oldukça da ct"unya 
; · de 3 iıtihsal mliıireaine kavu§8· 
!Yacaı. ve bu sebepten rahat yüzü 
ınniyecektir. 

kari burada bir sual aormak hak
' haizdir. Madem ki harpten do· 
1 ~ borçları (harp ve tamir~t borç· 

. • ~e . be.-aher) alanlar, alcbkları para· 
u· ~ır hayrmı görıniyorlar. Hatta aa

j .. ~ •Yl'mı aömıiyorlar değil, üatelik 
ıı:ıYa buhranına da sebep oluyorlıır. 
~hen bu paradan vaz geçmezler. 

\it 1 ran baıkaaına dokunur, onlara 

3 • J nınaz bir nesne olaaydı, belki 
t 8; buhrandan bize ne diyebilirler· 

3 •kat buhran onlara da dokunu· 
ııf ~d Anıerikada iıaizler ,15 milyonu 
ıı ıı. Fransa ancak kontenjantınan· 

1 Y&f~or 'Ve ticaret hacmından mü-
tll' F'.'d.ıyen kaybediyor. · 
ıJ'J .•kirleri izah olunan iktisat ilimi· 

lfiİ ıl~ihak ~denler için, ki bunlann 
dı haylı yekün tutuyor buhran 

b' ı. basit bir şekle konul~uştur. Ve 
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Ko f n t a ı 1 -----= --------• -------------Zavahiri kurtarmak için ancak tali meseleler görüşülecek 
----------------

• 
Mali komisyonun dağılacağı zannediliyordu. I ngiltere dominiyonları murahhasları 

ekseriyet temin ettiler. Biz, Fransa, Küçük itilaf akalligette kaldık -LONDRA, 1. (Heyetle bera· mühim meaeleler geriye kalı- lkhsat ııe maliye komiteleri den yalnız iktisat komitesinin yor da tali iktisat meaelelerini :; 
ber giden arkadafımızdan) - yor. .Şu halde müzakerelerin son ııa2liyet üzerine ayrı ayrı bu sahadaki meaelelerin bir ku tetkik edecek mahdut gayeli =: 

• 
'Kon/-annn devamına karar mevzuu darlnaıyor demektir. hangı" meseleleri müzakereye mına devam edeceği anltJlılı- :; 

~· ..,.. bir konferans oluyor. 

!!I verüince, müzakere edilip bir Bu şekilde konleransrn mahi- devam edebileceklerini mü.za- yor. Şu hale göre konleran• ci- =: = karara rapteclilmeai icap eden yeti temamiyle değifİyor. kere ettiler. Bu müzakereler- han konleranaı olmaktan çıkı- '.Ahmet .ŞVKRV = 
~1111111111111111 11111 lllillllllllllllllllllllllll111111111Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllr;:; 

R it,. •kt t h 1 .HIHI lllHIHR ıııııııııııııııımınııı 1 ooseve ın ı ısa ocası Gazi Hz . I Londra mektupları 

Konferansta bir aylık me 
sai hiç bir netice vermedi 

Londradan ayrıldı 
Konferansta asıl beklenen mühim me
selelerin müzakeresine imkan kalmadı 

LONDRA, 7 (A.A.) - M. Moley 
ile birlikte lngiltenıye ııelmit olan 
M. Swope M. Moley ile beraber A
merikaya dönmek üzere vapura bin· 
mittir. 

M. Swope, gazetecilerin aorduk· 
ları suallere ıu cevabı verıniıtir ı 

"M. Moley Amerlkaya döner dön
mez istifa etıneği hiç bir veçhile dü
ıünmüyor. M. Moley, M. Roosevelt'in 
istikrar aleyhindeki kararını neı
rebnekle kendiıi bakkında bir say
ıısızhk göaterdiJi zannında değil
dir. Bunu M. Moley namına temin e• 
debilirim. 

M. Moley altın esasından aynl
mamıı memleketlerin mütterek be
yannamesini M. Rooaevelt'e tavsiye 
etmİ§ değil bu beyannameyi aade
ce cümhur reisi M. Rooıevelt'e gön
dennittir. 

Tehir meselesi 
LONDRA, 7 (A.A.) - Cihan ik

tuat konferansı bürosunun toplanb- 1 
unda, konferanam geri bırakılman 
hakkında yapılan uzun müzakereler 

M. Moley 
yalnız alhn eaasından aynlmıyan 

(Devamı 5 inci sahifede) 

DDnkD yarışlardan bir lnt ıöa 
yazısı 2 İnci aahilede 

Wrün orada teşkil nlunan para ve ik
tısat komiıyonları.ıı bu fikirlerle ala
kadar ettirmek iıtiyeceği tahmin olu
nur. Şayet bu ı;ahada umumi bir mü-

alacaklm iki büyük altın memleketi· 
nin vaziyetleri çok dikkate layik o· 
lacaktır. 

Reisicümhur Hz. dün akşam Bo 
ğaziçinde motörle bir tenezzüh 
yapmıflardır. 

Fransız dostluğu 
Tevfik Rüştü Bey yeni 

beyanatta bulundu 
PARIS, 7 (A.A.) 

- Havaı ajans 
bildiriyor: 

Petit Pariaie;: 
gazetesi Türkiye H. 
rıcıye vekili Tev "" 
fik Rüıtü B. le yap 
bğı mülakatı nefret, 
mektedir. 

Tevfik Rü~tü B 
bilhaHa demittir ki: 

Fakat konferans haricindeki siyasi 
faaliyetler mühim neticelere erdi 

LONDRA 
(konferans sa
lonundan) -
Cihan iktıaat 
1<onferanıı, bu-

Londra: AHMET ŞOKRO 

- usiyaıet, silin· 
rük, maliye ve ik· l..;......l._....:..._ı._~-ıı 
tıaa t gibi bütün sa 
halarda henüz mu- Tevfik Rü1tü B. 
alliikta bulunan bütün Türk - Fran· 
aızc meııelelerini kat'i olarak hallet
mek için ariste tevakkuf ettim. 
Bundluı ooyle artılı: hiç bir ihtilaf 
sebebi kalmamıttır . ., 

1 gün Amerika 
murahhas he
yeti tarafın

dan neıredi
len resmi bir 
tebliğ ile çık-

Tevfik Rü~tü Bey müıterek me
selelerin hallinde Fransız hükümeti 
nezdinde ıördüğü teıriki meaai fik. 
rini metetmiı ve Türk - Franaız 
dostluğunun mazisini hatırlatarak 
sözlerini bitirmİ§tİr. 

Suriye komseri 
Fransaya gitti, yerine 
kimse tayin edilmiyor 
BEYRUT, 7. A. A. - Franaa· 

nın Suriye fevkalade komiseri M. 
Ponsot Fransaya hareket etmit
tir. Eylül sonlarına doğru dönmesi 
muhtemeldir. Franaa hükfuneti ye 
rine timdilik kimseyi tayin etmİ· 
yecektir. Mümaileyhe umumi ka
tibi vekilet edecektir. Ayni va
purla Suriye meclisi reiıi Suphi 
Berekat'da Franaaya gitmittir. 

Bir isyan daha! 
BEYRUT, 7. A. A. - Hecazla

Asir hududundaki kabileler ara
sında iıy'9-n sılmııfbr. Asiler bir ta 
lum Vahhabi köylerini itgıil et
mitlerdir. Asilerle lbniaauudun 
kuvvetleri arasında müıademeler 
olmaktadır. 

M. Venizelos Fransada 
BAGNOLES, 7. A. A. - M. Ve 

nizelos tedavi ve istirahat için bu
raya gelmittir. 

Bir ceneralin idamı istendi 
MADRID, 7, A. A. - Ağustos 

darbei hükfuneti davasında müd
dei umumi 23 maznunun beratini 
Jeneral Cavalcanyi'nin idamını, 
18 maznunun müebbet hapse ve 
18 maznunun da on beter sene 
hapse mahkfun edilmelerini iıte
mittir. 

İngiliz - Sovyet ticareti 
LONDRA, 7. A. A. - lngiJtere 

Ue Sovyetler birliği arasında yeni 
bir ticaret mukavelesi yapılması 
hakkındaki müzakereler pazarte
si günü tekrar ba9layacaktır. 

Radek Lehistanda 

maza girmit 

ulunuyor. Cer 
çi Maliye ve 
iktisat komis
yonlarının ve 
bu komisyon· 
larm birer cü
zü olan t8.Jj ko
miayonlann iç
timalan be-

Rusyada tahliye karan alan lngiliz mühen
disleri Mocdonald ve Thornton 

nüz devaın ediyor. Fakat Fransız 
gunıpu devletler, para kıymetleri· 

nin muvakkat istikran hakkındaki 

• 

mesele halledilmedikçe, bu meaai
nin devamında bir fayda görme· 

(Devamı 5 inci sayJada) 

lskenderiye hattı kalıyor 
Bu karar ihracat mevsiminde bilhassa 

tüccarı memnun etti 
Deniz yollan iıletme idareai laken· 

deriye hattının bir müddet daha ipka11 
için karar venniıtir. 

Bu kararın bilhasaa ibracat mevsi
mine ıririJirken verilınit ohnaaı umumi 
bir memnuniyet uyandırınııtır. Daha zi 
yade lzmirliler için bu kadar bir bayram. 
haberi kadar ıevinçle kartılanmııtır. 

Deniz7ollan iıletme idareai uzun 
boylu yaptığı tetkikat neticeainde bu ih 
racat mevıiminde Pire • likenderiye 
hattının ziyan etıniyeceği neticeaine var 
mııtır. Buna munzam olarak Mmrdan 
gelecek ıeyyahlar İçin mevsimin miisa· 
it buhınma11 Ye aon iki balta zarfında 
;y unımiıtana hayvan ihracatının Jzmir. 
'den artmıı olmaaı batbn zarar etmiye
ceği kanaatini takviye etmiıtir. 

Bu mevsim İzmir • Pire • lıkenderİ· 
ye için bir tacrübe devresi olacaktır. 
Maıımafih aonunda hattın konınması 
yolunda müıbat bir netice almacaiı ve 
hattın tamamen kalmasına karar verile
ceii ümit edilmektedir. lcabederıe bu 
ıeferler Portaaite de uğratılarak daha 
fazla kazanmaaı temin olunacaktır. 

Denızyolları müdiırü 
Sadeıtin Bey 

~r~n izaleai için de gene o kadar 
ıt bır yol gÖ•terilmiıtir. Profeaör 

odra'da bulunduğuna göre, profe- -nakaşa açılırsa, bu münakafada harp 
Müderrİ3 

Nfaamettin Al./ 

V ARŞOV A, 7. A. A. -. Sovyet 
hükumetinin fikirlerini yayan lz
vestiya gazetesinin batmuharriri 
M. Radek buraya gelmi9tir. Mü
maileyh Varşovada bir hafta kala
caktır. Evüp Hilaliahmerin in dünkü tenezzühü 
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Yemen Ellerinde Veyselkarani 
Hamal sırtında şehre çıkan vali. - lskeluizlik felaketi. - Padişa

hın, askerlere ettiği zülam. - "Aman Padifahım izin Ver bize!,. 

Hüseyin Hilmi Paşa, Yemene mu· 
vasaletle i şe batladığmı mer'i usul ve 
adete tevfikan Dahiliye Nezaretine 
re•mi tahriratle bildirmifti. Dahiliye 
Nazırı Memduh Pqa, nazik, zarif 
bir devlet rücülü idi, Hüoeyin Hilıni 
Paşa-. emsali değerli zatların yetif
melerine çok yardımı dokunmu§tu. 

Hüseyin Hilmi Pa§a, Dahiliye Na
z ırına yazdığı reami tabıirata bir de 
hususi arizacık leffederek baımdan 
g"çenleri hikaye etmiı ve bu vesile i
le Hüdeyde iskeleainin yapılmaaı İçin 
ınüeaair bir teıebbüate bulunmuıtu. 

Hüseyin Hilmi Paıa. mektubunda, 
aynen ıunlan yazıyor: 

"Vapurumuz Hüdey\fe aahilinde üç 
mil kadar uzakta tevakkuf etti. Çün
kü oraları aığ olduğundan ve bu ane 
değine bir çaresine bakılarak limanım
., bir ıey yapılmadığından, daha ileri 
gidilemiyordu. 

··Evvela vapunımuzun büyücek 
oandalına ve sonra da bir zanbuğa 
{Şap denizinde ve bilhaaaa Yemen 
oahillerinde iıliyen kayıklar) b"ınerek 
i<ıkeleye doğru ilerledik. Epeyce git
tik, bir noktaya geldik ki burada alt
l arı düz olduğu halde Zanbuk ta İf· 
liyemiyordu. insanın dizine kadar su 
içinde yürüyüp ıreçmesi icap ediyor
du. Ağlanacak biı· adeti olduğu Üze· 
re Zanbuk tayfası melli.h hamalın aır
tına binmeğe ve öylelikle Hüdeydeye 
çıkmağa mecbur kaldık,, 

Hüseyin Hilmi Paıa, ilk çıkıtmda
ki hissiyat ve ıntıbalamu bu kedar· 
cıkla anlatıve~ıti. 

Paıanın yazdığı pek doğru idi. 
·Hüdeydemizde bir iskelem.iz yoktu. 
Gidenler, gelenler çok zorlukla karıı· 
laşırlardı. Hele denizin dalgalı gün
lerinde daba fena, ılaba tı.;,bat mütkiili 
ta maruz kalırlardı. Sabile çıkarılacak 
harp •İli.blan ve mühimmatı, efradı
aıkeriye, efyalar, sair yolcular, hüli.
sa çoluk çocuk, herkes, her§ey Zan· 
buklarda, aonra da hamal gemiciler 
sırtında taıınırdı. 

Bu tllfllll~taki fecaat, bir gözönü
ne getirilsin. Tatınırken JUVarlanmak 
idi ve en olağan feylerdendi. Denize 
düıen, ıılanan toplar, tüfekler, cep
haneler küflenip paslanıyor, birinden 
hayır kalmıyordu. Sair e§Yalar da böy 
le idi, aonra, cıvık kumlara bulanıp 
rezil, kepaze oluyordu. 

Bu hali gören Abdulah Manaur E
fendi, (Miıter Vayman Beri), Hacı 
Ali Efendi (Miıter Herlıret), Entel
licena oerviain casualan kahkahalar
la eülüyor, sadık ve hayrıhah olanlar 
da kan ağlıyorlardı. 

Bu hakikaten giilünecek ve ağlana
cak bir haldi! Y emenda icrayı hükU
met ebnek, saltanat ıünnek istiyen 
Osmanlı İmparatorluğu, a.sırlardan
beri oraya doğru dürüst yanaşabil· 
mek için bir iskelecik bile lnırnMDHttı, 
öyle bir yer ki devlet, seneler ve seneler 
denberi oraya tabur tabur uker, silah, 
mühimmat gönderiyor, fakat bir iake· 
le yapmafı dütiinmlyordu. 
Oamanlı imparatorluğunun idare 

makanizmasındaki bozulduğunu, aa
katlığmı bu hal, bu zihniyet bütün be· 
lagatile eösteriyordu. Muhtelif UD· 

surları idaresi albnda tutmak, uzak 
i klim ve kıt'alarda şaltan{lt ıürmek 

ve bunları merkezden idare etmek is· 
ti yen imparatorluk; sahip ve hi.kimi 
addettiği sahillere yanatamıyordu. 
Osmanlı imparatorluğunun ° lıüküm
ra n olduğu iklim ve kıt'alann ekıe
ri•i, iıte böylece pamuk ipliği ile bağ. 
lı idi. 

Yemene gönderilen valilerl::len bir 

hayır ve iı severi,bozuk düzen bir 
mendirek yaptırmak için Hüdeyde 
iakeleıi olacak mevkia bir hayli taı 
döktünnüıtü. Fakat Babıaaraskeri, 
Bahriye Nezareti, Tophane Müıiri
yeti, ldareimahalliye aralarında tah
sİ\ilt meselesi çıkınış ve ihtili.f sene
lerce hal ve faal edilemediğinden taı· 
larmı deniz öğütmüı ve teıebbüste ya
mn kalarak unutulmuı eitmiıti. 

Hüseyin Hilmi Paıa, ite baılayınca 
bunu resmen ve mükerreren yazmı§ 
iae de o da bir ıey yapmağa veyahut 
yaptırmağa muvaffak olamamıttı. 

Hüseyin Hilıni Patanın bazı mu
vaffakiyetleri olmuştu: Bütün vilay.;. 
tin sahillerinde ıırümtük kaçakçılık•· 
nı, ıilih ve ı_ühimmat idhali.bnı me .. 
netmek için tedarikine şiddetle lü
zum gösterdiği süratli ve yeni aiıtem 
bir kaç ganbotun siparİ§ ve mübayea 
olunmasına irade istihsal edebilınitti. 
0 Za'Uana kadar mezkür aahillerde 
bulunan gemiler Nuh Nebden kalma 
bir kaç köhne tekneden ibaret olup 
adi yelkenli Zanbukları bile takibe 
yaramıyacak halde bulunuyordu. 

Bu gemilerde bulunan bahriye ef
radı, karadaki askeri kıt'alar efradı 
gibi gunagiin yoksuzluklar içinde pe· 
riıan ve mustarip bir halde idiler. 
Yemene sevkolunan berri, bahri efrat, 
arbk unutuluyordu. Uzun seneler o
nda kehrlardı. nO, on iki seni! tezke
re verlmez, istipdal edilmezlerdi. Se
kiz yüz mevcutlu giden bir taburdan 
mesela sekseni geri dönemezdi. Hao
talık, bakrmaızlık bir yandan, eşkiya 
müaademeleri bir yandan pulat be· 
denli Türk yavrularını kemiriyor, e• 
ritiyor, mahvütebah ediyordu. Bu ka
dar zülme takat ıretiremiyen biçare
ler kaç kere canlarından bezerek is
yan çıkarmışlardı. Ağlıyarak, bağıra
rak tezkere iatemitlerdi . Hünkir i .. 
ıidince, mahaus yaverler, vapurlar 
göndererek askerleri sılacı etmiıti. 

Son zamanlarda Hicaz tarafında 
çıkan bir hadise üzerine Yemenden 
bir alay asker alınarak Ciddeye gön
derilecekti. Canlarına tak deyen as
ker kıyam etti: 

- Gitmeyiz! 
Dediler, bağnıtılar ve dertlerine 

tercüman olan ıu türküyü heD bir a 
ğızdan okudular. 
Eridik akdık bak halimin 
Ôlü aolgunu çöktü benize 
Sekaenli takım indi sekize 
Aman Padifahım izin ver biH 
izin vermezisen döktür denize 

On iki yıldır gurbet elinde 
Kugın kumlarda, Yemen çölünde 
Yandık kavrulduk zalim elinde 
Aman Padiıahım izin ver bize 
izin vermezisen döktür deni;ı;,e 

Güya bu ıarkıyı, Yemende aürgün 
olarak bulunan Şurayidevlet reiai 
Kemal Pa§a zade Sait Beyin tanııim 
ettiği Hünkara jurnal edilmİJti. Za
vallı edip, bundan dolayı bir hayli 
baı ağrısına uğramıftı. 

La.tik Sait Bey böyle aleyhte §İir
ler .Öylemekle sabıkalı idi. Sürgüne 
gitmezd •n evvel bütün vükelayı uzun 
bir kaaideıile hicvelmiftİ. Bu hicvi
yenin bir beyiti de o zamanm bahri
ye nazırı için! 
Hele ol Nazirıbahriye Ha.san Paıa ki 
Deuleı ve millet için afeti tufan gi· 

bitlir 
Demiıti. Bu kaside, elli altı:ıış be

yitten mürekkepti, devrisabıkta çok 
kima.eler iıtin~ah etmitti, mahremane 
okunurdu. 

( Arka.sı var) 

r Yann: 

1 
o d ihtilafı 

A6daı.....,;. :.:.:~~ıns.;, r.,.. ~ lilMI•? 
f.!amil P4fQ, ne diyor? 

Diş tabipleri Dün bir toplantı yaptılar-

Türk Di• tabibleri cemiyeti 
dün 6fleden eve! Halk evinde i
kinci altı aylık içtimalarmı diş. 
tabibi Şemsettin Nusret Beyin ri
yasetinde aktetmi~lir. Katiplikle
re dit tabibi Talat Hanımla Hay
rettin Zeki Bey seçilmittir. Evela 
cemiyet umumi katibi dittabibi 
Mt>hmet Riza Bey Reisicümhur 

• Hazretleri ile Ba,vekil Pafaya ve 
Sıhhat ve İçtimai mua\•emet ve
kale!le Maarif vekaletine tazim 

telgraflan çekilmesini teklif et
mİ! ve bu teklif ittifakla kabul e
dilmittir. Bilii.hara altı aylık ida
re raporu olrunmuf, rapora naza
ran cemiyeti Belediye tarafından 
ilk mektep talebesi ağız ve ditle· 
rinin muayene ve tedavisi için 
Cemiyete 700 liralık muavenette 
bulunulması memnuniyetle kar,ı
lanmı~tır. 

Sonra dis hastalıklarından mü
tevellit 3air. hastalıklan gösterir 
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HARİCİ HABERLER 
~~~~--~~~,~~~~~~~~~~~~~~-

Sağ bulundu 
Dünyayı tek başına dol~

mağa çıkan tayyareci 
MOSKOVA, 7 (A.A.) - Dört haf. 

taya yakın bir müddet süren uzun bir 
sessizlikten sonra bugün Miıkovaya ~e

ltm bir habere gôre Amerikan tayyare
ci Mattern, Siberyaıla Avadirchtka'da 
bulunmaktadır. Matterne hiç bı(. şey ol 
mamı§lır. 

Alaskaya ıritmek için 12 Haziranda 
Harberevsk'ılan havalandığı vakitten· 
beri Mattem'den hiç bir haber alınma· 
'mııtr. 

Bir vapur oturdu 
KASABLANCA, 7. A. A. 

Paquet kumpanyasının Nicolas 

vapuru Marailyadan Caaablancaya 
giderken Sparter bumu yakinle. 

rinde dün akşam kayalara ohır· 
mu,tur. Vapur mürettebati ve i

çinde bulunan 25 yolcu sandallar 
la salimen Tanca'ya gelmi,Ier
dir. 

MARSlL YA, 7. A. A.- Nicolas 

Paquet posta vapurunun ait oldu

ğu kumpanya bu geminin ümitsiz 

bir vaziyette olduğunu açıktan a

çığa bildinniftir. 

Gemi iskele tarafından tehlikeli 

surette yana yatmıtbr. Gemide 

yalnız birinci ve ikinci sivariler 

kalmı,lardır. 

Zeplin Cenubi Amerikada 
RlO DE JANElRO, 7. A. A. -

Volff Ajansmdaıı: 
Dün öğleden sonra Rio de Ja. 

neiro'ya gelen Kont Zeplin balo
nu bir ııaat durduktan sonra Per
nambuk yolu ile Almanyaya dön 
mek için tekrar havalanmı,tır. 

Fransız demir yollan 
PARlS, 7. A. A. - Mebusan 

meclisi demiryolları şebekeleri i
dareıinin günün zaruretlerine uy 

durulması hakkındaki layibayi 10 
muhalife kartı 580 reyle kabul et

miştir. Mecli& ayni zamanda pet
rol inhisarının tetkili için icabe
den tetkikat yapmak üzre bir ko
misyon tesisi hakkındaki layiba i
le bazı gümrük tarifelerinin aabit

lettirilmeaini temin eden layihayi 
da kabul etmittir. 

• 

Dörtler misakı 
Sir John Simon sulhün 
müeyyedesi addediyor 

LONDRA, 7 (A.A.) - Hariciye na 
zın Sir John Simon.. Avam kamarasın· 
da sorulan suallere verdiği cevapta dev
letler arasında dostça ve el birliğile ça· 
lqmak gayesine ulatmeğa her vakit ça 
lıımakta olan M. Musaolinin teıebbüıü 
sayeıinde dörtler misakının sulbü sağ
lama bağlanmak yolunda yeni bir mer
hale olduğunu teyit etmiıtir. 

Sir John Simon bu cevabında harp 
borçlarını da anarak bu itle İlifİğİ olan 
ıimdiki it:il8flann tadili için bu yıl Va
tingtonda bir takım müzakerelere gi
ritileceğini oöylemiıtir. 

M. Henderson Romaya gidecek 
LONDRA,. 7 (A.A.) - SilaJıları a

zaltma konferanaı reisi M. Henderaoıı 
sonbaharda Avrupa hüklimet merkez),.. 
rinden bir çoğunu ziyaret edecektir. 

M. Henderaon M. Musaolini ile gö
rüt mek için bir Eylülde Romeya gide
cektir. 

Cezairde bir hadise 
ARAN, 7. A. A. - Bir çok yer

li halk ellerinde sopalar olduğu 

halde sokakları dolatmıt ve ma
ğazalar rtahrip etmiştir. Jandar

malar mücahale ederek bet kitiyi 
tevkif etmİftir. Tlemcen'e mühim 
jandarma kuvvetleri gönderilmit 
tir. 

Almanyada tevkifler 
RECKLlNGHANSEN, 7. A.A. 

Zabita gerek Almanyada, gerek 
hariçte tethiş hareketleri hakkın
da yalan haberler inşaa etmif olan 
komünist fırkasının bet reisini 
tevkif etmittir. 

Amerikada komünistler 
AL TONA, 7. A. A. - Zabita 

komünist fırkasının yeni bir gizli 
tetkilat vücuda getirmif olduğunu 
meydana çdı:armıt ve 70 kitiyi tev 
kif etmittir. Bu tefkilat bütün Seh 
lesvig-Holstein eyaletine '1lmil bu
lunuyordu. 

Sir Eric Drumond 
LONDRA, 7.A.A. - Milletler 

Cemiyeti sabık umum katibi Sir 
Eric Drumond yakında tekaüte 
sevkedilecek olan Sir Ronauld 
Graham'm yerine Roma büyük el
çiliğine tayin edilmi,tir. 

lspanyol misafirlerimiz •. 
İspanyol profesör ve darülfünunİulann

dan mürekkep bir kafile şehrimizde .. 

lspıuayol Darülfünunları profesör ye 
talebesinden 190 kilitilik bir grup 11TYel 
ki ak,am "Guidad de Cadiz" yapuru ile 
tehrimize gelıniılerdir. Vapur Bogazi· 
çinde bir cevelan yaptıktan sonra Gala· 
ta nhtrmında demirlemittir. 

Vapur demirlemezden evvel ispanya 
Jeneral kon•olosu M. Julio Palencia 
Ye Belediye Turizm ıubesinden bir zat 
Darülfünun Müderrislerinden Macit ve 
Şerif Beyler vapura giderek İapanyol 
Dariilfünunlularrna ho! geldiklerini söy 
lemi!let"dir. 

İspanyol talebesi mühim bir kısmı 
kız olmak Üzere Madrit edebiyat fa
kô.lteleri prof. Garcia Mon-ente'nin i
daresi altında bulunmaktadırlar Profe
sörler a>·a~rnda i1im ve fen i.leminde ta
nınmı, bir ~ok zevat vardır. Bu meyan
da Edebiyat fakültesi umumi katibi 
Prof. Pericot, profesörlerden Ferrandi& 
Torres. Obermayer, Ballesteros, Tor
mo Manı:a, Genez - Morrcmo, Marge
lino Caytano, Brano Sanfelin, Angel 

levhalar için Hilaliahmer tarafın
dan yapılan 1000 liralık nakti 
yardım dolayisiyle bu levharm ta· 
hına karar verilmittir. 

İdare hey' eti raporu ile hesap
lar aynen kabul edilmistir. Kırk
lar eli mebusu Fuat Be~; cemiyeti 
fahri reisliğine intihap e::lilmiş ve 
i~IİID"" nihayet verilmiştir. 

Apraiz Bluaa Autonio Gucia, Sefliolo, 
Dr. Julio Martinez, Santa Olalla, Gon· 
zalez Palencia !ehrimize gelmiılerdir. 

Bu ııeyalıat talebenin imtihenlarda 
gösterdikleri muvaffakiyete müki.faten 
ispanya hükiimeti tarafından tertip e
dilmi,tir. 

Talebe bu seyahatte kendilerine ve
rilen meseleler hakkında etüdler yapa· 
caklar ve elde edecekleri neticeyi yaza· 
caklardır. 

Talebe dün camileri ve müezleo-i ge.< 
miılerdir. Bugün lıpanyol klübü tara• 
fından Park otelinde •erefleo-ie bir ver
mut ziyafeti verilecektir. 

Yann lstanbul Dariilfünununu ziya· 
ret e.leceklerdir. 

Ziyarete &onra Türk ve lspanyol ta 
!ebesi birlikte Tarabyada Tokatliyan O• 

teline !riderek orada verilecek çayda 
hazır buluııacaklardır. 

Kafile reisi M. Garçia Morrente 
dün demi~tir ki' 

- lst•nbul bizi !fWer yüzle lıaqıla
dı, ~ördüğümüz hü~nü katiııJden çok 
memnun olduk. Yeni ve !!enç Türk 
Cümhuriyetinin yenilik sahasında ba
şardığı iııleri yakından ~Örmek bizim i
çin pek zevkli olacaktır. Yolda l zmire 
u?,-raıehh:; ı.,ur::.-.d::t !!ıaa ... iie veriJeJ;J ehem .. 
ıriy~ti t"' t:di~ ile ..,i):·djk, Cii::!'thuriyet 
!:ül:..!1net i !>ol mektep a-:s·n. Bun:.ı ~ı bü
vük semer~leti y~knı.da gôr~l~c_ lttir." 

-• D 
Mali komisyon da işine 

devam edecek 
Komisyonun mesaisinde devamına 

İngilterenin büyük tesiri oldu 
LONDRA, 1. (Heyetle beraber giden arka.d~ızdan) - Mali 

komisyon bir İf yapmasına imkan görülmiyor ve dağılması bekleniyor 
du. Fakat lngilizler faaliyetin kesilmesini istemeyorlaı • Bu sebepten 
on bef reye karşı yirmi beş reyle bütün mali meselelerin müzakeresi· 
ne devam edilmesi kararltJflı. 

lngiltere ile dominyonlar, Şimali ve Cenubi Amerika ve iskan· 
dinavya murahhaslan ekseriyeti temin ettiler. Fransa, Küçük itilaf 1-
talya ve Türkiye akalliyette kaldı. Ahmet ŞOKRU' 

Bulgar Süvari zabitleri 
ilk müsabakayı kazandılar 
Mıntaka kongresi yapıldı ve heyetler 

aynen ipka edildi 
Şehrimizde bulunan Bulgar süvarile

ri dün ilk temaslarını Taksim stadyo
munda bizim süvarilerim.izle yaptılar. 
Memleketimizde ilk defa bu kadar ge· 
niı ve milli mahiyette bir binicilik te
ması yapıldığı için stadyom mabıer gi
gi kalabalıktı. Şimdiye kadar hiç bir 
futbol temasmm vasıl olmadığı bir ye
kun, belki on bini mütecaviz bir halk 
kütlesi stadyomu cloldurmu§ bulunuyor 
du. Tribünlerde ayakta duracak bir yer 
kalmadığı eibi. kartıki duhuliye yerin
de de nefes almakta bile müşkülat çe· 
ken bir kesafet loplanmıflı. Balkonda 
B. M. IMleclisi Reisi Kizım Paıa Haz
retleri, Büyük Erkanı Harbiye ikinci 
kumandanı Şükrü Naili Pata, Bulgar se 
firi Cenapları, Sefaret ateıemiliterleri 
ve daha bir çok maruf simalar bulunu
yordu. 

Hakem heyeti riyasetini süvari mü
fettİfİ Mürsel Paıa kabul etmişlerdir. 
Diğer hakemler Kaymakam Abdülka
dir Bey, Binbatı Tahsin Bey, Bulgar 
Kaymakamı Tinıkarof, Yüzbaşı Dobref 
den ibaretti. 

Teknik heyet, kaymakam Cevdet, 
kaymakam Murat, kaymakam Refik 
Beylerden mürekkepti. Mani komi
serleri vazifesini mütekait binbatı 
Ahmet Nuri, binbaşı Avn:, yüzbaşı 
Ziya, müli.ı:on Kerim, mülizım Fah
ri Beyler deruhte et:miılerdi. 

Tam saat 15 buçukta Bulgar •Ü· 
varileri büyük tezahüratJa kar§ılana· 
rak, meydana çıktılar. Halkı ve ha· 
kem heyetini al üzerinde seli.miadı· 
lar. Müzika bu esnada Bulgar mil
li mar§mı çalıyor ve halk bu marşı 
ayakta dinliyordu. 

Biraz sonra bizim aiivari zabitle
rimiz §iddetli alkıtfar ara11nda saha· 
ya çıkıyorlar ve milli marıunız din
lenirken aeli.m vaziyetini almıt bulu
nuyorlardı. 

Müsabakalar, iki parkur Üzerine 
tertip olunmuıtu. Her zabit iki de
fa kO§acak ve bu koşularda aldığı 
derecelerin umumi vaziyetine göre 
tasnife dahil olacaktı. 

KO§u başladığı zamaıı halkm bü· 
yük bir heyecanla müsabakaları ta
kip ettiği görüldü. Bu vaziyet dahi
muntazamau cereyanı için halkın 
!inde hakem heyeti miisabakalarm 
her türlü tezahürattan uzak kalma· 
aını ricaya mecbur oldu.. 

Müsabakaya evvela yüzbatt Ce· 
vat Beyin koıuıu ile batlandı. Biz· 
de sekiz zabit Ye on iki at, onlardan 
on bir zabitle on iki al müıabakala
ra ittirak ediyorlardı. 

Birinci parkur battan nihayete 
kadar bizim zabitlerimiııin parlak 
muvaffakıyetlerile geçti. Birinci par• 
kur bittiği zaman umumi taanif fU 
idi: J 

Yüzlıqi Cevat B. Akın . ismindeki 
hayvanı ite, mütazim S~dcttı':' _B .. B~~ 
hir ismindeki hayvanı de, bmocı mu. 
lazım Ey~ B. Sakarya &.Dindeki h.ıy
vaniyle dörder ceza puanı almıpar ve 
birinci, ikinci ,,.. üçüncü olmutlardı. 
Bulgarlarda Ylizba§i Laloanıki 4,3/4 u 
za ıı-nı ile dördüncü, yü.,bqi Kafa
cief altı, uza puan ile befiııci, yüzbqı 
Doğramacief 6, 1/4 .ceza puanı ile al
tıncı, mii.llzun Sainı B. Kısmet İeolin· 
deki hayvaııiyle ve 6, 2/4 ua 'P"aniylez 
yedinci, birinci mülazım Cevat B. de 
sekizine olmuşlardı. 

Birinci parkurun bu neti<:c ile bit
mesi bizim lehimizde büyük bir ümk 
vermişken Bulgarların ikinci ıparkıuııda 
fevkalade güzel ve şanslı bir miiaabaya 
yapmaları umumi neticeyi değittiıdi. 
Biiyük bir heyecanla talrip edilen ikin
ci parkur bittiği zaman umumi tasnif 
şöyle ilan edildi: 
Yüzbaşı Cevat B. ikinci kısımda 12,S 

cezo !Puanı alarak ~i taenifin ye
dinciliğine dii§müştü. MWıizim Saadet 
tin B. de 12 ceza puanı almıt ve ııılıt:m 
cılığa düşmüttü• Birinci Mülizım Eyüp 
B . de yedi ceza ıpuanı almış ve üçün<:ü 
olmuştu. Birinci mül&.zım Cevat B. 
sekiz ceza puanı alarak beşinci olmuştu. 

Buna mukabil Bulgar zabitlerinden 
y~zbaşi Lakarski ancak 1/ 4 ceza puanı 
almış ve birinci olmuştur. Yüzbaşi Ka 
facief hatasız koştuğu halele, birinci 
parkurda altı ceza puanı aklığı için i· 
kinci olmu~tur. 

Müsabakaya 24 at girmiş, bunlardan 
dört Bulgar zabiti ile hayvanı yara-
1 a ndıı~ ı için ikinci parkura iştirak cde
ıni yen bir Türk zabiti tasfiyeye uğra-

mış ve 19 zabit müsabakayi biti rmiştir. 
Bunlardan yedisine bizzat Mürsel Pa· 
şa tarafından mükafatları veri lmiştir. 

Müsabakalara ~r günü devam e · 
di iecektir. Pazar gü-nk iı müsabaka e· 
hemmiyet itibariy le bugünkü karşılai 
manın fevkindedir. Bu nihai bir ma· 
hiyeti haizdir . 

Bu miısabaka lr'n mani!eri bugünkiı 
m.inilere naza ran daha hüyük ve adc.
dcıı iki misli olacaktı r. 
Halkın bu m üsabakalarda göstcrdig• 

büyük alilka ve sportmenlik gerek bi· 
zim mahafilde ve gerek müsabakalarda 
bu lunan ecnebi zevat tara fından büyük 
bir t akdirle karsılanmtstır 

Mmtaka kongre -i ioı; ıandı 
lstanbul rnıntakası senelik kongresi 

dün toplanmıştır. Kongrede bütün İs
tanbul k ulüpleri temsil edilmis bulu· 
nuyordu. • 

Kongreyi mıntaka ikinci. reisi Fethi 
Tahsin Bey a~mış ve mıntakanm bi r 
s enelik icraatı hakkında etraflı izahat 
vermiştir. Bu izahat kongrece tasvip 
eclilrlikten sonra sıra İdman heyetleri· 
nin raporlarını n okunmasına geım ı~ ti r-

Butün heyetlenn raporlar< sük[,nct· 
le ok11nmuş ve dinlenmist ir. 

Teferruata ait baz, küçük isti z.ıh i.ar
dan sonra bu raporlar umumıyetle tas
vip olunmuştur. 

Yeni merke z heyeti ve idman heyet· 
lerinin intihabatı limit ve tahmin hila· 
frna çok sakin geçmistir. Yeniden vazi· 
fe .kabul etmek istemeye n eski heyet 
müntesipleri, koogrenin kend ilerine 
~a~ı gösterdiği bıiyiık it imada karşı, 
ıttıfakla vuku bulan intihabatın netice 
sini reddememişler ve eski vazi fele rin 
de kalmışlardır. 

Bu suretle merkez heyeti ve bütürı 
idman heyetleri yerlerinde ipka edil· 
mişlerdir • 

Meclis Reisimiz yarışlarda 
B. M. Meclisi Reiai Kazım Pap 

Hazretleri dün öğlılıden •onr" ToltaUi· 
yan otelinde bir miiddet istirahat etmi~ 
ler ve Bulfı'ar suvari. zabitlerinin iştira.
ki ile stadyomda yapılan altı mania mü· 
sabakasınıla bulunmutlardır. 

Kasrmpaşa spor birliği kurultayi 
Kasımpa~a Spor Birliğinden: }4 

Temmuz 1933 Cuma ".Ünü SMt 10 el• 
Birliğimizin yıllık kurultayı t<>plana~· 
iından Birliğe yazılı arkadaJların gd 
meleri rica olunur. 

Ankaracla yüzme miisabakaları 
ANKARA, 7. A. A. ~ Bugün Ka· 

r<1deniz havuzunda kala.balık bir seyir· 
ci önünde Ankara. mmtakası yüzme 11,t 
sabakaları yapılmı~tır. 

100 metre sür'at yarışında Altunor
dudan Faik Bey birinci. Güre5 kujı· 
bünden Faik Bey ikinci. · 

400 mctn: mukavemet y;ırışmda geııl 
lcr birliğinden &iir.,.çi N cemi Bey bi· 
rinci. 

800 metreye Ankara lwlüplerin<len a• 
tı, Gala.tasaraydan bir kişi ve bir Ma· 
car itti-rak etmiştir. Neticeler: Gala· 
tasaraydan Fikret B. birinci ve Macar 
ikinci gelmiştir . 

Bundan -.ra 200 metre bayrak f'I' 
rıp yapılmış, bu yarışa AltunordudaD 
dört lcifillk bir takım, gürcı kulübün· 
den iki kitilik bir takım ittirak etmi~ 
tir .Netıcede Altunoıdu. takımı brinel 
'ft di~ed ikinci olmuııtur. 

F enerbolıçe B takımı Barıuula 
BURSA, 7 A. A. - Buru Sebat kıı

lllbü ile bir maç fllPID&k üııere Bu,..' 
ya giden Fcoerbahçe B takımı, Bursa; 
um yeni stadında, kalabalık bir aeyi.ı'C' 
kütlcıi önünde muvaffaltiyetıi bir ot"! 
cöatermiftic. Mıı.bakada lzmlr valitl 
Uzun, 0.-du :Mllfettifi Fahrettin ..O 
Ali Hikmet Paşa!u Hueratı da Jıuı' 
buJ.ıınmualardır. 

Fenerlil~r, birinci takımlardan E .. ı 
ve Şaban Beyleri de alarak şu şeki1<11 
sahaya çıbnışlardır : 

Sefa - Lcbip, Saim, Necdet, EJı:ı-dllo 
Esat, Yu•uf, Necdet, Namık, Şevket 
Şaban. 

Sevat kulübü de kuvvetli bir kadro l 
le sahaya çıkmıştı. 

Birinci devrede FenerbahÇ<>liler ıJ' 
kim oynamakla beraber devre O·O bt" 
rabere bitti. 

İkinci devrede takımlarında bazı tı 
clitat yapan Fencrbahccliler bu devr' 
de de hakimiyeti ele ~ldıla;. Ve kr~ 
fasılalarla yaotıkları gollerin adediııl 
bese çıkararak maçı s.o kazandılar. 
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• 
Bir kitap şartnamesi 
Maarif Vekileti bu yıl mektep 

kitaplarını kendi baatırıyor. Ted
risatın daha yeknaaak bir tekilde 
olmaaı için bu tetebbüs pek isabet
lidir. 

ŞEHiR 
• 

HABERLERi 

Vekaletin kitap ve tedria mese
lelerini böyle aıkı bir mürakabe al
tında bulundurması inkılap maa
rifi için pek hayırlı neticeler ver
mektedir. Bu makaat etrafında 
genç ve değerli Vekil Retit Balip 
Beyi takdir etmeliyiz. 

Yalnız bir nokta var. 
Vekalet kendi baatırdığı mek

tep kitaplarının tevziatını kendi 
vasıtalarile yapmıyarak bu iti bir 
müteahhide vermeğe karar ver
mif, bunun için bir tartname yap
mıttır. 

Bir tesadüfle elime geçen bu 
tartnameyi okudum. 

Bu tartnaıne müteahhit hesabı
na bir çok maddelı;ri ihtiva et
mektedir. ilk maddede müteahhi
din berveçhip~fin iki bin beş yüz 
lira teminat akçası yatırması son
ra da kapalı zarfta alacağı komis
yonun mikdarını yüzde yirmiden 
aşağı olarak tayin etmesi bildiril
mektedir. 

ikinci mühim madde müteah
hidin kitapların yüzde onunu pe
fİn, kalanını da bir ve iki ve üç 
ay vade ile banka bonosu olarak 
yatırmasını fart kofmaktadır. 

Bir de cezai madde var. Müte
ahhidin kitapları tayin edilen mik
tardan fazlaya sattığı veyahut al
dığı siparifleri kırk sekiz saat ge
ciktirdiği veyahut bonosunu gü
nünde ödemediği takdirde derhal 
mukavele feshedilecek ve yatırdı
ğı depazito ile o zamana kadar ver 
diği para irat kaydedilecektir. 

Yirmi yıla yakın gazetecilik, ki
tapçılık ve matbaacılık hayatımda 
ki tacrübelerime nazaran bu tart. 
nameyi biraz ağır görüyorum. 

Bir kere Vekaletin müteahhit
ten beklediği vazifelere mukabil 
kendisine yaptığı ikram yalnız yüz 
de yirmiden atağı bir iskonto
d.ur. ~üteahhit kitapları alacak 
sıparıt edilen yerlere gönderecek, 
bu İs~ bir nakliye ve idare itidir. 
~aliji, posta ücreti ve nakliye
•• ilave edilince ikram edilen is
kontonun yüzde onunu ilk hamle
le çıkarmak İcap eder. 
. Son.ra müteahhit kitapları sipa

rıt edılen yerlere gönderecek, gü
zel. Fakat paraaını nasıl tahsil e
decek. Gazete, kitap yolladığımız 
yerlerden paralarını almak . . 

kti" •. . ıçın 
çe gımız mütkülatı bir biz bir 
de Allah b"t· ' ı ır. 

. Ki~p müteahhidi mekteplerden 
sıparış alır almaz kırk sekiz aaat 
zarfında ambalaj yapacak, bota 
parasını verecek ve gönderecek ve 
so.nra eline tespihi, önüne takvi
mı alıp bekliyecek. Göndermezse 
ve.~ilet taahhüdünü yapmadı diye 
muteahhidin mukavelesini derhal 
bozabilecek, fakat müteahhit gön
derdiği kitapların parasını alama
Ylnca ne yapacak. Vekalet buna 
kartı yalnız bir madde itaret edi
Yor. Diyor ki: 

"Müteahhit ile mektep idarele
ri arasında zuhur edebilecek ihti
lafların halline Maarif Vekaleti
nin tavassutunu devlet matbaası 
temin edecektir,,. 

Bunda bir teyit ve tahsil kudre
ti olduğunu zannetıniyoruz. Asıl 
mesele para meselesidir. Müteah
hit Vazifesini derhal yapmağa a
made olabilir. Fakat tahsilatını te
ınin edemezse ne yapacak? 

Bu meselenin bir kere daha tet
kiki lazıın gibi görünüyor sanırım. 

Burhan CAHIT 

Beklenen Yunan mektep . . 
gemısı 

Limanıınızı ziyaret edeceğini 
Yazdığıınız Yunan mektep gemisi 
Aria kruvazörünün 12 temmuzda 
muvaaalatı beklenmektedir. A
ris kruvazörü 4. gün limanımızda 
kalacak buradan Karadi!nize çı
karak Varna, Köstence ve diğer 
Karadeniz limanlarını ziyaret e
deceklerdir. Yunan bahriyelileri
?~ tehriınize yapılacak menaim 
•çın bir program yapılmaktadır. 

kı.. h•barler 

. " Dün Dit tabipleri cemiyeti rei-
11 nıuallinı Kazını Eaat Bey Baıveka
letten vaki olan davet üzerine An
karaya hareket etmiıtir. .iki gün 
sonra hareket edecektir. 

Ekonomi 

9 Eyliil sergisi 
lzmirde büyük bir 
panayır açılacak 

Bu sene lzmirde, 9 Eylul lzmi
rin kurtulut gününde büyük bir 
panayır açılacaktır. Senelerce ~u 
vaffakiyetle devam eden 9 Eylul 
sergilerinden örnek alınarak ter
tip edilen bu panayırın çok güzel 
olmasına çalıfılmaktadır. Pana
yıra inhisar idareleri genit mik
yasta İftİrak edeceği gibi bir çok 
müesseseler de ittirak için hazır
lanmaktadırlar. Bu meyanda teh
rimiz ticaret ve sanayi müessese
lerinden de bir çoğu vardır. 

Motörin 
Gaz kumpanyalarının iddiası

na göre kontenjan listesindeki mo 
törin yağı ihtiyaca kafi değildir. 

Ticaret odası bu mesele hakkın 
da tahkikata batlamıttır. Oda, 
fehrimizdeki motörin yağının mik 
tarı, piyasanın ihtiyaçları hakkın 
da tetkikat yapıyor. Eğer iddia e
dildiği gibi, motörin yağı mevcu
du, buhran yapacak derecede az
sa, alakadar makamatın nazarı 
dikkati celbedilecektir. 

Buğday 
iktisat vekaleti bu seneki buğ

day mahsulü karşısında, buğdayın 
ne suretle himaye edileceğine 
dair alakadar dairelerden malu
mat istemiştir. Ticaret odası, tica 
ret borsası bu meseleye dair tetki 
kat yapmaktadırlar. 

Bu sene Suriye ve Yunanistana 
buğday aatınak için ne gibi ted 
birler ittihaz edileceği düşünül
mektedi;. Ticaret odası bu mese
le hakkında buğday tacirlerini da 
vet ederek bir fikir alacaktır. 

Müsteşar Hüsnü Bey geliyor 
iktisat Vekileti müatetarı Hüs

nü Bey yarın tehriınize gelecek
tir. Hüsnü Bey tehrimizde bir müd 
det kalacak ve aldığımız maliima
ta nazaran ticaret ve sanayi erbi
bile bazı temaslar yapacaktır. 

Hüsnü Beyin burada meşgul o
lacağı meseleler meyanında bil
haaia sanayicileri alakadar eden 
mesai! ve yeni yapılacak iktisadi 
teşkilat vardır. Bunun için Odada 
ve Sanayi birliğinde bir kaç içti
ma yapılması mu~temeldir. 

Osmanlı bankasının temettü 
tevzii 

Oamanh Bankasının geçen haf
ta Londrada toplanan son heyeti 
umumiye içtimaında hissedarana 
yeni temettü tevziine karar veril
miştir. Bu temettü pazar gününden 
itibaren banka gişelerİl!,de tevzi e 
dilecektir. Beher hisse başına 1 O 
şilin temettü verilecektir. 

Amerikalı başmütehassıs 
Memleketimizde bir müddet

ten beri iktisadi tetkikatta bulu
nan ve bir kaç gün evel şehrimi
ze gelen Amerikalı iktisat müta
hasaısı Mr. Hens salı günü Italya
ya haraket edecektir. Mr. Hena 
ltalyadan Amerikaya gidecek ve 
ağlebi ihtimal iki ay sonra mem
leketimize avdet edecektir. 

1 BORSA 1 
(lı Banka11ndan alınan cetTelclir) 
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Akıam Fiatları 

lstikrular ı TalıTilılt 
latilıu·az clalıili 98 Er.ani 
1933 l•tiltr • 95.- Eloktrik 
Şark d. J"Olları 2.30 Tram•a7 
D. Mu•ahhid• Tua.ı 
Kuponıua 52,25 Rıhbmı 
Gi.ı.mrükler 11,1$ Anadolu 1 
s.,.m maM 1~ • ili 
Baidat 11.71 meaıil ku· 
T. aık..ı,.. 1,18 ponıuz 

ESHAM 
11 Baakaıı Na- Telefon 
ma 9,45 Bomonti 
., ,, Hamiline 9,SO T ukoı 
" " Milıaıılı 102 Çimento 

Anadolu Hiııe 25 İttihat dey 
Tram~ay ;ıt. Şark dey. 
Reji 3,60 Bal7a 
Şlr. harir• lir- :lerk m.. -

ÇEK F1ATLARI 

H,40 
~ 

~-
~ 

18,-
44.10 
44.-

47 

u.-
21,10 
29.SO 
12,80 
20.90 

1,95 
ıı.so 
ll,811 

Pariı 12.06 Prai 15,91~25 
Londra 714,50 Viyana 4,44.ZS 
Nü7ork 63,75 Madrit S.67 
Milaıııo 890,64 Berlia 1,99 
Brülr;ıel 33943 Vi,.ana 42·1 
Atina 82,815 Peıte 3,70,75 
Cene•r• 2,45,75 Belp-at 35,J 1,25 
Sofia 67,145 f Bü.kreı 80.06 
Amıterdam 119 J Moılr:o•a 1087.2S 

N U K U T (Satıt) 
x ..... Kant 

* Ciirnhuriyet Halk fırkaaı Alem
dar nahiye.i tarafından 14 temmuz 
CUDıa günü Beykoza kadar bir va
pur gezintiıi yapılacaktır. 

20 f, Franııa 170 t Şilin:, A• .. 25.-

• Himayeietfal Cemiyeti Eminönü 
kazaıı tarafından 23 temmuz bayra
mında Yalovaya kadar bir vapur ge
zintiıi tertip edilmittir. 

1 lıterlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 1. Belçika 
20 Dral.ıımi 

20 i. lı•İçra 
20 Lna 

1 Floria 
21 Kur. Ca1c 

7211 
150 
219 
ııe 

25.-
815 

25.-
M.-
ızo 

l Pa~ il.-
1 Mark 49~ 
1 Zeloti 24~ 

20 Ley 24.-
20 Dina11ıo as.-

l Cerno• .. ~ 
1 Albn 931 
l Mecidiye :u-

Banknot 2.45 

Beledlyede 

Gömülen ölüler 
Tarife harici para almak 

yasakhr 
Belediye , tehrimizdeki met-

rôlc ve gayri metruk mezarlıkları 
evkaftan devraldığı zaman her 
mezarlığa bir bekçi tayin etıniş, 
ölülerin gömülmesi için alınacak 
mezar ücretlerini de tayin etmit
ti. Bu tarife yapılmadan evvel, 
mezarcılar cenaze sahiplerinin 
keder ve ıztırabından istifade e
derek, bilhassa zengin ölülerin
den, yüksek paralar koparıyorlar 
dı. Hele lahit yaptırmak hazan a
lelade bir mezardan alınan ücre
tin bir kaç mislini buluyordu. 

Tarife bu halin önünü almakla 
beraber, yine bazı mezarcılann 
tarife haricinde ücret almağa te
~bbüs ettiklerinden şikayet edili 
yor. Belediye, ölü gömülmesini 
tarifeye tabi tuttuğu için yüksek 
ücret istiyen mezarcıların polise 
ve belediyeye ihbar edilmesi ve 
alınan fazla ücret varsa iade edi
leceği bildirilmiştir. 

Taksim havuzu 
Beyoğlu cihetinde su tazyikini 

çoğaltınak ve apartunanların üst 
katlarına, motör kullanmaksızın 
au vermek için Taksimde yapıl

makta olan havuz, nihayet yirmi 
güne kadar ikmal edilecek ve su
yün tazyiki on iki metreden otuz 
dört metreye kadar çıkarılacaktır. 
Belediye yeni havuzun mevkiini 
intihap ederken ileride terkos su
yunun Taksim suyu ile birleşmesi 
ihtimalini de düşünerek Taksim 
au hazinesinin yanına yaptırmıt
tır. 

İstanbul semtinde yapılacak te
sisat ta bu suretle Halkalı ve 
Kırkçe,me sularının ayrıldığı yer 
lerde · yapılacaktır. Taksimde ya
pılan havuz, t!!rkoala ber~ber .d~
ğer lstanbul sularının bırlettınl
mesi için atılan ilk adımdır. 

Kartalda ahırlar 
Kartal belediyesi, kasaba ıçın

deki evlerin zemin katlarının a
hır olarak kullanılıvasını kati su 
rette menetmit, bunun üzerine 
hayvan sahipleri kasaba haricin
de kendilerine münasip birer a
hır bulmuşlardır. Bir kaç aydan· 
beri Kartalda kasaba içinde hay
van ahırı kalmamıştır. Kartalda 
yapılan bu yerinde tedbir sayesin 
de köyün sıhhi prtı da hissedile 
cek derecede düzelmiştir. 

Vilayet baytar idaresi vilayetin 
diğer kazalarında da bu tedbirin 
tatbikini ve hayvan ahırlarının 
kasaba haricine çıkarılmasını mu 
vafık görmüştür. Bu tedbire vila
yetin diğer kazalarında da yakın 
da tevessül edilecektir. 

Dilenciler çoğaldı 
Dilenciler polisin takbinden kur 

tulmak üzere bazı çarelere bat 
vuruyorlar. Ufak, tefek efya 'sa· 
tar gibi gözükerek sokakları do
latan fakat ortada zabıta memuru 
yokken gene dilencilik eden pro
fesyonel dilencilerin son günler
de yeniden çoğaldığı görülmüt
tür. 

Belediye, halkı izaç eden, bu 
dilencileri ortadan kaldırmak is
tiyor. Bunun için bunların fotoğ· 
rafları çoğaltılacak, belediye za
bıtası memurlarına dağıtılacak 
ve bunların lstanbulda faaliyetle 
rine kati surette nihayet verile
cektir. Dilencilerin ellerinde sa
tacak ufak tefek eşya da olsa so
kaklarda dilenmelerine imki.n bı
rakılmıyacaktır. 

Sahipsiz eşya 
Gümrükte uzun senelerden· 

beri birikmit, kalmış ve sahibi ta
rafından aranılmamış efya bulun 
maktadır. Gümrük anbar ve antre 
polarını dolduran ve kıymeti ol
makla beraber gümrük için hiç 
bir faidesi olmayan bu etyanın 
bir müddet evel tasfiyesine bat
lanmıftı. Bu tasfiye bitınİf ve 
gümrük idaresi bu sahipsiz efya
nm satılmasına karar ~rmiştir. 
Bu kararın derhal tatkikatına ge 
çilmit ve sahipsiz eşyanın satıl
amama ba,lanmıştır. Satılmakta 
olan efya 928 mali senesi sonuna 
kadar gümrüklerde kalmıt ve sa
hipleri tarafından aranınamıs et
yadır. Bu e~yanın kıymeti mühim 
bir yekı'.ina baliğ olmaktadır. 

İSTANBULDA GEZİNTİLER 

Heybeli Plaj ve Gazinosu 
Doya doya alabildiğimiz bir hava ..• 
Şıngırdatalım gelir ... - "Ömrümde 100 den yukan 
çıkamadım, nasıl yüzerim?" - Eğer hahiselamet- -

Keşke son vapura kalaydık! 
Neşemizden adeta kabımıza aığa

mıyonız. Bütün bir hafta çalı§&nlar 

için, açık bir havada, ~u?ca b~r de
niz .eyahatinden daba ıstıfadelı ne
olabilir? 

Elif Naci•nin ciğerlerini tişirerek 
nefes alıtı botuma gitti: 

- Kolay gele .. Ne yapıyoraun? 
_ Hiç dedi, bol bol hava alıyo

rum! ve ili.ve etti: 
_ Doya doya alabildiğimiz bir 

hava var, onu da mı almıyalrm? 
Tevfik Necati ikide bir: 
_ Beni denizde ııörün ıiz, diyor. 

Bir su perisi gibi yüzeceğim! .. 
Heybeliada plajında geçireceği. 

miz günün bot yere proğramını yap .. 
mağa çalı~ıyoruz: 

_ Gider gitmez, küçük bir bonyo. 
Sonra, denize karşı hafif bir çakıntı .. 
Sonra da çamlarda.. ben program 
tafsili.tını yanda bıraktım : 

_ Çocuklar, gelin çakmıyalnn ! 
Sordular: 
_ Neden çakmıyormutuz? 
_ Belki ateş alır da parlayıveri

riz! 
Gülüftüler: 
_ Korkma, canım.. suyun bol ye· 

rine gidiyoruz. Parlarsak sön ürür
ler! 

Heybcliada plaj ve gazinosunda ga
zino sahibi Hasan Sadık Bey, bizi ağır 
baflı birer misafir gibi kartıladı. 

Yukarı taraçada denizi aeyrediyo
nız. Denizdekileri 5eyrediyoruz de• 
mek daha yakışık alır ama, onu iti
raf etmek itime gelmez. 

Tevfik Necati. vapurda dediğini 
yerine getirmek niyetile birdenbire 
ortadan kayboldu. 

Beş dakika sonra, onu~. b !inde ıi
yah bir mayo, kumsalda gur saçlarını 
tarıyarak dolaştı~nı gör~ük; . 

Hava, biraz serın oldugu ıçın, ken .. 
dini kaldırıp denize atamıyor, aya
ğını ıuya şöyle bir sokup çıkarıyor. 
adeta denizle cilveleşiyor. Nihayet 
k ,vvetli bir hamle ile ileriye atıldı. 
Da1z.alar arasında bataçıka yüzüyor. 

Ifu ırrada, bizi de alt katta hazırla
dıkları sofranın batına çağırdılar. 
Yolda iitüdüğümüzü hesap etmit O· 

Jacaklar ki, birer küçük kadeh sundu
lar. 

Arkadatlar, soruyorlar: 
- Tevfik Necatiyi niçin çağırma· 

dık! 

Birisi dedi ki: 
- Çağırmağa lüzum yok.. Uzak· 

tan şıngırdatalım, gelir. 
- Neyi şmgırdatıyoruz? 
- Kadehleri ... 
Derneğe kalmadı, manzaraya ta

hammül edemiyen bizim sevgili Tev
fik, sofraya yaklaştı. 

ilk yudumu, gazno sahibi Hasan 
Sadık Beyin terefine yuvarladık. 

Sadık Beyin siftahı bereketli imif. 
.Arkası geldi. Vakit o kadar çabuk 
geçiyor ki programın bir çok kısrm
lannı hafzetmeğe mecbur olduk. Sa
at bire doğru, sofradan bir nida irit
ti: 

- Çocuklar.. Haydi denize gire
lim! 

M••rllta 

Mektep sporları 
Alman mütehassısı Uluda-[ 
ğa tetkikat yapmağa gitti 

Gazi Terbiye enstitüsü için Alman· 
yadan celt.edilmiı olan mütehassıs M. 
Kurt Dai:ıas Ankaradan ıehrimize gel
mit ve dün aabalı tetkikatına devam i
çin Bursaya gitmi§tİr. M. Dainas Jıe.. 
den terbiyeıi tedrisatı hakkında bir ra 
por verecek ve talebe ve lıilbaaaa orta 
mektep beden terbiyesi muallimlerinin 
ne suretle yetiştirilmesi l8zım geldiğini 
ve meYcut usullerin ne surette tadil ve 
ıslahı icap ettiğini izah edecektir. IMl 
Dainaa dün bize dedi ki: 

- latanbulda kaldığım bir kaç gün 
zarfında Kız ve Erkek muallim mektep 
lerini ııezdim. Kız muallim mektebi li
ıesi iyidir. Bilba11a havadar bir yerde 
bulunuyor, fakat erkek muallim mekte
bi o kadar iyi değildir, bu bina leyli ta
lebe için aranan sıhhi prtlan haiz de
ğildir. 

Bunada Uludağma çıkarak kıı spor 
ları hakkında tetkikat yapacağım. Bura 
da kış sporlan ve eğlenceleri yapmak i
çin hazırlık yapacağız. Bursadan ıonra 
lstanbula gelerek buradan Zonguldak. 
Samsun, Gire.un, Trabzon, Sivas, Kay
~ri, Niğde, Ulukıtla, Konya, Afyon, 
Kütahya, Balık:,.ir, Manisa, lzmire gi
deceğim ve İstanbul yolu ile lzmit ve 
Eskifebire uğnyarak Ankaraya döne
ceğim. Bu ıeyabatten maksat mektep
leri l!Örmek ve her yerde yapılabilecek 
sporlar hakkında tetkik.at yapmaktır. 
Bu tetkikattan ronra lise ve orta mek
tepler icin yeni bir beden terbiyesi pro
gramı yaµılacakttr. Tahminime göre 
muallimleri hu 91ro T1aTtıın tatbikine ha
zırlam~k !~in J.ıj.- ik! rene sonra yeni<len 
kursa ~evketmek i::a!l edecektir". 

Hepimizin eline birer mayo tutut 
turdular. Kimimize dar, kimimize bol 
gelen bu iğreti donlarla denize cir 
mek, eğlenceli bir it oldu. 

Arkadatlardan birine sorduk: 
- Sen nasıl oldu ıA yüzmek öğ 

renmedin! 
Kenarda abdest alır gibi avuç avuç 

ıu alıp kollanna sürerken cevap ver
di: 

- Azizim, ben ömrümde - (100) 
rakkamına çıkamadım! Yüzmeği na 
ııl öğrenirim? 

Elif Naci, bir türlü soyunınağa ce 
saret edemiyordu. Nihayet razı oldu 
Kısmetine kübik bir mayo dütmüttü 
Neresinden giyileceğini bir türlü kes 
tiremiyordu. Sırtma geçirinciye ka 
dar epeyce uğraştı. 

Hep denizdeyiz Yüzme bilmiyen 
ler, iskeleden ilerisine gidemiyor lar. 

Yüzücülerden biri bana seslendi: 
- Biraz açılsana canım .. 
- Kabil değil.. Dedim! 
- · Neden? 
- Ben, mektepte fariai okudum. 
- Okudunsa ne olacak? 
- Şeyh Sadi'nin beyitini unutma-

don daba .. Maliım ya, 
"Eğer hô.hi selCimet fieruenarest!,, 
Galiba yüreği yanıklardan olduğu

muz için deniz, bize hiç serin gelme 
di. Ak~ama kadar suyun İçinde kal
mak canımıza minnet! Denizden ilk 
çıkan Elif Naci oldu. Ve hemen oda
sına çekilip giyindi. 

iskele Üzerinde elbise ile dola~ma · 
nın tehlikeli bir teY olduğunu hiç he
saba katmadan biraz sonra çıplakla
rın arasına karııan Elf Naci, bu ihti
yataızlığın cezasmı elbette çekecek
ti. Nasıl oldu., neden oldu, kimin mu
;ııipliğ i idi anlayamadan kendisini de
nize dütmÜ§ buluverdik. 

Elbiselerinden zırıl zınl sular a
karak önümüzden geçerken sorduk 

- Nasıl sanat ileminde tinavere
lik eder miıin? Biraz da deniz alemi
ni gör ... 

Banyonun hepimize az çok zaran 
dokundu Naci, bir elbiıe ile, gözlük
ten oldu. 

Ben göğsümü iskelenin çivisine 
çarpıp' kanattım. Tevfik, bir bayii 
tuzlu au yuttu. Fakat nemize li.zım .. 
Allah için mükemmel eğlendik. 

Tekrar maaaya döndüğümüz za
man, denizdeki maceralarımızı biri.
birimize anlatmakla bitiremiyorduk. 

Heybeliada gazino ve plajının man
zarası, ,içimizi o kadar açtı, bizi o k

1
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dar keyiflendirdi ki akıam karan I· 
ğmın çökmeğe baıladığını bfte fark e
demez olduk. 

Sadık Beyin plajını, geçen sene de 
görmüıtük. Bu aene ora~ı'. büsbütü.n 
ıenlenmif .. Adeta Heybelmın ~uauaı
yetlerinden biri olınuı.. Gazınodan 
koltuklarımızın altında belki elli Çetit 
renk taııyan mubt~~ kar"'!61 d~t
lerile döneTken bepımızde bır pen§AD• 
lık vardı: 

- Keıki son vapura kalaydıkl 
M. SALAHADDiN 

Pollata 

Kumar ve çocuk 
Dün polis iki küçük 

çocuk yakaladı 
Dün Sultanahmet parkı içinde 

zabıta iki küçük kumarcı yakala
mıştır. Bunlardan birisi 16 Yllflll· 
da Zeki diğeri 18 yatında Mem
duhtur. Bu iki çocuk zar atank 
kumar oynarlarken yakalanmıttır. 

Bisikletler 
Y enikapıda Yalı mahallesinde 

oturan Serkia efendinin altı yqın 
daki Haçik ismindeki çocuğuna 
Kumkapıda Fındıkkıran sokağın
da oturan Kigork biıikletle çarpa 
rak ayağının kırılmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanınıttır. 

Otomobiller 
Tarlaba'.91 caddesinden geçmek

te olan hanıal 70 Yatlarında Meh
mede toför Recebin kullandığı 
1257 numaralı otomobil çarparak 
yaralanmıştır. 

Postahanede hırsız 
Büyük poatahanede iki hırsız 

yakalanmıtbr. Vaka töyle olmut
tur: Postahanede gİfe memurla
rından Naciye hanım evvelki gün 
masasında çalışırken çantasını ö
nündeki çekmeceye bırakmıt ve 
bir i' için bir müddet oradan ay
rılmıştır. 

Naciye hanım tekrar yerine ge
lip çekmeceyi açtığı zaman çan
tasının yerinde olmadığını görmüt 
tür. Naciye hanım her tarafı ara-
dığı halde canta · 
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ffELE~ 
ideal 

Haftanın yazısı 

Bu, ideal lafı o f- dilimize takıl. 
dı. Hani inaan aizma aakız alırda çiğ 
ner yonılduiu halde bile gene kaldı
rıp atamaz. Bu da öyle oldu. Gazete
lerde ıimdi bir <ideal kadın) anketi 
açıldı... sürüp gidiyor. Onüne gele
_,.,.orlar •.• Bana itile --cıalar .. Ben 
bir defa (ideal) lifau bilnôJ'onmo.. 
(Türk Dili Tetlrilı: Eacüme.ui) ıw 
bir iaim taksa ve - demek olduianu 
da anlatsa da bu ecÜf biicüt kelimeclea 
kurtulsak.. Frenkler bile bu kelimeyi 
lıoıttan IBYma ,.erlerde kullıuurlar •• 
Meoeli gÜzel bir ınaıurara karfuında 
lıiuiJ'atını iahar etmek mecburiyetin· 
de kalırsa (ideal) der. Der amma bir 
de ona aonın: Bununla ne demek İl· 
ter? 

(İdeal aözü bende saçma bir fikir 
iıtiriki doğurur, daima §U susuz, toz • 
lu ve (iyde) denilen yemit aklım" 
gelir .. Acab& derim: (ideal) kelime
sinin aslı (iyde al) mı idi! Bu tahlili 
mi aptalca bulma)'Tn! Her keıif önce-
1..-i alay edilmiye mabkUmdur. Be
nimkinin de bundan kurtulmasına la· 
bii imkan yok.. Hoıundu kuzum! A· 
lay edin! Bizim de alay edecek zama
nmıız elbette gelir. 

Diyeceksiniz ki! (ideal) ile ( iyde 
al) arasında söyleyİf müşabehetın· 
den baıka ne münasebet var? 

Efendiciğim! ( lyde) nasıl arandı
ğı zaman bulunmaz, ve umulmadık 
bir köşe bakkalında tesadüfen bulu
nur, bulunduğu zaman da nasıl aiıza 
alınmaz bir ıeysc <ideal) denilen şey 
de öyledir. Onu gören, bilen, ve nere 
de bulunduğundan malumatı olan 
yoktur. (ldeal)i bilir gibi görün<n· 
ler de bir şey bilmezler. 

Size (iyde) hakkında bir fıkra anla
taymı. .. 

Sultan Aziz avam ıncraklarına 
dütkün bir adam imi, .. Koç döğü,tü
rür, horos döğüttürür, yağlı güreş ya· 
par ve dama oynarmış. 

Güre~ merakı yüzünden ne k a dar 
pehlivan varsa hepsini saraya topla
dığı gibi dama için de bütün dama us· 
talarmı etrafına toplamış .. 

Bunların araaında (Damacı ibra· 
him) iıminde zannederim Osküdarlı 
fakir bir adam da vannıf. Bu damacı 
lbrahiın zamanın dama f&mpiyonu i
miş. Sultan Aziz, sık sık bu adamı ça. 
ğınr ve dama oynarmtf. Bu suretle 
(Damacı lbrabim) sara)'Tn alıskınla
rmdan olmuş. Sultan Aziz böyle a
vamdan adamlarla görü§tDekten hot· 
!andığı için lbrahimi evermif .. 

Bir gün gene dama oynarlarken 
Sultan Azize meyva getirmitler .. Sul· 
tan Aziz meyva yerken lbrabime: 

- İbrahim, 5en de ye!.. Dellıi§ .. 
İbrahim dili döndüğü kadar te•ek

kür ettikten sonrft ortada duran ar-
mut ve ıeftalileri yerken bir ters loalt 
ederim de Paditahı kızdırınm diye 
el aürenıemİf. Sultan Aziz ısrar etmİf: 

- Yesene he! .. 
- Efendim! bendeniz bu yemitle-

Tİ sevmem .. 
- Hangi yemiıi aeverain ! .. 
- Efendim! lyde severim .. 
Sultan Aziz iyde ne olduğunu bil· 

mediği için sormut: 
- Nedir o? 
- Fukara yemti efendim! Küçük 

ilı:en bize bet para verirlerdi, biz de 
bakkaldan iyde alırdık .. O zamandan• 
beri alıtmıJıın .. pek everim. 

- Ya! .. Pekala! .. ()yle ise aana da 
(iyde) getirsinler .. Hemen . a~anılar 
göndermitler ve kuru yemıfçılcrden 
iri taneli burma gibi (iyde) buldurup 
büyük ,bir kaYTk tabak içinde huzura 
getirmiıler .. 

Sultan Aziz (iyde)J'i görünce me· 
rak etmit ve bir tane ağzına atmı§, 
hemen tükürmüf .. içinizde belki(iy· 
de) ne olduğunu bilmiyen vardır. Mu· 
barek meyva, kahve rengi bir zar ;. 
çinde leblebi unu gibi_ ~uru v.e bo~u
cu bir tozdan ve unun ıçınde bır çelur· 
dekten ibarettir. Naıııl olupta yemiş• • 
ler araaına girdiğine şaşılacak, Tat< 
ıız susuz ve minisız bir feydir. 

Sultan Aziz bu berbat §eyin nasıl 
yendiğini görmek için lbrabime: 

- Haydi bakalnn! İtte senin iydcl 
Batla!.. 

lbrabim iyde"yi istediği zaman, 1&• 

rayda bulamıyacağını zannederek ya• 
kaaını kurtarmak için aöylemit-. lyde 
ortaya gelince tabii İbrahim fena 
halde korkmut ve baılamıf J'emeye •. 
Bir, iki, ü~ dort, on .. fakat, boğazı 
kurumu~.. Yutamaz olmuş.. Yutkaıl· 
nur, :rutlr:unur, yutmaz boğ~lar~ ı 
aarmıı olan iyde tozlannı aıagıya lll· 
diranezmiş .. Nihayet fenalapaıf, m9t 
mor olmuş. Hemen ıu ıre•nnifier .. 
Sultan Aziz de gülmeden çatlam•t-· 
Ondan sonra ne zaman lbrabimle cif· 
ma oynasa aorarmıt: 

- Naul iyde iatermiain?.. . 
Şimdi ben gazetelerdeki bu (ı~

il karı) (ideal koca) anketini de b•· 
na benzetiyorum. Hepimiz, Damacı 
tbrahimin yemit yemekten kurtulmak 
için iyde istediği gibi bulunnıaz zan· 
niJe bir takım ıartlan ve vaaıflan b~-

1 • · Amma e"er bı· vi a~am ar ıahy~ı:'z.. • da 
riıi ıyde bulur gılri banlan loular h" 
bize getirirse caliba Damacı ibra ım 
gibi yutamıyac:ağız. FELEİc 
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:..:_._ OG UTLERl HİKAYE 

Çocuklan korkutmamalı 

lsa'nın yaşadığını iddia edenlerin hiç, 
hic bir delili yoktur (1] 

Üç yaşında bir çocuğun duygula· 
rı yafayıJ yolundaki his ve hareket· 
leri kartılamaaı ne ise büyüklük za· 
manındakiler de bu esas Üzerinde ku .. 
tulup ve yerleşir kalır bunu bilip te 
ona göre çocuklarına bakan ana ha· 
ba ve daha ziyade anaların çocukla .. 
rm yolile terbiyesine ve fena akibet .. 
!erinden korunmasına pek büyük yar
dımlan olur. Dünyaya gelen bir ÇO• 

cuk korku nedir tabii bilmez itte ço· 
cuk terbiyesi kendilerine verilmiş 
kimseler bunu bilmeli de çocuğa korku 
hissini aşılamağa sebep olacak §eyler· 
den kaçınmalıdır. Mesela sekiz aylık 
güzel gÜrbüz ve sağlam bir çocuk o
dada otururken yanına küçük bir kö
pek ıı;etirilse henüz bu kadar yakın· 
dan görmediği böyle bir şeyi birden
bire görünce ona kar§I bir sevgi ve 
haves duyar ve ayni zamanda onu 
tutmak ve ona yetişmek ister tutunca 
köpeğin temasındaki başkalık ve ye
nilik hissinden de korkınaz ve ürk
mez ne de köpeğin hareket etmesi 
veya bağırmasından çekinir bilakis 
daha ziyade alakası artar ve bu yeni 
şeyi elde etmek ve kendine mal et
mek için yakalamağa çahJır- fakat 
hiç bir korku alameti göstermez zira 
onun için henüz öyle bir duygu yok· 
tur korku duymak için iki sebebin 
vücudu şart gibidir. Bunlardan birin
cisi muavenet ve himayeden mahru
miyet, daha doğrusu himayesiz bıra
kılmak his ve endiıeıi, ikincisi de bir· 
denbire pek büyük bir gürültü işit
mek. 

Kaza ve kader 
4 

Latin müellifi Tac_ite'in Hıriıtiyan· ı 
lığın bqlanğıçlarmı aydınlatmak hu 
ıuaunda, Omer Riza Beyin inandığı 
gibi bize mevsuk bir kaynak olup ol· 
madığmı araJtıracağmı. Fakat bun· 
dan evevl muhterem muharririn bil
haasa üzerinde ısrar ettiği bir noktayı 
da cevapsız bırakmamak icap etti. 
Ömer Riza Bey, bu müverrihin bir 
zaman Anadoluda valilik ettiğini bi· 
ze iıba t etmek için, münakatalarmu• 
zın en batmdanberi ellerinde tuttuk· 
larr tek menba olan M. Eisler'in ''Me· 
sih lsa ve vaftizci lsa ... " ismini taıı· 
yan kitabının 9 uncu .sahifesini gÖı· 
terdiler. Halbuki Tacite'in hayatına 
dair bütün bildiklerimiz, tarihlerinde 
kendisi için söylediklerile, milattan 
sonra 111 yahut 112 y>llarmda Roma 
nın lzmit eyaletinde vali bulunan a· 
ziz dostu Pline Le Jeune'e yazlDIJ ol 
duğu on bir mektup içindedir. Bu 
kaynaklarda ise, kendisinin Anado· 
luda vali olduğunu bildiren hiç bir 
Jey yoktur. Bundan dolayı muhterem 
muharrire düııen vazife, kendilerin· 
den çok evvel yazılarını bildiğimiz, bu 
münaka~alar münasebetiyle baılıca 
iddialarının değersizliğini gösterdiği

miz M. Eisler'i bize tekrar prezan .. 
te etmek değil, fakat muasır vesika· 
!ar, müverrihin Anadoluda vali oldu· 
ğunu bize inandıracak kadar açık ve
sikalar göstermektir. Omer Riza Bey 
bize böyle bir vesika gösterecekleri 
güne kadar, bu müvenihin hayatına 
dair evvelce söylediklerimizle kanaat 
etmek mecburiyetindedirler. Bu işin 
başka bir çıkar yolu yoktur. 

Şimdi, Ömer Riza Beye gore: Ta
cite'ın tarihi lsayı nasd isbat ebnif 
olduğunu görelim. Bize karşı tarihi 
!sayı isbat etmeği üzerine almı§ olan 
muhterem muharririn, her iddiasın· 
daki delili maalesef bir incir çekir· 
değini doldurabilmekten daha öteye 
gidemiyor. Çünkü böyle mühim bir 
meselede Ömer Riza Beyin bütün söy 
)edikleri Judur: "Vakıa Tacile, (Me· 
sih) ten bahsediyorsa da, bu Mesihin 
imparator Tibere zamanında Pontius 
Pilatua'un idam cttirmiı olduğu bir 
(Mesih) olduğuna göre, bunun (ha) 
dan ba§ka birisi olamıyacağma en a
çık bir ıahadet olduğu, binaenaleyh 
Tacite'in tarihi lsaya ıabit olduğu". 
Ömer Riza Beyin iki satırlık bu iddia 
ve ispatını, yine iki satırla dÜ§Ür .. 
mek pek mümkündür. Fakat ben da
ha ziyade yazılarımı büyük bir ala· 
ka ile takip etmekte olan okuyucu. 
l"rımı göz önünde tutarak, Tacitc 
meselesinin tetkikine, ilim aleminde 
verilmesi icap eden ehemmiyetle or .. 
taya koyacağım. Ömer Riza Beyin 
dediklerinin hiç bir kıymeti olmadı
ğı zaten kendiliğinden anlatılacak· 
tır. 

Tacite, milattan 117 yıl sonra yaz 
mış olduğu aJağıdaki fıkralarda di
yor ki: 

" ... Fakat yanğını emretmiş olmak 
la Neron'u ittiham eden efkin umu
miyeyi, hiç bir insani vasıta, ne impa 
ratorun ihsanları, ne de kefaret iyin 
leri susturamıyordu. NCron, bu şayia 
ları bastırmak için, diğer müttehim
ler gösterdi. Rezaletlerinden dolayı 
nefret edilen ve halkın Hıristiyan de· 
diği bir sınıf İnsanlara en müthiş it .. 
kenceler yaptırttı. Bu iıimler onlara 
Tibere zamanında Procurateur, Pon .. 
tius Püatus'un idam ettirrni§ olduğu 
(Mesih) ten gelir... Evvela itiraf e
denler, bunların verdikleri malumat 
üzerine, yanğm çıkardıklarından do
layı d<!ğil, fakat insanlığa düşman· 
lıklanndan dolayı, diğer bir çokları 
yakalandı". (Tacite, Annales, XV, 
44). 

Hıriıtiyanlığın baılanğıçları hak· 
kında bilğileri derin olmıyanlar için, 

- Ômer Riza Beye -

Tacite'in hiç bir §Üphe uyandırmıyan 
bu fıkralan, bu fıkraların bu müver· 
rihin kaleminden çıkmadığını bize id 
dia ettirecek kadar tarihi yanhthk· 
larla doludur: Filhakika Tacite'e gö 
re milittan sonra 64 "Temuz yılında 
ki Roma yanğm.ı ya kaza neticesinde 
yahut ta Nero'nun gizli bir emrile 
çıkmış. (XXXVlJI, Annales). Fakat 
Tacite bu iki ihtimalden daha ziyade 
sonuncusuna inandığını, yani yangını 
Nero'nun çıkardığını ileri sürmeğe 

mütemayildir. Bunun için, ileri sür .. 
düğü deliller, çok çocukça şeylerdir. 
Neron hakkında bütün bildiklerimiz, 
bu iftiray> reddedecek kadar kuvvet
dir. iyi kalpli, hassas, adil, sanatkar, 
demokrat bir imparator, sarayını pa· 
ha biçilmez sanat eserlerile doldur· 
muş olan Neron, hareketlerinden do· 
layı mes'ul olmıyacak derecede deli 
değilse, aırf yangın seyretmek zevki· 
ni tatmak için, kendi sarayı da da· 
hil olduğu halde, Romayı cayir cayir 
nasıl yakar? Gene bu İmparator yan
gını söndür~ek için, günlerce uğra .. 
fır, hayatım muhakkak tehlikelere, Ö· 
lumleı-e atar? F ela.kete uğramış hal· 
kın ıstıraplannı hafifletmek için ha· 
zinelerile beraber, bütün malmı hal· 
kın emrine açar? 

Neron öldükten sonra, nasıl ismi
nin töhretinden İstifade ederek impa 
rator olmak için ortaya sahte N eron· 
lar çıkar? imparator Othon, halkın 
muhabbetini kazanabilmek için halk· 
tan r esmen (Neron) ismini niçin a .. 
lır? Mi18.ttan sonra 69 senesi batın .. 
da N ero'nun ölmediği şayi olunca 
bütün Roma aevinçten çılğına döner? 
Bütün bunlar, Tacite'in Roma yangı .. 
nından dolayı Neron'u mes'ul göster .. 
mek istiyen yazıları, Nero'nun terzil 
ettiği aliıtokrat sınıfının bir iftirasın 
dan baıka bir şey olmadığını göater· 
meğe kafidir. Tacite de, bu tarihler· 
de tamamen tereddi etmiş olan bu a· 
ristokrat sınıfına mensuptur. (Roma 
yangınından dolayı Hıristiyanlann 
mea'ul olduğu hakkında bütün tafsi· 
lat için, yakında basılacak ıu eserimi 
okuyunuz: "!sa Allah: Hlristiyanlı· 
ğın batlanğıçlan)". 

Milattan 117 yıl sonra bu fıkrala
rı yazını§ olan Tacite, "Mesih"in im
parator TibCre zamanında, Pontüa 
Pilatua tarafından idam edilmiı oldu 
ğunu nereden öğrenmiıtir? Bu husus 
ta Tacite'in imparatorların hazinei 
evrakından İstifade etmediğini, ken
disi de açıkça söylediği için biliyoruz: 
(Hiatoires, 17, 140). Zaten bu müver· 
rihin Flistin hakkındaki bilgilerinin 
kaynakları, Yahudiler hakkında hal· 
kın ağızlarında dolaşan saçma sapan 
şeylere dayandığını bize tarihlerinde 
İspat etmektedir. Romalıların Kuclü
sii zaptebnesi Üzerinden (Milittan 
sonra 65) henüz otuz sene geçtiği halde 
Yahudilerin bu kadar tazim ettikleri 
Kudüa mabedinde "Eşek heykeli" 
bulunduğunu ve Yahudilerin .,Etek" 
e taptıklarını, aralarında abli.ki kai .. 
delere riayet edilmediğini, herkes 
herkesin karıstru ve kocasını kullan .. 
dığını yazıyor. ( Histoires, V, ili, iV) 
Kudüs, Romanın bir eyaleti olduğu 
tarihten h~nüz otuz sene geçtiği hal· 
de, Yahudiler hakkında bize bu ka
dar cahililne malümat veren bir mü-

(1) Araya giren bazı mazeretler se· 
bebiyle geçiken yazılarımın devamı , 
İçin bana yazı ile ve sözle müracaat 
ederı okuyucularımın allarını dilerim. 
Y azılanmın dizilmesinde ba;sı yanlı§· 
lıklaı· oluyorsa da, bunlar kolaylıkla 
anlaşılacak şeylerdir. Yalnız geçen 
makalede Josephus'un /slavca nüsha
sındaki parçanın yanlVJlıkla dizildiği 
gibi 17 inci değil, 4 üncü parça oldu
ğunu dü~eltirim. 

Milliyet'in edebi romanı: 26 

YAYtA KIZI. 
YAZAN: Aka Gündüz. -

Bir haftalık bir yavrunun genç, a
tik, tetik, akdlı bir dadı tarafından 
bakılmakta iken nasılsa dadısının de
ğiıtirilme&ine mecburiyet hasıl olmuş 
fakat yeni dadı maalesef pek karınlı 
ve şİ§man olduğu için çocuğu müşkü. 
laatla kucağında tutabiliyormuJ ve 
çocuk ilk defa bu suretle himayesiz. 
tik ve aşağıya doğru kayınak korku
su ve emniyetsizlikten birdenbire yük. 
sek sesle ağlamağa hatlamış ve her 
ne kadar tekrar yerine kaldırılmış ise 
de bir türlü dadıya ısmamamıt ve 
korkusunu ağlamak şeklinde izharde 
devam ettiğinden nihayet dadının 
tekrar tepdiline lüzum görülmüttür. 
Küçük bebek daima yeni şeyler gör. 
mek yeni araşbrmalar yapmak arzu. 
sile bilgisini çoğaltmak ister ve bilgi. 
!erile kendi aleminde oyalanmak ve 
onlan kullanmak için çalışır. 

Yavaş yavaş çocuk emeklamek ve
ya diğer vasıta ile hareket etmeğe 
bqladığı zaman en evvel parlak yan
makta olan ate§in renk ve hareketi 
nazaridikkatini celp eder ve hiç bir 
korku hissi duymadan o yeni ıeyi tut· 
mak için hırı ve heyecan ile ona doğru 
gider ve hemen elile atetin en .parlak 
ve gösterişli yerini yakalar. , 
~ Dr.ŞOKRO 
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verrih, incili an'anelerinin tesf;tit et
tiği tarihe nazaran, İsanın ölümün .. 
den aşağı yukarı seksen sene sonra 
Romada bu fıkralan yazarken lsarun de
ğil. fakat "Mesih" in impıırator Tibere 
zamanında Pontüs Pilatua tarafından 
idam edilmiş olduğuna dair verdiği 
malômatı nasıl ve nereden öğrendi
ğini ara§tırmak zaruri değil midir? 
Bunu da gelecek yazılarnnızda oku
yacaksınız. 

Darülfünun Dinler tarihi 
Müderris muavini 
A. Hilmi ôMER 

'"' 

- Demek sen kazaya inanmı· 
yorsun ha! 

- inanmıyor değilim. Fakat 
kaza denen şeyi tanımıyorum. 

Her tanmıadığmıız teye inana· 
cak değiliz a. 

Bütün gün onu bu "kaza., fik. 
ri etrafında inandırmağa çalıttık. 
Mümkün olmadı. 

- Yahu çocuklar! Kaza, bela, 
ne ise bu da biraz bana tedbirsiz· 
lik eseri gibi geliyor. Kaza nedir? 
insanlar kendilerini" bile bile bu 
badireye sürüklerler. Yoksa kaza 
oturdukları yerde insanların aya
ğına kadar gelmeğe tenezzül et· 
mez. insanlar kazaya koşarlar. 
Bilmem ben bu kanaatteyim. O
na hepimiz kazanın hayatın gö
rünmiyen bir köşeden ani olarak 
ve hiç kimseye sezdirmeksizin gel
diğine ve gelebileceğine inandır
mak kabil olmadı. 

Sonra birden dü,tük ki bu 
hoyrat çocuğu kaza denen bu a
cayip nesneye inandırmakta, i
nandırmağa çalışmakta da bir 
zevk ve mecburiyet yok. 

- Eehhhh ! ... dedik. ister ka
bul et, ister etme bu böyledir ves
selam. 

Tuhaf değil mi? Arkadaşlar 
bu işi böyle bir kalemde çizmek 
ve mevzuu değiştirmek isterken 
içimde bir üzüntü, bir üzüntü, ga. 
rip bir haleti ruhiye vardı. 

Sanki bana öyle geliyordu ki 
bu çocuk, bu kazaya inanmayan, 
kazayi inkar eden, kazaya dirsek 
vurmak istiyen arkadaş kaza ve 
kaderin hıtmına uğrayacak. Bir 
an ürperdim. Fakat deveyi pire 
yapmak itiyadında olduğum için 
bu his, töyle bir geldi ve geçti. 

- Garson birer kadeh daha. 
Dedik ve kadehler dolduruldu. 
Artık bu mevzu da arada kayna· 
dı. 

Havadan, sudan, plajdan ve 
kadından bahse girişildi. 

- Yahu! Mayolu bir kadın ne 
demektir biliyor musunuz? 

Mayolu bir kadın insanı çok 
kere çileden çıkarıp zincirlik ede· 
bilecek bir nesnedir. 

Söze başlayan arkadat sözünü 
kadının ve kadından gelen cin
netin muadelesile bitirdi. 

Hep birden kalkıyorduk. He
saplar görüldü. Yola koyulduk. 
Ardımızdan hiila gramofon "ney. 
leyim tedbire takdir olmıyor.,, 

Nakaratını tekrarlıyordu. Bah· 
çenin karanlık bir köşesinden 
geçiyorduk. Önümüzde bir çiti 
tahdit için gerilmi' pürüzlü bir 
tel. 

Hepimiz birden: 
- Aman. Dedik. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •İgorta muamele•l icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait feraiti havidir 
Merkezi idare•iı Galatacia Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde 

Tel.: Beyoğlu: 4887 

titiyordu. Gerçi onun da ;ıykırılık· çift hediye almıf. 
!arı yok değildi. Sinemaya pek düt Veya: 
kündü. Hele dansa.. ama dansa - Ucuz paltolar gi)rınüf. Ben· 
kim dütkün degildi. Bütün dünya zigüle kıtbk bir iskarpinle palto 
bir fokstrot, bir timi, bir çarlston almıf. 
hastalığına tutulmUftu. Yahut: 

Eh, gençtir. -Yapar yapar yoru· - MalUm ya, anneni pek sever. 
lur. Kaynar kaynar durulur. Bir hırkalık almıf. Sana da bir 

Büyük hanım bu sefer kediye - Benzigül! Perihan! Yukarı· Misafir hanımı bırakmadılar. çift eldiven. 
haykırdı: - Enittem geldi. h 

Peri an kocasına: B;ı.zı gün de başka türlü söyler· - Pist! pist! Diyorum sana pa· - Kızım yemek hazır mı? S 
Ml·safı"r hanım kalkb. Bı"raz B~ - ana içeriki masaya yemek di: muk ! Defol oradan! Kol!:!yacak ~-

vereyim. Biz nasıl olsa yeriz. Mi· - Vekil Beye üç teneke yag· ne var sanki? Aman aman! kuy- yefendi geldiği, biraz da midesi h 
safir anımla şuraya bir sergi se- gelmiş. Dayısı göndermif. Çiftli· 

ruğu sürüldü. Kov 9unu Benzigül! bulandığı için gitmek istedi. Be- · y b d ··ı y d Ali h •. • · · l d' b" t k 
rerız. a ancı egı o. er e a gın yagı ıyı o ur ıye ır ene e-Perihan gülerek dı9arıya çıktı. yefendi yukarıya çıktı: d" · S 
ne ver ıyse yerız. en odana gir. sini bize göndermiş. Elindeki küçük paketi göstererek: - Şu paketleri alınız yahu! Si-

- Akıl mı kalıyor insanda. La- cimler parmali.larımı kesti. Mer- - Oğlum o paketler ne? Gefe Vekkik"l Bdeyb~cuz~. pdirinç .bulmuf, 
me çoraplarımı bulatıklığın yanı- diven başınd~İii lıimbahğın üstü- mi masraf? Gene mi masraf? on ° a a ıze gon ermış. 
na koymufum. Öyle aradım ki. ne bırakıyorum. Gene dört köşeyi -Hiç anne. Bugün bizim vekil Bak! Vekil Bey bana üç göm· 

b d !ek hediye etti. Neyıe bereket versin kirlenmemit aramayınız sonra. ey çar'ı an ..•• 
Misafir hanım on iki liralık ço· Temizpak bir müdür bey. Karısı söyliyeceğini aıJadı. He- Şu Vekil Bey çok iyi adam ves· 

raba pek meraklanmıştı, hemen kı Elbisesi eski olmakla beraber mt n söziinü kesti. selam. Bizim büyük kızın mektep 
nalı elini uzattı: ütülü. - Brak onları canım. Sen oda- kitaplarını alıvermİf. lki de mek-

- Hele bir göreyim şunları ha- Gömleği kirsiz. na gir de soğutmadan yemegını tep gömleği diktirmiş. 
nımım. On iki kaymalığı da nasıl Papuçları yarım pençe vurul- ye. Anne kötedeki gazetelerden Eğer kocası bu seferde Vekil 
olurmuş ki? muş ama boyalı, pırıl pırıl. Çene- ikisini yere seriver. Ben de sını Beyin ne verdiğini söylemiş olsay· 

Açtı. Pırıl pırıl .. gözleri büyüdü. si bıyığı taze traş. Fötr şapkası toz. getireyim. Benzigtil ! Sen de enit- dı, misafir hanmıın yanında kü-
Mırıldana mırıldana baktı. Kadın suz. tenin masasını.. çük düşecekti. Kurumu, üstünlüğü 
şaştıkça, mırıldandıkça Perihan İ· Bunun için baldızını çok sever· Perihan kocasını susturmakta güme gidecekti. 
çinde bir kurum duyuyordu. Rob- di. Adeta bir büyükmüş gibi sa- kendince haklıydı. Ne söyliyece- Halbuki gerçek gerçekti. Vekil 
ları, mantoları, çorapları kendisi· · yardı. Benzigül olmasaydı çoktan ğini bilirdi. Vekil Bey .. çartıdan.. Bey gerçekten iyi adamdı. Müdü· 
nin bu kadından üstün olduğunu hirpanileşecekti. Kızcağiz hem çarşıya diye batladı mı alt tarafı rünün ne kadar çalı9kaİı, ne ka-
ayrı ayrı gösteriyordu. mektebine gidiyor, hem ev işlerine fl! gelirdi: dar namuslu, nasıl fakir olduğunu 

Sokak kapısı açıldı kapandı. Bir yardım ediyor, hem çocuk çifİ te- - Bir dt;kJranda patikler gör· yakından biliyordu. Adamcağızın 

Fakat içimizden biri bu tel ör
güyü görmedi ve yuvarlandı. 
Gözlük feci şeydir. Yuvarlanan 
biraz evvel kazaya inanmamakta 
ısrar eden ve gözünde gözlük bu
lunan arkadaftı. 

Hepimiz etrafına üşüştük. 
Yuvarlanan arkadaşı yerden 

kaldırdık. Yüzünde ufak bir kan 
sızıntısı.. Başka bir şey yoktu. 
Kedersiz atlatılmış bir kaza am· 
ma. Gene kaza. 

Garson biraz tentirdiyot getir· 
di. Karşiki eczaneden biraz te· 
miz pamuk ve oksijeni. Hepsi bu 
kadar. 

Artık bir yere gidilemez. Tek· 
rar oturduk. Ve .. Ve anlatmak İs· 
tedik, belki anlatabildik ki: 

- Kaza ve kader. Öyle ken
disile oynanacak bir oyuncak de
ğildir. 

O, sustu. Ve sonra ilave et· 
ti: 

- Kaza ve kader oyuncak de
ğildir. 

Lakin şu tesadüfe ne dersi· 
niz. Bilmem siz ne fikirdesiniz 
amma ben suna kaniim ki kaza 
denen şeyd~n bahsedilmemeli o, 
kendiliğinden gelir ve gider. Q. 
na "geç yiğitim,, demesini bilme· 
li ve daha ileri varıp diyeceğim 
ki hürmet etmeli. Yoksa kimin 
aklına gelirdi ki kazadan bahse
den ve kazaya inanmayan ada· 
mın başına bir kaza gelecektir. 

Bu en hafifi. Gelin de hep 
birden bu kazaya inanmayan fa. 
kat nihayet kazaya kaza ile biz
zarure inanan arkadaşa geçmiş 
olsun diyelim. Çünkü kaza bura· 
da en küçük rolünü oynamıştır. 
Kaza bu işte figürandır. Şükür ki 
facianın perdesi açılmamıştır. 
Ve hadise bir vodville kapanmıt
tır. 

Kaza ve kadere inanalmı ve O· 

na hürmet edelim. 

İstanbul Ziraat 
Çiftliğinden : 

Mektebi 

İstanbul Ziraat Mektebi 
çiftliği koyunlarından hasıl o 
lan tahminen ( 600) altı yüz 
kilo kadar merinos kırması 
yapak müzayede ile satılacak 
tır. Taliplerin yirmi beş lira 
teminat akçesile 10 Temmuz 
933 pazartesi günü Yeşil
köy civarında çiftlik idare he 
yetine müracaatları. (3132) __ ._ __ ..-._, __ _, ______ _ 

-ı lst. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. ilanlar.:_ 

Yeşil köy Hava makinist 
mektebi ihtiyacı için 12 ka 
lem yaş sebze 11-7 -933 salı 
günü saat 14 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnameyi 
görmek için her gün ve pazar 
lığa girişeceklerin belli saatin 
de Merkez K. Satmalma Ko
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (41) (2961) 
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kağıtla ne yapabilirdi? Ömrünce 
bir metelik çalmıyan, yarım mete
lik rüşvet almıyan.. Çalamadığı, 
alamad~ğı, beceriksizliği için de
ğil; bilerek, düşünerek çalmıyan, 
alnuyan bir iş arkadaşını kollama
ğı Vekil Bey kendince bir dost
luk vazifesi' sayıyordu. Ona böyle 
hediyedir, hoşuma gitti de, siz ak· 
lıma geldiniz, büyük hanım mem
nun olur da •• Diye elinden gelen 
yardmıları ediyordu. Zaten veki
lin de o kadar kalabalığı yoktu. 
Bir karı bir koca, bir de iki yaşın· 
da çocuk. Az çok kendi hususi ge
liri de vardı. Böyle kalabalık, fa. 
kir, namuslu bir arkadaşa yardım 
etmiyecekte kime edecek? 

Müdürün karısı Perihan bu iy· 
Iiklerin sebeplerini biliyordu. Ko
ca vekalet içinde ilk önce bıyıkla
rını ustura ile traş eden kocası ol· 
muştu. Cümburiyete sadakat olur· 
sa bu kadar olur. Sonra evde ge· 
ce yarılarına kadar dosyalar orta· 
smda çalışırdı. Kendisi Safiye Ha
nımlarla dans balolarına, balolu 
barlara gider, gezer, eğlenir de, 
dönünce kocasını it başında bulur· 
du. Ell>ette vekilin boynuna borç· 
tu bunları yapmak .• 

ayak sesi. mizliyor, hem de eniştesinin üstü müş,hoşuna gitmiş. Kredi çocuğu kılıbıklığmı da sezmişti. Anhasi 
____ _;d~a~l~d~m=:se=...ıt..ıo!.ll~' ..ı,m~u..,,? ________ ~n.,.e-..:;:b;ı:a~ın:i:a~,ı;ıÜı.ı,tu:ıı;" s;ı:u~· nıı,e:ı;..ıa:o~·· m=l~e.ı;
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Sonra kocası işleri veJlilden çok 
bilirdi. Kocası bir gün mizirkansa 
Vekil Bey fapa oturuverir de Baş
vekil onu attırıverirdi. Bunun için 

l_R_A_DY_o_ı 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ' 
18, " Gramofon .. 
18,30 ,1 Fransızca ders (MüptediJere mahsus) 
191 ,, Alaturka aaz (stüdyo heyeti.) 
19,45 ,. (Vedia Riz.a Haiım.) 
20,30 " (Bedayii musikiye heyeti) 
2.1,30 " Gramofon. 
22. ,; Ajana Borsa haberleri ıaat ayarı. 

ANKARA• 
12,30 - 13,30 GramoEon. 
18 • 18,45 Salon orkestrası: Urbin..i ouverturıe 

Mirkala bohemienne. Elis fantaisie Mia
terkinder. Grumba.ch Danse Arape11. Zieh 
rer Valse Veaner h-1ı:ı.d1en. 

18,45 - 19,45 Alaturka saz.. 
19,45 • 20,15 Dans musikisi. 
20,15 Ajana haberleri. 

VARŞOVA 1411 m . 
20,05 pli.k, sözler, 21,05 plB..lc: ile aolist kon 

ıer~ 21,35 Ebr•nİce ruhi t•rkılar, 22,35 Cbo
pin.'in eserlerjnden konser 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20.25 Macar Halk ahva ve şarkıları, 21,35 

ahberler, 21,50 birer perdelik stüdyodan iki 
piyes caz (Müntehap yeni parçalar) . 

ViYANA 518 m. 
21 muhtelif semtleri tasvir eden sesti. film 

teklinde nakil 22,15 Ha.Ustatt'an naWen or
kestra konseri, 23 son haberler, 23.20 Viya. 
na .senfonik takımının operet ve valsl.ı.r kon 
seri. 

M1LANO-TORINO-FLORANSA , 
21 ahberler, plik, 21,SO operet temsili. 

PRAC 488 m. 
21,30 ahfif muaild, 23 son haberler, 23.ZO 

dan• musikisi ve hafif parçalar. 
BÜICREŞ 394. m 

13 haberler, plik, 14,20 hafif pl&klar, 18 
lcarıtık konser, 20 ders, pli..k, 21 bey'et tara· 
fından tarlalar, 21,50 askeri konser, 22 skeç. 

NASIR~ 
yüzünden, kunduralarını kesip 
parmakları dışarda, gezenler! 

BEŞİR 
KEMAL 

NASIR 
İLACI 

sekiz liralık bir kunduradan 
çok daha ucuzdur ..• 

( 5082) 

Hacı Fi-dan merhumwı halefi 
(Birinci sınıf) 

SONNETÇI EMiN 
Beşiktaş Eııip B. 
geçmi§tir. Kabine 
Ev Tel: 40621. 

a,partımaruna 

Tel 44595. 
(5099) 

Ka~~;.~bd~~~!~d~ !~ 
kantası sırasmda 33 numaraya 

TAŞINMIŞTIR. - <5os5) 

4042 

.,._illiyet 
Asrın umdesi " M 1 L L ı Y E T " tir. 

ABONE OCRETLERl : 
Tü.rki,,-e için Hariç; içi• 

L. IC. L. K. 
a a,-Jıjı 4- il -
e • 7 50 14 -
il " 14 - ZS-

Gel~ ~"ralc: seri •erilmez- Miiddeti 
E'eçen nüsba1aır 10 lruruıtur- Cas:ete •• 
matbaaya ait itler ;çio müdiriyete mü· 
racaat edilir. Ca.2:etemiz ilinların m••'u· 
liyetini kabul etm.:ır. 

B U::-G~O~N"."'"K~O-H_A_V_A_ 
YeıUköy ha•a. ra.•at merkezinden aldı

ğımız malfunata nua.ran buaün haya açık 
geçecektir. 

7-7-933 tarlhinde la.ava taz7iki 763 mili 
metre azamj hararet 22 asııa.ri 18 derece 
idi-

kocasına dalkavukluk ediyordu. 
Asd bir mesele daha vardı ki 

bunu yalnız ve yalnız annesine aÇ' 
mıştı. Kocasına bile çıtlabnamıt 
tı. Çünkü tehlikeli bir itti. Başla· 
rına bela geleceği şöyle dursun· 
kızcağızın işi bozulur. KızcağızıJI 
dediği, kız kardeşi Benzigüldii· 
Eh .. enine boyuna bir kız. Arka· 
datlarınm en güzeli .. Liseyi de bıl' 
yıl bitiriyor .• Tırandaz bir kız .• oıı 
yedisini de ha bitirdi, ha bitirecelY 

- Hani yok mu ya anne! anla• 
. yıver. Benzigülde gözü var. Halı:· 
lıdır doğrusu Vekil Bey. Hanuııl 
ile bi_ç geçinemiyor. Zaten hasta' 
lıklı bir kadın .. ne olacak? Bugü· 
ne bugün vekil. Adliye Vekiline 
söyler. O da mahkeme reisine teı
kere yazar. İki saat içinde boşaP' 
ma kağıdını alır. On bet gün soP' 
ra da Benzigül.. 

Amma bir üvey çocuk varmıf• 
Kızcağız rahata kavutaun da ii• 
vey çocuğunu gül gibi bakar. 

- Yani bir dul erkeğe mi vere' 
ceğiz Benzigül'ü. Kızım, soııt• 
yavrucak içlenmez mi? 

- Neden iç.lenecek? Vekil Bef 
ihtiyar olsa olsa otuz beşlik otıd 
altılık. Daha iyi karı kıymeti bilİI'' 
Hem neden bu işi hemencecik ya• 
pıvermiyor bilir misin? kızın melı· 
tebi bitirmesini bekliyor. Göriİ' 
,,ese ' (Arkası var J 



ture 
Miıt
Zieh 

koa 
Cho· 

21,35 
n iki 

film 
or· 

Viy"' 
kon 

i. 

23,20 

sıp 

er! 
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Londra mektupları 

Konferansta bir aylık me-· 
sai hiç bir netice vermedi 
Fakat konferans 

. ... 
sıyası 

faaliyetler 
haricindeki 

neticelere mühim erdi 
(B&fı 1 inci sahifede) 

diklerini ve konferanstan çekilmek 
arzusunda bulunduklarını bildirmit-
lerdir. • 

Para kıymetlerinde iatilı:rar, do
ların laymetinde iatikrar demenin 
baıka bir ifade tarzıdır. Çünkü kıy. 
meti inip çıkan ve daimi aurette a· 
ıağı doğru bir meyil takip eden pa· 
ra ~olardır. Amerika dolannm kıy
metindeki bu sukuta kartı Fransa 
v~ Fransa ile beraber yiirüyen ls
:vıçre, Belçika, Felemenk ve ltalya 
ı&yan etmiılerdi. Ve dört gÜn evvel 
konferanstan çekilmek üzere idiler. 
F ~":at lngiliz Baıvekili ve konferans 
reııı ~1ac Donald'm tavaaautile bir 
formül bulundu. Bu formüle göre, 
para kıymetlerinde timdilik iatikrar 
temini nıevzuu bahaolmaınakla be .. 
raber, ilk fırsatta bu istikrarın temin 
edileceği, altının beynelmilel mü. 
badeleye eaas olarak kabul edilece
ği ve dolar üzerinde ispekülasyon 
Yapılmasına mani olmak için dev .. 
let1er ara..aında bir teıriki mesai ya· 
pılmasına Amerikayi imale etmek 
iıtediler. Bunun Amerikaya hiç bir 
taahhüt tahmil etmiyen hafif bir 
formül olduğu ileri sürüldü ve for· 
mül Amerikaya telgrafla bilidiril· 
di. Ciımhur reisi Rooaevelt'ten gelen 
cevapta bu formül de sureti kat'İye. 
de reddedilmektedir. 

Amerika heyeti murahhasası bu 
sabah bir tebliğ neşrederek Ameri
kanın para kıymetlerinde iatikrara 
~~la yana~~ıyacağı bildirilmittir. Teb 
lı.gde denilıyor ki konferansın hede· 
fı, ne muvakkat istikrardır. Ne de 
lıu gayeye matuf bir teşebbüste bu· 
lunmaktır. Konf4:ra.,ıu bunun için top .. 
lanmamıştır. Daımı tedbirler almak 
için toplanmıştır. Bunun için de iktı. 
sadi meseleler ile meşgul olunmalı. 
Ve ticaretin genişletilmesine çalıııl· 
malı. Bu tebliğ konferans muhitin
de bir bomba patlayıtı tesirini yap· 
mııtır. Bugün altın memleketleri a· 
raa.ında iki içtima yapıldı. Bu devlet· 
lerı':' k.onferanstan çekilmeleri kuv· 
vetlı hır ihtimal olarak ileri sürül· 
mekt~dir. Bunun içindir ki Amerika 
~ey.etı neşrettiği tebliğle konferansı 
;nkıtna uğratmak mes'uliyetini bun· 
~ra tahmil etmek istiyor. Ve diyor 
kı konferansın nıevzuu haricinde bir 
me~e!e~i müzakeratın inkitaına bir 
veaıle ıttihaz etmek dog" ru d "'ld' . . egı ır .. 

. Her •k! tarafın da takip ettiği ta
bıye, J nk.ıta meı'uliyeıı· n·ı d "... · ·· · .. ıgerı uze-
rıne yuklctır..ekten ibarettir. 

. Ko~feransın bir aylık nıeaaiai hi 
bır netıce vermemekle beraber d'" ç 
taraftan konferans haricindek'. ~ger 
• f ı · ı ı sıya. 

sı aa ıyet er çok seme 1· . · · re 1 netıceler 
vermı§tır. Bunları sırasile sa . 

1 E 1· 1 yayım: 
. - vve a ngiltere ile Rusya 
~~et m~selelerinde anla§lılar. Ma. 

"h urd.k! ~eçen nisanda iki lngiliz 

giltereye girmeaini menetmi~tt Rus 
Hariciye komiaeri ile lngiliz Harici· 
ye nazırı arasında yapılan üç temas· 
tan sonra bu ihtilaf halledilmittir. 
Rusya mühendiıleri tahliye etti. ln
ailizler de ticaret Üzerine konulan 
memnuiyeti kaldırdılar. lki memle· 
ket yeni bir ticaret mukavelesi akti 
için müzakereye giripniılerdir. 

2 - ikinci mühim bir muvaffa· 
kıyet te Rusya ile küçük itilaf dev· 
letleri arasında imzalanmak Üzere 
bulunan bir ademi tecavüz misakı· 
dır. Bu misaka Rusyarun Cenevrede 
tecavüz hakkında ileri sürdüğü tarifi 
eaa.a olacaktır. 

3 - Rusya ile ko9ltulan arasm· 
da ayni esasa dayanan bir itilafın 
imzası da üçüncü bir muvaffakıyet· 
tir. 

Bu sonuncu itilafa biz de dahil 
oluyoruz. Romanya hem küçük itila· 
fın azası, hem de Ruayanın kolllfU• 
!arı arasında bulunmak itibarile ber 
iki miaakı da imzalayacaktır. Rusya· 
nın Cenevrede ileri sürdüğü noktai 
nazar malUmdur: Bir devletin as· 
kerleri diğer bir devletin arazisini 
iıgal ederse o devlet hükmen müte
caviz telakki edilecektir. Ve hiç bir 
ıiyasi, iktısadi mülahaza bu iıgali 
haklı göatermek için veaile olarak i
leri aürülmiyecektir. 

Ba. noktai nazar Cenevre ıili.hsız· 
lanma konferansında Rusya tarafın· 
dan ileri sürülmÜ§, Franaa, küçük 
itilaf, Lehistan ve bizim tarafımız· 
dan kabul edilmiı fakat İngiltere 
tarafmdan reddedilmiıti. Sili.hsız· 
}anma konferansı bunun üzerinedir 
ki meaaiıine devam edememiıti. 

Şimdi Rusya bir taraftan komıu· 
lan, diğer taraftan da küçük itilaf 
ile imzalamak Üzere bulunduğu iki 
misak ile bu meseleyi ail&hıızlanma 
konferansı haricinde hallediyor. Rus• 
ya ile Romanya arasında imzalana
cak olan misakın ehemmiyeti çok 
büyüktür. Çünkü malılmdur ki bu 
iki devlet arasındaki Bessarabya ih· 
tilafı timdiye kadar böyle bir misa· 
kın imzalanmasına engel teıkil edi
yordu. Misakın irn.zalanmaıile Beı· 
sarabya meselesi de hallediliyor de
mektir. Bu misakların sulh ve mÜ· 
salemet noktaaından büyük kıymet 
ve ehemmiyetleri aıikardır. 

nı.u en ısının m hk... . . .. . 
1 ·ıt a umıyetı uzerıne 

uıya an gelen e§Yanın in-

Binaenaleyh Londra cihan ikb· 
sat konferansında henüz dünyanın 
iktısadi salahına doğru bir adını a· 
tılmamakla beraber, dünyanın aiya
ai iıtikranna doğru ehemmiyetJi 
adım ahlmıttır. Küçük itilaf ile Rus· 
ya arasında misakın Fransızların 
tusvipleri, hatt&. ;,ııÜz&heretlerile ta
hakkuk ettiğine §Üphe etmek bile 
caiz değildir. Bu, Rusya ile Fransa 
arasında da daha sıkı bir mukarene
te çığır açacaktır. Her halde bey· 
nelmilel münasebetlerin yeni bir dö· 
nüm noktasındayız gibi görünüyor. 
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Londradan ayrıldı 
hük· (Başı 1 inci sahifede) 

llDıetler ile lngiliz ve Amerikan 
ııurupu arasındaki fikir ayrılıkları· 
na d " 'I egı , fakat ayni zamanda mu .. 
rahhas heyetlerle bu heyetlerin men· 
•up bulundukları memleketlerin 
~~~~ez bankaları arasında mevcut 
r0ruı ve düıünüı ayrılıklarına atfo· 
UDJnaktadır. 

lskandinavya memleketleri dün 
akıanı konferansın geri bırakılması 
a~eyhinde bulunmuyorlardı. Bu va· 
zıyetin sebebi yeniden yapılacak se· 
hıereaiz ve neticesiz bir takım mü
zakerelel'in altın eıaaından aynlma
~an trı~nıleketlerin para i~l':ri hak· 
ındaki hal ve vaziyetlerını bozma• 

nıaaı korkusundan ibaretti. Fakat bu 
sabah konferansın inkitaa uğrama· 
~aaının önüne geçmek lazım geldi· 
gı düıünceai bilhaasa hakim olmağa 
batlanıııtır. Konferanam geri bıra· 
kıltrıaaı aleyhtarlığı gittikçe artmak· 
tadır. Konferans büroaunun dün aa• 
bah Yaptığı içtimaın 3 saat sÜrmÜf 
olınaaı buna bir delil teıkil eder. 

Bir tebliğ 
LONDRA, 7 (A.A.) - Konfe· 

rana bürosunun dün öğleden sonra 
Yaptığı toplantı bittikten sonra çıka· 
rılan reami t6bliğde deniliyor ki: 

"Büro: M. Mac Donald'ın bazı 
llleılektaşlarile danıttıktan sonra 
teklif ettiği fU karar ıuretini ittifak· 
la kabul etmiıtir: 

.. "Büro konferansın çalı§malarında 
tnıınıkiin olduğu kadar geııİ§ bir nis
pette devam etmesine kuvvetle az· 
Dl~bnit ve karar vermittir. Diğer ta· 
ra. 1~an alım esasından ayrılmamtf 
~ etler son günlerde ortaya çıkan 

kkl ve terait sebebile para iıleri 
'.ak hndaki meselelere daır yapıla· 
.ak er hangi bir müzakereye itti· 
ra.. ~enin kendileri için ıimdilik 
ınum n olmadığım bildirmittir. 

Bunun Üzerine büro ıu maddelerin 
kabulünü ittifakla kararlaıtırmı§tır: 

1 - Bu şerait dahilinde kendi 
tarafından faydalı surette tetkik edi
lebilecek meseleler hakkında bir lis
te yapmaları için mümkün olur ol~ 
nıaz toplanmaları bütün tili komite-

!erden rica edilecektir. 
2 - Büro tali komitelerce hazır· 

lanacak raporları alır almaz bir top· 
lantı yapacak ve konferansın mÜı· 
takbel çalıtmalan hakkında alınacak 
tedbirler için bazı tavsiyelerde bu
lunacaktır. 

Büro, tilli komitelerin hazırlama· 
ğa memur edildikleri raporlan tet
kik iç.in pazartesi günü yeniden top
lanacaktır. 

Roosevelt'in istediği 
LNDROA, 7 (A.A.) - M. Rooıe

velt Londra konferansına gönderdiği 
muhtırada, ihtiyaçtan ve siyasetleri ay· 
ni olmıyan memleketlerin paraları ara· 
sında ıruvakkat bir istikrar yapılmasm 
da timdilik hi~ bir fayda görmediğini 
açıkça bildirmekte ve böyle istikrarın 
suntj olacağını ve memleketleri münfe .. 
fit dahili meselelerine ' ait eıas ıiyaset
leı-inin tahakkukunda iıki.I edeceğini 
tÖylemektedir. -

M. Rooıevelt, dolann tekrar kıymet 
lendirilmeıi meselesinin Amerikalılann 
refahı derecesine bağlı olduğunu ve A
merikalılan her şeyden evvel alakadar 
eden §eyin bu refahtan ibaret bulundu
ğunu kaydettikten sonra demiıtir ki: 

- "Bugün bizi meığul eden ve ede- • 
bilecek olan keyfiyet doların diğer pa· 
ralara nisbetle kıymeti ne olacağı değil 
dir. Doların hakiki kıymeti nihayet di
ğer memleketlerin elde edecekleri mu· 
vaffakiyete ve bu memleketle de dahili 
fiyatlerin yükselmesine tabi olacaktır. 
Doların kıymeti bu hi.diseler tarafın. 
dan mütahade edilmeden evvel yüksel
tilemez. 

Bizim ıiyasetimizde ba!ka memle
ketlerin menfaatleri için dostça olmıyan 
hiç bir §e}' yoktur. Ve diğer hiç bir 
memlekefln de bizim sağlam iktıaadiya. 
tımız itin elzem olan ikbsadi gayeleri
mizin tahakkukunca engel olmağa ça· 
lışmıyacaklarıru zannediyoruz. AÜıerika 
birleşik hükumetleri, Fransa, İt:ılya ve 
Belçikayı paralan düıtüğü vakit bti· 
yen tenkit etmemif ve ln!Pltere ile fa. 
kandinavya devletlll"i altın esasından 
ayrıldıkları vakit te •aınİmi bir anlayıf 
rıöstermişlerdir. O zamanlar ln!'iliz ma 
liyecileri ve hazine adamlaPJ- nihai ga· 
ye, müsait şartlar elde edildikten son· 
ra ;o~t~n P.<tas•na avd":'t olmakla beraber 

YÜKSEKLERDE 
İnsanlar ötedenberi, birbirleri

ne teveffüku sevdikleri için, yük
sek yerlerde bulunmaktan hoşla
nırlar. Hepimiz, mesela bir dağa, j 
bir kuleye çıkarak etrafı kuş bakı
fI seyretıneği, diğer insanları bir 
karınca gibi ayağmıızın altında 
görmeği bir zevk ve eğlence ad
dederiz. 

insanların bu hali yeni bir fey 
değildir, ta eski devirlerde de böy· 
le olduğuna misaller var. Bilhassa 
ehramlar ki, en büyüğü 142 metre 
yüksekliğinde olup Keops ismin
deki firavuna mezar olmak üzere 
inşa edilmiştir. 
Zamanımızda akla gelen yük

seklikler Eyfey kulesi ve Ameri-

Eyüp Hilaliahmerinin 
gerintişi 

Hilaliahmer cemiyeti Eyüp na
hiyesinin vapur tenezzühü dün ya 
pılmıttır. Haliç tirketinin 16 nu
maralı vapuru ile yapılan bu de
niz gezintisi fevkalade güzel ve 
eğlenceli olmuştur. 

Sabah yedide Eyüp iskelesin
den kalkan, vapur Köprüye de uğ 
radıktan sonra Boğazda bir gezin 
ti yapılmıştır. Bu gezintide vapur 
da bir cazbant davetlileri eğlen
dirmittir. 

Davetliler öğleye yakın Beyko
za çıkmıtlar ve cemiyet tarafın· 
dan kiralan parkta akşam geç 
vakite kadar eğlenmi,lerdir. Bu 
meyanda parkta muhtelif eğlence 
ler tertip edilmittir. 

Geç vakit Beykozdan çıkan va 
purla Boğaz methaline kadar bir 
gezinti yapılmış ve bundan sonra 
mehtapta Marmarada gezilmiftir. 
Gezinti gece geç vakit nihayet 
bulmu' ve Eyübe avdet edilmiftir. 

Muhafızgucu bisikletçileri 
DENiZLi, 7 (A.A.) - Dört gun· 

tük çetin bir yürüyüı yapan Muhafız. 
gücü bisikletçileri saat 17 de Denizliye 
geldiler. Sporcuları kar,ılamak Üzere 
Halkevinin 15 kitilik bir biıikletçi gru· 
pu 30 kilometre mesafede bulunan Men 
dersbn köprüıüne gibniılerdir. Halkeri 
reisinin reiıliğinde ikinci bir kartılayı· 
cı grupu da kum kesilme yerine gİt· 
mitlerdir. Denizli methalinde kalabalık 
bir halk kendilerini istikbal etmiıtir. 
Bu aktam bisikletçiler ıerefine Belediye 
bahçeıinde bir ziyafet tertip edilmiıtir. 

Misafirler yanm istirahatle geçire
ceklerdir. Halk Fırkaaı ve spor mmta· 
kası tarafından terelleı-ine ziyafetler ve 
rilecektir. 

ı•-········ ................................. ._ ........ -
bunun tarihi ve kıymeti hakkında bü· 
tün hareket serbeatliğiınizi muhafaza 
edeceğiz, demiılerdi. lngilizlerin bu ai· 
yasi beyanatına iıtirak ediyonım. Eğer 
dünyada istihsal ve sah§ fiatlerinin ha· 
kikaten mütevazin bulunduğu meml ... 
ketler varsa bununla meşgul olmak kon 
feransa ait değildir. Biz bu mütaleada· 
yız." 

Fiatlann yüluelmesi meselesi 
NEV-YORK, 7 CA.A.) - Heral 

Tribune gazetesine göre M. Rooaevelt 
Londradaki Amerikan heyeti murahha· 
aasına gönderdiği yeni talimatta fiyat• 
lerin yükselmeıinden matuf bir dünya 
programmm kabulü için çalııılmasım 

istemiıtir. Maamafih resmi mehalfilde 
M. Rooscvelt dahili fiat yüksekliği gro
ırnumnı takip ettiği müddetçe beyne!· 
milel bir harekete imkan olmadığı müta 
leaıı vardrr. 

Fransa muıir 

LONDRA, 7 (A.A.) - Para iıleri 
lali komitesinin hu günkü toplanbım· 
da Franaız Maliye nazrrı M. Ronnet 
Fransanın çokta belli ola noktai nazarı. 
m bir defa daha anlatmıı ·re demiıtir 
ki: 

- Her hagi tekilde olursa olsun pa 
ra mütarekesi yapılmazıa gerçekten iyi 
ve kazançlı bir netice derpİf edilmeıi 
fÜphelidir. 

Bu terait için para itleri sabaamda· 
ki müzakerelerin borçlanma itine ilişi· 
ği olan bütün meselelere tealluk eden 
kıımınm durdurulmasının arzuya değer 
bir ıey olduğunu seziyoruz." 

lktısat komitelerinde 
LONDRA, 7 (A.A.) - Ti.li iktısat 

komitesinin ayn ayn yapacakları top
lantılar yerine iktıııat komisyonu bu sa 
bah umumi bir içtima yapıruıtır. 

Komisyon bir saat süren hu toplan
tıdan sonra ti.li komitelerden bir kaçı· 
ru çalıımalarına devam etmelerini karar 
latbrmıtlır. 

Hull memnun 
LONDRA, 7 (A.A.) - Amerikan 

Hariciye nazırı M. Cerdell Hull bugün, 
dünkü gibi durgun ve dütünceli değil· 
di. Keyifli olduğu halinden belli oluyor· 
du. 

iM. Hu! her gün yapılması adet olan 
toplantıda bulunmak icin bu sabah M. 
Mac Donald ile baımu.:..ı.hatlann yam· 
na geldiği zaman pek ziyade gülümsi· 
yordu. 

kada Eyfel kulesini bile geçen yük 
sek binalardır. Fakat insanların 
yaptıktan bu teyler, tabiat yapısı· 
na nazaran ne kadar küçük kalı
yor. Bir dağı gözönüne getirmek, 
bütün hir azameti canlandırmak 
demektir. 
Avrupanın en yüksek köy Pire· 

ne dağlarında Eas köyüdür ve 
1500 metre irtifadadır. Amerika
nın en yüksek köyü Boliviya Hü
kumeti dahilindedir ve 492 metre 
irtifadadır. Asyanın en yüksek 
köyü Tibettir ve 4650 metre yük. 
sektedir. 
Avrupanın en yüksek dağı Mon 

blan (Akdağ) dır, Asyanm da E. 
vereıt.. Bir İngiliz miralayının is
mine izafe edilen bu dağın üzerin· 
den geçenlerde dört İngiliz tayya
resi geçmiş ve resimler almıttı. Ya
kında da bir heyet dağın tepesi
ne çıkmağa çalışacaktır. Böyle 
yüksek dağlara çıkmak mühim bir 
meseledir ve hayli cür'et sayılabi
lir. Mesela Monblane ilk çıkıtı an
latalım: 

1786 da 
4810 metre irtifada olan bu da

ğa ilk defa doktor Pakaret ve 
kendisine rehberlik eden Jak Bah 
isminde biri çıkmıştı. Bu çıkıtı 
şöyle takip edebiliriz. Seyyahlar 
1500 metreye yaklaşınca büyük bir 
bulut kütlesi içine girerler. Bu bu 
lutun uzaktan manzarası bir pa· 
muk yıgını gibidir. Fakat pe!t ke
sif olduğundan içindekiler bir kaç 
metre ilerisini göremezler. Bu bu
lutlara fen adamları Cumulus di. 
yorlar. 2200 metreye varınca ar 
tık bulutlar afağıda kalır. Günet 
bütün parlaklığı ile meydana çı 
kar. Gözler kamaşır. Güneşin ılık
lığına rağmen etraf karla örtülü
dür. Yukarıya doğru çıkılınca ha
raret artar, iştiha kesilir, kulaklar 
çınlamağa başlar, çeneler çarpar, 
vücutta sıtmalar hissedilir. Buna 
da "dağ tutması,, derler. 

''Dağ tutması,, nedir? 
Bilirsiniz ki vücuda hava bari· 

cen bir tazyik yapar, fakat bu taz· 
yik vücudumuzda ki seyalatin da
hilen tazyiki ile tekabül ve teva
zün hasıl ettiği için biz hissetme
yiz. Fakat yukarılara doğru yük. 
seldikçe tazyikineaimi azalır, da
hili tazyik kendisini hissettirmeğe 
hatlar. Ba, dönmesi, kulak çınla
ması, dudaklardan kan fışkırması 
bundan ileri gelir. 

Sonra hava yüzde yetmit azot 
ve otuz müvellidülhümuzadan mü· 
tetekkil bir gazdır. Bu niıbet her· 
yerde sabittir. Epeyce yüksek ha· 
va tabakalan tahayyül edilse, ge
ne yüzde yetmit azot, otuz müvel· 
lidülhümuza bulunur. Lakin yük. 
sek tabakalarda havanın kesafeti 
atağı tabakalara nazaran gittikçe a 
zalır. Yani yukarıd• bir santimet
re mika.hına isabet eden azot ve 
müvellidülhümuza mikdan, aşağı· 
da bir santimetre mikabına isabet 
eden müvellidülhümuza ve azot 
mikdanndan azdır. Halbuki biz 
teneffüs edebilmek için müvelli
dülbümuzaya muhtacız. Boğazın 

aşağıdaki normal mikdarma alı. 

tık olduğumuz için, yukarıya dotl· 
ru çıkıp muvellidülhümuza azalın
ca teneffüsümüz sıklatır, gittikçe 
güçletir• Bir taraftan tazyikin, di
ğer taraftan kesafe\İn noksanlığı 
"dağ tutması,, denilen hastalığı 
meydana getirir. 

Farzedelim ki, seyyahlar bir 
mi.ntakada durdular ve kahve pİ· 
tirmek istediler. Atef güç yanar. 
Çünkü müvellidülbümuza azdır. 
fakat su çabuk kaynar, çünkü taz. 
yik azdır. Haliadide su 100 dere
cede kaynar. Fakat dört bin met
rede 85 derece kafidir. 
Monblanın tepesinde, yani 4810 

metrede havanın kesafeti, adi ke
safetinin yarısı kadardır. 

Asyanın en yüksek dağına, E
vereste gelelim. Bu dağ 8840 met
re irtifaındadır. Bu dağın tepesine 
timdiye kadar hiç kimse çıkama
dı. Bir kaç yüz metreye kadar yak. 
!atıp ta bir kar furtınası içinde ö
lüp gidenler var. 1855 te ilk defa 
Baviye Ral iki kardet 6786 metre
ye kadar çıkmıtlardı. Ondan son
ra bir çok beynelmilel sefer heyet
leri dağı fetetmeğe çıktılar. Mu
vaffak olamadılar. 

Bakalım, bu son heyet muvaf. 
fak ola bilecek mi? 

Ağaçtaki maymun 
Bir çöl vardı ki sonradan göl 

oldu. Bu gölde de bir tek ağaç kal 
mışh ve bu ağacın üzerinde de bir 
maymun yaşıyordu. 

Gölün sahilleri o kadar çıplak
tı ki, su ayğırları yiyecek ot bula· 
mıyorlardı. Bu ayğırlardan bir ta· 
nesi maymunda dost oldu. Her 
görüfürler ve maymun ayğıra yi. 
yecek yapraklar atardı .• 

Bir gün ayğır maymuna dedi 
ki: 

- Sen bana çok iyilik ettin. 
Bunlara karşı sana ne yapacağımı 
bilemiyorum. 

Maymun cevap verdi: 
- Bizim sanatımız ağaçlar Ü· 

zerinde yaşamaktır. Fakat yüz. 
mek bilmeyiz. 

Su ayğırlarınm içinde en ınsı 
vardı ki, bu kabilenin reisi idi. Bir 
gün fÖyle bir emir verdi: 

- Bana bir maymun yüreği ge· 
tiriniz. Sizi buradan kurtaraca
ğım. 

Maymunun dostu olan ayğır 
bunu i~idince koşup geldi: 

- Kardeşim, dedi, biz bir zİ· 
yafet veriyoruz, seni davete gel· 
dim. 

Maymun sordu: 
- iyi amma, ben ıuyu nasd 

geçeceğim? 
- Ben seni götürürüm. 
Böyle kararlathrdılar. Gölün 

ortasında ayğır maymuna dedi ki: 
- Biliyor musun seni niçin gÖ· 

türüyorum? 
-Hayir. 
- Bizim reisimiz bir maymun 

yüreği yemek istiyor. 
- iyi, çok iyi .. Fakat ben yüre 

ğimi ağacın üzerinde unuttum, 
Haydi gidelim alalım. 

Ayğır, maymunu tekrar ağaca 
götürdü. Maymun dalların en yük 
seğine çıktı ve artık cam hiç te in· 
mek istemiyordu. 

Ayğır bağırdı: 
- Haydi çabuk ol, gidelim. 
Maymun cevap verdi: 
- Ben burada gayet rahatım. 

Canım bir yere gitmek isetemi
yor. 
'yazan on bir YQfında bir çocuk) 

Hasta kedi 
Madam Chantard kedisini öl

dürmek istiyordu. Kedi hastaydı. 
Leon Biet'ye dedi ki: 

- Al bunu denize at, bana iyi. 
lik etmit olursun. 

Leon Biet sahile aitti ve kedi· 
yi akıntılı bir yerde denize atb. 

Küçük kedi bir anaforun için· 
de kayboldu. 

Dedi ki: 
- İyi, iyi .. Artık öldü, kurtul· 

duk. 

Fakat küçük kedi ölmek iste 
miyordu. Bir tahta parçasına tu· 
tundu vesudan çıkb. 

Evvela gidip tatların arasına 
saklandı. Gece gelip karanlık or· 
tahğa basınca, eve döndü ve köpe
ğin kulübesine sığındı. 

Köpek sordu: 

- Neye böyle ıslandın? Hem 
titriyorsun, sıtman mı var? Şöyle 

biraz daha yaklaf, öyle yat, sem 
ısıtayım. 

Küçük kedi iyi kalpli köpeğin 
yamacına uzandı. 

iki dost Madam Chantard'ı U• 

yandırmamak için yavat sesle ko
nuşmağa bafladılar. Küçük kedi 
dedi ki: 

- Biliyor musun? Onlar beni 
öldürmek istediler. Eğer bir tahta 
parçasına rastlamasaydım, boğu
lup gidecektim. 

Köpek dedi ki: 
- Eğer senin yerinde bir kü. 

çük çocuk olsaydı, dünyada senin 
gibi kurtulup çıkamazdı. 

Küçük kedi cevap verdi: 
- Ah, bilsen, denizin suyu m 

soğuk!. 

- Haydi artık böyle feyleri dü· 
fÜnme! Uyu! 

İyi kalpli köpek kedinin alnını 
yaladı. Küçük kedilerin kederli 
dütüncelerinin canlandığı yeri ... 

(Yazan on yapndcı bir çocuk) 

Berlinde tahsilde bulunan Türk talebe Jin-Jitsu 
Erich Rahn'ın idaresinde bu sporla istinas 

mektebinde Profesör 
peyda ediyorlar. 
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Muhabir mektupları ı 

T ekirdağdan çanakkaleye 
Tekirdağ muallimleri Çanakkaleye 

kadar bir gezinti yaptılar 

Istanbul Ziraat Bankasından: 

T ekirclağ mu'!llimleri 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Te
kirdağ Muallimler birliği Çanak

kaleye bir seya
; hat yaptılar. ( Ci
de) vapurile ya
pılan seyahat için 
daha aktamdan 
tedarike batla-
mıttık. Şehrimiz 
Maarif erkanı i
çinde bu aeyahata 
lftirak için bir 
fevkaladelik göze 

• çarpıyordu. Cu
-~_.....___, ma sabahı Tekir-
Karabiğa mü- dağ vapur iskele-

clürü Şevket B. sinde Muallim H. 
Te Beyler bir ğu

nıp halinde yapılacak tenezzüh 
için hazır bulunuyorlardı. Ni
hayet vapur iskeleye ya
Jlafb. Yüzelli kitilik muallim 
kafilesi vapura binmitti. Halkevi 
mizin bando ve ince saz heyeti de 
bu kafileye dahildi. Saat tam 6,da 
vapur hı.reket etti. 

Taliimize hava çok sakin, deniz 
bir çart.ıf kadar gergin, Marma
ranın doyum olmıyan güzelliğini 
aeyredeede vapurumuz Mürefte is
tikametine yollanmıttı. 

ince saz heyetini zevkle dinli
yoruz. Vapurda bir aadelik, bir sa
mimiyet var. Muallimler arasında
ki bu kıymetli teaanüt ve ahenk 
maarif ordusundaki bu vahdet ve 
birlik Cümhuriyet idaresinin bah
tettiği yükaek varlığın bir netice
ai demek lazım. 
~u tabii ve bedii zevkler araaın

da vapurumuz Mürefteye, vilaye
timizin flll"ap diyanna gelmitti. 
Burada vapur iskeleye yanaşamı
yacağı için bu tirin nahiyeye gir
mek mümkün olamadı. Yalnız ih
racatta müheyya flll"ap varillerini 
seyretmekle iktifa etmittik. 

Bu limandan ayrıldık. Saat 12 
olmuftu. Vapur göverteainde bir 
toplantı var. Bütün muallimler 
Karabiga sahillerine vapur yana
tırken bir ağızdan i&tiklal marşı 
terennüm ederek nihayet Biga li
manına vapurumuz demir attı. 
Programda bu iskeleye avdetle 
uğranılacağından dışarı çıkılma
dı. Bigadan da on muallimin itti
raki evvelce temin edilmit oldu
ğundan bu misafir arkadaşlar da 
vapura alınarak Gelibolu istika
metine doğru yollanıldı. 

T arihen büyük bir kıymeti haiz 
Gelibolu tehrine saat 16 da gir
mistik. 

Bir iki saat tehrin bir ÇQk tema-

vapurun güverteaincle 

şa mahalleri gezildi. Ve saat 1 7 de 
buradan Çanakkale yolunu tut
muftuk. Boğazı vapurumuz kate
derken istiklal martı ile tehitleri
miz aellimlandı. Ve Birlik Reisi 
Safder Beyin bir hitabesi üzerine 
kafile tehitlerimiz için iki dakika 
sükuta davet edildi. 

Saat 19 buçukta vapur Çanak
kale limanına muvasalet etti. Muh
terem Çanakkaleliler bizi aldılar 

ve ortamektep bahçeaine götürdü
ler. Şehrin bir çok yerlerini aktam 
olmasına rağmen gezdirdiler. Şe
hir hakkında uzun izahatta ve bir 
çok ikramda bulundular. Çanak
kale kıymetli maarif erkanı ve or
tamektep muallimlerine gösterdik
leri misafirperverlikten dolayı te
şekkür edilerek saat 12 de ayrıl
dık ve sabahın saat dokuzunda 
Biga iskelesine avdet etmif olduk. 

iskeleye bizi çıkarmak için Na
hiye Müdürü Şevket Bey sandalcı
lara emir vermi• olmali ki, hiç bir 
yolcudan sandal parası alınmadı. 

Kafilemiz Karabiga iskelesin
de iki saatten fazla tevakkuf etti. 
Orada hususi bir gazinoda istira
hat ve çay bisküvi ikram olundu. 

Bu nahiyenin Müdürü Şevket 
Beyin bize kartı gösterdiği sami
mi istikbal ve misafirperverlik bi
zi çok memnun bıraktı. 

Nihayet vapurumuz samimi kar
deşlik hislerile saat 12 de buradan 
hareketle Şarköy, Mürefte tariki
le saat 19 da Tekirdağına avdet 
edildi. 

Mev11"mlik 
Kürkleri 

Rönar 
vesaıre 

mağazamızda 

6 Taksitte 
ve kefalet• 
siz olarak 
veriliyor 

Mahmut 
paşa 

Kllrvçü han 

BEYK~ 
Tel. 21685 

1 5146 ] 
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Haydarpaşa Askeri Baytar ve 
ratbikat Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - 933 senesi Askeri B aytarı yeti§lİrilmek üzere tale
be kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kabul olunacak talebe Türkiye Cümhuriyeti tabaa 
aı olacak. 

3 - Alelemrazdan salim olacaktır. 
4- Sinni on altıdan dun yirmi ikiden yukarı olmıyacak 

br. 
5 - Tam devreli liseyi ikmal edenler imtihansız, ik

mal etmemişler muaabaka imtihanı ile kabul edilecektir. Mü
sabaka imtihanı Hikmet, Kimya (Üzvi ve gayri üzvi) Hayva 
nat, Nebadat, mükemmel hesap, cebri adi, hendesei müsat
taha ve müceseme, Türk tarihi ve coğrafya lisanı ecnebi 
(Fransızca, Almanca, İngilizce} derslerinde yanılacaktır. 

6- Talebe mektep idaresine ibraz edeceği vesaik mek 
tep Müdiriyetine hitaben yazılı bir istida nüfus tezkeresi, aşı 
şehadetnamesi, neş'et ettiği mektep şahadetnamesi veya tas 
diknamesi mahalle Hey'eti ihtiyariyesi tarafından memhur 
polisçe tasdik edilmiş esbabı ceraimden olmadığına ve hüsnü 
ahlak eshabından olduğuna dair hüsnühal şahadetnamesi. 

Ayrıca tafsilat istiyenler Haydarpaşa Askeri Baytar 
Tatbikat Mektebinden şifahi veya tahriri İzahat alll'hilirler. 

(3095) 

Sıra 
No. 

422 
423 
424 
425 
426 
427 
458 
460 
461 
433 
445 
446 
448 
449 
452 
453 

Semti 

Bly&kada 

" .. 
" .. 

Herbeliada 
Beyoğlu .. 

" 
Burguadaaı 
Hııybeliada 

Bl176kada 
Eyüp 
Fener 
Bakırköy 

" 

Mahalleai 

Cami 
Yalı 

Karanfil 
Yalı 

Cami 
Heybeli 
Hllıe7inağa 
Kamerhatım 

" Barıraı 
Yalı 
Cami 
Topçular 
Hacı lsa 
Ceviılik 

" 

Sokağı 

Çakırçıkmaıı 
Yaııcı 
Deapot 
Ayadimltrl 
Çakır ÇJkmaıı 

Boıta11 
Al tun bakkal 
F .. liıran 
Karnavula 
Hacı palas aralıjı 
Yah 
Çalar çıkman 
Kııla 
Mahkemealb 
Bostan 

" 

Cinsi 

Araa met. 09/50 
Ana met. 51150 
iki Hane 
Araa met. 63/50 
Ahfap haae 
D11kkl11 
Kagir hane 
Alıpp bana 
Arsa 
Ahtap hua 
D6kkin 
Ahıap bana ve bahçe 
Hane Ye ana 
Kigir diikkl11 
Araa Z. 301 
Arıa Z. 742 

Hiueıl 

Tamamı 
1110 
110/576 
Tamamı 

104/112 
Tamamı 
14/96 
Tamamı 

1/2 
1/4 

.. 

Tamamı 

" 
" 

Emllk 
No. 

14 
16 
16-4 
17 
7 

11 
15 
56 
56 
9 

72 
9 

22/24 
18 

.. 
28 mlkerrer 

28 

Hiaaeye rara 
bammıen kıy 

300 
20 

200 
200 
550 
500 

2044 
1000 
. 200 
500 
500 

2500 
500 
600 
301 
742 

T. 

" 
' 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakta11 ••1• gayrlmllbadll bonosile adenmek üzere yukarda enafı yazdı gayri menkul! 
temdiden açık artırma müddetleri bir bafta temdit edilmlıtir. Kat'ı ihaleleri 10-7-933 pazartui gllnü aaat 011 beıtedir. Şartname Banka 
kapısıaa asılDllfbr. Senei haliye vergi.sile belediye rüıumu milfteriye aittir. [3049) 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Ayvalık Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 140 ton arpaya teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 

1 
den pazarlığa konmuştur. İ
halesi 1 1 T eınınu.z 933 salı 
günü saat 15 tedir. lsteklile 
rin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktmdan 
evvel Ayvalıkta Askeri SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
rı .(3148) . (3146) 

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

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i
çin 1,100,000 kilo odun 4 
parça halinde ve beher parçası 
iki yüz yetmiş beş bin kilo olup 
ayn ayrı şartnamelerle açık 
münakasaya konmuştur. 1 
halesi 13 temmuz 933 per§em
be günü saat 16 dadır. istek 
lilerin §arlnameyİ. görmfk ve 
almak için her gün ve aıüna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Çorluda Aske~i SA.AL. KOM. 
nuna müracaatları. (3104) 

(2754) 4076 
••• 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i
çin 270,000 kilo kuru ot iki 
parça halinde ve beher parça 
sı yüz otuz beş bin kilp olmak 
üzere ayrı ayrı şartnamelerle 
açık münakasaya konmuş
tur. İhalesi 13 Temmuz 933 
perşembe günü saat 15 tedir. 
isteklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya gireceklerin o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
CorluCla Askeri SA. AL. ko 
~syonuna müracaatları. 

(3105) (2755) 4077 . ,,. . 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Tekirdağındaki kıt'at ihti 

yacı icin 70,000 kilo saman 
açık münakasaya konmuş
tur. İhalesi 15 Temmuz. 933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 
isteklilerin • şartnameyi gör
mek ve almak Üzere her gÜn 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi 
natlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. Komisyonuna mü
racaatları .(3108) (2758) 

4078 . .... . 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Tekirdağnıdaki kı.t'at hay

vanatı ihtiyacı için 120.000 

kilo kuru ot açık münakasa
ya konmuştur. ihalesi 13 
Temmuz 933 perşembe günü 
aaat 14 tedir. isteklilerin §art 
nameyi görmek veya almak i
çin her gün ve müııakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teminatlarile Çor
luda Askeri SA. AL. komis 
yonuna müracaatları. (3109) 

(2759) 4079 

• •• 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
T ekirdağmdaki kıt' at ih

tiyacı olan 1,000,000 kilo o
dun 4 parça halinde ve beher 
parçası iki yüz elli bin kilo ol 
mak üzere ve ayrı ayrı şartna 
melerle açı'' münakasaya 
konmuştur. ihalesi 13 Tem 
muz 933 perşembe günü saat 
17 de Çofludaki komisyonda 
yapılacaktır. Şartnameyi gör 
mek ve almak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya İşti
rak edeceklerin mezkiir gün 
ve saatte teminatlarile bir
likte Çorlu'da Askeri SA. AL. 
komisyonuna müracaatları. 

(3111) (2761) 4080 

• • • 
Müteahhidi nam ve heaa 

bına pazarlıkla 2700 kilo sa
de yağı aatm alınacaktır. 1 
halesi 10 Temmuz 933 pazar
tesi günü saat 11,30 dadır. Is 
teklilerin §artnameyi görmek 
Üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktmden 
evvel tındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
\232) (3101) 

4216 

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

muz 933 pazartesi günü saat 
11 dedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek ıçın o 
rrün ve vaktinden evvel Fm 
dıklıda 3.K.O. SA.AL.KOM. 
nuna gelmeleri. (233) 
(3124) 

4244 

İzmit Fırka SA. AL. KOM. 
dan: 
Fırka kıt'atı İçin pazarlıkla 

6700 kilo kuru üzüm satın a
lmacaktır. P&Zarhğı 12 Tem 
muz 933 çarşamba günü saat 
1 O dadır .isteklilerin tayin o 
lunan günde nümunelerile bir 
tikte lzmitte Fırka SA. AL. 
komisyonuna müracaatları. 
(3149) (3145) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünder.: 
600 adet (28) Yirmi Sekizlik: Kağıt yaldız bobin 
100 .. " .. " : yeşil ipek taklidi bobin 
100 ,, ,. ,, 11 : Kırmızı ipek taklidi bobin 

Şartname ve nümunelerine tevfikan alınacak ve bedelle 
ri takastan istisnaen ve Ecnebi parasiyle tesviye edilecek o
lan mezklir üç kalem levazımı vermek İsteyenlerin yapdacak 
pazarlığa İştirak etmek üzere "% 7,5" teminatlarını hami 
len (10-7-933) pazartesi günü saat (14,30) daGalatada Mü 
bayaa komisyonuna ır:Ür-acaatları. (2989? 

Nafıa Vekaletinden: 
Yolçatı - Elaziz hattı İnşaat ve fer§iyatı kapalı zarf u 

lile münakasaya konulmuştur. Münakasa 22-7-933 tarihi 
müsadif cumartesi günü saat 15 te Nafia Vekaleti Müşteş 
lık Makamında icra edilecektir. Münakasaya İştirak edec 
taliplerin bu kabil Demiryol u İnşaatını muvaffakiyetle i 
ra etmi§ Mühendis veya şirket ve yahut talibin böyle 
mühendisle hissedar olması şarttır. Bu şeraiti haiz olmayan 
rm teklifleri nazarı itibara alınmaz. Talipler bu hususta 
§arlnameleri Ar;.tkara'da Nafia Vekaleti Levazım Daires 
den ellişer lira mukabilinde tedarik edebilirler. (2975) 

41 

Askeri Lise ve Orta Mektepler 

Muallim alınıyor 
1 - Açık Muallimlikler şunlardır. 
Bursa ve İştanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya 

Fizik. 
2 - Yukardaki Derslerden başka evvelki ilanda yazı 

lı olan muallimliklerle Doktor ve Dişçi münhalleri kapanm 
tır. 

3 - Açık olan bu muallinıliklere İst~kli olanlar aşağı 
yazılı vesikalan istidalarma iliştiricekler ve hangi mektebi 
hangi ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardı 

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

için Maarif idarelerince lastikli veya Fotoğraflı fiş veY 
kısaca hal tercümesi. 

- D - Şehadetname, Tas tilmame, Ehliyetname, gİ 
vesikaların lastikli ve Fotoğraflı suretleri. 

E - Noterden lastikli Taahhüd senedi : ·bu senecl 
şunla1 yazılacaktır. "Tayin edileceğim ... Mektebin. 
Mualliınliğinden her hangi ders senesi için de çekilmemeği, 
şayet tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en az 
ki ay önce bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım ücr 
tin iki aylığını tazminat olarak bir defada ödeyeceğimi burı 
danba,ka tayin olunduğurn halde kanunun gösterdiği za· 
man içinde vazifeme başlamazsam yine ayni tazminatı öd 
yeceğimi teahhüt ederim." 

F- Bu vesikalar 10 Temırıuz 933 çe kadar Askeri Li· 
seler müfettişliğine gönderilmi§ olacaktır. 

4 - isteklilerden aranılan şartlar şunlardır: 
A -· Muallimliğini istediği der11i okutmağa menşei ve 

ya Darülfüniında imtihanla ehliyetnameyİ ve kanuni ,,, 
sıflan haiz olmak ve yahut Maarif Y.ekaletinin ayni dere· 
cedeki mekteplerine müseccel muallimi bulunmak. 

B - Haltada 15 : 20 saat ders almağı teahhiit etmek. 
C - Tayin edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira üc:· 

ret verilecektir. (3146) (3103) 
4218 

Devlet Demlryolları idaresi ilAnlarl 

Eskişehir atelyesinde vuc uda getirilecek oksijen istihsal 
tesisatının kapalı zarfla mün akasası 21Ağustos933 pazar· 
tesi günü saat 15 te Ankarad a idare merkezinde yapılacak 
tır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar lir11· 
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3113) 

4228 

Derince limanında bir sene zarfında yapdacak tahmil 
ve tahliye işlerinin kapalı zarf la münakasası 27 -7 -933 per• 
§embe günü saat 15 te Ankarada Umum Müdürlük bina 
smda yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne 
lerinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3125) 

4249 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

İstanbul Limanı Bakteriyoloji Laboratuvarı için sahil 
sıhhiye merkezi binasının yu kan katında yaptırılacak daire 
nin kapalı zarf usuli ile 29 Temmuz 933 cumartesi günü 
saat 14 te merkezimizde müteşekkil koimsyonda miiruJra$1 
aı yapdacağmdan taliplerin § artname ve pilanlarını görmek 
üzere Ankara'da Hudu~ ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlil 
ğü ayniyet muhasipliğine ve İstanbul' da mezkiir merk6'1 
Levazım Memurluğu . a müracaatlar• (3094) 



• 
el 

L 

1 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 
Muallim Tabip ve Dişçi Alınıyor. 

1-Açık muallimlikler ıu nlardır. 
Kuleli Lisesinde : Tabii Iliınler, Fizik, Kimya, Riyazi· 

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

sızca, 

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

n<b~aktır. 
3 - Konya ve Erzincan Askeri Orta mekteplerinde muh· 

telif ders zümrelerine de muallim alınacaktır. 
4 - Bu muaJJimliklere ; istekli 'olanlar, atağıda yazdı 

vesikalan bir istidaya ilittirecekler ve hangi mektebin hangi 
ders muallimliğine istekli old uklarmı da yazacaklardır. 

A - Tasdikli sıhhat raporu, 
B - Tasdikli hüsnühal kağıdı, 
C - Resmi bir makam<"a ve evvelce Muallim olanlar İ· 

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

D -- Şahadetname Ehliyetname, tasdikname ve sair ve 
"k ' sı alarmın tasdikli ve fotoğraflı suretleri, 

E - Noterden tasdikli taahhüt senedi, bu senede şunla.
Yazılacaktır, "Tayin edileceğim ... mektebinin ... muallimli 
ğinden her hangi ders senesi iç inde çekilmemeği, tayet tatil za 
manında çekilecek olursam, çekilmeden en az iki ay önce bildi 
receğimi., böyle yapmazsam, alacağım ücretin iki aylığını. taz· 
mınat olarak bir defada ödeyeceğimi, bundan başka tayın o
l unduğum halde kanunun gösterdiği zaman ~de vazifeme 
başlamazsam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt ede
rim .. ,, 

E-Bu vesikalar lOTemmuz 933 tarihine kadar Milli 
~ Müdafaa Vekaletinde Askeri liseler Müfettişliğine gönderilmiş 

olacaktır. 
5 - İsteklilerden aranılacak tartlar ıunlardır : 

A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa, menıei veya 
Darülfünunda imtihanla ehliy ctnameyi ve kanuni vasıfları 
haiz olmak ve yahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mek 
teplerinde müseccel muallim bulunmak. 

B - Haftada 15 "Zaruret görüldüğü takdirde" en çok 
20 '\&at ders alnıağı taahhüt etmek, 

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

7 - İstanbul, Konya, ve Erzincanda bulunan Askeri li 
se ve Orta mekteplerle Konya Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
ınelttebinin tabip ve dişçiye ihtiyacı vardır. 

Taliplerin aylık ücretleri 80 : 90 disçilerin ücretleri ise 
70 liradır. -

8 - Bunlara istekli olanlar, hangi mektebin tabip veya 
dişciliğini İstediklerini istidalarına yazacaklar ve kısaca lıal 
tercümelerile beraber 4 maddede yazılı zamanda Askeri Lise 
ler Müfettişliğine göndereceklenlir. (3097) (2719) 

4066 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

300 çift yerli sarı çizmenin kapalı zarf münakasası 13 
T e~m'!7 933 perşembe günü saat 15 te yapdacağmdan İs 
teklı!~rın şartname ve n iimuneyi görmek üzere her gün 
v_e munakasaya gİrmek için mezkiir günün muayyen saa· 
tı~e kadar teminatı evveliye makbuzu ve teklifnamelerile ko 
mısyonumuza müracaatları. (2856) 4117 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

. . Mevcut nümunesi gibi 3000 takım mamul tavla elbise 
sının kapalı zarf münakasası 13 Temmuz 933 perşembe gü
nü saat 16 da yapdacağmdan isteklilerin şartname ve nümu 
neyi görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için te
minatı evveliye makbuzla r1 ve teklifnamelerile mezkur 
1!Ünün muayyen saatine kadar Komisyonumuza müracaatla-
rı. (2857) 4118 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümenindenı 

Kocaeli Vilayet Matbaasında mevcut ve hali faaliyette 
bulunan 4 Beygir kuvvetinde gaz ve benzinle müteharrik 

Groılay markalı bir adet Motor ile 57 ·82 eb'admda Alman ma 
nıulatmdan tablo makinesi ve matbaaya ait Atat ve Edevat 

, Ye hurufat ve saire ihaleyi müteakip ilk taksiti Pctin ve diğer 
•ki taksiti birer sene fasda ile üç' müsavi taksitte ödenmek 
şartiyle Temmuzun 19 uncu çarşamba günü saat 15 te iha 
le edilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye çıkarılmış· 
br. Talip olanların mezkur tarihte 423 
liralık teminatla teklif mektuplarını münakasa kanundaki ta-

rifat dairesinde Kocaeli Vilayetine vermeleri ve şartnamesini 
görmek ve tafsilat almak isteyenlerin Kocaeli.ı Encümen Ka
lemine müracaatları. (2968) 4133 

BIY~I TlJllRE PillNGO~~ 
15. el tertibin 5. ctl ketlde•I 

11 Temmuzdadır .
Ba ketldecle 86ylk ikramiye 

100.000 Liradır 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Urahk 

b üyük ikramiyeler ve 4037 

50.000 liralık bir mükafat vardır. 

MlLLlYET CUMARTESi 8 TEMMUZ •933 ·--. - .. 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Bu sene İstanbul' da Fen Fakültesinin " F. K. T. " 
sınıfına devam etmek üzere leyli Tıp Talebe Yurduna tam 
devreli lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi 
mekteplerden en ıyı ve iyi derecede mezun olanlar ah 
nacaktır. Talebenin yemesi, yatması ve üstü başı Yurtça te
min olunur. Ve ayrıca ıehri muayyen miktarda muaveneti 
nakdiyede bulunulur. 

Kayıt ve kabul •uretl ve tartları ıaalardır 
1 -Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah ad-

reslerini havi istidalarını atağı da beyan edilen evrak ve vesai
ka raptederek nihayet " 1 T eş rinievvel 933 " tarihine kadar 
doğrudan doğruya Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
ne göndereceklerdir. 

A : Türkiye Cümhuriyeti teb'aatndan bulunduğunu na
tık hüviyet cüzdanı aslı. 

B : Tam devreli liseden mezun olduklarmr mübeyyin 
mektep şahadetnamesi aslı veya imtihanlarmr tamamen bi 
tirdikleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi ge
cikmiş olanlar için mezun bulundukları mektep Müdür
lükleri tarafından ayni zamanda dereceleri dahi gösteril
mek üzere verilmit fotoğrafları tasdikli resmi vesaik. 

C: Tahsil etmiş oldukları müesseselerden alınmq hal 
ve hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulundu 
ğunu müt'ir hüsnühal varakasu 

D : Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edil 
miş nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a sıh
hat raporu " bu rapor hastane Bastabipliklerinin mühürile 
mühürlü ve mazruf olarak tali pl;r tarafından diğer evrakile 
birlikte gönderilecektir", Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Er 
zurum, Diyarbekir, Nümun e hastaneleri, İstanbul Çocuk 
hastanesi, İzmir, Bursa, Kon ya, Adana, Samsun memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak 
için bu hastanelerin mensup oldukları valiliklerin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine talipler tarafmdan bizzat 
müracaat olunacaktır. 

E : Sureti aşağıda münderiç Noterlikçe musaddak Veli 
leri tarafından ve velisi bulunmıyanların kendileri tarafından 
verilmiş bir kıt'a taahhüt senedi. 

F : 4,5 X 6 eb'admda üç adet fotoğraf, 
2 - Yaşları yirmi ikiyi g eckin olanlar ve tahsillerini ve 

ileride mecburi hizmetlerini if aya mani bir hastalığı ve arızası 
bulunanlar kabul edilmezler. 

3 - Talipler tarafından Vekalete gönderilecek olan mez 
kiir evrak ve vesaikm alındığı adreslerine derhal bildirilece
ği gibi işbu evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi 
keza adreslerine vaktinde tebliğ olunacaktır. 

Taahhütname Sureti 
. Leyli Tıp Talebe Yurdu na kabul edilerek Tıp tahıil e

dip her hangi bir Tıp Fakülte sinden Tabip olarak neş'et ey
lediğinde " Eylediğimde " 9-6-932 tarih ve 2000 numara 
lı kanun mucibince mezki'ir Yurtta p-eçirdiği " geçir~iıfyn •: 
zamanın iki sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve lçtımaı 
Muavenet Vekaletinin tayin eyliyeceği mahalde ifasına 
mecbur olduğu " olduğum " hizmeti kabul etmediği " etme 
diğim " veya kabul edip te müddeti muayyenesini bitir 
meden terkeylediği " eylediğim " takdirde kendisi " ken
dim " için sarfedilen paranın iki mislini ödemeği ve Tıp tah· 
silini terkettiği " ettiğim "veya sihhi sebepler haricinde Fa
külteden daimi olarak çıkarddığı "çıdarıldığon "ve mez 
kur Yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkey 
lediği "eylediğim" takdirde keza kendisi "kendim" i· 
çin sarfolunan parayı ödemeği müteahhit, zamın, mütekeffil 
olduğumu natık itbu senedim tanzim ve ınütarünileyh veka-
lete tevdi ve ita kılındı. (2895 4121 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1500 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 10 
Temmuz 933 Pazartesi günü saat 14 te. 

100 Ton Mazot (Mayi mahruk): Kapalızarflamünakasası: 
10 Temmuz 933 Pazartesi giinü saat 15 te. 

Gölcük Deniz Fabrikaları ihtiyacı için kapalı zarfla mü
nakasaya konulan yukarda cins ve miktan yazılı kömür ve 
Mazotun şartnamelerini görmek istiyenlerin her gÜn ve 
mezkfu- malzemeyi itaya talip olacakların münakasa gün ve 
saatlerinde Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalnıa komiı-
yonuna müracaatları. (2703) 4075 

Yüksek M·ektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetindenı 

Mülkiye mektebinin 933 mali senesi erzak ve mahrukat ih
tiyacatı aşağıda gösterilen günlerde Fındıklıda Güzel San'at· 
lar Akademisinde Yüksek mektepler muhasebeciliğinde müte· 
şekkil mübayaat komisyonu tarafından aleni münakasa sure
i:ile ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Yaldız. 
da kain Mülkiye Mektebi Müdürlüğüne ve münakasaya itti· 
rak edeceklerin ihale tarihinden evvel teminat akçelerini mu· 
hasebe veznesine yatırarak makbuz almaları ve münakasanın 
saat 14 ten 17 ye kadar devam edeceği ilan olunur. (3031) 

Nev'i İhale tarihi Günü 
Ekmek, tuz, et, sade yağı, pirinç, fa. , 
sulya, nohut, kırmızı ve siyah merci- 25 17 / 933 Sah 
mek barbunya bezelye. 

Beyaz peynir, kaşar, zeytin, sabun, ! 
zeytin yağı, yumurta, teker, un, ir
mik, makarna, pirinç unu, şehriye ni-
şasta. · 

26/ 7/ 933 Çarşamba . 
• 

1 
1 Barut İnhisarı Umum 

Müdürlüğünde 
1 Temmuz 933 tarihind en itibaren idaremize ait 

hisar maddelerinden Karabaru t, dolu ve bot av fitekleri, 
telif av kapsülleri ve tapalar ve av saçması daha ucuz fi 
satılacaktır. Bunlardan belli başWarmm eski ve yeni 
ları şöyledir : 
Birinci av barutu kilosu 
İkinci av barutu kilosu 
Kara baruta mahsus ala 
boş av kovanı 
yüz danelik paketi 
Kara baruta mahsus adi 
bos av kovanı 
vü~ danelik paketi 

260 kuruı iken 220 
220 " " 180 

220 
" " 200 

210 
" .. 15o 

.. 

.. 

.. 
Dolu av fitekleri adedi 8 
"onar danelik kutularda" 8 

) 
) 

Av saçması kilosu 
Bir ve yarım kiloluk 
kutularda 

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

kurut iken - -
5 ) 
6 ) 
7,50 )ka 
8 ) 
9 ) 
9,50) 

,, .. 50 

Av barutları 1, 1/ 2, 1/ 4 ve 1/ 10 kiloluk kutular iç· 
dedir. Y ukardaki fiatlar bir kiloluk kutulara mahsust 

Ava ait tekmil maddelerin yeni fiatlarmı gösterir 
mi listeler Ankaradaki ve İstanbul ' da Tophanedeki sa 
mağazalarımız ile memleketin muhtelif yerlerindeki 
po ve acentalıklarımızda mevcut olduğu gibi tekınil beyil 
mizin dükkanlarının münasip yerine asılmak üzere her 
rafa gönderilmek üzeredir. 

Avcı birlikleri ve sair arzu edenler bir posta pulu gö 
derirlerse bu listelerden bir adedi adreslerine gönderilir. 

Hu..susi evsafta dolu av fişeği tedarik etmek arzu 
denler 50 O fitekten atağı miktarda olmamak üzere sipa 
verirlerse fabrikamızda yaptırılarak ambalaj ve sevk m 
rafı kendilerine ait olmak üz ere demir yolu boyundaki y 
lerle vapur uğrağı iskeleler de gösterecekleri adrese g 
derilir. (3014) 41 

Ankara Ytlkıek Ziraat Enstitüıtl 

Ziraat ve Baytar Fakül 
• 

telerile Yüksek 
Orman Mektebi · 

Kayıt ve kabul tartları 

1933 ders seneıi için Ankara (Yüksek Ziraat Ensti 
sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine S kız ve 45 erk 
olmak üzere (50), Baytar F akültesinı:,(50),Yüksek Orm 
Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese leyli ve m 
canidir. -

Kabul prtları ıuaıardır: 
1 - Türkiye Cüınhuriye ti tabaamdan olmak. 
2 -. Lise bakaloryasını v ermit bulunmak 
3 - Yaşı 17 den atağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliye 

malik ve hastalıklardan salim olmak, (tam tqekküllü has 
hane ııhhat Hey' eti raporile tevsik olunur). 

5 - Tahsil leyli ve mecc ani olduğundan ıtaj veya t 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazereti 
dolayısile tahsillerine d evam etmek 
nını kayb etmiş ola nlar müstesna olm 
üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkar 
lanlarm hükUınet tarafından kendilerine yapılan masra 
tazmin edeceklerine dair No terlikten musaddak kefaletn 
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkez 
den hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - T aliple.-in miktarı kadroyu tecavüz edince şahad 
name dereceleri ve müracaat tarihleri ınuile kabul m 
lesi yapdacaktır. 

8 - Ziraat Fakülte.ine girecekler enela 1 ıene Ga 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile ataja tabi tut 
lurlar. Talebe ıtajda bulunduğu müddetçe yemek ve el 
se bedeli olarak kendilerine ay da 40.- lira ücret verilir. B 
ücretten hiç bir tevkifat yapı lmu. 

Bu ıartları haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enstit 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yiiksek Orm 
Mektel>ine girmek istiyenlerin 31 EylUI 933 tarihine ka 
dar yukardaki ıartları g&terir vesikalarını bir iıtidaya ra 
tederek doiruca Ankara Yük.ek Ziraat Enıtitüıü R 
törlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Daha fazla malUınat almak iıtiyenlere 
tıJcdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

Çanakkale Nafıa 
BaşmühendisHiinclem 

Sebze, kuru soğan patates, kok, ma· ı 
den, mangal kömürleri, odun, süt, yo 27 / 7 
ğurt kase yoğurdu, tere yağı. 

933 Perşembe 1 

Kale • Ezine tarikinin O +000 kilometroaundan 3+09 
kilometrosuna kadar olan 3092 metro tulincleki kumm ta 
miratı esasiyesi 27-7-933 tarihine müaadif perşembe eüD 
ıaat on bette ihale edilmek üzere J.7.933 tarihinden iti 
ren 27 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakaıay 
konmuttur. Bu İnşaatın bedeli kC§fi 11728 lira 54 kuru 
olup münakasa Çanakkale Vilayetinde yapdacaktır. Mün 
kasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve muavakka 
teminat arını aynı günde saat on beşe kadar Makamı V 
lavde ven::ı "leri ve evrakı kediye ve tafsilat almak isteye 
lnin ı af a Başmühendisli '. ine müracaatları ilan olunur. 

3031 4176 (303t1) 4Vi( 



• 

Gazi Hz. ve imtihanlar 
Büyük şef Ankara erkek lisesinde bir 

talebeyi takdir buyurdular 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Türkiy .. 

yi kurtaran ve yeni battan yapan Gszi, 
son haftalarda muh
telif mekteplerin 
imtihanlarında bu
lunarak yarattığı 

ırençliğin kıymeti
ni ölçüyor. 

Bu meyanda Is· 
tanbula hareketin
den evvel hazi · 
ranın yirmi aeki
zinci çartamba ırü • 
nü de Ankara Er
kek lisesi imtihan .. 
lanna gelerek bu • -
rayı da tereflendir- Aydın E •. 
mitti. 

O eün Ankara liıeainde ikinci devre 
mezuniyet imtihanlannı veren efendile
rin tarih, coğrafya ve medeni bilgiler 
imtihanları vardL 

Maarif Vekilimizle Muallim Afet 
Hanım, Bilecik Mebu•u Salih, Gazian
tep Mebcuu Nuri Beyin İmtiharlara gel 
meleri büyük bir müjdenin al-imeti idi. 
Nitekim saat Üçe doğru bu müjde ta
hakkuk etti. Ve büyük dahinin teırif
leri de muallim ve talebeyi ıevindirdi. 

imtihanlarda tarih muallimi Samih 
Nafiz. coğrafya muallimi · Hüaeyin Sa
hir, medeni bilgiler muallimi irfan Bey 
ler bulunuyorlardı. imtihana her gün 
talebe tezini de birlikte getiriyordu. 

imtihana evvela 363 Orhan Efendi 
girdi~ ''Mustafa Kemal" menulu tezini 
takdim etti. Gazi Hazretleri tezin na
bızlan hakkında süaller sorduktan 
sonra Muallim Sahir Beye dönerek: 

- Osmanlı imparatorluJlyle Türki
ye Cümhuriyetinin tabii ve be§eri nok
tai nazardan mukayesesini sorunuz. 

Buyudular. imtihan hararetlenmiıti. 
Cevaplar ıüalleri, ıüaller cevaplan ta
kip ediyordu. T al<dıeler ıririyor, imti
han oluyor, çıkıyordu. Orhan Efendiyi 
156 Enver, 522 Macit ve 434 Aydın 
Efendiler takip ettiler. 

T arib, coğrafya, medeni bilıriler i
limleri burada d"!ildi, teırih edileli. As 
yanın bütün kıtalar kar!ısmda mevkii, 
Asya medeniyeti üzerinde dunnaklığı
mızın sebepleri, Aıyanın kimlerin yur
du olduğu, Asyadaki Türk medeniyeti
nin, sahası, Anadolu hafriyatı ve bura
da nelere tesadüf edildiği, vırtandatın 

devlete karıı vazifeleri. llhıilılılar hep 
ıoruldu, söylendi. 

Tarih ve ondan alınan ibret, nümu: 
ne ve neticeleri ve vakalann mükayeıe
leri bu büyijk İmtihan salonunda i.deta 
canlanıyordu. Enver Efendiye sorulan 
bir ıual ve ona alınan cevap dikkate 
ıayandı. Büyijk !ef sordu: 

• - Hililgii halifeyi atlanna çiğnetti, 
Selçuklulardan Tuğrul Bağdatta halife
ye ikram etti. Biz hudutl11n1DJ2dan dıta 
nya çıkardık. Hangiıi doğru? 

Cevap ıu idi: 
- Hilifet lüzumıuz bir müeasese

dir. Taaasup ve fenalık için baıhca un
ıur olan halifeyi Hilagu'nun atlarına 

çiğnetmeai daha doğru .. 

"" "" 'J 
En meraklı imtihan 344 Aydın E-

fendinin imtihanıydı. Altı ıenedir biç 
bir notu lm-lrmyan, her dersten en yijk 
sek notu alarak mükemmel bir kemali.t 
nümuneai halinde olan Aydın Efendiyi, 
bu kabiliyeti ancak Gazinin gözü seçe
bilirdi. Hiç "bir takdim, bir anlatış ol
madan her §eyde olduğu ıı:ibi bunda da 
dahiyane kudreti onu buldu, bu kabili
yeti vehleten anladı ve onun kabiliyeti
ni hazır bulunanlara eösterdi. 

Aydın Efendinin tezi "lnkılibm hu
kuki müeaseıeleriu mevzulu idi. Reiıi
ciimhurun ilk suali ıu oldu: 

- lnkılipta biz ne yapbk; neleri 
yıktık ve neleri koyduk? 

Aydın Efendi cevapverdi. Mutlakı
yet ve mefrutiyeti yıktığı"\'ZJ• demok
rasi ve cümliuriyeti tesis ettığimjzi, es
ki kıyafeti, eski harfleri, eski kanunları, 
eski müesıeıeleri, eski dili nasıl yıkıp 
yenilerini nasıl koyduğumuzu ve yerlet 
tirdiğimizi mükemelen izah etti. 

Anadolu medeniyetleri, Ankara civa
rındaki harbi, Timurun tabsiyetini. mil 
li mücadeleyi, Gaziantep mücadele tari
hini, komünizmle devlet sosyalizmini, 
hepsini, bütün suaUeri öyle anlattr, o-

kadar iyi canlandırdı ki, aziz Reis be
yendi ve onunla İçten alakalandı. 

Bu imtihanın en enteresan tarafı Vol
ıra ile Don nehirlerinin birlqtirilmeai 
t8febbüıünün kimin zamanında olduğu 
ıualiyle bqladL Bizim de memleketi
misde buna mümasil bir ıe:r yapıp ya
pamıyaeağımız hakkındaki sorğuya Ay 
dm Efendi cevap verdi, ve izahatı §Öy
le devam etti: 

- Memlekette Sakarya - Kızılırmak 
\lrleıtirilebilir. 

- Bu, neden timdiye kadar dütii· 
etllmedl? 

- Volp - Don kolay idi. Halbuki 
Porsuk çayı üzerindeki kollarla Kızılır. 
malın birleıtirilecek en yakın yeri dağ-
lıktır' sarptır. • 

- Peki böyle bir halde mansap ne
resi olabilir? 

- Sakaryanm aiın. Bu ıuretle Sa
karyanın lzmit koyu- akıdılma11 ha
linde Anadolu ortasından Mannara kı
yılarında kadar bir su yolumuz vücude 
gelecektir. 

- Nehirlerimizde seyri sefer kabil 
"? mı. 

- Calıımca ne olmaz. 
Büyük Gazi Aydını pek beyendi ve 

ona iltifatta bulundu. 
Aydın imtihandan çıkınca Gazi, Dok 

tor Retit Galip Beye: 
- Bu efendi talebe değ-il, lıör mual

lim. 
Buyurdular. 

"""'. 
Aydın Efendiden sonra 720 Talat, 

380 Oktay Salih Rifat, 23 Niyazi, 251 
Hadi. 493 Sacit, 906 Bekir Sıktı, 487 
Hayrettin, 393 Ihsan Efendilerle hariç
ten bakalorya imtihanına ıı:iren harl ta 
zabiti Enver, bankacı Hayrettin, memur 
Salihattin Beyler de imtihan oldular. 

Gazi Hazretleri onlara da muhtelif 
ıualler ıordu ve cevaplannı beyendi. 

Tarihin meıhur muharebelerinden 
bilhaaa; Malaıkirt, Povatye, Şalon, 
Kosva, Dumlupınar, Ankara muharebe
leri Üzerinde durdular ve harekatı har
biye hakkında ıualler aordular, hazan 
izahat lutfunda da bulundular. 

Nihayet imtihan bibniıti. Kapıdan çı 

karken yanhılıkla geri kalmıı bir efen
di olduğunu haber aldılar, tekrar döne 
rek onunla da metiul oldular. Anadolu 
tarih ve coğrafyası da onun imtihan 
mevzuu oldu. Bu 946 Şeref Kimil E
fendinin de imtihanı bittiği vakit ıaat 
yinni iki olmuıtu. 

imtihan numara cetvelleri bqta Ga 
zi Hazretleri o)mak Üzere bazının im
zaladılar. 

Bu cetveller, muallimlerin ve talebe 
lerin ihtisaslan bugün !Mbarif Vekilimi 
zin emrile inkılip müzesine konmak ü .. 
zere Yeki.Jete gönderdiler. 

"' "' "" Aydın Efendi Kız lisesi Fran11zça 
muallimi Apturrahman Beyin oğludur. 
Bu zat rocuklannın talim ve terbiyesi· 
ne ehemmiyet veren bir babadır. Bir kı 
zı ela iki sene evvel Kız liıeıini birinci .. 
likle bitirerek Mont Pellier lisesine gön 
derilmiştir. Önümüzdeki sene riyaziye 
tabıiline batlıyacaktır. 

Aydın Efendi. ecnebi lisanlarını ba
basından öğrenmiştir. Bugün mükem
mel lngilizce ve Franıızça, oldukça Al
manca ve İyi farisi bilmektedir ve bun
lardan İmtihan vermistir. 

Altı senedir okuduğu bu müeaıese
de hiç bir dersten bir notu kırılmamış
tır. O ayni zamanda güzel reıim yap
makta ve muıikiye de vakıf bulunmak
tadır. 

Maarif Vekaleti Aydını Amerikaya, 
Vatington'a t."rih ilmi üzerinde ihtisas 
yapmağa gönderecektir. 

Babası Apturrahman Bey iltinfattan 
çok mf'mnun v"" mütebassiıtir. 

- "Çocuğum su mühendisi olmak 
iıtiyordu. Fakat onun hPkiki kabiliyeti 
ni büyük dahi keafetti. Herkı.ı su mü
hendisi olabilir. Fakat herkese bÜ ,c.-ef
li vazif~ verilemez. Ve bu iltifat yapı
lamaz. Türk tarihine müfit olabilmek 
fırsatını ailemiz en büyük teref bilmiı
tir, çok sevinçliyiz." 

Demektedir. 

Ayni zamanda lise müdür başmua
vini olan tarih muallimi Samih Nafiz 
Bey bu imtihanı heyecanla anlatırken: 

- Tarihin f,jzzat tarih karşısında 
sorguya cekiJmesi. muhakeme edilmesi 
çok h~yecanlı olılu. 

Demektedir ve hala o saatlerin he
yecanı altındadır. 

1 Hala Ankarada geceler soğuk geçiyor 

ANKARA; 5 (Milliyet) - Res
mimizde ırörülen düz saba bir cadde 
değildir. Şehir bahçesinin önündeki 

ri henüz havalar tamam.en ıamaına
dığından bu traıada faaliyete ıre
çilememiJtir. 

yeni diikki.nlarm Üzerindeki trasa
dır. Buraya geçen sene alafıranga 

müzik getirilmitti. Bu sene ııecele-

Ankaranm en itlek yerinde, en 
ırüzel manzaraya sahip bu trasa her 
zaman hükômet merkezinin güzel 
vakit geçirecek bir köıeıi olabilir. 

\ilıl ~ı>vı,\fp j-i°;r,-DU,•K 
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ANKARA, 6 (Milliyet) - Seyyar esnafın iflek caddelerde dur
malarını belediye menetmif, iç sokaklarda ve mahalle içlerinde on
lara yer göstermifti. Bunlar gene zaman zaman büyük caddelerde 
yer tutar ve zabıtai belediyece tecziye edilirler. 

Belediyenin emrine rağmen caddeleri dolduran seyyar esnafın za
bıtai belediye memurları tarafın dan toplandıklarını göstermekte
dir. 

İŞÇİ ARANIYOR 
Biiyük bir fabrikada derhal ite baılamak 

üzre mtlteaddlt daimi lıçlye ihtiyaç vardır. 
işçiler; Türk ve 11ıhhatl tamamen yerinde 
olacak, herhaagl bir aan'at mektebinden 
mezun, laakal iki sene bilfiil çalıtmıı, aı
kerliğlnl ikmal etmlt baluaacak, ya11 30dan 
yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 

Adlannı • 
Babalarını11 adlanııı 

Doğdukları )'eri • • 
Doğdukları seneyi 
Bilfiil çalııtıkları yerleri ta· 
rihlerile beraber 
Şimdi çalıtbkları yeri 
Daimi adreslerini • 
Evli 'H çocukları olup ol
madıkları111 , 
Eıaı aan'atlarını • : 
En ıtz istedikleri gllndellğl : 

Yukarda sıra ile, iç adet yeni çekilmlı 
fotoğraf, nüfus tezkeresi ıuretl ve mektep 
ıehadetnamelerl ıuretlerlle, 10 Temmuza 
kadar fatanbul poata kutusu 84 adresine 
müracaatları llaa olunur. 

İte alınacakların, telgrafla it baıına ça
ğırıldıkları tarihten itibaren iç gün zar
fında yola çıkmaları ıarttır. 

Yalnız bekArlar için mtiesse•e tarafın
dan lkametgih temin edilecektir. Yol mas
rafı fabrika tarafından ödenmez. (5186) 

4213 

1 1 

• . , ~ - •,- • • • - ' j ,.,.. !~·. . -
Mahalle arasında bir fabrika 

lıaretli 31er mahalle ara aındalıi labrilıadır 
ANKARA, 6 (Milliyet) - Ankaranın çok sık evli mahallesi olan 

Börekçiler mahallesinin en kalabalık bir yerinde bir ltlf ve moza
yik fabrikan açıldı. 

O semtte oturanlar aralan toza ve gürültüye boğan bu fabrikadan 
fikiiyet ediyorlar. Fabrikanın yerini biz de muvafık bulmadık. Be
lediyemizin nazdh dikkatini celbederiz. 

Ank.ara Vilayetinden: 
Birinci Madde - Bedeli keşfi (226096) lira ve (22) ku 

ruştan ibaret olan Ankara' da üç yerde yapılacak ilk mekte 
inşaat mukavelename tarihinden itibaren şartnamedeki 
müddet zarfında ilanal edilmek üzere ve kapalı zarf 
Jile 29-6-933 tarihinden 20-7 933 tarihine kadar 20 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

İkinci Madde - Münakasaya iktidan fenni ve itibari 
malilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasa 

ya dahil olmak isteyenlerin : 
A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan ( 16957) 

lira (20) kuruşu Vilayet 1 darei Hususiyeai hesabına B 
kaya tevdi ettiklerine dair m akbuz senedini veya Milli Ban 
kalardan birinin teminat mektubunu yahut Milli eaham mu 
kabili Muhasebei Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz et 
mel.ari lazmıdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibari 
malilerine ait bir vesika göstermeleri İcap eder. 

C -- Y etlerindeki ehliyeti fenniye veaikalanru yevmi 
ihaleden en az sekiz gün evvel Viliyet Başmühendisliğine 
göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir 
ehliyeti fenniye vesikası alınal an ve yahut ellerindeki vesika 
nın zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. 

· Bu üç şartı tamamen ha İz olmıyanlarm münakaaaya it 
tirakleri şayanı kabul olamıy acağmdan teklif zarfları açıl· 
mıyarak kendilerine iade edil ecektir. 

Üçüncü Madde - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti 
mahsusasma tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü Madde-Talipler 661 numaralı münakasa 
ve ihale kanununun onuncu maddesi mücibince ihzar edecek 
leri kapalı zarfı 20-7 -933 tarih ve perşembe günü saat 15 
e kadar Vilayet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz muka 
bilinde tevdi edeceklerdir. 

Beşinci Madde - Münakasa 20-7-933 tarih ve perşem
be günü ·Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı Madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek ve
ya daha ziyade maliimat alına k istiyenlerin her gün Ankara 
Vilayeti Nafia Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi ka 
J.ımine müracaatlan ilan olun ur. (3091) 
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Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Ezine - Ayvacık yolunun O · 000 kilometrosundan 12 687 
kilometrosuna kadar olan kısmın tesviyei turabiye, şose 
ve imalatı sinaiye inşaatı 27 -7-933 tarihine müadif perşem 
be günü saat on beşte ihale edilmek üzere 1-7-933 tari
hinden itibaren 27 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Bu inşaatın bedeli keşfi 124811 lira 56 kuruş olup 
miinakasa Çanakkale vilayet inde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat on beşe kadar Ça 
nakkale valiliğine vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakaa şartnamelerini Çanakkale, latan 
bul, İzmir Başmühendislikleri ile Ankara yollar Umum Mü 
dürlüğünde mütalea edebilecekleri ilan olunur. (3035) 
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