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inşaat kanunu Belediyeye 
tebliğ edildi ve Belediyede bü
yük bir içtima yapıldı. Yakın
da inşaata müsaade edilecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Yunanistanda şiddetli ted
birler alınıyor. Çaldaris ka
binesi millete hitaben bir 
bey an name neşretti. 
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Son zamanda iktıaadi müvazene 
aözü gene revaç buldu. Bundan, bir 
memleketin diğer memleketlerle yap
hğı mübadele anlatılıyor. Bugün o· 
nu temin etmek bir gaye telakki olu
nur. Son taamiillere göre, ikhsadi 
müvazene haleldar olunca, iktıaadın 
muhtelif cephelerini takyit ebnek 
la21mdır. Takyitten kurtulmak ve 
eski genjı beynelmilel mübadeleye 
rücu etmek için de önce bir kere ik
bıadi nıüvazenenin temini zaruri 
görülüyor. 

Bu, kuvvetli bir tezdir. Yakından 
bakılırııa bilhassa aon zamanlardaki 
takyitlerle ikbsadi müvazenelerin 
abenkaizliği araaında ııkı rabıtalar 
göze çarpar. Milletler biribirlerile 
yaptıkları mübadelede, ki bunda ıa· 
de etya değil, ayni zamanda ııerma· 
ye, hizmet ve alim hareketleri de 
dahildir, alacak verecek beaaplarını 
tamamile ıatırmıılardır. Milletler, 
verdikleri luıdar almak ve daha a
çık bir ifade ile tediye ettikleri ka
dar tediye ettirmek esaaından ayrıl
mıılardır. Buna aebep onların giriş· 
tikleri bir taknn borçlardır. Bu borç· 
lar, kısa veya uzun vadelerle istik
bale atılmış bugünkü tediyelerden 
baıka bir şey değildir. 

Elbette bu şartlar albnda aevke· 
dilen iktısat aiyaııetleri ıünün birin
~e çıkmaza dayanmalı idi. Nitekim 
oyle olmuştur. Bugün gayri tabii au
rette borçlanmayan ve gayri tabii 
ıurette de alacaklı bulunınayan mil
let kalmaınıı ııibidir. Ne borç nren 
ve ne de alan bu borca hakiki bir ih
tiyaç kartılığı ııöateremiyor. Ortada 
hakiki_ ihtiyaçtan doğan alacaklı ve
receklı görülmüyor. 

Öyle bir vaziyet haaıl olmuıtur 
~i~ beynelmilel iktısadm kurtulmaaı 
ıçın bulunacak her hangi bir çare 
evvel beevvel iktıaadi müvazene te
zine uygun olmalıdır. Hatta bunun 
akai olarak ta denebilir ki, milli ik
b•at müva•ene&ini nazarı dikkate al
mayan bir beynelmilel uaulü hal ay
kırı olur, müamir olmaz .. 

"dd~vet doğrudur. Bazı tarafların 
1 I ıa. e.ttikleri ııihi, ikbsat müvaze
ne erırun temin edilmiı olma11 mut
laka refaha delalet ehnez Mümkün 
b~ab_ili~ ki, iktı&at müvaze~eıi bütün 

jr lltikbali tazyik ve mahrumiyet 
a ima alarak temin edilmiı ı B • h o aun. 
. ~ eger, alin iıtihlikiui artbrmak 
ı~ın yapılrnıpa böyle bir müvaz-e
run "'-- ı· -ka • ~,.'?e 1 yu ek olamaz, fakat 
ege~ ıatıhaali kuvvetlendirmek mak
·~~ıle yapılmışsa refaha delalet ede
bılır. Ne oluraa ol&nn b " d d" fah --. ugun ma . 

ı re , aermaye teraküm.. d 
ııel~iğ~e göre, bunun ilk §art'.":k~: 
•a~ı muvazenedir, Milletler iktı d" 
muvazenesizlik içinde bulundu'ı:~ 
db~d!avaş yavaı ölmeğe mahkôm gi-

ı ırler. 

Türkiye, 1926 danberi ikbaat mü
vazen 1 · · b 
1 A~ elı eaap ediyor. Bu heaap-
ar 1 ktıaat Mecliıinee muntaza-
:a~ Y.apılmaktadır. Hesapların ne-

ce en. de küçük kitaplar halinde 
ne,rediJm· ı· B 
d"kk . '' ır. unlann en ziyade 
h 1 

• ati celbeden tarafı, müvazene 
acınılerinin seneden seneye azal

ma~~dır. (1926) da 283 milyon li
~a uze~nden heaap olunan Türk ik
ıat muvazenesi ( 1930) da 227 mil

)'~n liraya ve hatta (1931) de 189 
T.'.IY~n liraya inmiştir. Görülüyor ki, 
~kıyenin hariç memleketlerle yap· :a• eşya, sermayf'! ve hizmet müba

d efeleri yekün itibarile azalmakla· 
ır. Bu hal, kıamen takyidi bir ikb· 

sat kabul etmemizden, fakat kıaınen 
~e haricin bize kartı ııene öyle bir 
•klı&at usulü tatbik etmesindendir. 
Yalnız, müvazenelerimizln alac~k 
verecek hesaplan yakından tetkık 
0~ununea görülmektedir ki, açık va· 
2 •Yetlerimiz seneden seneye müsait ... 
~etiYor: itiraf .-bnek ı_az~~dır ~!• 

.~ netice, takyit siyasebmızın . du: 
""•t •urette aevkedilmeainden ılerı 
ırelmektedir. 

. Umumiyetle denebilir ki, takyit 
ıktısadmın bir neticesi mübadele 
hacnıini azaltmak, diğer bir netice
li de iktıaat müvazene•İnİ düzgün .. 
lettirmektir. Burada müabetli men
fili iki netice var demek oluyor. Son 
2•nıa.nda iktııadi müvazene bahsi 
~enide~ı tazelenirken bu noktaya ay
rıca İ§aret ehnek iktiza eder. Bey
Qelmilel iktıaad1n kapı.larmı ardına 
kadar açmak kabilılir. Fakat milli 
iktııat ınüvazenesini bozmamak tar .. 
t'l .. 1 e. Y ok&a beynelmilel il(bıadın 
açılma•mdan beklenen faydalar kay
bolur gider ve böylece milli iktısat 
lebl'k · 1 eye girebilir. O zamaıı ne pa· 
ra İılikrarı ümidi, ne de mali inti
zam kalmaz. Bu hal milletleri •U· 
kuhan b k b' .... •• a ır ıeye gohırmez. 

. . Öyle gırw,üyor ki, zamanı hazır 
~ın en doğru yol, evvel bee"""I bir 

ere iktııat müvazeneıi prenıibini 
kabul v t b' . e at ık etmektır. Sonra bey-

bn~l1mi~e~ mübadeleyi arttırmak ted-
ır erını b 'b d k k ] B U prensı e uy urma a-
1~: U ne 'VÜa'atte bir beynelmilel 
~':'badele olur? Cevabı ba&ittir: Mil· 
1 ıktısat müvazeneıinin mümkün kıl
dığı vüı'atte. 

Müderris 
N/ZAMETTIN Ali 

• 

Fr nsa os • 
ır 

İktısat Vekili Pariste Türk- Fransız ticaret muahedesi müzake
rahna devam ediyor. Tevfik RüştüB.in Viyana, Roma seyahati 

LONDRA, 8. (Hususi tekrar Parise dönecek, 1 rada bulunan Hariciye Ve- 1 şalarm netice ve tesiri çok mizde neşriyata devam et· 
muhabirimizden) - Cu- Türk - Fransız ticaret mua kili Tevfik Rüştü B. de müsaittir. mektedirler. 
ma gÜnÜ tayyare ile Lond· hedesi müzakeratına de- Fransanm bellibaşlı ricali- Fransanm resmi maha- Tevfik Rüştü B. Viya-
raya giden iktisat Vekili vam edecektir. le mülakatlar yapmıştır. filinde Türk dostluğu çok naya hareket etmiştir. 0-

- Mahmut Celal B. yarın Birkaç gÜndenberi bu- Bütün temas ve münaka- ileridedir .Gazeteler lehi- radan Romaya gidecektir. 
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Londrada yarın kat'i bir tulü Gazi ~z. llltı il Londra mektupları 1 
toplanh yapılacak ~a=e~!t::c:~y~~z;;!e~i~~:z~!: Gazetecilerin konferansa 

ti yapmıflar, motörle avdet etmİ•· 

Fransızlar yeni bir tali komisyon 
teşkil edilmesini istediler 

M. Chamberlain'in teklİfi ve Türkiye 
LONDRA, 8. 

A. A. - Hafta 
tatili münaaebe 
tile konferans 

muhitinde sükii ~ 
net vardır. M. 
Mac Donald tati· 

)i Chequers ' de 

geçiriyor. 

--

Para tlli ko
misyonu pazar· 
teai günü aaat 10 
da, büro 11,30 da 

toplanacakbr. 

Konferans sahnelerinden : Çin murahhası 
M. T. V. Soang taraçada konUJllYOT 

LONDRA, 8. A. A. - M. Hull 1 murabbaıalar ile görütmüf, 
pazartesi toplanacak büro meaaiai )erini almı~br. 
hususunda, bugün muhtelif heyeti (Devamı 6 ıncı sahifede) 

fikir 

M. Malche kadroları da 
beraber getiriyor mu? 

İkinci fasıl faaliyet ayın 15 inde başlıyor, 
tekaütlük yaşı 60 a indirildi 

Tevfik Recep Beyin beyanatı 

Hukuk Fakültesi reislijinde 
ipka edilen Tahir Bey 

Vekiletin daveti üzerine bir 
müddet evvel Ankaraya giden Pr. 
M. Malche bugün tehrimize döne 
cektir. Darülfünuna ait kadro me
selesi tamamen ikmal edilmittir. 
Ayın onbetine kadar kadronun 
tebliği beklenmektedir. 
Ayın onbe,inden sonra da fa

kültelerin nakillerine batlanacak
tır. Ayın onbetinde bütün nakil j. 
ti musabaka ile bir müteahhide 

verilecektir. Müteahhit ay sonuna 
kadar vaziyeti tetkik edecek ve 
nakle ba,layacaktır. Bekir ağa 
bölüğünde yapılacak tetribane ve 
Cerrahpatadaki anfilerin inpaı da 
ayın 15 inde bir müteahhide iha
le olunacakbr. 

Darülfünun emin vekili Dr. 
Tevfik Recep B. dün tunları ıöy
lemittir : 

- Darülfünun divanı 31 hazi
randa l&ğvedildi. Divanın yerine 
faaliyete geçecek olan bet kitilik 
idare heyeti azalarının ve reisin 
kim olacağı henüz malum değil
dir. Maarif Vekaleti vaziyeti ya· 
kında bildirecektir. 

Profesörlerin tekaütlük y .. ı res 
men 'imdiye kadar 65 idi. Islahat 
dolayısile bu Yat 60 olmuftur. " 

Hukuk reisliği 

Darülfünun fakülte reisleri 3 
sene müddetle intihap edilmekte 
olduğundan Hukuk fakültesi reİ· 
si Tabir Beyin müddeti 6 temmuz 
da bitmittir. Bu ay sonunda Da
rülfünun ilga edileceğinden yeni 
bir İntihap yapılmaması ve geri 
kalan müddet zarfında reislik va 
zifeaini vekileten Tabir Beyin 
yapması tensip edilmittir. 

Adapazarı Bankası lstanbııl şııbe sinin dün sekizinci y.t dönümüydü. Bu 
münasebetle merasim yapıldı. Yazısı iç sahile/erimiz.de. 

ıe,~~'· umu koydukları teşhis •. 
Vekil Ankaraya 
Dönünce 

Gayri mübadiller ancak o 
zaman kongre yapacaklar 

Temmuz ayı İçinde toplanınuı mu
karrer olan eayri mübadiller kongresi

Alman murahhasının hayret uyandıran 
teklifi layık olduğu mukabeleyi gördü 

Londra: AHMET ŞOKRO 

nin tehiri bazı eayrİ 
mübadiller ara&ında 
bo~nutsuzluğu mu· 
cip olduğu yazıJ. 

LONDRA (Koiıferana salonun· 
dan) - Bu mektubum intiıar etti· 
ii zaman aglebi ihtimal Londra ci
han konferan&ınm mukadderab ta
ayyün ehnit bulunacak. Ve bu da
kikada-ki görünüş ııene aglebi ihti-

1 İ maJ konferansın bermutat "tatil,, ve 
«talik> namı albnda inkitaından İ· 

mııtı. 

Bir kıonn rayri 
mübadiller İ•e l>İ· 
!akis kongrenin ge-

baret tir. J 
Bugiin gazetecilerin çalııbklan 

daireler konferansın açıldığı gün 
kadar kalabalık idi. Bunu gören bir 

ri bırakılmasını meıT tecrübeli gazeteci: 
nuniyetle karşıla 
mıılardır. Maliy< - lnkıtaa delalet eden en mÜ· 

Vekili Abdülhalik hİID emare, dedi. Matbuab en zi· Londra Büyük elçimi% Münir B. 
Bey mezuniyetin'. yade alakadar eden açıhı ve kapa· dakika daha ölmemiıtir. Mukad· 
gesinnek üz,,,.e An 
~.,ian ayrı.lmı, mıbr. derab ancak akıam üatü, konfe-
bulunduiu için Ma· Diğer biri de ilave etti: rana reiai Mac Donald'm reialiği al-
li:ve Y ekaleti nez. - Bugünkü manzara ölmüt ce- tmda toplanacak olan riyaset di-
dinde yapılacak her İsmail Müştak B. ııet üzerine ko§&n kartalları andın· vanı verecektir. Ancak hükmen öl. 
hangi bir teıebbüs için vaziyet müsait yor. memit olmakla beraber, filen öl-
değildir. Bu nokta! nazardan kongrenin Olmüı ceset, tabii Londra cihan müı vaziyettedir. Felemenk Daıve-
Vekil Beyin Ankaraya avdetine tehire- 1 ikhaat konferan&ıdır. Filhakika bu (Devamı 6 ınc• sahifede) 

dilmesi muvafık ııörülmektedir. m•E;;;;!;;;;;;;!!5;;;;;;a•••••••iiil•E!!!•••••1111i11!111••-•!ll 
Gayri mübadili ..... iatihkaldannın % Rus-Fransız mu·· nasebatı 30 u nakden kendilerine verilmek f&I'• 

tile hesaplarının taafi1esine taraftardır-
lar. Gayri mübadiller cemiyeti reiıi Müt· 
tak Beyin bu zemin üzerinde Ankarada 
iken yaptığı teıelıbüaün müabet netice! 
!erine intizar edilmektedir. 

Sumerbank 
Kadrosu 

M. Litvinof şerefine Pariste verilen 
ziyafette Hariciye vekilimiz de bulundu 

Yeni kadro tasdik edildi, 
teşkilat nasıl yapılıyor? 
Sumer Bankın kadrosu Heyeti V ek.İ· 

lece tasdik edilmiştir, bankaya tebliğ e
dilmek üzeredir. Ye
ni kadroya nazaran 

Ankarada bir umu· 
mi müdürlük teıki

latı olacaktır. . Bu 
tetkilat iki müdürü 
umumi muavininin 

idareııi altında mali 
ve banka muamele

leri kısmı ile Sumer 
Bankın filen iıtigal 
edeceği aanayi itlt
rini idare edecek bir 
sanayi kısmından te
rekküp edecektir. 

Nurullah Esat B. Bu teıkilatm lüzu
mu kadar memuru bulunacaktır, burada 
nıemleketimizde mevcut mütebassıs)ar

dan i&tifade edilecektir. 

Ankara'da umumi müdürlük teıkilitı 
haricinde Ankara Merkez ıubeıi açıla

cakbr. lstanbuldaki teıkilat ise bir ııube 

1 
mahiyetine indirilecek ve lstanbul faa· 

· liyetinin merkezi ıikleti olmaaı noktasın
dan takviye edilecektir. 

İktısat Vekaleti müsteŞarı 
ANKARA, 8. (Teleforla) - • 

iktisat Vekaleti Müste.-ri Hüsnü 

B. in lstanbula geleceği haberi a-

sılsızdır. 
.,, 

-o--

Almanyalı mütehassıs 
BURSA, 8. (Milliyet) - Al

manyadan getirilen terbiyei bede

ni:ıe mütehaısıaı bugün tehrimize 

gelmi,tir. Yarın Uludağa çıka· 

caktır. 

1 
1 

p ARlS, 8. A. A. - M. Litvinof 
un buraya gelmesi münaseJ.ctiyle 
şerefine Sovyet Ruayanın Pariı se
firi M. Dogalevski tarafından bir 
ziyafet verilmittir. Ziyafette bir 
çok nazırlar ve bilhassa M. Dala
dier ile M. Paul Boncour hazır bu 

lunmutlardır. 
Davetliler meyanında Türkiye 

Hariciye Vekili de bulunmakta i

di. 
Ziyafetin sonunda M. Litvinof 

Sovyet Ruıyanm harici ıiyaıeti 
hakkında beyanatta bulunınu' ve 
bu siyasetin mihveri sulhtur ve 
daima sulh olacaktır' demittir. 

Mümaileyh Sovyetlerin müte
cavizin tarifine dair olarak bazı 

(Devamı 2 inci sahifede) M. Litvinol 

':ibali tütün fabrika •ında sigara imalı 

• 
inhisarlar için müte assıs-
lar neler tavsiye ediyorlar 
Beş yeni müdürlük mü yapılıyor? 

inhisar idarelerinde yapılacak 
islahat hakkında tetkikatta bulun 
mut olan Amerikalı mütehassıs 
heyetin verdiği raporlar inhisarlar 
ve Gümrükler vekaleti tarafın-

dan tetkik edilmektedir. Müte· 
hassıalarm bu raporlarda inhisıır· 
ların tevhidine muarız bulunduk· 
!arı yazılmıt isede bu haber doğ· 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Üç sadrazamın ihtilafı 
- 1 

Abdülhamidin açmazlarından 
Kamil Pasa, ne diyor? 

Sultan Hamit, Yemen Valisi Hü
seyin Hilmi Efendınin (Hüseyin Hil
mı Paşa, daha o zamal). vezir olma
mı tr) liyihasını alınca, düşüncelere 
dalmı~tı. Hüıeyin Hilmi Pa~anın tek
lıfi bir çok cihetten düşünülmeğe de
ğerdi. 

Yemende, hükümetin daimi mu
rakabesi altında olaa dahi, yerli bir 
idare tesisi, bir nevi ademi merkezi. 
yet olmıyacak mıydı? Monar4i ile a
demi merkeziyet, bir arada nasıl te
lif edilebilecekti ? 

Muhtelif unsurların mütekasif bu
lunduğu ve sık sık kıyamlar, ihtilal
lerle hükümetin ba,mı dertten der
d' 3okan daha bir çok vilayetin de 
ademi merkeziyetle idarelerine yol 
a~mıyacak mıydı? 

Padişah, müteredditti. 
merkeziyet, ona 1üpheli, 
gorünüyordu. 

Bu ademi 
tehlikeli 

Hünkirın dolaplarından, yaptığı 
a maz1ardan biri de mühim şeyleri 
keôdiliğinden kestirip atuuyarak; ne 
olur, ne olmaz! Diye eski &adrazam
lar<lan ve bazı ricalden sorup tahkik 
etmek ve ileride itirazgüna lakır
dıl.ıra mahal bırakmamaktı. Fakat 
işin en garibi, bütün bu sorup soruı
turmal arına rağmen netice, yine ken 
ki istediğı şekilde çıkardı! 

Sultan Hamit, Hüseyin Hilmi Pa
şanın li.yihasını mazul .sadrazamla
nndan küçük likahiyle maruf Sait 
Paşa ile Kıbrıslı Ki.mil Paşaya gön
dermiş ve huauıi aurette fikir ve mü
tali.alannı sormuıtu. 

Sait Paıa, malüm olduğu üzere 
hin dereden bin bir su getirerek, yu
murtaya kulp takarak P-.anın yaz
dıklarını tenkit etmiJti. 

Sait Paşanın fikrince: Yemen Va
liainin dediii yapılıraa, fimdiye ka
dar devletçe, memleketçe ihtiyar e
dilen hayati, mali bunca fedakarlık
ların hepsi mahYÜheba olacaktır; 

Yemen, elden gidecektir; 
Halbuki "ciheti camiai iılimiye" 

hükmüne binaen hiJi.feti muazzam.a
nın Hicazda ve bütün Arabi.tanda 
nüfuzunun tecellisi ıçın Yemenin 
doğ-rudan doiruya merkez ve maka
mı saltanattan idaresi tizım gelmek
te-dir; 

Binaenaleyh orada bir muhtariyet 
idare ihdası mülken ve siyaseten, ma
nen ve maddeten mahzur1arı, mazar
ratları dai olacaktır~ 

Kimi! P-.aya ııelince, müıarüni
leybin lakırdm ıribi yazıları da müfit 
ve muhtasar olduğundaıt sekiz on 
utıı·lık bir arize ile padipıha cevap 

biri. - Sait Pafa, ne filıtirtle? -

Yemenin merlc:ez:den uzak.lığı ve 
ahalisinin ekseriyetini lslimlar tet
kil etmekte ise de ırk, unsurdan baı
ka mezhep ihtilafı hasebiyle devleti 
aliyenin idaresine boyun eğmeyip da .. 
imi bir temerrüt ve isyan halinde ya
şadıkları ve Yemen sahillerine göz 
diken, ticaretine el atan bazı devlet
lerin de bu imtizaçsızlığı körükledik 
leri ve ayni sebeplerden dolayı salta
nab seniyenin mutazarrır olageldiği 
cihetle sağlam ve esaslı şeraite bağ
lanmak ve devletin nezareti ve mura
kabei daimesi altında bulumnak üze 
re sırf dahili umuru hususlarında bir 
idarei mahalliye ve muhtareye müsa
ade buyurulması münasip olacaktır. 

Kimil ve Sait Pa~a merhumlar, 
sonradan ne~rettikleri hatıralannda 
bu hususu mütalea keyfiyetini her ne 

denae mesküt geçmiş ve ancak Ye
men meselesine temas eden resmi ve 
umumi beyanat sırasında ayrıca e
hemmiyet verilmiyerek muhtasarca 
babaedivermi,lerdi. 

Mutlakiyetle idare olunan bir mem
lekette sonunda ademi merkeziyete 
yol açabilecek mahalli idarei muhta
reler tesis ve ihdası gibi gayet mü
him bir me'lelenin "hatırat" larında 
tamik ve tafsil edilmeyiti şayanı hay
rettir. 

Benim hatıralarım, baJlanğıçta 
arzetmiş olduğum gibi sene, gün, ta
rih takip eden, günlerin ibresine ta
kılı bir silsilei hatırat değildir. Os
manlı tarihinin, benim tesbit ettiğiın 
ve şahidi olduğum devre ait vekayi, 
hadiselerdeki gizli ve karanlık kal
llDJ noktalarmı - tabii ıttılaun olanla
rını - tenvire çalışacağım, demiıtim. 
l,te bu hadise, bunlardan biridir. 

Acaba, niçin Ki.mil ve Sait Pata
lar, "hatırat'' larında Yemen mesele
sini mevzuu bahsetmediler? Efki.rı 
umumiyeyi bu huauata tenvir etmek 
borçları değil miydi? 

Zannedilmek li.zım gelir ki mese
le mühim olınakla beraber daima bir
birlerile zıt giden, ayrı ayn politika 
takip eden Sait ve Kamil P-.alar, 
Sultan Hamidin kurduğu bu dolap 
yüzünden şiddetli infial<> düpnütler
di. iki eski aadrazam, belki de Sul
tan Hamidin, kendilerini çürük tah
taya b_aabrmasını, senelere rağmen 
çekememişlerdi ! 

Ayni tarihte, yani 1317 senesinde 
makamı sadareti~ bulunan Halil Ri
fat P-... da ayni ııirdaba düterek hayli 
sıkıl\tı Çekmitti. 

(Arkası var) 

1 Yann: 

Üç sadrazamın 
-2-

ihtilafı 

Sait cıe Kamil Pasalartlan sonra sıra Halil Rilat Pasada. 
- Halli Rilat P~nın ·meziyeti. - Abdülhamidin "uğurlu ·aad

ra%arnı'' ! 

Hususi hastahaneler de 
bir hal ve yola sokuluyor 

Talimatname bugün bitirilecek 

f evfik Salim Paşanın beyanatı -Hususi 
hastahane sahipleri ne istiyorlar? 

Hususi hastaneler haldundaki kanu
nun tatbikatına lıulanabilmek Ü:ure bir 
talimatname bazırl~ malUındUT. 

Talimatnameye esas olmak Üz,..e hu
susi hastanelerin nokaan.laYmı ve iht.iraç.
larını teaNt etmek mak .. ıfile Sıhhiye 
müdiriyetinde Etıl>ba Odası rtıİ•i Tevfik 
Salim P!. nın riya•etinde Curaba has· 
tanesi bath•kİmi Omer Lütf~ Cenah
pa•a ba,l<ekimi Rüıtü, opentör M. Ke
""'I, Etfol hastanesi ba~ekimi !Ulat 
Hamdi, Ha..,ki haataneai ba,hekimi 
Nazmi, v~ Röntken mütelsaaaııı N"tet 
Beylerden mürekkep bir komisyon haf
tanın muayyen sünlerinde toplanmak
tadır. Komisyon bu!(Ün Sıhhiye müdi
riyetinde son içtimaını yapacak ve hazır
layacağı ••ı>onı Sıhhat Vekiletine rön
derecektir. 

Dr. Tevfik Salim P•. dün bir muharri
rimize Komjsyonun - mesaisi etrafında 
cu izahatı ve.rmi~tir: 
. T evlik Salim Pı. nın izahatı 

- Husu8İ ha~taneler kanunu bu k• 
bil sıhhat müeueıelerini huı lüzumlu 
takyidata tiıbi tutmuştur. Bu takyida
lın neı-elerden ibaret olacaö,-ını etraflıca 
izah eden bir talimatname hazırlanacak· 
tır. Talimatname han',!İ sıhhat müesse
selerinde ue O'ibi alit, edevat \'e ecza 
bulundurulması mecbu1"i olduiunu kat'i 
ıekilde tasrih edecektir._Komisyonumuz, 
İ4te bu talimatname için liı.zrm olan ba
zı ihzari nıalUmatı toplaı~ğa ç.alımak
tadır. Yarın (buf!Ün) son içtimannızı 
yapacağız ve raporumuzu Stbhat Veka
letine göndereceğiz." 

Hususi hastaneler 
Diğer taraftan bazı 

müdürlerile görüttük. 

ne diyorlar? 
hususi hastane 

Alemdar sıhhat yurdu n\Üdiirü ye:ni 
talimatname hakkında nok•:\İ nazarını 

Dr. T eut ı it ~atım r'tqa 

ŞU SU?'f"tl ... İz.ah «-ttİ: 
- Hu~u~i hastaneler İ!İn enelce ya

prlmıı bir kanun vardı. Yeni kanun, bu 
kanunun bazı maddel~ini değiştirmek
tedir. M:ıarr.afih, biz e~as itibarile yeni 
kanunu yalnrı halkın değil hususi has
tanelerin de lehinde olduğu kanaatinde
yız. 

Çünkü bir hususi hastanede arana.n 
evsafı haiz olmıyanlara artık yer kalmı
yacak demektir. 

Yeni kanunun ve talimatnamenin da
ha ziyade- yeniden acılacak ha1tanelcr 
için baz1rlandığında şüphe ycktur. Ev
velce arılmı' olan ~a111:taneler, cs.\scn ka
nunun lüzuın ~österdiği takyidata ti\bi 

Yunanistanda M. Hitlerin 
T. D. T. Cemi gelinin f aaligeti Şiddetli tedbirler Yeni bir nutku 
"ANKARA, 8. A. A. -T. D.T. cemiyetinden: 

Çaldaris millete hitaben bir 
beyanname neşretti 

ATINA, 8 A.A. - Atina Ajan11 bil
diriyor: Seli.nik intihabatının neticesi 
alındıktan sonra matbuatta bil§ gösteren 
mücadele üzerine hükümet bugün gaze
teler vasıtasile millete hitaben bir be
yanname neıretmiştir. Bu beyannamede 
bilhassa diyor ki: 

"HükUmet, nüfuz ve kuvvetini 5 mart 
intihabatı neticesinde beliren milli hü
kU.m ve karardan aldığından mali vazi
yeti düzeltmek, dahilde birliği ve yüksek 
liği temin etmek maksadını güden gay
retlere metanetle devama kat'i surette 
aJ:ım etmiştir. 

"HükUmet kendisine karşı irticikira
ne bir mücadeleye girişmek hatta M. 
Venizelos'a kartı yapılan ve herkesten 
evvel bizzat hükümet tarafından takbih 
olunan çıl1Imca suyikasti bu mücadele 
için bir vasıta gibi kullanan muhalefetin 
ittihaz etti~i politika taOiyeshıin doğur
duğu yeni ve aykırı hallerin tehlikeleri
ne dikkati celbedeT. Muhaliflct" eenebi 
memleketlere kartı Yunaniıtanın haysi
yetini kırmak için bu suikasttan istifade 
etmekte biç bir tereddüt göstermemiı
lerdir. Fakat bu hareket hükümetin kuv
vetli, ~zimk8.r tavur ve vaziyeti sayesin· 
de akim kalmııtır. 

Mürteciler bu yolda dev'lm edeeek o
lurlarsa hükômet cumhuriyet idaresini 
ve parlamentarizm rezimini korwnak j .. 
çin gerek olan tedbirleri almaktan çekin. 
miyecektir." 

Yunan barçlan ve mı,;halefet 
ATIN.A, 8 - Dün bükümet partisi

ne mensup bir gazete muhaliflerin, hü
kümetin borçlar hakkında takip ettiği 
siyaseti ve hiunilleriR, Yunanistanın ma
li iktıdarinin fevkinde bulunan talepleri
nin muzakeresım kabul ebnemek yolun. 
daki kararini tamamen tasvip etmekte 
olduğunu bildirmekte idi. Fakat himil
ler)e cereyan etmekte olan müzakeratta 
bükômetin hattı hareketini tasvip etmi. 
yen muhalifler bir haberin hakikate uy
cun olmadığını bildirm.iılerdir. 

Diktatörlük mü teklif edildi? 
ATINA, S--M. Papanaıtaıyu gazeteci 

lere beyanatta bulunarak bükümetin ha
reketl<Tini müstebidane bulduğunu söy
lemiı ve kabineyi 'iddetle tenkit etmi~
tir. 

ATINA, 8 - Nazırlar meclisinde ,..·: 
bim bir ... -:.ıeriyet diktatörlük ilanını t•k
lif ve bu teklilte ısrar etmittir. 

Fakat M. Çaldarisin şahsi müdahalesi 
ve muhalefeti üzerine teklif reddedil
miıtir. Diktatörlüğün derhal ili.nmı is
tiyenlerin başında Hacı Kiryako vaıdır. 

Tethişçi 
Hareketlere karşı 
Avusturya kabinesi yeni 
bir emirname hazırladı 
VIY ANA, 8 A.A. - Kabine, iktıaadi 

zararlara sebep olan tetbi\çi hareketlere 
lıartı mücadele İçin bir emirname baxır
lamıtbr. Bu sibi hareketlere t.,.ebbüs 
edenlerle cürüm ıerilderi, cünnü rneı
hut mahkemelerine sevktdilecekler, 3 
aydan altı aya kadar hapis cezaaile ce
ulandırılacaklarılır. 

Alm11nya - Avıısturya 
ViYANA 8 A.A.- Va.ngoın bir l>eya

natı.. bulunmuttur. Bu beyanatta Alman 
ya ile Avusturya münasebatının ancal' 
her iki tarafca AV11ıturyamn müıtakil 
kalması lüzumu anlaşılınca düzele· 
ceğini töylemiştir. 

Gümrük ittihadi 
ViYANA, 8 A.A. - L'officieuıe Cor 

reıpondance Politique Avusturya ile Ma 
caristan arasında bir aiimrük ittihadı 
yapılacağına dair Macar mcmbalarından 
çıkan haberleri t<kzip etm~ktedir. 

Silah yarışı! 
Amerika 1935 ten sonra 

serbest kalacakmış ... 
Londradan bildiriliyor: - Vatın.ton· 

dan Londraya relen bir telıırafnameyc 
ııöre Amer ;k;a, deniz siliılalarınm tahdi· 
di için V&1ina:tonda lngiltere, .ı-ya 
n Amerika arumda alctedi!miı .. ., IOG· 

ra Londrada yenilenmi, olan itilifı tek· 
rar tecdit etmiyecektir. Bu itilif 1935 
senaainde bitecektir. 

O tarihten sonra Amerika tamamen 
ıerbeıtii bareketini muhafaza edeeeiini 
ve_ emniyeti için lixını gelen bir donan
ma vücude ge.tireceiini bildirmektediı-. 

Diğer taraftan Tokyodan gelen babor
ler Japonyanm da ayni niyette olduğu
nu bildiriyor. Japonya, Amerika ile ay .. 
ni kuvveti bulundurmak istiyor, Ameri
ka buna muvafakat etmediğinden bugün
kü mukavele biter bitmez Japı>nya de
niz kuvvetlerini arttıracaktır. 

Bu suretle iki sene ıon.ra yeniden bir 
silahlanma yarı'' b~lıyacak demektir. 
Bu yanşa ln,.;tterenin de yahancı kala
ınıyacağı ve kuvve.tJerini arttınnak mec 
buriyetinl duyacağı tahmin ediljyor. 

Vaşingto.,daft gelen haberler- Ameri. 
kanın artık •iliıhlan bırakma konferan
sına rr..;Jşahit göndermiyeceğini bildir
mektedir. Bu nokta büyük bir ehem
miyetle karıılanmııtır. 

olarak arılmulardır. HW<u•İ hastaneler
de röntk~n, lô.boratuvar, ameliyathane 
gibi en lüzumlu t~isatın iknlal edilme
me'i =•yet tal,iidir. 

eni talimatnamede bu~u:ııi hastane· 
ler için konulan takyid..tın çok lüzumlu 
şeyler olduğua ,üpbe etmiyoruz." 

Şişli Sıhhat Yurdu idaresi de bize ıu 
cevabı verdi: 

- Huc;usi hastanelerin yeniden ne 
ıoibi takyidata tabi tutulacaklarını bil
miyoruz. Kanun henüz bize tebliğ cdil
n1i' de~ildir,.v 

" İhtilal daimi bir 
hal olmalıdır.,, 

BUKREŞ, 8 A.A. - Volff Ajansı mu
habiri telefonla Anadolu Ajansına ·bildi
riyor: 

Başvekil Hitler, dün AlmAllya Valiler 
konferansı münasebetile bir nutuk söy .. 
lemiş, iktıaadi meseleler hakkında milli 
sosyalist devletin görüşlerini bildirmit
tir. Baıvekil şöyle demiştir: 

"lbtilil daimi bir h~I olmalıdır, fakat 
ihtilal dalgası, tekamül nehrinin emin 
yatağına sevkedilmelidir. 

Bugünkü vaziyet düzelmelidir. Vazi
yeti idare edenler, milli sosyalist devlet 
telakkisine yükseltilmelidir. 

iyi iktısatçıları, henüz milli sosyalist 
değil iseler iş başından ayırmalıdır. 

Hitler nutkunu şöyle bitinnittir: 
uF1rka timdi devlet olmuştur!' 

"Roosevelt ve 
Sistemi,, 

M. - ·-Mussolini yeni bir 
makale yazdı 

IMILANO, 8 A.A. - Popolo d'ltalia, 
M. Muıso1ininin "Roosevelt ve sistem" 
isimli bir makalesini neşrediyor4 Mus
solini, bu makalede, Amerika cümhur 
reisinin devletin milli iktıs.at jşlerile meş 
gul olamama.zlık edenüyeceğini söyledi
ğine işaret ediyor. 

Filhakika, faşizm, ihtilal ile beraber, 
bugün Amerikada ortaya çıkmış olan 
müşkül meseleleri bal için te kilat yap
m1ş(ır. 

M. Rooaevelt, gençliği karar ve cesa
ret ile mücadeleye davet etmekle, faşiz
min kullandığı usulleri tatbik ediyor. 

· Fransız meclisi tatil 
PARIS, 8 A.A. - Parli.ment<> henüz 

bir karara bağlanmamış olan son işleri
ni de çıkarıp bitirdikten sonra bugün ak
şam üzeri müzakerelerini tatil edecektir. 

Paraguay - Bolivya harbi 
ASSOMPTION, 8 A.A. - Paraguay

lılar, Bolivyalıların 3 hürumunu püskürt 
müşlerdir. 500 Bolivyalı maktul düşmüş 
tür. 

Mütehassıslar neler 
Tavsiye ettiler 

(J3a~ı 1 inci ~ahifede) 

ru değildir. Mütehassıslar bilhas
sa tevhidin pek isabetli olduğunu 
raporlarında açıkça zikretmi•
lerdir. 

T. D. T. cemiyeti umumi mer ke:ı: heyeti bugün de umumi /Wtip 
R~en E,ref Beyin reisliği altında topfanarak klavu:ı: komuyonundtv1 
anket sözleri üzerine gelen kar~ılı kları seçme işini ileri götürmeye ça
lısmısfır. 

' Umumi merkez heyeti yarın da ~aat 16 da toplanacaktır. 

Türkiye-Avusturya takas itilafı 
ViYANA, 8. A. A. - Nazırlar meclisi, Türkiye - Avusturya ta

has itilillını tasvip etmiştir. 

Muhafızgücü bisikletçileri Denizlide 
DENiZLi, 8. A. A. - Muhalızgiicü bisikletçileri tliin saat 22 bu

çukta buradan hareket etmiflerdi ı. Denizli bisikletçileri ve sporcu
[a,. kendilerin; uzaklara kadar giderek teşyi etmi~lerdir. 

Tahsil görmüş bir hırsız tutuldu 
IZMİR, 8. (Milliyet) - Mani sa, Afyon ve Kasabada müteaddil 

•İrkatler yapan, iz.mirde 27 evi soyan lstanbuldaki F eyziati lisesinin 
sekizinci sınıfından çıktığını söyle yen :\iyonlu Hasan yakalan:nıştır. 
Hasan 24 yaşındadır. Hırsızlığa Tireli Fatma isminde biı- kızı sev
meğe başladıktan sonra giriştiğini itiraf etmiştir. 

Bursa sergisi garın açılıyor 
BURSA, 8. (Telefonla) - B u'!ra sergisi pazartesi saat 14,5 ta 

büyük merasimle açılacaktır. Sergi yerleri hamilen tutulmus olduğun 
dan miiracaatlar kabul edilmemek tediı-. Sergiye iştirak için gelenler 
çoll kalabalıktır. Otellerde yer kal mamıstır. 

Doktorların Bursada tetkikatı 
BURSA, 8 (Telefonla) - Gülhane Seririyatı stajyerlerinden 

26 doktor, muallimleri Nüzhet Şa k;r B. le birlikte iklim tedavisi hak
kında tetkikat yapmak üı:ere Uludağ·ın tepesine çıkmışlar, gec«!yi orada 
geçİTmislerdir. 

Kaplıcalar cemiyeti doktorlar şerefine Çekirgede bir ziyafet ver 
miştir. , 

Askeri elbise • • 
nızamnamesı 

ANKARA, 8. (Telefonla) - A$keri elbue nizamnamesi ikinci 
teşrin başında meriyete girecek ve tatbike ~[anacaktır. Elbiselerin 
değiştirilmesi için nizamnamede 2 senelik bir mühlet verilmiştir. 

•• 
Universite kadroları anlaşıldı 
ANKARA, 8. (Telefonla) - lJ,,foersite kadroları 31 temmuzda 

guı.etelerle ilan edilecektir. Kadro lartn tatbikine 1 ağustosta başlana 
caktır. 

Maarif müsteşarlığı 
ANKARA, 8. (Telefonla) - Acın< B. in Maarif Müsteşarlığı mıı 

karrerdir. Ancak müstesar Salih Zeki Bey bir aylık mezuniyetini isti
mal ettikten sonra bu m~muriyetten çekilecek ve müsteşarlığa Avni B. 

asaleten tayin edilecektir. 

Köylüye yardım 
Mütehass11lar merkez tetkilatt-

nm tadiline dair bazı tavsiyelerde Bu ·sene de banka 
\ 

Baytar umum müfettişi 
ANKARA, 8. (Telefonla) -

Trabzon vilayeti ldarei Hususiye 
ıslahı hafVanat mütehassısı Bay-

bulunmutlardrr. Merkez tetkila- buğday alacak 
tında mevcut umum müdürlük ANKARA, 8 _ Zirut V.-kil-ti yeni 
muavinlikleri yerine bir tütün,bir sene buiday istihaal vw:retile ıon dere-
aatış müdürlüğü, birer idare, tuz ce alikadar olmaktadır. Bu seneki mab-
istihsal ve ispirto imalat miidür- sul ııeçen seneki '!:ibi iyi ve beı-eketlidir. 
lükleri adile esaslı bet müdürlük Ziraat Bankası l>u sene de ınemleke-
teşkilini ve mevcut tubelerin de tin muhtelif mıntakala•m.\a köyluden 

Petin para ile buğday satın alacaktır. 
bu müdürlüklere raptini tavsiye et Bundan başka köylülerin hükümete o-
mi,lerdir. Mütehas11slar inhisarla lan vergi ve saire borclarıru buğday ver-
rın mülhakat tetkilii.tıru beğen- mek suretile ödemeleri lehinde tasavvur-
mitler ve tadilat yapmağa lüzum !arda vardır. Bu me•ele üzerinde yakın

da bir karar venlmesi muhtemeldir. Bui 

tar Mustafa Bey merkezi Srvas 
olmak üzere Baytar Umum Mü
fetti,Iiğine tayin edilmi.tir. 

Bulgaristanda 
Tevkifat 

-- -. 
Afyon ticareti yapan Er

meniler yakalandılar 
görmemitlerdir. day ihracatınm arttırılmaaı i~.in de eaas-

f abrı'kalara gelı'nce •. Cı'balı' tu"' _ . SOFY A, 8 A.A. - Rusçukta oturan İ lı tetkika• yapdmaktadır. Yunanııtan b'rk B 1 1 1 k d . , 1 . 
tü .. n fab--"-- -ında bazı tadı'la"t ve k el · · 1 aç u !fara 1 en crıye·'c" ge '.tlJj 

CIK.il.a ile yaptığımız ticaret mu av esı mucı~ . bir çok Ermeni afyon ticareti yapt1k!n .. 
ıslahat tavsiye edilmiftir. Bu f ab· hince Yunan adalanna mühim miktarcla I rmdan dolayı zabıta tarafından tevkif 
rika eski olduğundan imalat ço- buğday satabileceiiz- Aynca Suriye de edılmiılerdır. Polisi.,- bu münasebeti~ 

bizden her •ene kümyetli miktarda bui- k ·ın ti 'k · ğaldıkça seneden seneye bazı ili- ü ye i mı tarda afyo.,. ele geçirm•.;-

1 Y 1 cak d
. day satın almaktaıllr. Suriye ile yapıla- !erdir. 

ve er yaprlmıttır. apr a ta ı- cak yeni ticaret muka..elesinde bu nolc-
1• f b k dah "k · d' b' Mi.aklar ve Bulllaristan at a ri anın a ı tısa ı ır fC ta ~ö:s öniinde tutulacaktır. SOFY A 8 A.A. _ Mcbuıa:ı mecli•j f 
kilde Ç&İıtması için teklif edilmi'- reisi M. Matinoff, Bulıramtanın aıyasi c 
tir. Müzayede ve münakasa n iktı..cıi infirat ı.a1ınc dü~mcainde h'i· 

Müskirat fabrikaları ıçın mev- ı· • kümetia dahili olduiuna dai< matbuat-
'f d ta ımatnamesı ta ileri sürülen muabazelct" hakkında na· cuttan azami bir tekilde iıb a e ~ 

temini için bazı tedbirler tavsiye ANKARA, 8. (Telefonla) - zetecilere ıu beyanatta bulunmu,tur: 
Devlet Demiryolları inıuo.atına ait "Ademi tecavüz Ye mütecavizin tari· 

elmitlerdir. T-- fi baldmıclaki misakların imzasından 
-- - yeni müzayede, münakasa ve İ- sonra Bulııariatamıı milletler arasındaki 

M L•İ • f p • 't lı:ılit talimatnamesi bugünki Res- vaziyetiade hiç bir değitiklik olmamış· . ı vıno arıs eı mi gazete ile n~redilmi,tir. tD"." 

~!la."' 1 inci aahifedc) ,. /1 ı, 
memleketle~in imzalamıt oldulcla- İlk tedrisat umum müdürü Macaristanın mali vaziyetı ş 
.1."I mukavelelere diğer devletlerin ANKARA 8. (Telefonla) _ B~~APEŞT~, 8 A.A. -;:-- ~iy~ ne- " 
de ittirak edecekleri ümidini iz- llk d . t ' ·· dii 1 .. ""'- zaretınıo Maeanstanın malı vnıyeti ~· 

. . te rısa umum mu r Uguue kında aylık raporuna nazaran devlet va-
har e~ıtt.ır • . tayin edilen Retat Şemsettin Bey ridatı 68,5 milyon penyü, masarif ise 

~·. Lıtvınof, Sov_re~ Rusya aıy~ bir hafta mezuniyetle latanbula 55,S milyon !"'ngöyü bulmuıtur. Şu luı• 
setının Fransada gıtgıde daha eyı gitmistir. le göre 13 mılyon varidat fazlası vardır· 
~0ıa.ılmakt~ olduğunu gö~ekle Raa•P Nurettin B. ın Amerika- Dünyaya kendimizi tanıt- 1• 
mesut oldugunu beyan etmıt ve ya aitmesi yakındır. "' ff k l " "' 
Fransız - Sovyet misakının imza ~ -- maga muva a O acagız .. 
edilmesine VI! Rusyamn son mus Türk ortodokslan ve BERLIN, 8 A.A. - M. Goembel• ~ 
lihane tetebbüslerinin f ransada verdiği bir nu~kta radyonun ırkçılı!< Re 

.. · M V · elos propaııancıa .. •çın faydalannc1an bahse•· Şi 
teveccuh_le _kar.ıla~asmın bu an • enız mittir ve c1emi,tir ki: 
!aşılmayı bılhaua ısbat etmc!kte M. Venizeloı'a yapılan suikast miiaa· "Düny' henüz milli soıyaliıt deia• 
olduğunu söylemitlir. sebetile Türk ortodokslann namı.aa a- ılir, fakat on seneye kadar dünya kanııtr \'..: 

Sovyet hariciye komiseri sözü. ..ukat htinıat Zihni Bey !U telıırafı çek- larnnızı kopye ed.,.,ektir. N· 

d 1 d • • k' mı"ttir' •• Bul(iin yahuz lıaııunıza kaldık. Fabl Mi 
ne evam a emıttır ı : W • • t · d b' ıı.o 8 , 

" H I' h d f ı· t bul "Atina'da muhter_. Venizeloa Ce- _,. sıs emı zaman a ıze yap 
"' ı az~ a a~ ıye e u- lloykotajlara naaıl muknemet edip dlll' Aı 

nan veya faalıyetlerı durmut o- naplanna: •affak olduksa, dünyaya kendirı;izi ~ Ce 
lan beynelmilel konferanslardan Türk kalbini yaralıyaa -afur auı- mtmağa da öylece muvaffak olacaiız. So 

ancak meşkük bir takını neticeler kastı tel'in, kurtuluıunuzv tebrik ve Almanyada İşsizler A 
beklenileceği kanaatindeyim. tes'it, temadii sıhhat ve afiyetinizi niyaz 

M. Litvinof, fransaya karfı fah ctmeği Türk borcu bildim efendim Haz- azalıyor 
san muhabbeti oldug-undan bah- retleri." · BERLIN, 8 A.A.. - Volff Ajan••'!' 20 I 

'k . l ak .. l M. Venizelos'tan ıu cevap gelmiştir: dan: Şubatın on be\inden ı.er; kayderll' ı 
settı ten sonra netıce o ar ;soy e "•--ı'z lıti'mat Zibnı' Efendi: ı · · t" · d'" ı · ha· pı• 1 ı 

• • .ftL en tt vazıye ının uze metı ztr• 20 
demıttır : "Ben ve zevcem si:&iıı hltfen tevcih son on be\inde daha laalalapnııtır. 20 

" Rusyanın ne siyasi ve ne de etti«iniz tevecciibkir sözle<inizden pek 30 buiranda kaydedilen iıriıılerin f#' ~ i 
iktisadi menfaatleri dünyanın hiç mü~basm olduk. Bu husu•la en hara- yısı 4,856,000 idi. Ve haziranın ilk "!' 20 1 
bir noktasında Frans.tmn men- retli te,ekkürlerimizi izhaz ve samunı ~şine nazaran bu sayı 121,000 .. ı.siJıı>'f 1 ı 
faatleriyle çarpı,mamaktadır. tahassüslerimizin kabulunü rıca eylenz." tıı·. 21 ı 
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ve .. münekkit 
Aysel 
Onların romanı 
Kokain !. 
Oveyana .. 

Oç kızın hikayesi!. 
Aka Gündüz bu bet kitabı bir

den arka arkaya bir ay içinde An
kara caddesine çıkarıverdi. Milli
yet' e de yeni bir roman yazıyor: 

- Yayla kızı .. 
••• 

Aka en velut, en atetli, en halk
çı romancılarımızdan biridir.Halk 
içinden yeti9ip te halkJa konu,an, 
halktan ayrılmıyan, onunla sevi
fen yazıcıyı bu cadde çok az ta
nımıttır. 

Onun bütün romanları daima 
ve her yerde bir yola çıkar: 

- Halk. 
Bu kaynak kelimeye bir çok i-

fade tekilleri verebilirsinizı 
- Halk sevgisi! 
Halk fazileti .. 
Halktan kahramanlar .• 
Halkın temiz yürekJiği !. 
Aka yeni romanlarında en bü

yük yenilik olarak taktik değitik
liğinden, yazış çaşnıaından apayrı 
halk kadınını da yaratıyor ve gös
teriyor. 

Halk kadını: 
Anadır. Kahramandır. Bil
gilidir .. Ce•urdur. Faz;iletli
dir. Merttir. Çalışkandır. 
Vatanının cifıkıdır. Tek cep 
heli, tek sözlüdür. Yalan 
•öylemez. Milletini her mil
letten ü•tün bilir. Milleti
nin Yok•ullannı, dullarını, 
yetimlerini doyurmaya, 0 • 

. ku~ıya, kurtarmıya çalı

. fır. ılh .. 
Bu kadının bir adı da: 
- Türk kadını. 
dır. isterseniz ona: 
- inkılap kadını •• 

da diyebilirsiniz. Bu bet roma
nıT n beşi de inkılabın kadınını, 

ürk kadınını, halk kadınını yal
nız Yaratmak için değil yaratıl
mıt ~lduğunu da bayatı~ içindeki 
eşlerıle alıp göstermek yaratıcılığı
nı gafil gözlere püskürtmek için 
yazılmı,tır. 

~ın romanındaki sokak ka
dını ~ıl~ faziletin ta kendisi, fU
u~, hılgı ve vatanperverliğin en 
yukaek kabiliyetidir. 

Büyük halk edibi, büyük halk 
romancısı bu davanın üzerinde ve 
~u !~atmanın hem ardında hem 
ılerıaındedir. ' 

••• 
Bir romanı ne yermek, ne üste

!e~ek bana dütmez. Münekkidin 
j!e~ k~ışmak olur. Fakat, bet ay 

• edım, bu bet roman için iyiyi 
agzına almıyan, kötüyü de tanı
mayan .. 1_1_• 

k 
muneıuutten bet satır 0 • 

uyamadım. 
İnsanın: 
.~ Neredesin a gözü kör olasıca 
unekkit?. 
Dememesi için tat olması lazım! 

Etem iZZET 

spanyol Darülfünunlulan 
fii Şehrimize gelmiş olan hpanyol Darül
. nun profesörleri ve la1ebesi dün şeh-

t'tn muhtelif yerlerini gezmişlcı·dir. Ak
anı ıaat 17 de lapanyol kuJoniai tara

c:lan Park otelinde ,ereflerine bir ver
ut ziyafeti ..-erinüttiT. falebe ve pro

eıörler bugün Darülfünun ~iyaret ede
eklerdir. 

[ BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

8 TEMMUZ 1933 
Alqam Fiatları 

1 atikraztar ı Tahvillt 
•likraz dahili 98 Eraaai 19,-40 

13 ı · t J r , ı 95.- F.fektrik 
•rk d, yoHarı .2.25 Tram••Y 
1

• M 1\ ahbideo Tünel ~ 

uponıuı; 53,25 R ı btımı ı8 .-
ı-iıotrultl•r 1,75 Anadolu 1 44.10 
•T•iİ nıahi 1~ .. ili 44.-
•idat 11.76 mesıil l(u· 
• ••k•riy• 7,75 ponıuz. 47 

ESHAM 
Banhaı Na. Telefon 13.-
• 9,45 Bom on ti 21,10 
" Harniline 9,50 Terko& 29,50 

• .. Mü•aaia 102 Çimento 12,80 
nadolu H!ı&• 25 lttibat deJ 20,90 
ram vay 

'\. Şark dey. 1,95 
eji 3,60 Bal7a 2.50 
ir. bariye 15.- Şark m. ecu 2.86 

ÇEK FIATLARI ... 
12,06 i P•ai 15,91,25 

ondra 704 Viyana 4,44,25 
Ü.yo .. k 67.20 Madrit 5,67 
il.no 

8.885 Berlin 
.. ükapJ J,97 

33943 i Vôyana 12.1 
ti na 82,815 Pette 3.70;15 
ene•re 2,44 Belsrat 35,J1,l5 
ofja 

67,145 i Bükret 80.0E 
m•l•rdaın 1.1693 Moslı;o•a 1083 

NUKUT (Sabt) 
Kurut ICaruı -f. Fransız 170 1 Şilin, AY .. 2.5.-

l'lter lin 720 1 Pezeta IS.-
Do1aı· 148 1 Ma.ı. 49.-
L ir t: t 219 1 Zeloti 24.-
f . Btlç ilı:a 116 20 Ley 24.-
Drahrni 2.5.- 20 Dinar 55.-
i. la•içre 815 1 Çıerno•ec ~-Leva 25.- ı AltJn 929 
Florin 84.- 1 MecidiJ• 33.-K.ur. C•k 120 s.nknot 2.45 

Ekonomi 

Hayat pahalılığı 
Bu ay, geçen ayın tıpkısı 

gibi bir şey 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odası, 

mayıs 933 ayına ait geçinme indek
sini netretmittir. 

Bu indekse nazaran, 1914 sene
sinin birinci altı ayına nispetle, ge
çen mayısta yiyecek ve içecek fiyat
lannda vasati % 852, yakma, ay
dınlatma eşyası fiyatlarında % 978, 
giyecek e§yaıı ve ev etyaaında o/o 
1131, ev kirasmda % ı666, diğer 
muhtelif e§yada % 982 tereffü var
dır. 

Vasati tereffü niapeti % 1046 dır. 
Bu indekse göre, ana baba ile biri bir 
buçuk, diğeri 7 ve ü~üncüsü de 15 
yaşlarında 3 çocuktan mürekkep o
lan ve 1914 senesinin ilk nısfında 
1161 kuruşla geçinen orta halli bir 
aile, ayni derecede geçinebHmek i
çin geçen mayıs 933 ayı zarfında 
12,ı43 kurut aarfetmek mecburiye
tinde bulunmaktadır. 

Nisan 933 ayına nispetle mayıs 
933 ayında hayat pahalılığı aynidir. 
Mayıs 933 ayı zarfındaki bir Türk 
albnının vasati fiyatı 933 kuruttu• 
Altın esasına göre, mayıs 933 ayın
da eıya fiyatlanndaki tereffü nis
peti, 1914 aeneainin ilk ruıfına naza· 
ran "le 112 dir. 

Bir takas mukavelesi 
Yunaniatanla Macaristan arasın

da yeni bir takaı mukavelesi yapıl
mı§tır. Bu mukaveleye göre, Maca
ristan 1931, 1932 aenelerinde aldığı 
Yunan tütünlerile bundan aonra ala
cağı Yunan tütünlerinin bedelini mu
kabilinde Macar malı vererek öde
yecektir. 

Oda mecmuası 
Oda meclisi, lstanbul Ticaret o

dasının bu seneki bütçeainde neıri
yat faalma bin lira ilave etmiıtir. 
Bu para ile oda mecmuası bir fev
kalade nüsha neşredecektir. Fevka
lade nüsha cümhuriyetin 10 uncu yıl 
dönümü münasebetile çıkarılacak
br. 

Kazanan kim? 
Kabzımallar Cemiyeti reiai Ziya 

Bey, me:r- müstah>illerinin kabzı
mallann aldıktan komisyon yüzün
den ellerine pek az para geçtiği yo
lundaki iddialardan bahisle, kab
znnallann zannedildiği kadar ka
zanmadıklanru, ihtikara mani olmak 
ıçm belediyenin iaabet etmesi la
znn g-eldiğini söylemiştir. 

Kutu fabrikası 
lı Bankasının Çırağan aarayİ ya

nında inşa ettireceği kutu fabrika11-
nm temelleri atılmıştır. 

Bankaların vaziyeti 
Bankalar hakkındaki yeni tali

matname, bankaları bazı kayıt ve 
f&rllara bağlamıttır. 

yerli küçük bankalarla ecnebi 
bankalar, vaziyetlerini ona göre tea
bite başlamıtlardır. Bu meyanda bir 
Amerikan bankasmın tatili faaliyete 
karar verdiği haber verilmektedir. 

Amerikalı mütehassısın raporları 
Amerikalı iktııat mütehassısı Mr. 

Hiens, yaptığı temaslar neticesinde 
bazı iktısadi formüller bazırlamış

br. 
Sanayi Kredi Bankasında yapı

lan bir içtimada bunlar üzerinde gö
rütülmüt.tür. 

Yerli mallar sergisi 
Galatasaray lisesinde açılacak yer 

li mallar sergisi daireoinde tesisa-
ta ba~lanmı§lır. • 

Poliste 

Sahte paralar 
25 ve 10 kuruşluk 

sahte paralar 
Emniyet müdürlüğü •ahte 25 ve 10 

kuruşluklar hakkında 'lkı bir ta!ı!<ikata 
başlamıştır. Dün Samatye ve Beyoğlun
da iki oahte yirmi beşlik bulunmuştur. 
Sirkeciden Hademköyüne gitmek için 
bilet alan birinde de sahte 10 kuruşluk 
bulunmuştur. Zabıta eoaslı izler elde et
miştir. 

Ağzından yaralı 
Usküdar'da oturan Mevlut umuzunda 

balta ile çartıdan geçerken balta Nail B. 
in zevcesi Nedime Hanımın aizına isa
bet etmiş ve yaralamıtlır. 

Hamal kavgası 
Balat iıkelesinde hamal Qsman tah

talar üzerinde yatarken hamal Bekir, 
tahtalara vurmağa baJlamıt ve bu yüz
den aralarında kavga çıkmış, Bekirin ar~ 
kadaşı da karışmış ve Osmanı döğmüş
lerdir. 

Adapazar bankası 
Adapazarı Türk Ticaret Banka11 h

tanbul şubesinin 8 inci yıJclönümü dün 
merasimle tesit edilmiştir. Saat ı4 bu
çukta davetliler ve müşteriler banka şu
besinin yeni postahane karımndaki mer 
kezini ziyaret etmiılerdir. 

Banka müdürü ve memurları kendi
lerine bankayı gezdirmitler, Jeker ve
saire ikram etmişlerdir. 

Bu münasebetle, bankanın gittikçe in
kitafı temenniyatı izhar edilmit ve ban
ka müdürü tarafından tebriklere muka
belede bulunulmuıtur. 

Vll&yette 

Mali teşkilat 
Yeni kadrolar hazırlan

mağa başlandı 
lstanbul mali teşkilitı kanunu Vila

yete resmen bildirilmittir. 
Kanun, evvelce de zaydığnnız gibi, 1 

eylôlde tatbik edilecektir. 
Kadroların tanzimine Ankara'l!a baı

lanmışbr. 
Maliye Vekili ağustoıta A"kara'ya 

gidecek ve kadrolar kat'i telr.lini alacak
br. 

Yeni tetkilatta memur alınacaktır. 

Ağaçlandırma 
Şehrin icap eden yerlerinde ağaç dik

mek ışlerile Vilayet ve Belediye ayn 
ayn çalışıyordu. Bu itin daha esaslı ol
ması için her iki daire mÜflerek çalıt· 
mağa karar vermiıtir. 

Bundan sonra mütterek çalııılacakbr. 
Asfalt yollar kenarlarına da ağaç dikile
cektir. Ağaçlan koparanlar cezalandırı
lacaktır. 

Cumhuriyet bayramı 
Cümburiyet Halk Fırkosı Vilayet ida

re Heyeti Reisi Cev.det Kerim Bey, dün 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Beyi 
ziyaret etmiıtir. Bu ziyaret eınasında 
bu sene çok parlak bir ıekilde ya!Jdacak 
olan Cümhuriyet Bayramı programı bak 
kında da görüşülmüttür. 

Murabahacılara fırsat yok 
Alınan maliimata !!'Öre lktıaat Veka

letinin acmağa karar verdiği Halk Ban
kalanrun merkezi Ankarada olacak, mem 
leketin diğer kö!elerinde de bu banka 
tarafından halk sandıkları kurulacaktır. 
Köylüler ve mutava111t halk, hu ıandık
lardan ihtiyaçları nisbetinde borç para 
alacaklar, bu sayede muhtekir tefecilerin 
pençelerinden yakalannı kurtaracaklar
dır. Halk 1&11dıklarmın en yakın bir za
manda faaliyete e;ecmesi arzu edilmek
tedir. 

IMaliye Vekaleti Halk Bankasma bir 
milyon liralık sermaye yatırmak sureti
le bisa..dar olacaktır. 

Köylüyü ıoymak cüretinde bulunan 
tefeciler de "'ödüne para venn.e0 kanu
nu mucibince siddetle takip edilmekte
dir. 

Hususi vapurlara kıymet 
Hususi vapurlara kıymet takdiri için 

teşekkül eden heyet, dün Cide, Güzel 
Bandırma ve Sami vaouı larmı muayene 
etmiştir; bugün de Yelkenci zadelerin 
Erzurum vapuru muayene et~ilccektir. 
Komisyonun ağustosun ilk haftası sonu
na kadar bütün vapurlara kıymet biç.., 
miş olacağı ümit edilm~ktediı·. 

Komisyon azasından her biri kıymet 
takdirinde gözönünd~ 1:•t•llacak t:saıları 
havi birer formül teklif etmişlerdir; ıim
di bu formüllerin hh· formül haline jleti
rilmesi için müzakerat cereyan etmekte· 
dir. 

M. Bradley gidiyor 
Beynelmilel Turizm 'ttifakı namına 

Londra - lstanbul otomobil yolunu tet
kik İçin ıebrimize gelmiş olan M. Brad
ley bugün Köstence tarikile Paris ve 
Londra'ya gidecektir, 

Mahkemelerde 

Belediyede 

Yeni inşaat 
Kanun tebliğ edildi ve bir 

toplanh yapıldı 
Yeni yollar ve yapı kanunu dün Be

lediyeye resmen tebliğ edilmiıtir. Ka
nuna dair bir talimatname hazırlamak 
ve lizım ırelen tedbirleri almak üzere 
Belediyede bir komisyon teşekkül et
miştir. 

Komisyon dün ilk içtimaını vali ve be
lediye •reisi Muhittin Beyin riyasetinde 
yapmıtlır. Komityonda kaymakamlar, 
fen müdürü muavinler dahil bulunmak
tadır. 

Komisyon kanunun tatbikatına ait ha
zırlıklan ikmal edince inşaat için yeni
den müsaade verilıneğe beti anacaktır. 
Yeni kanunda sokaklann genitliğine 
dair birçok kayitlar vardır. Evvelce şeh
rin muhtelif semtlerinde bina inta et
mek üzere arsa satın alan bazı kimseler, 
bu yeni kanun Mecliaten çıkınca intaa
tın muvakkat bir zaman için menedil
mesi dolayısile İnf&Bta baJlıyamamıılar
dır. Şimdi, bir ilci haftaya kadar tekrar 
inşaata müsaade edilmeğe batlanınca ar
aalannı dar sokaklarda ve sıklık yerler
de alanlar, buralara istedikleri gibi İ11fa
at yapamıyacaklardır. 

Kanuna uymayan inşaat 
Durduruluyor 

lstanbuf belediyesi yeni yapı ve yol
lar kanununun bazı maddelf'-inin hemen 
tatbikine baılıyacaktır. Bu meyanda so
kağa uzanan yağmur borulan kaldmla
caktır, 

Evlerin yüksekliği iai de teabit edil
miı bulunmaktadır. Belediye Fen He
yeti hunun iı;in bir talimatname hazır
lamıştır. 

Yeni kanuna uyııun olmıyan inşaat 
durdurulacaktır. Nitekim son günlerde 
bu kanuna uy!!'un ~olmıyan bazı İD}88t 
tatil edilmiştir. 

Reddedildi 
Bazı Belediye şubeleri merkez muh,.,. 

sebesine müracaat ederek mevsim dola
yuile daire pencerelerine aemsiııiper 
yaptınJmasını istemiılerdir. Bütçede tah
sisat kalmadığından bu müracaata reci 
cevabı verilmiıtir. 

Tramvay arasından geçilmiyecek 
iki tramvay araıından geçmek iıtiyen 

otomobillerden 25 lira ceza alınmasma 
karar verilmitti. Bu karar bütün vasai
ti nakliyeye tqmil edilmittir 

~---

OUmrUklerd• 

İş Üzerinde 
Gümrük muhafaza memurlan tarafın

dan dün Sadıkzadeler'in Kemal vapurun 
da bir arama yapılırut ve 600 paket köy
lü sigarası ele geçİrilmittir. 

Bundan başka diğer bir iki vapurda 
da arama yapılmıtbr. 

Muhafaza idareainin döviz kaçakçılı
ğına ait yeni bir iz üzerinde yürüdüğü 
haber verilmektedir, 

Ali Sami Bey 
UyuJturucu maddeler lnbiaan Mü

dürü Ali Sami B. idare kadrolannı tas
tik ettirmek üzere Ankara'ya gitmittir. 

Kafile kafile kaçakçı! 
maddeler kaçakçılığı Uyuşturucu 

da~alarına geceleri de bakılıyor 
Uyuşturucu maddeler kaçakçdığına mani olmamaktan suçludur. Muhakeme 

ait muhakemeler her gün artmaktadır. I Ağırcezada yapılacaktır. 
Uyuşturucu maddeler yapmak, satmak, 
kullanmak Ye kaçırmak cürümlerine ait 
muhakemeler ihtisas mahkemelerine dev 
redildikten •on•a Adliye ihtisas mahke
mesinin i~ çok artmıttır. Kanun tatbi
kına haşlaruldığı günden beri ihtisas 
mahkemesi 19,30 a kadar muhakemele
re devam etmektedir. 
Perşembe akıaıru muholiemeler saat 

21,30 da bitmittir. Adliye ihtiııas mah
kemesinin bu kadar müteki.sif davaya 
aledde"am bakabilmesi imkan"z görül- 1 
me~t~ v~ gümr';ik ih~isas mahkem~inin [ 
salahı:,;elı tevoı edilerek uyuıturucu 
maddeler kaçakçılığına ait bir kısım da- 1 

valann da orada görülmeıi muhtem1ol~ 1 
dır. .. J:'] 

Dun ak$am dP. """t 18 te ihtisas müd
dei umumiliğine biri tütün, beşi uyuftu
rucu madde kaçakçısı olmak Üzere 6 ki
ti sevkedilmiıtir. 

·Mr..iôdei umumilik bu suçlular hakkın
da derhal iddianamesini tanzim etmiş, 
beşini ihtisas mahkemesine birini de 

' iatintak biıkimliğine tevdi etmiştir. Bu 
kaçakçılardan Rahmi Hacı Mustafa 
Sabri, l brahim, Vaail: afyon, earar, eroin 
satmak, almak ve kullanmaktan suçlu
durlar. Bunların saat 18,30 da teker te
ker muhakemelerine başlanılmıştır. 

Katina serbest bırakıldı 
Eroin satmak ve kullanmaktan suçlu 

bmirli Ali ile Katinanın muhakemeleri
ne dün doku~uncu ihtiıas mahkemesin
de devam cdilmittir, Dünkü muhakeme
de şahit olarak dinlenen polisler Alinin 
ero'n sattığını Katinanın ihbar ettiği11i 
ve Alinin üzeri arandı!iı zaman 8 pak~t 
eroin zuhur ettiğini ııöylemi~lerdir. Mu
hakeme Alinin doğun tarihinin tesbiti 
ve sabıkasının sorulması için başka 
gü.ne bırakılmış. K1t.tinanın muh
bir vaziyetinde olduğu anla~ıldığından 
tahliyesine krrar verilmi~tir. 

Döviz kaçai<çısı 
Türk parasının kıymetini koruma ka

nununa muhalif olarak gizlice 30 bin 
frank kıymetinde döviz kaçırırken yaka
lanan Danyel Tomasnoviç müddei umu
miliğc teslim edilmiştir. 

Danyal Tomasnoviç Efendin;n evra
kı 6 inci istintak hi.kimliğine tevdi edil
miştir. 

Papas beraet etti 
Patrikhane tarafından DeJredilen dini 

bir mecmuada Matbuat kanununa muha
if hareket ettiğinden dolayı aleyhine 
dava ikame edilen Patrikhane papasla
nndan Doroteos Efendi aleyhine ikame 
edilen dava dün birinci cezada netice
lenmiftir. 

Me•rllte 

Lisan kursları - --Dünden itibaren derslere 
başlandı 

Lise ve ortamektep lisan muallimleri 
kursu dün sabah saat 9 dan itibaren er
kek muallim mektebinde batlamıJlır. 
Kurslar bir ay sürecek, her gün saat 9 
dan 11 e kadar devam edecekti. Kurslar 
üç lisan için ayrı ayn üc dershanede gös 
terilınektedir. lnırilizce kurstan İçin Dr. 
Poset, franıızca için M Mambr, alman
ca için de Dr. Kristiniyüs ders vermek
tedir. Kurslarla ıelırimizde bulunan or
ta tedrisat umumi müdürü Fuat B. ala
kadar olmaktadır. Fuat B. kunlarm 
ırayesi baldonda dün bir muharririmize 
ıunlan ııöylemiJtir: 

- Kuralarda gösterilen lisan değil, 
usulü tedristir. Gaye tedris usullerinin 
te..hidi ve mekteplerde li1&11 tedriıabn
dan fazla randman almakt:ır. Kursların 
nihayetinde ehliyet imtihanı veuire 
mevzuu babia değildir. 

Talebe tenzilat istiyor 
M. T. Talebe Birliği naıiri efkarı o

lan ırazetesini netre batlamııtır. Gaze
tenin iımi "Birlik" tir. Şimdilik ayda 
bir çıkacaktır. Talebe Birliği gazetenin 
birinci nüshasında tramvay tirketine 
tiddetle hücum etmekte, batka memle
ketlerde olduğu gibi lstanbul tramvay 
ıirketinin de DarüUünun talebesi için 
tenzilatlı bir tarife tatbik etmesi isten
mektedir. 

Talebe birliği gezintisi 
M. T. Talebe Birliği 11 temmuz sa

lı günü Yalova ve Adalara bir vapur ge
zintisi tertip ebnittir. 

Tahkikat yapılıyor 
Bir ortamektep muallimi hakkında te

fecilik yaptığına dair müddei umumili
ğe bir ihbar vaki olmu$tur. Bu hususta 
tahkikat yapılmaktadır. 

Etıbba Odası 
16 Temmuzda içtimaını 

yapıyor 

Etıbba Odası heyeti umumiyesi ıs 
temmuz gÜnÜ Halkevinde altı aylık kon 
gresini yapacaktır. 

.Şunlar görüşülecektir: 
1 - Oda için satın alman binanın 

mübayaa ve tamiratına ait izahat. 
2 Ebbba Odaları Nizamııamesinde ya

pılan tadilat bakkmda müzakeo"at. 
3 - Hususi hastaneler kanunu hak

kında izahat. 
4 - Ecza depolannın perakende ola

rak ve eczabanelerin de ~etesiz ilaç 
vermeleri hakkında münakaşe. 

5 - Etbba Odaları nizamnamesine 
ilive edilen muavenet ve yardım san
clıkarı hakkında Oda idare Heyetinin 
noktai nazarı. 

6 - Aza tarafından dermeyen edile
cek bususabn müzakeresi. 

Sıhhiye müsteşan 
Avrupa'da beynemilel sıhhi kongreye 

iftirak eden Sıhhiye V ekileti Mütteşan 
Hüaamettin Bey tehrimize gelmiı ve 
Ankara' ya ıribniıtir, 

Spor 

Rusya seyahati 
Kafile yarın akşam 

hareket ediyor 

LEla\I 
fıan edebiyab 

Tıp edebiyab, cinayet edebiyab, 
adliye edebiyatı olduğu gibi fÜphe
aiz bir de ilan edebiyab vardır. Bu 
edebiyabn bilhassa ötekilerden farkı 
daha ziyade psikoloji üzerine istinat 
etm~sididr. ilanı öyle yazacak, öyle 
tertip e eceksiniz ki müfteri ona tu• 
tulacak ... Onun için il.in edebiyatı 
en ırüç edebiyattan sayılmalıdır. ' 

Bizde de yeni yeni il.in edebiya
tına b&§landığıru bazı sinire doku
nan ilanlardan anlıyorum. Eskiden 
bu edebiyabn ırüçlüğünü takdir eden
ler, iti aadeliie vurur, ili.nlarmda 
yalnız maim veya markanın iyilik
iinden bahsederlerdi. Şimdi İf öyle 
değili .• ilanlarda bir ukalalık, bir 
laubalilik ki; aormaym ! 

Mesela: 
"Tabii •olram:zıla lilôn farabı i

çer•İnQ. Çünltü bu en iyiıiclir.,, 
Böyle bir ilin bana ters tesir edi

yor. Bunu okUyunca: 
- Neden tabii olsun? .. Diyonım 

fakat o marka iyi de olsa içerliyor 
onu alnııyorum. 

Yahut: 
"KehkeJan flÖmlek mağa;ı;asıncla 

giyinmiyorsanu:; şık olama:zsını:z.1, 
Hoppala! inat bu ya! Hem oma

ğazada giyinmiyeceğim, hem de Jık 
olacağım .. 

Şu misallerini koyduğum kötü i
lan edebiyab bizde çoğalmaya baş
ladı. Bir mağaza sahibinden, bir tüc
cardan ilancılık, hele ilan edebiyatı 
bilmesini istemek haksız olur. O nu 
il&n ,irketleri, gazeteler ve h:ıtt& 
hususi ilin muharrirleri yapar. Biz
de bu edebiyatın menıubu olduğunu 
iddia edenler itin ruhunn o kadar 
yabancı ki; yazdıkları satırlar, ter& 
tesir yapıyorlar ..• Yalnız Avrupa ; _ 
lanlannı görmek değil bizim z ihni
yetimize uydurmak ta lazım. 

Bir mıntaka kongresi 
Şimdi habrlıyorum. Bundan beş 

altı sene evvel lıtanbul spor mınta
kaamm kongreleri olurdu. Günler 
ce sürer, lstanbulun bütün spor dert· 
leri ortaya atılır, çaresi dü~ünüliir, 
çalıtan çalış.mıyan meydana çıknr
dı. Bu suretle bir kongreden bek
lenen netice elde edilmit olurdu. 

Geçen cuma günü de gen(" b ir 
latanbul spor kongresi yapıldı. Bü 
yt>k bir huşu içinde raporlar olcuı -
du ve kabul edildi. işlerin tıkırınd" 
gittiği anlaşılarak h<"yetler ipka edil· 
di ve bu kongre meııeleoi de "hı 
nltıaızca,, halledildi .. lstanbuld'\ ıpo
run, spor itlerinin tıkırında ı; id - p 
gitmediğini bilirim amma bu benim 
aali.hiyetimden dı arıdadır. Lakin 
nasıl gittiğini bildiğim bir atletizm 
şubesi vardır. Bütün Türkiyede mın· 
taka atletizm birincilikleri yapldığı 
halde lstanbulda, atletizmin en l•c
sif yerinde yapılmamı~tır, Atletizm 
bugün cümhuriyet hükUmetinin en 
büyiik ehemmiyet verdiği ve bi:tUn 
sporlara üstün tuttuğu bir ,ubedir. 
Bunun ihmal edilmit olma11 bir tek 
sözle bile sorulmadı ve heyeti de ip 
ka edildi ... 

Zamanla kongreler de ihtiyarlıyor 
galiba! ••• desenize: 

Huz ma safi da'ma keder. 
FELEK 

Yeni vapurlar 
Akay idaresi yeni vapıirlaı 

alacak - Mısır seferleri 
lktısat Vekili Celal Bf. nin avddinde 

kal'i karar verilmek üzere, Devlet De· 
miryollan lıletme Müdürlüğünce hkeP 
deriye seferlerinin devamı tensip f'dil
meai üzerine Eğe vapuru sah gi..lnü ha-
rekete hazırlanmaktadır. Hattın idame
si halinde idarenin lıkendcriye acente
sine ait iıler de düzeltilecektir. 

Y e~lköye vapu~ 
Akay idaresince, Yeşilköy hattına va

pur İJletilmesi düşünülmekte, bu hu•us
ta tetkikat icra edilmektedir. 

Akay idareıi, mevc•Jt vapurların Led-

Türkiye halkev 
leri spor teşkilatı 
namma Ruayaya ya
pılacak seyahat
ten babsetmiıtik • 
Kafile hazırlıklan
ru bitirmiştir. Ka
fileyi 9 güre:ıçi, 21 
futbolcü, 4 atlet teş
kil etmektedir. 

Halkevi idare 
heyetinden Selim 
Nüzhet ve doktoı 
Hakkı Cenap B. ler. 
de kafileye ittı 
rak etmektedir. 

... ricen yenileştirilmesine ka"8'" verm\ştir. 
lktısat Vekili Celal Bf. nin de Londraya 
giderken böyle hi~ arzu izhn ettiği an
laşılmıJtır. Celal Bf. nin avdetinde A~.a• 
idaresince üç. yeni vapur mübayaası halı 
kında Yerilen karar keabi katiyet e~ccek· 
tir. 

Kafileye C. H. Cevdet K•rim B. 
Fırkası lstanbul teıkilatı reisi Cev
det Kerim Bey rıyıuıet edı:cektir. 

Kafile yann akşam Galata nhtı
mına yanaşacak olan Rus vapurile 
saat 18 de bereket eyliyecektir. Se
yahatin 20 - 25 gün aüreceği tah
min edilmektedir. Sporcularımız 
Moskova, Harkof, Leningrat ve Ode
aada güreş ve futbol müaabakalan 
yapacaklardır. 

Rusya·ya giden sporcular 
latnnbul Halkevi reialiğinden: 
Rusyada yapılacak maçlara i.Jti• 

rak etmek üzere Türkiyb Halkevleri
ni temsilen gidecek olan futbolcü, 
güreıçi ve atletlerimiz 10 - 7 - 1933 
pazartesi günü aaat 18 de Galata nh- · 
tımından kalkacak vapurla hare
ket edeceklerdir. Halkevine ve di
ğer lstanbul spor teşekküllerine men
sup sporculann arkadatlarmı uğur
lamak için hazır bulunmalan 'tica o
lunur. 

Yeni vapurlar, K.8lamı, Vapuru ctta
m.etinde olacak, 18 mil sür"ate mat:k btı· 
lunacakbr. Bu •1İ at sayerind köprü
den Büyükadaya 30 - 35 dakikada git
mek kabil olacaktır. Yeni vapurlar han
gi memlekette inta ettirilecefii hC;n\ız 
mukarrer değildir. 

Bu suretle yeni vapurlar alındıkça, 
kadro haricinde kalacak vapurlar, ter."7-
züblere tabsi, edilecrk ve hiç it~ ynre
miyanlar ıablacaktır. 

Ankaraya gidiyor 
Türk vapurculuk Anonim Şirketi mü

easisler heyetinin, şirket ni7amnamesioi 
imzaladıkları yazılmıtl:I. l\ızaınMmeyi 
tasdik ettirmek üzere seçilen Yelkeı1ci
zade Lutfi, Paşababçeli Cemal ve Naim 
P .• terden mürekkep heyet, bu hafta icin· 
de Ankaraya gidecektir. 

--<>--
Bir çok kaçak eşya Halim ağa İsmindeki kacakçı<Ja 64 ki

lo esrar kaçmrken yakalanmıştır. Bu 
kaçakçı d" İstintak ihtisa• hakimliğine 
tevdi edilmi,tir. Kocaili Vilayetinin Em
niye köyünden tütün kaçakçm iMecit te 
ihtisas mahkemesine sevkedilmittir. 

Doroteos Efendinin Matbuat kanunu-
na aylan hareket ettiği an1aşııaınadığın- Bulgar süvari zabitleri 
dan beraetine karar verilmittir. ·, Şehrimizde bulunan Bulgar ıuvari za-

lstanbul inhisarlar bat müdürllığü ta
kibat memurlan tarafından Haziranın 

aon on beş ırününde yakalanan kaçak 
etyanın miktan aşağıda gösterilmittir. 
Bunlar hakkında tanzim edilen zabıtlar
la ihtisas mahkemesine verilmiştir. 

Dünya güzelinin oturduğu 
apartıman 

Sabık emvali metruke müdürü lsmail 
Hakkı Beyin devlet şurasınca lüzumu 
muhakemesine karar verilmiştir. lsmail 
Hakkı Bey dünya güzeli Keriman Ha
nımın oturduğu Fınd1k11 apartunanı em
vali metrukeden olduğu halde Madam 
Takohi tarafından tasarruf edilmesine 

LİmOn Kıralının davası bitleri dün otomobil ile Tarabyaya kadar 
bir gezinti yapmışlardır. Tokatlıyan o-

Limon kralı Diyamandi Ef. ve rüfe- telinde şereflerine bir çay ve,-ilmittir. 

kasının muhakemelerine bugün devam 1 -----------------
edilecektir. ı' 

1700 dava iptal edildi 
Muhtelit Tü•k - Yunan mahkemesin

de d:in 15 cavaya bakılmııtır. Bunlar
da" 9 u redc'cdilmİ ! tİr. Reddefüe., dn-

valarda hükümetimizden iıtenen tazmi
nat miktan 120 bin liradır. 
Wı Jayyen müddet içinde borçlannı 

vermcd;k1eri için mahkeme <1700) da
va.n?n iptalir.c kpırar vermi tir. 

5859 paket köylü sigarası, 118 paket 
Halk sigarası, 522 paket Asker ıiırara11, 
16 paket zabit sigarası, 9 tane bila tez
kere rakı satıt zabitnamesi, 16 deste is• 
kambil kağıdı, 1 adet tavla, 6 adet çak
mak, 1372 defter sigara kağıdı, 6 ti•e 

. Avrupa içkisi, 2921 adet çakmak taşı, 
15 adet ecnebi sigara paketi, 43 adet 
ecnebi ıigara11, 13 kilo 300 gram tütür, 
350 ram baru · ma. 
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( Askeri bahisler ) LSIH Ht,,:. :· ,,...,,,,, 
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Uçku savma (1) işinde günden 
güne terakki var. 

Sinirlendiren ve sıkınh 
veren rahatsızlıklar 

Bellidir, ki yerden havadaki 
uçkulara kartı ilci türlü döğüt va
sıtası vardır: Birui top, öteki de 
makineli tüfek. Makineli tüfek
ler, 1000 metre yüksekliğe kadar 
uçan uçkulara atq edebilirler. 
Bu yüksekliğin yukarısında uçan
lara kartı ise uçku savma toplları 
kullanılır. 

Gelecek bir savaşta, havadan 
saldıracak yağı(2) uçkularınm 
çok büyük tesirler yapacağını da
ha timdiden kestiren bütün me
deni milletler, yerden havaya kar 
fi koyacak güçlü bir pusat yarat
mak için geceli ve gündüzlü uğ
ra,maktadırlar. Uçkular, çok hız
lı gider, istediği zamanda ve yer
de havanın içinde dört bucağa 
doğru manevra yapabilirler. Bu 
yüzden onlara atı1an her atığı(3) 
isabet ettirmek güç bir ittir. isa
bet etse de, can alacak bir yerine 
rastlamadıkça uçkuyu dütürmek 
mümkün olamaz. Bu güçlüğü da
ha canlı olarak anlatmak için fU 
hesapları yapalım: 

Büyük Avrupa savatmın ilk 
devrelerinde, 1917 yılında, İngi
liz topçusu tek bir yağı uçkusunu 
havadan dütürmek için ortalama 
8,UOQ atık yakmağa mecbur olu
yordu. 1918 yılında bu iti daha 
az ile yani 4500 atıkla batarabil
miş, 1918 yılı sonunda ise ortala
ma 1500 atık kafi gelmittir. 

Fransız topçusunun hesabına 
göre ise, savat başında, tek bir 
Alman uçkusu dütürmek için 
11,000 atık yakmak lazım gelmit
ken savat sonunda bu it 4,000 a
tıkla göiülebilmittir. Hatta 1918 
yılında, Fransızlar, ellerindeki 800 
ucku savma topu ile 220 Alman 
uÇkusunu yere indirmitler, Al
manlar ise 2758 uçkusavma 
topu ilemüttefiklerin 758 

uçkusunu dütürmütlerdir. Gö
rülüyor ki, büyük savatın so
nuna doğru yerdeki uçku savma 
pusatının tesiri gittikçe artuııt ise 
de ortalama hesap ile gene tek 
bir uçkuyu indirmek için 1500 a
tık sarfetmek laznn gelmittir. Her 
atığın paraca değerini bef Türk 
lirası kabul etsek 1500X5- bir 
uçkuyu vurmak için 7500 lira ha
vaya atmak gerek oluyordu. 

Savastan sonra ise uçkuların 
hızları 've yükselme kabiliyetleri 
çok artmıf olup bu keyfiyet onla
ra yerden atılan silahlarla isabet 
ettirmek ihtimalini azaltııııttır. 
Fakat öte taraftan da uçku sav
ma topları gittikçe ilerlemittir. 
1930 yılında, 75 milimetrelik bir 
İngiliz Vikers uçku savma topu 
ile bir sinema ateti yapıldı. Amaç 
olarak altı metre uzunluğunda bir 
kumat parçası kullanıldı ve bu 
amaç bir uçkuya bağlanarak çe
kildi. Elde edilen neticeler fUn
lardır: 

(1) 2000 metre yükseklikte, 
3,000 metre uzaklıkta, saatte 160 
kilometre hızla uçan amaca 70 a
tık atıldı. Bunlardan 54 ünün ya-

(1) Uçku savma - Tayyare 
def'i 

(2) Yağı - Düfman. 
(3) Erim - Menzil. 

ni yüzde 77 sinin tesir ettiği ka
bul edildi. 

(2) 1500 metre yükseklikte, 
S,000 metre uzakta, saatte 300 ki
lometre hızla uçan bir amaca ab
lan 24 atıktan yalnız yedisinin ya 
ni yüzde 29 unun tesirli olduğu 
görüldü. 

Bu lngiliz uçku samva topları 
çok mükemmel uzaklık ölçer alet
lerle donatılmıtlardı. Iraklık ölç
me, nipn alma, ve ateşleme işleri 
hep elektrik ve otomatik hesapla 
yapılıyordu. Bu topun ba,lanğıç 
hızları saniyede 880 metre, atıt 
erimi (3) 14,000 metre, yüksekli
ğe atıf kabiliyeti 10,000 melre idi. 
Bu toplar İngiliz ve Amerikan or
dularında vardır. Türk ordusu da 
böyle pek yüksek evsaflı uçku sav 
ma toplarile donatılmıttır. tleri
de bir savat halinde bu toplarla 
yağı uçkularına kartı muvaffaki
yetli dögütler yapabileceğiz. 

Fakat bunu da unutmamalıdır 
ki, yağı uçkularına kartı en ı:r.ı 
vurutku vasıtası yerdeki uçku sav 
ma topu değildir, uçkunun kendi
sidir. 
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- Askert tebligat f 
ı----

Harp malullerini davet 
Eminönü askerlik şubesi reisliğin

den : 1 - M. M. V. celilesinin 27-6-933 
tarih ve 1443-21109 No. lı emirlerine at 
fen şubemizde kayıtlı ma!Qlin askeriye 
10-8-933 tarihine müsadif perşembe gü 
nü akşamına kadar her gün saat 13,30 
dan 17,30 a kadar acilen şubemize mü 
Tacaatları. Bu tarihten sonra müracaat 

kabul edilmeyeceği gibi 933 senesi ikra 
miy,,ini dahi müracaat etmeyenler a
lamayacaklardır. 

2.- Harp malfilü olduklarına dair 
istida ile şubeye müracaatları mecburi 
olup vekiileti celilece tanzim edilecek 
cetvellerin esnayı tetkikinde harp ma 
JUiü olmadıkları tebeyyün edecek kim 
selerin alınış oldukları ikramiyeleri 
tekaüt maaşların.dan kat'edileceğinden 
yazacakları istidalarında harıp ~he.sin 
de. kıs:ni seferberlikte, dahili tedibat 
ta, cşk.;a müsadeınesinde, hazerde ve 
seferde vazife esnasında malul kaldıkla 
rını tasrih etmeleri mecburidir. 

3.- Bütün maluller şahıslarma ait 
resmi senet maaş cüzdanı huviyet varaw 
kası nufus tezkeresi ve ilk ve son mua 
yenelerine ait raporları ile birlikte mü
racaatları mecburi olduğundan noksan 
vesaikle müracaat edilmemesi. 

4.- Şehit yetimlerinin ikramiye def 
terleri her nekadar tasdiki vekalet pe-
nahiye iktiran etmiş isede Ziraat Ban
kası fstanbul şu.bc6i müdüriyetine he· 
nüz havaleleri gelmediğinden havale-
nin geldiği zaman tevı zat günleri ayrı 
ca gazetelerle bildirileceği ilan olunur. 

Sinir rahatsızlıklarından bahse
derken bunların ekseri bir uzvi se · 
hep tesiri altında bulunduğunu söy
lemiş idik. Her vakit değilse bile 
çok defa bu sebep hazım borusunun 
aon parçasını teşkil eden kalın bağır
sağın nihayetindeki meai müstakimde
dir. 

Şayanı dikkat olarak bu rahatsıza 
tutulanlar ekseri asabi merkezlerine 
aksi tesir netceıi sinirden muztarıp 

olurlar. işte en ziyade tutulanların 
sinir rahatsızlığına sebebiyet veren 
ve vücüdüm.üzün aşağı kısmında zu ... 

hur eden bu münasebetsiz haller iki 
tanedır. Bunlar esasen o kadar ehem 
miyetli olmamakla beraber vaktinde 
ve yoliyle tedavi edilmez ve çaresine 
bakılmazlar ir.e Aai.p Üzerine aksi te
sirleri dolayısile sıhhatımızın pek bü 
yük düşkünlük ve yorğunluğuna s,.. 
bebiyet verirler. Bu münasebetaiz hal 
ve illetlerden biri fistül, diğeri ba
sur memeleridir. Bunlar her zaman 
görülür ve herkes tutulabilir ve her 
ikisi de kolay tedavi edilebilir. Bu
nunla beraber aylar ve hatta sene
lerce bunların sıkıntısını çekerler ve 
ıatıraplanna katlanırlar da çaresine 
bakmak için bir hekime müracaat et 
miyenler çoktur. Bir takım sular ve 
merhemlerle oyalanırlar ve daha zi
yade fenala,masına meydan verir ... 
ler. Fistüller kaim bağırs3k deffüha
cet esnasında harekete geldiği v:ı!<it 
pek şiddetli ağrılara sebep oldukları 
gibi istirahat halinde dahi ağı·rlar 
vakit vak't nöbetle teıennüci ıekil· 
de gelirkr. Fistüldan muztarıp olan· 
lar mümkün olduğu kadar bağırsak
ların o k11mını faaliyete getirmek
ten cekinirler. Bu suretle inkıbaza 
meydan verirler. Zaten fistülün asıl 
oebebi inkıbaz olduğu için daha zi
vade rahatsızlrklarm artmasına se
bep olurlar ve bu veçhile içinden çıkıl
maz bir hal olur. 

Baaur memeleri ekaeri o kadar 
tiddetli ağrılar yapmazıa da buna 
mukabil ziyadeaile sıkıntılı ve zah· 
metli bir ağırlık hia ve 11brabıru ve
rirler. Bununla beraber bu illeti çe
kenlerin ekseri teessür ve heyecanmr 
mucip olan. kan dökmelerine sebep 
olur. 

Bu illetlere pek çok tesadüf olu
nur. ihtimal insanların kanındaki iç 
azalı ufki bir vaziyet için tertip e
dilmitken onlarm kaim bir vaziy~t 

almaları bu hale sebep olmuttur. in
san kıamı diğer hayvanlar gibi dört 
ayak yerine iki ayak üzerine yürümek 
imtiyazına malik olmasının cezaaı .. 
dır. 

Emorroit denilen baaur memele
rinden ıstırap ve zahmet çekmeife 
değmez. Bunların bazıları tmngalar 
ile tedavi edilmekte, §ayet bu auret· 
le tedavisi mümkün değilae ameliyat· 
la çaresine bakılmalıdır. Güzel ya
pılırsa bu ameliyat kadar muvaffa· 
kıyet ve memnuniyetle neticelenen 
hiç bir ameliyat olamaz. Eaaaen bü
yiik ve ehemmiyetli bir ameliyat ta 
değildir. Her halde ıı"ticesi güzel ve 
parlak olur. Ve dert dahi bir dı<ha 
baş göstermez. 

Büyiik ada - Dr. ŞOKRO 

Hayat ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galıtada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilifaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmaymız. 

4030 

Milliyet'in edebi romanı: 27 - Pekala da verirsin. Bugüne 
bugün müdürsün. 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

yor musun? Yaz gelince elbise a
lıyor, kıt gelince kıtlık alıyor, ki
taplarını bize kadar gönderiyor. 

Vekilin rüyasından bile geçmi
yen feyler ana kız araaında olmllf 
bibnif itler sayılıyordu. 

Ablası onun için Benzigül'ün 
vakit vakit bat kaldırıtlarına göz 
yumuyordu. Darıltmak itine gel
miyordu. Vekil karısı olunca dir
sek çevirmesin diye. 

- Benzigül ! Kot! bırak enitte
ni. Kedi minderin kötesine çit et
ti. 

Benzigül ilk defa apaçık isyan 
etti: 

- Gitmiyeceğim ! Bıktım artık! 
Enitte ! size haber veriyorum itte: 
öksüzsem öksüzlüğümü, fakirsem 
fakirliğimi bileyim. Abla ana ka
pısında çektiklerim yeter. Vallahi 
billahi kaçar giderim. İnsaflı bir 
efendinin çocuklarına dadılık et
ıem bir entari ile iki lokma ek-

mek ollWl verirler. Bakaloryama 
mı hazırlanayım? Sana mı baka
yım? Kedi çiti mi kurulayım? Ya 
bir adam bulununuz ya ben yok o
lurum. 

Ve hüngür hüngür ağlamağa 
batladı. 

Annesi Benzigül'den yana çıka
madı. Rüküş çok hırçındı, ikisini 
birden kovuverirse nerelere gider
lerdi? Abla da dütündü. Ağız da
latını ileri götürmedi. Beye, eve, 
çocuklara kim bakacak? 

Müdür Beyin bu öğle yemeği de 
zehir zemberek olmuftu. Hangi 
gün olmazdı ki. 

Cesaretini topladı: 
- E..y! Dedi. Ne oluyorsunuz? 

Derdiniz ne? 
Karısı başladı : 

- Benzigiil'ün hakkı var. Mut
laka bir adam bulmalı. 

-· Ben üste bir de hizmetçi pa· 
rası veremem. 

- Öyle amma .. 

- Ne amması? Aması maması 
yok. Bak bakkalımız olacak etnaf 
parçası Nuri ağalar bile beıleme 
lubnUflar tepetepe kullanıyorlar. 
Hem onlar bir karı bir koca. Bak
kal parçası kadarda mı olamıyor
sun? 

Misafir hanım büzüldükçe bü
zülüyordu. Bakkal parçası, etnaf 
bozması laflarını itidince kendi 
kocasının da marangoz kalfası ol
duğunu hatırladı. Halbuki bakkal 
Nuri ağakiller çok daha mallı, var
lıklı idiler. Onlara böyleler derler
se acap kendisi, kocası için nder 
demezler. Esnaf karısı olmakta 
ne kötü feymi' ! İtte böyle herke
sin ağzında çürük ıakız oluyor a
dam. 

Müdür Bey artık içini döküyor
du. Kimseyi gözü görmiyordu: 

- Bakkal, bakkal ama, Nuri 
ağaya borç iki yüze yaklatb. Es
naf parçası dedikleriniz evlatlık 
aldıkları Petek kızı okİıtmak için 
Benzigül'e ayda bet lira muallim
lik parası veriyorlar. 

- Göaterit ! Gösterit ! 
- Ne olursa olsun. Halbuki ben 

1 RADYO PROGRAMI 1 
9 Temmuz pazar 

İSTANBUL: 
18, : Gramofon. 
19, : Udi Re fik T al i.t B. Te arkadaılan. 
20, : Sa.z (Belk~• Hanını.) 
20,30 : Tan huri Refik B . ve arkadaılan. 
21,30 : Cramo!on. 
22, : Ajanı, Borıa haberleri ve saat ayarı. 

ANKARA, !538 m. 
12,30 : Gramo!on. 
18, ; Salon orkeıtra11: Mozart Ouverture 
Lucie Silla Cerıswin Fanteı:e Oh Kate Ru
binatein Melodie Staraua Valae Mor1ren 
Blattet' 
19, : Alaturka aa.z. 
20,15 : Ajana haberleri 
VARŞOV A, 1411 m. 

21: Ha!i! orkestra musikisi. 23,05: Da.n.ı mu
aikiai. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,30: Operet muaikiıi. 21,35: Net eli sözler. 
22,05: Stüdyodan t iyatro. 2.J : Haberler. -
Berent takımı. 24: s :gan musikisi. 23,20: Si
gan musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
20,25: A skeri konıer. 21,05: Leonkavallo'nun 
eserlerinden (Baljaço) opereıi (pla k Üe• . 23, 
20: Pefteden: Sican musikisi. 

MlLANO • TORINO - FLORANSA 
21 .:S5: Ferray'n~n (Siy) opereıi 

P RAC, 488 m. 
20: Bando muzika. 2J,55: Konferanı 23,25: 
Plftk :ıe rl-.nı muaikiıi. 

ROMA, 441 m. 
21,45: (Bambu} isimli opera temsili. 
BUKREŞ, 394 m. 

12: Konıer. 13: Senfon:\ pl&k konseri. 13,45: 
Hafif pl&k parçaları; 18: Karıfık muai!d . 20, 
45: Dana pl&kları. 21: Viyana muai1ciı i 21,25 
raJ.yo orkestrası. 22 .30: Viyana tarkıl:ırı. 

1 O Temmuz ~azartesi 
tSTANBUL : 

18, : Gramofon. 
18,30 : Fran11zca ders (Müptedilere mahıuı) 
19, : H::kmet R:za Harunı. 
19,45 : Saz (Zekt B.) 
20,30 : So.fiye Hanım, Aleko ye Yorai efen .. 
diler. 
21,30 : Cramo!'on. 
22, : Ajanı, Boraa l;aberleri ve ıaat ayat'ı. 

ANKARA, !538 m. 
12,30 : Gramofon.. 
18, : Orkestra: Keler Bela ouverture Ro· 
mantique Leepold Fantaıie Polonia Czibulka 
Serenade ltalienne Souıa Marche Th.e Dip
lomat 
19, : Alaturka ıaz. 
20,15 : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
21: iki opera temsili (Lefloteur) •e (Vıı!r• 
bum Nobile) 23.20: Danı muaikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,55: Sigan musikisi. 22,15: Aıkeri 11laJ"flar. 
23,45: Ca..z. 24,15: Franattca propaıanda &.on
fer11uıı. 

ViYANA. 518 m. 
20,45: Opera parçaları 21,45: Aktüel neıri
yat. 22: T agannili Viyana muıikiıi. 23. 15: in· 
ailiz:c-e konferans. 23,25: Si.an m.uaikı,i. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21 : Haberler. - Plü. 22: Arzuya tabi kon· 
aer. 23: Temsil. 23,35: Oda muıikiai. 

PRAC. 488 m. 
20,:30: lılav 4arkıları. 20,45: Tanbur konseri. 
21,15. Skeç. 22: Operet pat'çaları. 23,15: Al· 
mar.ca konferanı. 

ROMA, 441 m. 
21,,30: K.arıfık neıriyat. 23: Hafif rousiki 
BÜKREŞ, 394 m . 

13.45: Hafif muıiki. 18: Radyo orXestraıı. 
Jll,lS: Radyo orkeıtraıı. 20,25: pli.k. 2~: <Jıla 
muılJ.iıi. 21,30: Çift piyano ile kon~rr. 22: 
Oauı muıikiıi.. 

11 Temmuz sah 
1STANBUL: 

18, : Gramofon. 
18,30 : Fransızca derı (aerlemiı olanlara) 
19, : Saz (Cennet Hanım.) 
19,30 : Sa.z (Necm:ye Hamm.) 
20, : Saz (Nihal Te•fik Harum.) 
20,30 : Eftalya Hanım, kemani Sadi B. ve 
arkada, lan 
21,30 : Gramofon.. 
22, : Ajanı., Borıa haberleri ve aaat ayan 

ANKARA, >538 m. 
12,30 : GramoSon. 
18, : Salan orkeatraaı: Beethoven ouyer ... 
ture Fide1ie Puccini Fantaıie Toıka Straus 
Valıe Sana Viennoiı 
18,45 : Alaturka saz. 
19,45 : Danı muıikiai. 
20,15 : Ajanı haberleri 

V ARŞOV A, 1441 m. 
21: Sı·r.fonik konıer. 23: Danı muaitiai. 
J.H.JDAPEŞTE, 550 m. 

21l,1!::: Operet parçalari. 21,15: Temııl (Stüd
)'..,dotr.}. 22,55: Haberler. - Siean muıilöıl. 
24,15: Almanca konferans. 

\
1 lYANA, 518 m. 

2.0,4fi. Neıe1i haberler. 21,35: Milli n1:ıri.y .. t 
Türklf'rin Viyana önüne gelmeleri 22: Seuf o• 
nik lcQnıer 23.J,!S: Pli.k ile danı muaiki•i. 

MILANO • TORINO - FLORANSA 
21: Haberler. - Pl&k. 21,S: Operet 

PRA.G, 488 m. 
20,45: Solo harpa konseri. 21: Mizahi neı .. 
riyal. 23,20: Caz. 

ROMA, 441 m. 
21,45: Karıtık konser. 22,30: Temıi.I. 23: kon 
ıerin d.evamı. 23..25: Danı muaikiıi 
BOKREŞ, 394 m. 

13,15: Pl8.k. 13.45: Karıtık konser. 18: kon· 
•er. 20.45: Solist konseri. 21: Radyo orlı:eıt
raıı. 21,45: Taganni. 22: Radyo orkeatrası 

beş kağıt hizmetçi parası verecek .. 
Bu sefer karısı hüngürdemeğe 

batladı. Yalandan ama. İti kapa
tıp misafir hanıma duyurmamak i
çin. Nitekim istediği de oldu. Ko
cası yemeğini yarıda bırakıp gitti. 

Misafir hanım da gitti. 
Oçü ba,bap verdiler. 
Hep ablası söyliyordu: 

- Mutlaka, Petek kız kadar ol
sun birisini buldurrnalı. Kız Benzi
gül ! Sen ders verirken Petek'i 
kandırsanıı bize kaçsın. 

- Nasıl olur abla? 
- Anladım, anladım. İçindeki 

ni söylemek istemiyorsun. Hani, 
ayda bet liradan olacaksın da.. 

- Ne yalan söyliyeyim? orası 
öyle. Hiç olmazsa ötemeberime 
yardımı dokunuyor. 

- Ben sana o parayı enitten
den de alırım. 

- Verir mi hiç? 

- Vermesin, ne çıkar. İtlen 
bat kaldırdığı,dünyayı gördüğü yok 
ki. Yelek cebindeki ufaklıkları 
gün, gün alınca ay sonu altı lira 
bile olur. 

- Ben elin öksüzünü kandırıp 
tıı buraya atamam. 

- Ay! Burası zindan mı? Ce-

12 Temmuz çarşamba 
İSTANBUL: 

18, : Gramofon. 
19, : Saz (Mahmure Hanım.) 
19,45 : Kat"agoz (Hazım B. lat'afından) 
20,30 : (Udi Salahaddin B. Nobat' Ef. Hami
yet H .) 
21,30 : Gt'amofon. 
22, : Ajanı, Sorsa haberleri Ye ıaat ayuı 

ANKAR/- !538 m . 
12,30 ı Gramofon. 
18, : Salon orkestrası : Hayc!en ouYerture 
L'ile Deıerte Rimber• fantasie Tl:ı.e Student 
Prince Faud;;.ey Danse Cosaque Straus Yalıe 
lmpriale. 
19, : Danı muıik:.si. 
20,15 : Ajans haberleri. 

V ARŞOVA, 1441 m. 
21 : Şarkılı nef riyat. 21.25: Koro konseri . 22, 
15: Piyano konseri. 23: E ıperantoca konfe
rans. 2,25: Pl&k. 2,45: Danı musikisi3. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Ü!)era orkestraıL 22,35: Haberler. - pli.k 
23,15: Si.an musikisi. 

VlYANA, 518 m . 
20,45: Hafif muılki. 22: Stefanyo r j H. kon
feranı. 22,35: Son haberler. 22,45: propagan• 
da kouferan11. 23: a.lıı:tam konseri. • 

MILANO • TORlNO - FLORANSA 
21: Haberler. - Konferans. 21,35 Pli.k. 22,-
35: konıer. - Habf!r!er. 

PRAC, ~88 m. 
20,10: Çek adalerinden naklen promenad kon• 
seri 22: Muır musikiıine dair konferans 
(Plik ile) 21,:?S: Kuator konseri. 

ROMA. 441 m. 
21,SO: İtalyan opera parçalarından mürekkep 
konıer. 
BÜKREŞ. 394 m. 

13: Haberler. - Pli.lı:. 13,45: Pl&k. 18: or• 
keıtra 19,20: keza 20,45: plak. 21: piyano •. 
21,35: Viyolonsel. 22: Flüt. 22,35: danı m.u
ıikiıi. 

13 Temmuz perşembe 
1STANBUL : 

18, : Gramofon. 
18,30 : Fran1Jz:e& ders ilet"lem.iı oalnlara 
19, : Kemal Niyazi B. Ye •rkad•fları. 
20, : Nebil oilu la:ınail Hahklu Bey. 
20,30 : Kemani Reıat 8. ve arkadatalrı. 
21,30 : Gramo!on. 
22, : Ajanı, Bor .. haberleri Y• saat ayan. 

ANKARA, !538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : A!aturka ıax. 
18,,45 : Viyolonsel konseri (Edip B. tarafın
dan.) 
19,15 : Alaturka saz. 
20,15 : Ajana !::ıaberleri. 

V ARŞOV A. 1441 m. 
21: Ta•annili. orkeıtra konıeri. 23: Dan.s 
muıikiıi .. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Pirano ve viyolonsel ıonatları. 21: kon 
ferans. 21,45: Sigan muıikiıi. 23,20: Eilen· 
celi musiki. 

ViY J\NA, 518 m. 
20,45: Amıterdam'dan naklen Aalctt Strauıa' 
un idaresinde verilecek tacannili konıer. 23,25 
tagannili danı muıikiıi. 

MILANO • ORINO - FLORANSAT 
20,25: Ecnebi liaanile haberler. - plik 21: 
Haberler - Konıer. 21,45: Pucc.ini'uin (Tu
randot) iıimli operası 

PRAG, 488 m.. 
20,15: Halk ıarlıalarr. 20,35: Temail 21,45: 
konferans. 23,20: Orkestra konaeri. 
BOKREŞ, 394 m. 

13: Haberler - Pl&lı:. 13,45: Plak:. 17,30: ço
cuk programı. 18: orkeıtr-..L 19,20: keza 
20,45: Va•nerin (Walküre) operası (plik ile) 

14 Temmuz cuma 
İSTANBUL: 

18, : Gramofon. 
19, Saz (Handan Hanım ve Fayda Hanım) 
20, : Osman Pe!ivabn3 
20,30 : Hanımlar heyeti, Ülkü, Eliza. inci ha· 
nımlar. 

21,30 : Gramofon. 
22.. : Ajanı haberleri, saat ayan 

. ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Piyano konıeri (Ferhunde Ulvi Ha-
nını tarafından) 
18.45 : Fra.ıtıızca cılers, 
19,20 : Cramo!on. 
20,15 : Aiana b.aberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
19,35: Pli.k. 21: Franaızların 14 E7lül b•,..ra· 
mı münaıebetile ıenliklere iıtiri.k. 23: Da.n.ı 
muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,45: Keman konseri. 21,25: Tiyatro (Stüd
yodan). 23,35: Orkeıtra konseri. 

ViYANA, 518m. 
20,25: Opera parçalan. 22,0S: Propaaa.n.da 
.1'onferanıı 23: P18k konıeri. 

MILANO • TORlNO - FLORANSA 
21: Haberelr. - Plik. 21,35: Temail - ka
rııık orkestra muıikiıi. 

PRAG, 488 m. m. 
21: Karııılc neıriyat. 21,35: Fransız İhtili.line 
ait bir temıiJ. 23: Son habei-ler 23,20: Ru•ça 
netrİyat. 

ROMA, 441 m. 
22,50: Kantık kooıet'. 
BÜKREŞ, 393 m . 

13: Haberler. - Pli.le:. 13,45: Hafif ınuaiki. 
20.25: Pli.k 21: Fran11&ca neıri1at. 21,20: 
Franarz eserlerinden konser. 22: Franıız e
aerlerinden Taıanni 

15 Temmuz cumartesi 
1STANBUL: 

18, : Gramofon. 
18.JO : Fransızca ders (Müptedilere mahauı) 

hennem mi? 
- Bilmem orasını. Bize mek

tepte böyle marifetler öğrebniyor
lar. Biz inkılap nesliyiz! 

- Hele hele tuna bak. Ayol 
bunları git te nutuk verilen mey
danlarda, bayram yerlerinde ıöy
le. 

- İtte bu kadar. Benim ders 
günüm. Ben Petek'lere gidiyorum. 

Enitteıinin fötr f&pkaıından 
bozup diktiği bir kenarlı ppkası· 
nı taktı, çantasını aldı. Topukları
nı tahtalara vura çarpa çıktı ıitti. 
Sokak kapısı gümbürdiyerek ka
panırken ablası homurdanıyordu: 

- Yezit atifte ! Kızgın tılhk ! 
bet lira gibi bet yüz parça olasın 
yarı orospu! 

- Kızını! O da senin. 

- Sus ıen de ! Hep sen 
frtnartıyorsun. Enittesi ola-
cak hımbılla birlik o-
luyorsunuz, bir başımıza etmedi
ği kalıyor kaltağın! Eğer bir daha 
terbiyesizlik ederse evlatlarımı ka
ra topraklara gömeyim ki yapaca
ğımı ben bilirim. Saygı, terbiye 
nedir bildiği yok kahpenin! Ca
nım çıkım eğer bir daha taham
mül edersem. Sinirlerimi botan
dırdı müsübet. öksüzlüğünü bil-

• 
kaa...... ; - .......... . 
Otomobil idaresinden 

caddede, tanınmıt mark• 
yepyeni bir otomobil gördük. J 
sonu öttürerek önümüzden ı 
ağır geçti. 
Sağmıdaki ahbap, otorod 

hayran kalmıttı: 
- Benim için de ideal, itte 

dedi. Bir otomobil sahibi o!Jlll 
Solumdaki ahbap güldü: 
- Sen de bizim hanım gibr 

tomobilomani,,ye tutulmussuıı 
dini tedavi ettir. · 

- Ne yapayım, kardetim ~ 
de değil.. insan malik olanıaJ ta 
l}eylere kartı çok haris oluyor· de 

- Bizim hanım da öyle .. Şlm 
çılgıncasına otomobile atık.. ul 

Kendisile sokağa çıktığını nı 
man, bir garaja rastlıyacağı1 fa 
ye ödüm kopar. Uzaktan yetil pa 
otomobil görünce hemen yol d• ze 
tiririm. Otomobile karşı müth~ ha 
zafi var. Görünce adeta ken 
kaybediyor. Param olmadığılll na 
den iyi bildiği halde kaç aycl• da 
ri başımın etini yer: İlle küçiilı rı. 
spor otomobili al diye. gıl> 

- Peki, sen şoförlük bilmel ben 
- Anlamadın mı canım.. ( ke~ 

mobili kendisi idare edecek!·· lo 
Ben, artık dayanamadım: da 
- Azizim, dedim, bizim h-' 111 

lar, evvela bizi idare etsinler ka 
ondan sonra otomobil idare! rür 
kalkıtsınlar !.. ka 

M. SALA.HADD der 
------------~ ce 

ve 

r )llilliye1 ::: 
. de 

Aırm umdeai" MI L L 1 'i ET• . 

ABONE ÜCRETLERİ• 
Türkire için Hariç;~ 

L. K. L JC. 
ıı •J'hiı ~ - a -
il " 7SO 14-

JZ H 14- 28-. 

Celen &Yrak a•ri Yeribnn.- Miidl 
seçen n\i.ıh.alar 10 kunıttur.- Gu:etf 
matbaaya ait itler İçin müdiriyet• -
raca.at edilir. Ca.xetemis ilinlann. ..,,. 
liyetini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVI 
Y eıilköy aıkeri rasat merkıu.indell f 

rilen malUmata söre, bugün haya aı: t 
lutlu Ye ıalün olarak deyam eclecelı:I• 

8-7-933 tarihinde ha•a tazyiki 761 ~ 
limetre, ııcaldık en çok 25, en az 19 

lı 
rece kaıdedilmirtir. -d 

. 

19, : Udi Refik Tal&t B. ye arkada.t1' 
19,.45 : Saıı: (Vedia Riza banun) 

20,30 : Bedayii muaikiye be7eti. 
21,30 : Gramo!on. 
22, : Ajanı, Boraa haberleri Te ıaat f: 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeıtraıı: Moz.art ou~ 
La Flute Encbentee Ki.iman Potpoarrti 
riza Pep1 Mauritania Zieber Yalae Me-" 
ten 
18,45 .ı Alaturka ıu:. 
19,45 ı Ona• mutilı:iıi 
20,15 : Ajana haberleri 

VARŞOVA, 1441 m. 
21: Hafif muıiki. 22,35: Şopenirı eaerl .... 
konser. 23: Danı muaikiıi.. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Neıeli aö.ı:ler. 21: Johana Str•-' 
eaerlerinden (Feledermauı) opereti 

ViYANA, 518 m. 

21,0S: (Cuzco'nun hazinesi) iaimli Sk~ 
Son haberler. 23: Senfonik lıtonıer. 

MlLANO - TORlNO - FLORANS~ 
21: Haberler - Pli.k. haberler 21,45: > 
konser. 

PRAG,488m. 
20,30: Şarkılı bit' temail. 21,10: Bando ' 
ka. 21,55: lCanıık netriyat. 23.20: ot~' 
kon.seri. 

B0KREŞ. 394 m. 

13: Haberler - Pli.it. 13,45: Pli.it. 18: , 
orkeıtreaı 20,25: PJik. 20,45: Derı. 21,rl 
a•nnili konser. 21.30: Moııoloi. 22: 'ICl 
mu.ikisi. 

dirme. Mekteplerde okut. Veııil 
re gelin ebneğe uğrat. Sonra lı' 
sın Petek diye elin piçi için ad,ı 
ağız dolusu küfür etsin! Görürf" 
sen terbiyesi orospu! Vekile jr 
zaaız bir mektup yazarsam a'I" 
nu yaladığın gündür. 

-- Kızım! Yavrum Perih~ 
- Sus dedik ya! Nerede beJll 

mavi dekoltelerim? Sabahle~ 
tıllığa ütületınittim. Saat ikide 1 
zire hanımlara pokere daveti' 
dim. 

Annesi hemen fırladı. cwJ 
ikide giyeceği mavi dekolteJef 
bulmak için yardıma koftu. 1 
batından gitsin diye. 

Küçük oğlu mangalın kenı.ı' 
da uykuya dalmıftı. Ağlamalaı.I' 
kimse ititmemitti. Büyük kız ti 
tepten yemeğe gelmemitti. Ner 
kaldığını soran olmamıttL Biif 
anne bir sahan plavın üstüne 
kuru köfte koyup mangalın aJll 
sürdü, gelince yer. 

Kızı dekoltelerini giydi. Kıe' 
ni podrasını sürdü. Dudakl,ı' 
boyadı. Kenarı yapma çiçekli t 
kasını taktı. Kolları, yakası !>O; 
ma kürklü mantosunu sırtladı. 
zire Hanımlara pokere gitti. 

Annesi yalnız kalınca yştl 
bıraktığı çorabı aldı, yalllll,ı 
tekrar bafladı. 

(Arkası 1 
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MiLLiYET PAZAR 9 TEMMUZ 1933 

Orta mektep mezuniyet 
imtihanları 

MiLAS, (Milliyet) - Bu sene 
ortamektep mezuniyet imtihanla
rına 9 kiti talebe olarak ve 4 kiti 
hariçten ittirak etmif, ceman 13 
kiti, hepsi de muvaffak olmuf ve 
mektepten 11 efendi ve 3 hanıma 
şahadetname verilmiştir. 

·---
Bir budala 

Geredede zelzele 
GEREDE, 8.- Bu sene burada 

sık sık zelzeleler olmaktadır. Ge-
çen ayın 28 inde üç defa, otuzun
da bir defa, temmuzun birinde i
ki defa, zelzele olmuttur. Gerede 
nin ihtiyarlan şimdiye kadar böy
le biribirlerini takip eden zelzele
ler görmediklerini söylemişlerdir. 

. 
Denizlide 101 talebe ilkmektebi bitirdi 

DENİZLi, (Milliyet) - Bu sene Denizli merkez ilkmekt~plerinin 
imtihanlarına 11 haziranda b~laı;ı arak 20 haziranda nihayet verildi. 
Bir hafta sonra da ikmaller yapıldı. Neticede 101 talebe ilkmektebi bi- , 
tirme tehadetnamesini almağa muvaffak oldular. Bu mezun. talebele
rin ekserisi ortamektebe devam ed ecekler, bazıları da muallım, sanat 
ve askeri mekteplerine gideceklerd ir. 
Yukarıdaki resimde merkez Gazi Mustafa Kemal tlkmektebi mezun· 

ları, muallimleri ile bir arada görülmektedir. 

Şarlak suyu Akşehire getiriliyor 

Deponun temel 

AKŞEHiR, (Milliyçt) - Bir se
ne evel fehrimize isalesine başla
nılan Şarlak suyunun şehir dahi· 
!indeki boru fertiyatı bitmek üze· 
redir. Bugün depo yapılacak olan 
top yeri namındaki dağ eteğinde 
şeh !r bandosunun da iştir akile bir 

atma merasimi 

temelatma merasimi yapılmıftır. 
Merasimde kaymakam Lütfü Bey 
Belediye reisi Halil, Belediye dok
toru Aziz Kamil Bey ve Müftü Ha
san Hilmi ve Hoca Hacı Süleyman 
Efendilerle bir çok halk hazır bu
lunm-=. k•ırbanlar kesilmietir. 

Bakımsız ağaçlar 
Portakal ve limon kar 

temin etmeyor 
MİLAS, (Miliyet) - Evvleki i 

mektuplarımda bir çok vesilelerle, ,. 
bu civarda meyvacılığa fazla e
hemmiyet verilmekte olduğunu 

1 
bildirmiştim. Rizden fidanlar ge· 
tirilerek külliyetli mikdarda man
darin, portakal dikilmişti. Milas 
civarında Cerime havalisinde por
takalar uzun bir maziye malik ve 
nefaseti itibarile de meşhurdur. 1 
Bursa malfun olduğu vechile, ayni 
zamanda bir zeytin mıntakasıdır. 
Bağları ve zeytinleri, tütün zeri
yatı yüzünden ihmale uğrıyan Mi
las, şimdi bunlara da fazla ehem
miyet vermeğe başlamıştır. Zeytin 
ve portakallarda bazı hastalıklar 
görülmeğe başladığından, İzmir
den ağaç ve haşarat mütehassıs
ları glemiştir. Tahsillerini Alman
ya' da yapan bu iki kıymetli genci
miz, Nihat ve Kadri Beyler dört 
gün kadar kazamızda kalarak 
meyva mıntakalarını gezmişler ve 
tetkikatta bulunmuşlardır. Şimdi 
de raporlarım tanzim edip, bir nüs 
hasını kaymakamlığa, bir suretini 
de lzmir Meb'usu Halil Beye gön
dermek üzere İzmire gitmitlerdir. 
Zeytinlerimizde fazla ihmal oldu
ğu anlatılmıştır. Budanmak, atı· 
!anmak ve sulanmak hususunda 
fenni surette hareket edilmediği 
takdirde güzel servetin atisinden 
korkulduğu söylenmiştir. Porta- 1 

kal ağaçlarımız da bakımsızdır. 

1 Bunlar vaktile muntazam dikilme
miş, fenni tımar görmemiş oldu
ğundan bugünkü hastalıklara ma
ruz kalmışlardır. Mütehas11s bey
lerin fikirlerine göre bu civarda 
mandarin ve limon üzerine dütül
mese daha iyi edilmiş olur. Kışın 
hararetin nakıs 5 derceye düştüğü 
yerlerde bu ağaçlardan istifade 
kabil değildir. Rizede bu yüzden 
portakal ve mandarincilik faz
la kazanç temin etmemektedir. 
lncircilikte muvaffakiyet olacak
tır. Yalnız bunu da fenni- usuller 1 

le yapmak lazımdır. Nihat ve Kad- . 
ri Beyler bu havalide pamuk ya
pılmasını ve bilhassa bağcılığa ve 
şarapçılığa ehemmiyet verilmesi
ni, tavsiye etmi,lerdir. Rapor lan 
geldikten sonra ne suretle hare
ket edileceği tabii daha iyi tespit 
edilecektir. Nihat Bey, İzmir Zira
at Enstitüsünde zirai kurslar ter
tip edileceğini, binaenaleyh Milas
tan dahi bu kurslara iştirak et
mek üzere rençber gönderilmesini 
söylemittir. 

Adapazarı istasyonundaki 
bataklık düze!tilrii 

ADAP AZARI, (Milliyet) 
Şehrimize ayak basan bir yabancı 
istasyondan çıkınca, bir kaç gün 
evvelisine kadar feci ve utandırı
cı bir vaziyetle karşılafıyordu: 

İstasyon önündeki 100 metre
murabbaı kaplıyan çamur deryası. 

Bu saha, kıtın ve yağmurlu ha
valarda bir kaç senedenberi geçil
miyecek bir vaziyette idi; o dere
ce ki istasyondan karfı tarafa ya
ni yirmi metre ilerisinden bir eve 
gitmek İçin göbeğe kadar çamura 
batmak lazımdı. 

Yolun bu kısmının sahipsiz ol
ması, yani Demiryollar idaresine 
mi, yoksa Belediyeye mi ait oldu
ğunda ihtilaf çıkması burasını ih
male bir sebep tetkil ediyordu. 

Bu müddet zarfında üç beledi
ye reisi değitti, çamur deryası da, 
günden güne fecaat kespetmekte 
devam ediyordu.Nihayet be-
lediye reisimiz le istasyon 
müdürü arasında kağıt-
aız, mürekkepsiz, müzakeresiz ve 
havalesiz, hatta, dikkat buyrul
sun, masrafsız olarak bu mesele 
halledildi. Ve meydan düzeltildi. 

İstasyon idaresi kömür moloz
larını teberrü etti, belediye bir kaç 
çöp arabasile bir kaç amelesini 
tahsis eyledi, biraz kum getirildi, 
çukurlar, hendekler doldu; hayır 
seven bir müteahhit te iki gün için 
silindirini vakfeyledi, tesviye ya
pıldı. 

·--O-

Diyaribekir • Muş yolu açıldı 
MARDiN, (Milliyet) - iki se

ne evvel açılmasına başlanan Di
yarbekir - Muf yolunun tesviyesi 
bitmiştir. Diyarbekir - Hanı -genç 
üzerinden geçen bu yol Diyarbe
kir ile Muş arasındaki 'imdiki yo
lun yarısı kadar kısadır. 

Af gonkarahisarda halk evi çalışıyoı 

Alyonkarahisarda 

AFYON, (Milliyet) - Afyon 
Halkevi tuurlu ve verimli bir plan 
dahilinde sessizce çalışmaktadır. 
Zengin ve muntazam bir kütüp
hanesi vardır. Günün her saat ve 
dakikasında muhakkak büyük sa
londa bir çok gençleri mütalea ile 
metgul görürsünüz. Fransızca ve 
usulümuhasebe ve yeni ölçüler Ü· 

zeri:'.'.de açtığı kurslardan bir çok 
vatandaş istifade etmişlerdir. Af
yon gençliği bo' vakitlerinde hal-

Afyon Lise hocaları, bu seneki 

Afyon lisesi imtihanlarını bi
tirmiştir. Talebe kampa çıktı. Li
senin kıymetli müdürü Sami B.in 
ve heyeti talimiyenin candan gay
retlerile bu sene Lisenin 1 inci dev 
resinden 35 ve ikinci devresinden 

Aydında hakimiyet bayramı 
A YDlN, (Milliyet) - Milli ha

kimiyet bayramı çok nefeli geçti. 
Aydın, baştan bata bayraklarla 
donatılmıştı. Gece ,ehir elektrik
lerle tenvir edildi. Belediye ve 
Halkevi meydanlarında me,'ale
ler yakıldı. 
Öğleden sonra Halkevinde bay 

ramlaşıldı. Aktam bir toplantı ya 
pıldı. Muzika istiklal marşını ve 
Cümhuriyet yeminini çaldıktan 
sonra Halkevi reisi avukat Net'et 
Bey milli hakimiyetin il&nı günü
ne ait hatıralarını anlattı. 

Güzel sanatlar tubesinden Hü
s.;yin ef. piyano ile bir konser ver 
di. 

Bundan sonra bando zeybek ve 
milli rakıslar çaldı. Gençler geç 
vakte kadar milli rakıslar oyna
dılar, ve eğlendiler. 

Milli bayram ve tezahürlere 
karfı gençlikte görülen fUurlu ali. 
ka, iftihare değer. 

Yarınki nesli yetiştiren CümlıJı. 
riyet mekteplerini ve onların feda 
kar muallimlerini takdir ve tiik
ranla anmağı bir borç sayarım. 

Gireson Valisi 
GİRESON, (Milliyet) - Mezu 

nen Ankarada bulunan valimiz 
Salih Cemal Bey bu haftaki Cüm
huriyet vapurile buraya geldi. 
Valimiz, vapur~a Alay kuman
danı, Fırka erkanı, Belediye Ti
caret Odası reis ve azalarile it 
Bankası müdürü ve hükumet er
kanı tarafından karşılandı. Vila
yetimizin en verimli kazanç kay
nağı olan fındıkların imari ve has
talıkların İyileştirilmesi için Gire
sonda çalışan mücadele teşkilatı

na gösterdiği çok kıymetli alaka 
ve yardımdan dolayi Ziraat Veki
li Muhlis Bey valimiz Salih Ce
mal Beye bir takdirname gönder
di. 

Halkeui çalışıyor. 

kevi kütüphanesinde mütalea ve 
spor hareketlerile uğraşıyorlar. 

Bu meyanda Güzel Sanatlar şu
besinin sırf halk ve mahalli türkü
lerle uğra,an ayn bir grupu var
dır. Bu grup sayrlı musiki üstadla
rından Feyzi Beyin idaresindedir. 
Bu zat Afyonda ücretsiz elliyi mü
tecaviz gence musiki öğretmiş ve 
tam yatiştirmİftir. Hala bu uğur
da çalıtmak ve yetittirmekle zevk 
almaktadır. 

mezunları Meb'us Ali il.le bırtıR.te 

28 efendi mezun olmuftur. lhtiya 
ca kifayet etmiyen pansiyon teş
kilatı bu sene tevsi edilecektir. 
Büyük bir pansiyon yapılması i
çiı> keşfi yapılımt ve Vekaletten 
tahsisatı da gelmiştir. 

Ayilın Halkavi kütüphanesinde 
AYDIN, (iMlliyet) - Halke

vi kütüphanesine Haziran ayı zar 
fında 932 yürttaş gelmit ve 30 zu 
roman, 70 fİ edebiyat, 71 i ansik
lopedik eserler, 74 Ü ilmi esereler, 
79 u sıhhi eserler, 66 tarihi eser
ler, 65 muhtelif eserler ve 486 11 

da gazete okumuflardır. 
Bunların 171 i muallim, 378 zi 

talebe, 195 ti memur ve 188 zi sa
ir meslektendir. 

Haziran ayı içinde Aydın Hal
kevi sıhhi müzesine 112 kadın ve 
205 erkek olmak üzere 317 yurt
taf gelmittir. 

Andifli doktor isteyor 
ANDIFLl, (Milliyet) - Bura

da sıcaklar birden bire yükselerek • 
hararet gölgede 37 dereceye ka
dar çıkmıftır. 
Kazamızda hiikUmet doktoru· 

nun bulunmaması yüzünden has
talananlar Meiı adasındaki ltal· 
yan doktorlarına gitmektedirler. 
Paramızın ecnebi memleketlere 

gitmemesi için kazamıza bir do 
hiikUmet doktorunun tayinini hal· 
kımız sabırsızlıkla beklemektedir. 

Bir fahişenin ölUmU 
TOKAT, (Hususi) - Tokatta 

serbes hayat süren ilüfte kör Mü· 
nevver isminde bir kadın 3 tem· 
muz geceıi son derece ıerhot ol
duğu halda elindeki ıu bardaeı i
le gelen geçene sarkıntılık yapar· 
ken on metre yüksekliğindeki pen 
cereden ansızın yere düfmÜf ve 
düşer dü,mez ölmüştür. Bu kadın 
timdiye kadar yedi kitinin başını 
yemiştir. Bet genç onun yuzun 
den katil olarak Tokat hapishane 
sine düfmÜflÜr. 
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Londra mektupları 

Gazetecilerin konferansa 
koydukları teşhis .. 

Alman murahhasının hayret uyandıran 
teklifi layık olduğu mukabeleyi gördü 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
kili M. Kolijin, riyaset divanına kon
feranam tatili için bir takrir verıniı
tir. KoliJin takririnde Amerika cüm
hur reiainin para kıymetlerinde is
tikrar temini hakkında verdiği cevap 
üzerine müzakerelerin devamında 
bir fayda olmadığım, binaenalyeb 
konferansın timdilik faaliyetini ta
til etmeaini bildirınittir. Holinda 
Ba§vekilinin bu tarkiririne Fransız 
ve Belçika heyetleri taraftar olduk
larını beyan etmiılerdir. Amerikalı
lara gelince; onlar para iatikrannı 
tali bir mesele, hatta konferansın 
mevzuu haricinde bir İf telikki et
tiklerinden devama taraftardırlar. 
Binaenaleyh bütün mesele lngiltere 
murahhas heyetinin takip edeceği 
siyasete bağlı kalıyor. Bu heyetin a
rasında da devam ve tatil meaelesi 
etrafında bir fikir ihtilafı olduğu an
laşılıyor. Konferansı benimıemİ§ 
ve adeta mukadderatını konferan
sın mukadderatına bağlayan Mac 
Donald devama taraftardır. Diğer 
taraftan da Maliye nazm Cbamber
lain ile bazı murabbaaların tatili il
tizam ettikleri anlatılıyor. 

Sababtanberi devam ve tatil me
ge]eai etrafında hararetli müzakere
ler ve münakaıalar devam etmekte
dir. Bu müzakereler konferansın 
koridorları içinde ve ilenen yapıl· 
maktadır. lıin gizli kapaklı tarafı 
kalmamış!JT. Murabhaa heyetlerin 
a"'ğı yukarı yar,.ından fazla.ile te
mas neticesinde edindiğim intibaa 
göre konferansın dağılmasını iltizam 
edenler büyük ekseriyeti teıkil edi
yor. Bir çok murabbaa heyetler esa
sen Londra konferanaının varacağı 
her neticeyi kendi memleketleri için 
muzır bulmakta idiler. Binaenaleyh 
bu akibetten seviniyorlar. Devletler 
ikbsadi mukadderatlarına bakim ol
mak istiyorlar. Gümrük reamini a
zaltmak, istihsal ile istihlaki tevzin 
etmek, şunu ve bunu yapmak ba
haneaile bazı devletlerin iktıaadi in
ki§af yolundaki mesaileri Londra· 
da verilecek kararlarla baltalanabi
lirdi. Esasen bu konferansa iıtirak 
eden devletlerin büyük bir kısmı, 
müsbet bir neticeye varmak için 
yardım etsinler diye değil, aleyhle
rinde menfi bir karar verilmeain di .. 
ye gelmişlerdi. Şimdi bu zümre kon
feransın hiç bir netice vermeden da
ğılması ihtimali kartuında büyük 
bir endiıeden kurtulmuı vaziyette
dir. 

Bir zümre devlet te konferansa 
iştirak etmemek mümkün olmadığı 
için Londraya gelmiıtir. Bunlar da 
tatilden memnun kalmıt görünüyor
lar. Konferansın toplanmaamı en 
ziyade iıtiyenler bile Amerikaya 
para istikrannı kabul ettirmek mak
sadile buna taraftar olmuşlardı. A
merika buna yakla§JDayınca artık 
Londrada mesainin devamını lüzum
suz görüyorlar. Hüliaa Londra kon
feransının hakiki dostlarının ne ka
dar az olduğu bu vesile ile anlatıl
mış oluyor. Tatile o derece emri va
ki nazarile bakılıyor ki, tali komis
yonların devam edip etmiyeceği et
rafında görüşülmektedir. Galip bir 
ihtimal tili komisyon mesaisinin de
vamı ancak bu komisyonların Ce
nevre'ye nakli merkezindedir. 

Bununla beraber, konferansın 
devamına taraftar olanlar da yok 
değildir. Bunlar Londra konferansı
nın dağılmaamı takip edecek müt
hiı bir iktısat harbinden korkmakta
dırlar. Birisi dedi ki: 

- Şunu hatırlamak lazımdır ki 
biç bir haber ilk işitildiği zamanki 
kadar iyi veya fena değildir. Roose
velt'ten gelen haber de qitilir qitil
mez, bir bomba patlayıfı tesiri yap
b. Fakat vaziyet sükıinet bulduk
tan sonra konferanam devamına ka· 
rar verileceğine kaniim. 

Komisyonlarda mesai duımut gi
bidir. Üç ııündür tili komisyon iç-

•. 

Yazan: ANITA LOOS. 

Bunun üzerine, Mıınterey'de bir haf 
ta temsiller verınitler. Monterey kibar 
halkın uğrağı olan. süılü otellerile met· 
bur bir ıebirmİf. Bu otellerin birinde 
New-Y ork'tan aelme bir polo talmnı 
konaklamıtmıf. Bu takımın kaptam da 
methlır ve zenain Breene ailesinin 
Cbarlie Breene iımindeki oğlu imiı. 

Bir ııün polo takımı aza11 bir az sa
bah idmanı yapmak için daha arken 
kalkınıtlar, daha erken lıalktıklan için 
mutattan daha erken aarhoı olmuılar. 
Kafaları eyepce tütsüledikten sonra 
Morgan kumpanyasına aitmitler. Fakat 
oyuncular oyuna zerre kadar ehemmi
yet vermiyorlarınıı. Y almz aktörlere ka 
baca söz atarak eğleniyorlarmış. 

Oyunda alçak rolü yapan aktör \'rfor 
gan'a hücum ettiği zaman Charlie Bre
ne: 

timalarma bir çok murahhaslar İ§ti
rak etmemektedir. Bu içtimalarm 
mesaisi hakkında bir kaç satırlık kı
sa tebliğler neırediliyor. Esasen kim
se bu mesai ile alakadar bile değil
dir. 

Alman murahhas heyetine men
sup Posae 'niıi yaptığı gafı evvel
ki mektuplarımın birinde bildirınit

tim. Sami Beyin tarifeler komisyo
nunda tezini İzah yollu söylediği 
nutka cevap olarak irat ettiği bir nu
tukta ziraat memleketlerinin sanayi 
yapmalanna İtiraz etmiı, bilhaua 
bizden bahsederek bu yoldaki me
saimizi "feliket,. tabirile tavsif ede
cek .derecede ileri gitmit ve sanayi 
memleketlerini ziraat memleketleri
ne ihracat meaele.!İ11de birleşmeğe 

davet etmitti. Bu davetin manası ne 
olabilirdi? Ziraat memleketlerine 
kartı sanayi memleketleri tarafında 
bir cephe birliği teıkili ııibi garip 
teklifte bulunan Posse'nin bu sözle
rine Londra sefirimiz Münir Bey ay
ni komisyonda cevap vermiıtir. Mü
nir Bey, Poue'nin maksadı ziraat 
memleketlerine kartı sanayi mem
leketlerinin bir cephe birliği tqkil 
ebneleri iae buna hayret ettiğini, 
çünkü Londra cihan iktıaat konfe
ranamm hedefi devletleri zümrelere 
ayırmak olmayıp çalışmaları arasın
da ahenk temin etmekten ibaret ol
duğunu söyledi ve şunları ilive et
ti: 

- Devletler için siyasi istiklille
ri ne derece kıymetli ise iktısadi mu
kadderatları da o kadar ehemmiyet
lidir. 

Bundan sonra da Türkiyenin zi. 
raat memleketlerini sanayi memle-. 
kellerine kartı bir cephe birliği tet
kil etmeğe davet etmiyeceğini söy
ledi. Münir Beyin bu sözleri Üzerine 
Alman murahhas heyetine mensup 
Sarnow, kalkarak Poaae'nin İçtima
da ha.zır bulunmadığını ve cevap ver
mek vazifesinin kendisine terettüp 
ettiğini söyledi. Poaae'nin biç bir 
zaman sanayi memleketlerinin zi
raat memleketlerine kartı bir cephe 
birliği teıkil etmek gibi bir teklifte 
bulunmak istemediğini söyledi. 

- Maamafib, dedi. Poase ııeldiii 
zaman daha etraflı izahat verebi
lir. 

Alman gazetecileri arasında Pos· 
se'nin yaptığı bu gaf büyük bir te
eaaür uyandırmııbr. Bu ıazeteciler 
diyorlar ki Türkiye Almanyanm yal
nız eski müttefiki değil, timdi de 
iyi bir müıterisidir. Her halde Poa
se'nin fikirlerine ittirak eden bir Al
man görmedim. 

AHMET Şükrü -····· ...................................................... . 

1 Is ve İsçi 1 
Milliyet bu aütuncla İt .,. itçi iati
~nlere tallGJl.lut ediyor. lı .,. itçi 
i.tiyenler bir mektupla lı büro
muza mürcu:aat etmelidirler. 

İt isteyenler 
26 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. 

Bir şirkete veya bir ticarethaneye tah 
sil memurluğuna veya yazı işlerine iş 
arıyorum. Kefil de verebilirlın. 

İhtiyacı olanların İş bürosuna Sakız 
ağaç müracaat. 

Y11nl n••rlyat 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyanın 25 inci nüs

hası' güzel tablolar ve kraliçelerin 

resimlerile müzeyyen olarak çık
mı,tır. Bu güzel salon mecmuası
m karilerimize hararetle tavsiye 
eyleriz. 

Tercüme: Kômran Şeril 
- Parçasını ayn lcoy! Diye bağırı

yormuı. 

Dorothy telefona cevap veren bir 
hizmetçi rolünde sahneye çıkın~a ka
dar futbolcular azıttıkça azıtmıılar. Do
rothy sahneye çıkar çıkmaz polo taknnı 
serapa dikkat kesilip piyeste gösterilen 
vakayı tamika başlamıt. 

Oyuncuların Dorotby'ye karıı ali
lauı saniye besaniye artıyormuf. Niha
yet sahneden çıkma zamanı geldiği za
mal>, oyuncular sonu gelmiyen bir al
kış, bir ırürültü kopamııılar. lJaddi var 
aa bir aktör ağzını açsın ..• 

Bunun üzerine programda ismini bul 
muılar, iımini de öğrendikten sonra, 
hep bir ağızdan: 

- Dorothy ... Dorotby... Dorothy . ., 
Dorothy... Diye tompo ile bağırmağa 
ba$lam1$lar 

MlLLIYET PAZAR 9 TEMMUZ 1933 

Londrada yarın kat'i bir 
toplanh yapılacak 

(Başı 1 inci sahifede) 1 landa, Polonya, Rom"".!a'. İspanya.İ•-
M. Hull, bugün Dovning Street' 1 vıçrc, Cekoslovokya, Turkiye ve Yu-

de M. Chamberlain ile .tekrar görü r;osla•,yr · 
~""iliz teldifmin aleyhinde bulunan-

ııecektir. Jarın kuvvetli bir blok teşkil eden 4.v

Yeni bir komisyon 

LONDRA, 8. A .A. - Fransız 
murahhas heyeti yeni bir tali ko
misyon te,kili için teklifte bulun 
muştur. Bu tali komisyon işsizli
ğin azaltılması için umumi hizmet 
ler yaptırılması ve daha başka ted 
birler alınması ile uğraf3.cakhr. 

Rıuya ve konferans 

MOSKOVA, 8. A. A. -Tasa
jansı bildiriyor : 

M. Litvinof Londrada çıkan 
Daily Nevs gazetesine beyanatın
da demiştir ki: 

" Sovyet hükfuneti esasen dün
ya iktisat konferansından hiç bir 
netice beklemiyordu. Mamafih 
bu konferansa yardım için elinden 
geleni yapmıttır. Dünya ticaretini 
arttırmak için vasıtalar ve mües
selerin istihsalatınr artırmak için 
ele piyasalar bulmak çok mühim
dir. Ayni zamanda ithalatlarını ar 
tırabilecek memleketleri ve bunla 
rm hangi ,arılar altında yapıla
bileceğini ne tespit etmek lazım
dır.'" 

M. Lih•inof yeni ticaret muahe 
desi akti için İngiliz - Savyet mü
zalrnrelerinin yeniden ba,lamasm 

· dan dolayi memnuniyetini bildir
mişt;r. 

Yeni talimat 

V AŞlNGTON, 8. A. A. - Hü- 1 
kiimet azaaile iki defa görüşen M. j 
Roos~,·elt Londradaki Amerika he , 
y"!tine diinya fiatlarının yüksel- i 
mesi hakkında noktai nazarını 1 
tavzih eden yeni bir talimat gön
dernıeğe karar vermittir. 

M. Roosevelt bu yeni yükselitin 
Londra konferansının yeni gayesi 
olma~ı kanaatindedir. Ve bu yük. 
aeltnıe planı için Londradaki he
yeti murabbasaların ekseriyetini 
kazanacağını ümit ediyor. 

Frama - lngiltere 
LONDRA, 8. A. A. - Havas ajan

sı muhabirinden : 

M. Bonnet, maı1 kalkınma için mu- • 
vakkat tedbirler tali komisyonuntii 
fransız vaziyetini anlatmıştır. -M. Bonnet Fraruıa il.e İngiliz mali-
ye nazırına noktai nazarlarının birlJiri ... 
ne zit olrna•mdan dolayi hayret ettiği
ni söylemiştir. 

- Iı'ranaanın vaziyeti değişmemi )tir. 
Müzakereler •Ükun içinde ve spekiiJa3 
yon baric;nd< yapılmalıdır. K<>nfer•ns 
programını, M. CharnberJain'in progr:ı 
mtnt , M. Cox'un tezini hazırlayan mu 
tahassıslar bir para mütareke6i ve ist'k 
rarı lüzumunu kaydetmişlerdir. 

Konferans, anıcak bütün heyeti mu-. 
rahhasala: ayni teşriki mesai hissile ' ha 
reket ederler se muvaifak ol.abilfr. 

Kambiv<> spe'rülasyonları konfCTan
sın me11fearine zıt olduğu bal.de kon-· 
feransa devam etmek, paraların istik
rarsızlığından dolayi servetlerin sak 
lanmaSt ile bunranın ağırlil§brHm.i.'1 
konferansın muvaffalriyetle bitmesin>! 
yardnn edemez. ı. 

llıi grup 
LO'NDRA, E. A. A. - M. Neville 

Cbamberlain'in teklifi lehine rey ve· 
ren vı: konferansın bütün 1para işleri,ı:ı.i 
tetkik etmekte devam etmesini isteyen 
25 devlet şunlardır: 

rupa devletleri olduğu görülüyor. 

Bu b!okl'n ttsiri büyüktür. Bunun!:ı 
beıobeı- netice M. Mac Donald için bir 
zafer ollrak tel5kki edilmektedir. Çün
kü konferans, nazari bile olsa, çalış..nak 
ta de-...am rdcccktir . 

1(r~!eran3ın para meselesi üzerinde 
m\=7aYerc!eı !n;~ büyük bir kısmı, m.!v
cut kararf!ız1rkt~n dolayi mahdut ola
cak kar::trlar c1a ancak şarta mual1ait 
Lıir ~r;di<lL c.1ınabi1ccektir. 

Svvyet murahhası reye iştirakten c;e 
kinmiş ve dtmi~tir ki: 

« Bı7'm 1Jr .. rcum~ yoktur. Altın is
tikrarında üc•grtıdan iı.\oğruya ali.kadar 
cleg:i!ız. 

Vaziyet yarın anl~ılacak 

LON.!JRA, ~. A. A. - Konferan•ın 
1'cr "!."~ son11nda müzakerelerine ar.:ı1ı!t 

veıeı~tgİ!1C ve birinci te~rinde yeni:l~n 
tor>la11acağ1n:ı c'.t.ir olan haber hiçlıir 
vcçhile clob~tl değildir. 

Konferans bürosunun ·pazartesi gü
nü yJpdr~-~· k'1!İ top1antının vereceği 
neticcaıi"'.1 .. ,c oh•cağınr doğru o1ardk 
tahm=ue 'Çimtlilik imkan yoktur. 

Roosevelt'in vaziyeti 

VAŞ}NGTQN, 8. A. A. - İkfüat 
kvni~ldar:. milzakereleri dün, M. Roo
scvelt ile M. "hilipps ve M. Aches<>!l 
ara• ın Ja bir r:ıünakaşa mevzuu olmuş
tur. 

.lVI. Philipp~ .. konferans heyeti ~nu-
rnhha~a:;ından uzun bir mektup gc· 
tirmi~ti. 

l\1ünaka~a, •Öylendiğine göre, iktisat 
koofcransın;r. ülküleri ile Amerikanın 
dahıli programını teklif ve tanzim et
mek ihtimaileri etrafında olmuştur. 

Fakat M. Roosevelt bu aralık dola
rın istikrarı için yapılacak her teşebbü 
se aleyhtar rıl~n \aziyetini muhahıa 

etmektedir. 

Para işleri 

BERLIN. 8 .A. A. - Volf ajansı 
bildiriyor : 

Londra konferansındaki Alman mu
rabbası ıpara işleri komitesinde şu be
yanatta bulunmuştur : 

« Para sahannda kararsızlık hua.usun 
da bir tecrübe devresi geçirmiş olan Al 
manya kambiyoların süratlc istikrar et 
-tiri!meMni pek değerli bir tedbir say
maktadır. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı · 
Cumadan maada beraün öğleden 

ıonra saat (2,30 dan 5 e) kadar htan

bulda Divanyoloııda 118 numaralı bu
ıusi dairesinde dahili hastalıklan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22.398. 

4025 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden : 
Cemile hanımın kocası Yani köyünde. 
polis mütekaidi Kazım efendi hanesin 
de sairin Bürbanettin efendi aleyhine aç 
tığı boşanma davasının 3-7-933 celselli
nc Bürbaıiettin efendi gelmediğinden 
hakkında tahkikatın giyaben icrasına 

karar v;rilerek tahkikat için muayyen 
olan günde gelmemiş ve kendisinjn ner 
de olduğu malilm olmadığın.dan tebli
ğat dahi yapılamamış ve giyap kararı
nın iJanen tebliği karargir olarak tabiri 
kat 21-9-933 günü saat 10 na talik lulm 
mış ve bu ba,ptaki ·giyap karan mahke 

Cenup Afrikası, Arjantin, Avusttıcal-• 
y, Brezi;ya, İngiltere, Kanada: ŞiJi, 
Çin, KıılombiyaJ Danimarka, Saint
Domingtac-, "Ekuatcur, stonya, An;ıeri~a, 
~Fr.lantliya, H•iti, Hindiı;taıı, frlaiı\la; ı 

•Japonya, .Norveç, Yeni Ze1anda; fr:tll, 
Fortekiz ve Siam. 

Bu 15 dev 1..-t aleyhe rey vennişlcdU:: 
Avustu:ya, Belçika, Bulgaristan, 

Fransa, ttalya. Almanya, Litvanya, İv 

· me divatıhanesiru: talik kılınmı~ o!Qu,
ğundan yevmi mezkiirda müddaleyh 
Biifhanettin efendi yine gelmediği ve 
vekil göndermediği surette tahkikata, 
giyabında .devanı ve bir daha mahke
meye kabul edilmeyeceği ila;., olunur. 
(5336) 

nun levazımını muhafazaya memur 
makinistle usulça arkn kapıdan kaç· 
mıı gitmq. 

Dorotby: 

Edirne Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebimizde yapılacak 1291 lira keşifli tamirat 

tadilat 6 Temmuz 1933 ten itibaren 20 gün müddetle 
nakasaya konmuşô:ur. Teklif Muvafık görüldüğü takd' 
26 Temmuz çarşamba gÜnÜ saat üçte Edime Malmüdü 
ğünde kat'i ihalesi yapdacaktır. Talipler keşif ve prtn 
sini görmek ve yüzde 7 ,5 teminat akçelerini yatırmak üz 
her gün mektebe müracaat edebilirler. (3156) 

İnhisarlar umum müdürlüğünde 
Bu sene yavşan tuzlasında çıkarılacak tuzun ihrac 

ve nakliyesi 24-6-933 tarihinden itibaren yirmi gün müd 
le münakasaya bırakılmıştır. 13 Temmuz 933 tarihind 
halesi icra kılınacağından tailp olanların memlehai me 
re müdüriyetine veya Konya inhisarlar Baş müdüriyet 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3120) 

İstanbul dördüncü icra memurluğun 
dan : 

1 - Temamına (10300) on bin üç 
yüz lira kıymet taktir edilen Beyoğ

lunda Şabk:ulu mahallesinin eski karan 
fil yeni tunel ve yooi yol sokağında 

c•ki 109 yeni 21 numaralı kagir hane
nin temamı on sekiz hiase itibarile açık 
artı.rmaya vazedilen üç hisse11inin birin 
ci arttırmada son bedeli beş yüz lira
dır. 2 - Ve yine temamına (8000) se
kiz bin lira kıymet taktir edilen Beyoğ 
!unda Şahkulu mahallesinin eski karan 
fil yeni Tünel sokağında eski 115 ye
ni 15 numaralı kargir hanenin tcmamı 
dokuz hisse tibarjle açık arttınnaya 

vazedilen bir hissesinin birinci arttır· 
mada son bedeli (300) üç yüz liradır. 
3 - Ve yine temamına (2650) iki bin 
altı yüz elli lira kıymet taktir edilen 
BeyoğJ..;nda Şahkulu mahallesinin Ka
ranfil sokağında eski 97 yeni 15 numa
ralı mukaddema hane elyevm camekan 
Jı dükkanın tema.mı on sekiz hisse iti 
hadle açık arttırmaya vazedilen dört 
hissesi~in birinci arttırmada aon bede 
li üç yüz elli liradır. 4 - Ve yine te
mamına (7185) yedi bin yüz seksen beş 
lira kıymet taktir edilen Beyoğlunda 

Şah kulu mahallesinin Karanfil soka
ğında eski 67 yeni 35 numaralı kargir 
hanenin tema.mı dokuz hisse itibarile a
çık artırmaya vazedileİı bir hissesinin 
birinci arttırmada son bedeli üç yüz 
kırk liradır. 5 - Ve yine temamına 
(7755) yedi bin yedi yüz el.li beş lira 
kıymet taktir edilen Beyoğlunda Şah
kulu mahallesinin Karanfil ı;okağında 

eski 67 mükerrer yeni 37,37-1 numaralı 
altın.da dükkanı bulunan kargir hane
nin temamı dokuz hisse itibarile açık 
arttırmaya çıkarrlan bir hissesinin bi
rinci arttırmada son bedeli üç yüz elli 
liradır. 6 - Ve yine temamına (9800) 
dokuz bin sekiz yüz lira kıymet taktir 
edilen Beyoğlunda Bedretıin mahalle
sinin orta sokağında C1lkİ 5 yeni 25 n.u· 
maralı kargir apartımanın t<mamı <!<>
kuz hi96e itibarile açık arttırmaya 

vazellilen bir hissesinin birinci arttu
mada son bedeli beş yüz liradır. 

7 - Ve yine temamına (5140) beş bin 
yüz kırk lira kıymet taktir ~n Bey
oğlunda Hüseyin ağa mahallesinin Kar 
tal sokağında (Kartal sokağına. Tokat
liyamn karşısındaki Su terazi sokağın
dan g;dilir) eski ve yeni 2 numaralı 
katgir hane ve altında mubdes 14 numa 
ralı bakkal dükkanının temam• dokuz 
hi- itibarile açık arttırmaya vazedi
len dört hissesinin birinci arttırmada 

son bedeli beş yüz liradır. 8 - Ve yi
ne temamına ( 4900) dört bin dokuz 
yüz lira kıymet taktir edilen Beyoğlun 
da Hüseyin ağa mahallesinin Kartal ııo 
kağmda eski ve yeni 4 nwnaralı kagir 
hanenin tcmamı dokuz hisse itibarile 
açık arttırmaya vazedilen dört h.isse<ıi
nin birinic arttırmada son bedeli dört 
yüz liradır. Yukarıda yazılı gayri men 
kul malların hisseleri birinci arttırma
da artırma bedeli muhammen kıymetle 
rini bulmadığından ikinci arttırmaya 

vazedilniiştir. Şartnameleri 15-7-1933 

tarihinden itibaren dairede her kese a
§ıktır. 30-7·933 tarilıine mü•adif ıpazar 
günü saat 14 ten 16 ya kadar İııtanbpl 
dördüncü icra dairesinde açık artın:Da 
suretileısatrlacaktır. •Artırma ikinci
dir. Bu kerre artırma bedeli (2280) nu 
maralı kanun ahkamına tevfikan yeni
den taktir olunacak muhammen kıyme-

Sacremento'ya hareket ediyorlarmış. 
O sırada Dorotby Charlie Breene'in 
mektubunu bulup kadma göıtermit· 
Bu kadının da gençliğmde odun ti
careti yapan zengin bir ahbabı var
mı§. Çekin ne olduğunu o zamandan 

İstanbul 
Kız Muall., 
- Mektebi 
Müdürlüğünde 

Mektebimizden geçen Y 
lar çıkanların 16 Temmuz 
zar günü mektebe gelınelt 
ilan olunur. 3123 

İstanbul Ticaret Müdiriyetind<~ 

Rehin üzerine ödünç para verenler 11' 
kındaki nizamnameye tevfikan rrıl 
cüzdanı üzerine ödünç para vermek 1 
retile icrayi san'at etmek üzre kendi' 
ne mezuniyet verilmi~ olan İstanbu~ 
Vezn<cilerdı: Kemer altında 66 nuJ1!1 
lı yazıhaneyi kanuni ikametgah ittilı' 

etmiş olanTürk tab'asmdan 1878 doğııl' 
Elazizl; Mustafa Hamdi Bey bu ~ 
müracaatla Yazıhanesini kapattığını 
yan ile teminatının iadesini iatediğif 

den yukarda yazılı muameleden d,oll: 
kendi&ile her ne suretle olursa olsU~ 
lakası ve ili~iklikleri olanların haııl 
rını aramak üzre birer hafta fasıla 
yaprlmakta olan üç ilandan itibare<t 

ay zarfında evrikı müspitelerile td 
maileybo veyahut dairemize müracal 
!arı ve bt• muddet bittikten sonra rtıf 

cut teminat akçesinin ia.desi cihetil 
gidileceği ve artık bu baptaki talep 
müracaatların mesmu olmıyacağı rfİ 
Hım olmak üzre Ju:yfiyet nizamna,,.ı 
ni-ı ıs inci maddesine tevfikan il 
olunur. (5314) 

Istanbul ikinci iflas memuırıuğıl' 
dan ; Paraya çevrilmesi karargir .,ı 

birinci arttırma da kanuni mikdarı b~ 
matlığından bırakılması yapılama)" 
Galatada Aben Münib hanındaki yat 
ne eşyasi il.e ayni caddede 53 No 
depoda mevcut yelken bezinin ikiıı' 
artımıası 12 Temmuz 933 çarşamba 1 
nü yapılacağından isteyenlerin yaııl' 
ne eşyasi için saat 10,30 da yelken lıl 
Jeri için saat 11,30 da mahallinde baı' 
bulunmaları ilan olunur. (5338) 

tin yüzde yetm;ş beşini ıutma.zaa 6' 
geri bırakılacaktır. Şu kadar ki arı; 
ma bedeli her ne olurııa olsun bot' 
satışın ~ri bırakılmayüp gayri meJl 

1 
t 

Jün satılmasını isterııe ihale yapıl• 
Artırmaya iştirak için hi&11Cye ;;..ııı t 
eden muhammen kıymetinin yüzck: -/ 
buçuk ni.sbetindc pey akçesi alınır. J 
terakim vergi, belediye, vakıf, icarel~ 
mü~teriye aittir. 929 tarihli icra ~ 
nunun 119 unw maddesine tcvfikal' 
potekli alacaklılar ile diğer alakada!~ 
rın ve irtifak hakkı sabi_plerinn gaf 
menkul üzerindeki h.alclarmr. h.usu.1_:. h 
faiz ve masrafa dair olan ıddıala•'.· 
evrakı mii<ıbitelerile ilan tarihinden 1 ı 
baren yirmi gün içinde dairemize bil1 

meler lazımdır. Aksi halde hakları; 
sidlJ.erile sabit olmadıkça satış be } 
ni~ paylaşm~~ından har!ç kalır!ar, _, 
lakadarların ı.şbu ma.d.ıkı kanunıye .~ 
kaiıiına göre hareket etmeleri ve (I"'. 

fazla ma.lümat almak ist.iy<:nlerin b' 
leşıirilmiş 931-443 ve 932-1800 dosya 
marasile memuriyetimize müracaatll 
iJan olunur. (5317) 

lara kabahat bulmak caiz değiJcli!, Oyuncuları bir türlü susturmak ka
bil olmamıı. Hatırlı seyircileri tiyatro
~~n dıtarı çıkarmak mümkün olmadığı 
ıçm Morgan sporculan temsil devam et
tiği müddetçe ıusturup tek durdurabil
mek için Dorotby'yi aönderip Polo takı
mımn iıgal ettiği ilk sıra koltuklanndan 
birine oturtmuı. Piyeste yalnız lıir defa 
telefon kullanıldığı için Dorothy'nin dı
tarda oturmasında oyun itibariyle hiç 
bir mahzur yolunu§. 

- lıte milyonerleri altmıı albya 
bağlamak meyli bende o tarihte bat· 
ladı ..• diyor .. ı bilirmiş. ' 

Maamafih zavııllı Dorotby'rıı 
aşağı yukarı her noktai nazaracl,ı 
sakat fikirlerle ve cebinde bin do~ 
dan daha az para ile, kendisincl:'.j 
kat kat ırüzel kızlarla dolu büF 
bir ıehre gidiıini dütündükçe ti ır' 
mekten kendimi alamıyorum. 

Dorotby gelip yanlarına oturun
ca sporcular sükUneı bulup kibarca 
davrannu§lar; bilbaua Cbarlie Bree-
ne ••• 

Dorotby delikanlı üzerinde adeta 
yıldınm tesiri yapmıı. Fakat 
Cbarlie Breene aarhoıken sü-
kUnet bulacak olursa içtiği 
alkolü satha çıkarmıı. Onun için 
Dorotby'ye serbestçe yaslanarak, bi
ribirini tutmaz sözler mınldanarak 
muttasıl ona doğru oldukça yüklü 
ahlar tevcih etmeğe b&§lamıı. 

Fakat aksi gibi Dorotby'nin en 
çok sinirine. dokunan §eylerden biri 
de bu imif. Onun için tiyatro bit
tikten sonra kendisini şampanya ile 
Supe etmeğe davet ettikleri zaman 
onları altmış altıya bağlayıp tiyatro· 

Polo takımı erteai gün Cenup ta
raflanna gidiyormuı; fakat Cbarlie 
Breene kendisine sevmeği öğreten 
ııenç kızı unutmamı§. Dorothy'ye bir 
mektup yazıp: 

«Derhal New - York'a hareket eL 
Orada Ziegfilld revüsüne girersin. 
Ben de arkada gelip seni bulurum.> 
Demiı. 

Mektubun içinde New - Y ork'lu 
bir banııere hitaben yazılmıt bir de 
tavsiye mektubu varmıf. Bu banııer 
Mister Ziegfield ile abbapmıf. Mek
tupta bin liralık bir çek çıkmıt. 

Fakat Dorotby ne mektuba ku
lak aamıı, ne de çeke ..• Zaten son 
derece cahil olduğu için nakitten 
batka para tanımıyormuı. Halbuki 
bilakis bende de çeke karıı adeta 
sevki tabii gibi bir ıey vardır. 

Fakat bir gece Dorothy kumpan
yada hizmet eden yaşlı bir kadınla 
birlikte eşya topluyormuş. Ertesi gün 

Kadın Dorotby'ye: 
- Bu gördüğün kağıt bin dolar

dır ••. Beni dinlersen hiç durmadan 
New. York'a git. Bu adamın her de
diğini bili tereddüt yap ... Demiı. 

Kadın bu kadarla da kalmamıt 
Sacremento'daki bir giindelikçi terzi
nin yardımile Dorotby'ye elbise de 
düzmÜ§. 

Fakat Dorothy, New - York'a 
hareket etmeden evvel, kabiliyeti 
inkitaf ettirmek hususunda Mister 
Morgan'ın kendine karı• sepkat eden 
hizmetlerini heyecanla hatırlayıp 
ona altın tcıplu bir baston hediye et
meğe karar vermİf. 

Doğrusu Dorothy'den böyle bir 
hareket beklenir de ... Fakat ben iyi 
düıününce ona pek kabahat bulmu
yorum; çünkü ben de bir~~. ola~ 
psikolojiden anlarım ve bılırım kı 
bir çok insanları fenalığa sevkeden 
tıynet ve tabiatları olduğu için on-

FASIL Vlll 
O zamana kadar Dorothy'ye ıt' 

ııl giyinileceğini kimse ııösterme-: 
mit; onun için, o sırada pem':d
maili elbise giymek moda . old ~ 
halde Dorotby kırmızılar gıymelı...ı 
beis görmem it. Faka! bu kıp kı,.,.. 
zı kıyafet ona o kadar tecavü:ııı:; 
bir bal vermit ki erkekler onun J 
mayeye muhtaç kızlardan olmacl 
nı daha ilk bakıfta anlıyorlarm•f· J 

Çünkü her ne kadar kırmızı t<' il' 
erkeklerin dikkatini celbetmekteıı" 
rebir ise de erkeklerin dikkatini · -~ 
detmek hususunda pembe ile ,,,.. 
üzerine renk olamaz. ~ 

Bu da yetitmiyorınut gibi Dor';!,
kendisini New - York'a götüren t -ti 
de ~absiyetini arttıracak temas 

"f;>evamı ~,! 
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. Zafiyeti umumiye, iştihasızbk 
· e kuvvetsizlik halatında bü
a~'yük faide ve tesiri görülen 
diri 

MiLLİYET PAZAR <ı i"E:VlMUZ 1933 
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de satıh 

ürl• 
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Ha riciye Vekalet i Mübayaat 
Komisyonundan: T C!J R KiY E 

eıı 
ad i 
'"ddı 

Hariciye Vekaleti dahili ıde konulacak otomatik tele· 
fon santralı icin evvelce ilin edilen kapalı zarf usulile ihale 
nin kabil ola~ıyacağı anlaşdmasile o muamele İptal edilmiş 
ve bu defa sartnamede göster ilen esaslar dairesinde 9azarlık 
la mühaya~ya karar verilmiştir. Talip olanların teklifname
lerini. ilan tarihinden itibaren bir hafta zarfında komisyona 

• 
KARADENİZ POST AS 

Erzurum 
~l1RA.6T 

tevdi etmeleri ilan olunur. (3140) 
BANKASı .1 Vapuru 10 Temmuz 

Diş tabibi 

M. RİFAT 

4274 

Cağ~loğlu , i-iR1kevl 
sırasında Şeref efendi 
köşeoine nakleim!ştir. 

(5301) 

IJıı.BOYOK BEBEK BAHÇESİ 
AÇILMIŞTIR. .. 

l~ol agaçlıkl r ve mükemmel bir musikinin terennümatı altında guzel ve u-
cuz taam etmek için yegane aile bahçesidir.Me~rubat taze. nefis ve fiatlar 

- 4255 - ucuzdur (5184) 

'{ 
zf 
eU 

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

1 
42' KOM. dan: 
de~ • ~yvalıktaki kıt'at ihtiya
r ııı cı ıcın 160 ton saman açık mii 
.,, na.kasa usulile münakasaya 
1< konmuştur. ihalesi 19 Tenı
di muz 933 çarşamba günü saat 
ul l ~ tedir. İsteklilerin şartname 
1~ Yt .~örmek Üzere her gün ve 
,,ı ~~nakasaya gİrmek için o 

gk gun v~ vaktinden evvel temi
' nat lanle AyV:ılrkta Askeri 

ig SA. AL. komısyonlUla müra 
JJ. caatları. (3134) (2948) 

4099 

* * * 
KOAM~Yvalık Askeri SA. A L. 

ı . dan : 
ııı •• Ayvalıktaki kıt'at ihtiyacı 
11 ıcm 280 ton kuru ot kapalı 
r zarf) .. k . · · a m una asaya konm'!lş-

ıil tuı. ihalesi 18 Temmuz 933 
ıP li.ıh gÜnü saat 15 tedir. İstek 

c-rın şartnameyi görmek ve 
a lmak için her giin ve münaka 
s~y a iştirak İçin o gÜn ve vak 
lınden evvel t eklif ve teminat 
ınektuplarile AYValılcta A k 

ı . ''A s e rı ,., · AL. komisyonuna ·· 
• ;·a.;aatları. (3135) (29~) 

1' 4100 
t' 1 .... ., 

dan ~t Fırka SA. AL. KOM. 

' Fırka ktt'atr için açık mü 
~akasa suretile 18,200 kilo pi 
rınç aatın alınacaktır. ihalesi 
22 Teınmuz 933 sah günü 

saat 15 tedir. Şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn ve münaka 
saya İştirak edeceklerin tayın 
edilen günde İzmitte Fırka 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları . (3145) (.3i}8.,) 

4199 

1. Fırkanın Selimiye fırını 
icin acık münakasaya konan 
f200 ~eki oduna verilen fia t 
pahal; görüldüğünden ihalesi 
13 Temuz 1933 perşembe 
vünii saat l l e bırakılmıştır. 
lsteklilerin şartnameyi gör-

mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak İçin o gün ve vak 
t inden evvel Fındıklıda 3. K 
O . SA. AL. komisyonuna gel 
meleri. (235) (2715) 

4266 
• .. ıt. 

Ayvalık Askeri SA. AL. 
KOM. c\an: 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan 140 ton arpaya teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. İ
halesi 11 Temmuz 933 salı 
giinü 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) 

4268 

( Şirketi Hayriyeden: 
. Şirketi Hayriye va.purlarmın kah ve ocakları müddet i hitam bu.ldu ~ 

talıp .olanların nihayet Temmuzun o nb i r inci Sah günü s;;ıat i kiye kadar 
teftı~ıye riyasetine :mü racaat eylemeleri. (5325) 

lan 

;etı 

i•t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanlara 

b Harbiye Mektebi ve mer-
utu ınektepler ihtiyacı ıçın 

•e•ch ' <"1euı taze sebze 16-7-
933 Pazar günü saat 14,30 
da aleni münakasası yapıla
~8:ktır. Şartnamesini görmek 
ıçın isteklilerin her gün ve 
bünakasaya girişeceklerin 

elli vaktinde komisyonda ha 
zır hulunmalan. (26) 

(2827) 

* • • 
4082 

gÜn ve münakasaya gİrişe
\'.:eklerin belli vaktinden ev 
vel teklif mektuularıru komis 
yon riyasetine vermeleri. 

(51) (3046) 4150 

* * '* 
Merkez Kumandanlığı ih 

tiyacı için alınacak Yedi Bin 
kilo tuzsuz tereyağının ka 
palı zarfında verilen fiat pa 

halı görüldüğünden 13· 7-933 
perşembe günü saat 14 ten 
14,30 a kadar !)azarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığa girişe
ceklerin mezkur saatte Mer 
kez Satın alma Komisyonun
da hazır bulunmalan . (57) 
(3168) 

,. * * 

lı.... __ ,_E_v_k_a_ı_m_ü.;.d_ir_iy_e_T_ı _ı._._· n_._a_'_' ___ _,:, 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 
1920 00 

1400 00 

885 00 

280 00 

1130 00 

800 00 

385 00 

730 00 

1000 00 

720 00 

225 00 

96 arsın miktarında bulunan Uzunçarş1da 
bezzaz; ced it mahaHeıinde uzunçarşı cad
desinde cedit 123 - ita 131 No. iarta mu
rakkam tahtuıda 4 bap dükkanı müştemil 
binanın tamamı. 
293 metro teroiinde bulunan Fatihte muh 
terik birinci sinan camii şerifi araasile be
raber mevcut taşları. 
350 arşın miktarında bulunan Üsküdar· 
da Selmah ağa mahallesinde kain serçe ha 
tun camiinin ankazı ile beraber arsası. 
Fatihte Kadı çeşmesınde muhterik yarhi 
sar camünin .. ıstinat divarlarile merdi
venleri ve camiinin temel.'.eri hariç olmak 
üzere " ankazı. 
" 1500 " arşın miktarında bulunan yeni
bahçe arpaemini mahallesinde T opkapı yo 
kuşunda arpa emini Mustafa Ef. mescidi
nin ankazı ile beraber arsa.ımın tamamı. 
733 arşın miktarında bulunan Edirneka 
pıda keçecipiri mahallesinde neyzan 
sokağında ı O No. tekk~n tamamı. 
154 arşın miktarında Uzunçarşıda yavaş
ça şahin mahallesinde aamaniviran evvel 
caıru İmamına meşruta lıane arsasının ta-
mamı. 

146 ar!m miktarında Edirnekapıda haci 
Muhittin mahallesinde acı cesme Cad. A. 
45-47 No. arsanın tılmamı. - -
Üsküdarda gerede M. Uncular So. gerede 
carniinin ankazı ile beraber arsası. 
Büyükçar~ıaa terlikcilerde 58 No. Dük. 
tamamı. 

Altıınermerde Katinmu lahattin camiinin 
etraf dıvarlarile mezar ve temel taşlan ha 
riç olmak üzere ankazı. 

Merkez Kumandanlığına 
ınerhut müessesat için otuz 
beş hin kilo koyun eti 24 
'f eınnıuz 933 oazartesi günü 
saat 14,40 da kanalı zarfla 
satın alınacaktır. isteklilerin 
ş~.rtnamesini görmek için her 
f'U? ve münakasaya girişecek 

1~rın belli vaktinden evvel tek 
ıf mektuplarım komisyon ri 

Yasetine veı:meleri. (50) 
(3045) 4149 

"' "' "' Merkez Kumandanlığına 
~erh~t müessesat için yirmi 
hın kilo Sığır eti 22 Temmuz 
933 cumartesi gÜnÜ saat 
14,40 da kanalı zarfla satm 
alınacaktır. - İsteklilerin şart
namesini ızörmek icio l:.ar 

Baladaki Emlak 20 giin müddetle ilana konmuştur. ı. 
halesi Temmuzun 24 cii pazartesi günü saat on beştedir. Ta 
liplerin pey akçelerile beraber Mahllllat kalemine müracaat 
ları. (3070) 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesatin 
ihtiyacı için Yirmi Altı Bin -
kilo yufkaya kapa4 zarfda ve 
rilen fiat pahalı görüldüğün 
den 10-7-933 pazartesi günü 
saat on dörtte nazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığa gi
rişeceklerin belli vaktinde mer 
kez satın alma komisyonun· 

12500 Kilo Dalgıç Eti 
12500 ,, Karaman Eti 

Guraba hastanesine 933 senesi için lüzumu olan yuka 
rıda yazılı koyun etinin kapalı zarf uıulile icra kılman 
münakasası neticesinde verilen fiatlar haddi layık görülme
diğinden Temmuzun on ikinci Çarşamba gÜnÜ saat on beş 
te pazarlıkla ihalesi yapdacaktrr. Talip olanlar şeraiti anla • 
mak Üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü idare 
encümenine mijracaatları. (3154) 

da hazır bulunmaları (56) 
(3167) 

PAZARTESİ 
g ünü akşamı hareketle Zongulda 
İnebolu, Ayancik,Samsun, Ordu, 
resun, Trabzon. Sürmene, Rizeye 
zimet ve a.'lkt edecektir. 

• 
Fazla tafsilat içitt Sirkecı Y 

kcnci hanındaki auntalığına mi.İl' 

caat. T el: 21515. [5303 

42 

..~ml[l .... ~--..-~-
Deniz Y oUarı şletmesi 

ACENT ALARI : 
K.araköy • Köprübaşı Tel 4Z36Z 

Sirkeci Mühiırdar zade han 
T<lefon : 22740 

ISKENDERlYE POST ASI 

EG E 
Vapuru 11171933 sah gün 
saat 11 de Galata rıhtımında 
İzmir - Pire - lıkeaderiyeye kal 

·kar. (3159) 

T AVIL ZADE VAPURLAK 
İZMİR POSTAS 

~s~~P.~ 
~ PAZARTES 

3 de Sirkeciden bareket!e 
Gelibolu, Çanakkale ve İzmire 
JZİmet ve Çanak'<aleye uğra · 
yarak avdet e<.ece'.<lir. Yolc . 
Lileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
. rustaf birader'.er . 
Telefon: 2 .'221 ') 1532-!l 

Askeri Lise ve Orta Mektepl~re 

Muallim alı .. ıyor 
l - Acık Muallimlikler ~unlar<t .I· 
Bursa -ve İstanbuldaki LiseLerde Riyaziye, Kimya, 

Fizik. 
2 - Yukardaki Derslerden başka evvelki ilinda yazı

lı olan muallimliklerle Doktor ve Dişçi münhalleri kapannıı§ 
tır . 

3 - Açık olan bu muallinıliklere İstekli-0lanlar aşağıda 
yazıh vesika_lan istidalarma ili ~tirieekler ve hangi mektebir, 
hangi ders muallimliğine İstekli olduklaruu da yazacaklardır. 

A - - Tastikli Sıhhat Raporu: 
B - Taatikli Hüsnühal kaf;ıdı. 
C Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlaı 

için Maarif İdarelerince lastikli veya Fotoğraflı fiş vey• 
kısaca hal tercümesi. 

D - Selıadetname T u tikname, Ehliyetname, gibi 
vesikalarrn tutikli ve Fotoiraflı suretleri. 

E - Noterden ta.tikli T aabhüd senedi : bu aenedf 
tunlar yazılacaktır. "Ta~n edileceii~ •. :. Mekt~ . . ~· 
Mua.llimliğinden her hangı ders ienesı ıçm de çekilmemeg>, 
şayet tatil zamanında çekilecek olursam çekilmed~ en .'!'2 i 
ki ay önce bildireceğimi böyle yanmazsam alacagun ucrt 
tin iki aylığım tazminat olarak bir defada ödeyeceğimi bun 
danbaşka tayin olunduğum halde k~unun . sröst~diği .~ 
man icinde vazifeme bqlam azsam yıne aynı tazminatı öde 
yeceğimi teahbüt ederim." • 

F - Bu vesikalar 10 Tenırrıuz 933 çe kadar Aıkeri Lt
se1er milfettitliiine gönderil~ olacaktır. 

4 - İsteklilerden aranılan şartlar şunlardır: 
A -· Muallimliğini istediği dertıi okutmağa ~ ve 

ya Darülfünunda imtihanla ehliyetnameyi Ye kanuni va 
sıffarı haiz olmak ve yahut Maarif 1{.ekiletinin aynİ dere· 
cedeki mekteplerine müseccel muallimi buJ1JD1Dak, 

B - Haftada 15 : 20 sa al ders almafı teahhüt etmek. 
(' - Tayin edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira üc 

ret verilecektir. (3146) (3103) 
4218 

Türk Tayyare Cemiyetinden: 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası Münakasa binı 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Binaımm inşası 28 Ha

ziran 933 tarihinden itibaren yirmi gÜn müddetle münabaa
ya konulmuştur. Şartname ve pl8.nlar Cemiyet Merkezinden 
elli lira ücretle alınabilir. Şartname ve plinlar ancak en az 
doksan bin lira kıymetinde bir binayı taahhütlerini bihakkın 
ifa ederek yapmış olduğuna dair veıika gösterenlere veri
lecektir .Münakasa 18 Temmuz 933 salı günü saat on beşte 
T ürk Tayyare Cemiyetinin Ankarada Hacı Bayram mahalle 
sindeki Merkez binasında yanılacaktır .(3012) 



Verem dispanseri 
Müterakki memleketlerdeki emsalin

den farkı olmıyan bu müessesenin 
bazı ihtiyaçları var 

ANKARA, 6 (MiDiyet) - Ve-
...... Ne müthiı bir haatalrk ismi .• 
Bu üç harflik isimde ne büyük bir 
korkunun heyecanı var. 

Büyük tairler onu çok yazmıılar. 
Onun bütün fecaatini taıvir etmiı
ler, gözümüade çok büyütmii§lerdir. 

Fakat o hakikaten de müthit bir 
§eydir. Ciğer ızlırabı tüphe yok ki, 
vücudüıl en içli acmdır. Bu haatalı· 
im uzun aürmesi, veci ve ikibetinin 
nbameti inaanlan naad ürkütmez? .. 

lnaanı bu dehıetli baatalrktan kur
bu'mak için çalıımak bence en in-

balkın sıhhati için bihakkin çalıtan 
Sıhhiye vekaletinin bu müeueae-
ıile balkın aıhhatini naaıl koruduğu
nu anlatmak istedim. Dispanserin 
bir tek mütehaaaıaı var. Doktor Na· 
ci Neıet Bey genç, çok çahıkan, iyi 
bir mütehassıstır. 

OnunJa beraber, bu müeaıeaeyi 
gezdik. ilk gelen hastalar evvela aı
kı bir muayeneden ve krate tahli0 

linden ceçiriliyor, sonra da ciğerle
rin Radyoğrafiai alınıyor. Bu uzun 
muayene onun haatalığıru ve haata
lıimın dereceaini kat'iyetle teıbit 

Bir lıcutanın ciğerlerinin radyoğrali•i alınırken 

sani, en necip bir hayır itidir .. 
lıte bu makaatla Ankarada da 

çah§&n bir müeaaeaemiz vardır. Sıh· 
biye vekaletinin dört aene evvel aç· 
fıiı "Verem dispanseri,, pek çok ve
remliye sıhhat vermİf, binlerce ve
rem nk' a11 telılikeainin de önüne geç
miıtir. 

~ . . 
ltıklar caddeainde dört beı odalı 

mütevazı ve fakat çok temi& bir 
binada; çok kudretli bir 11hhat mü
eueaeai halinde çalJflln bu dispan
seri bugün karilerimize tanıtmak, 

ettikten sonra tedavi İti başlıyor. 
Bunun için de ekseriyetle vaki oldu
ğu gibi, lüzum görülürse onun has
talık aeyrini tevkif için pnömotora
kı yapılıyor, yani ciğerine bava ve• 
rilitor. 

Buraya her gÜn vasati olarak elli 
hasta gehnekte ve bunlarla sıkıdan 
aıkıya alakadar olunmaktadır. Yal
nız geçen sene zarfında diapanse
re müracaat edenlerin yekU.nu altı 

bin iki yüz dokuz kitidir. Yaı gu
ruplan araaında en fazla müracaat-

Dupanserin başhekimi '"' rnüteha• $ısı Dr. Neşet Naci Bey bir hastaJ!l 
m:ıayene ederken. 

Dispanserde bir lıaatanm ciğer· 
lerine hava verilirken 

çı çocuklar arasındadır. 
Bugün bu müeueaenin yalnız da

imi müşahedesi altında üç yüz elli 
haata vardır. 

Hastalarla ciddi alaka onların 
buraya çokça ve daima müracaat
larına eebep olmaktadır. Bilhaua 
ciğerlerinin Radyoğrafilerinin alın
masına fazla ehemmiyet veren has
talar ayna dedikleri rontken hak
kında fazla alaka göstermektedir
ler. 

Müeueaenin bir mütehaaaıa dok
toru, iki hemıi.-i vardır. Rontken 
mütehaaaıaı İ§e yetİ§emediii zaman. 
lar bu ite de gene Naci Bey bakmak
tadır. 

Bunlardan bafka üç te ziyaretçi 
hemfire vardır ki bunlar hariçte has
talarla alakadar olmakta, onlann 
evlerine giderek vaziyetlerini tetkik 
etmekte ve yeni buldukları hastala
n diapanaere aevkeylemektedirler. 

Bunlar günün her aaatin~e açık 
ve kapalı veremlilerle tema• etınek
te ve gelmiyenleri de takip ettirmek
tedirler. 

Diapanaert!e muayene ve iltıç pa
rasızdır. Bundan ba,ka kırk kadar 
hastaya her hafta gene parasız ola
rak yirmi yumurta ve üç yüz gram 
yağ verilmektedir. 

Dispanserin defterleri de munta
zamdır. Rokfeller verem müeaaese
ainin tecrübeler neticesinde teabit ve 
memaliki mütemeddine tarafından 
kabul edilen eaaı daireainde tutu
lan bu defterlerin birincisi konsul
tasyon defteridir. 

Bunda bütün muame)e gören has
talar numaralariJe, aile efradile ve 
bunlardan veremli olanlarla beraber 
yazılıdır. Bu deft!!rin esası ziyaret 
fişleridir. Ziyaret fişlerinde ziyaret
çi hemşirenin kontrolu ve doktorla
nn ziyareti icap notları vardır. 

ikinci defter veremliliği tahakkuk 
etmiş olanlara mahsustur ki bunda 
bütün hastaların dereceleri; adres
leri mufaaaalan yazılıdır. Üçüncü def
ter; çıkan ve nakledilenlerin defteri
dir. Bu defterde iyile§miı, çıkmıı, 
nakletmiş, vefat etmiş hastalar ve 
bunlann esbabı mucibesi göıteı-il
miştir. Dördüncü defttr iae hülaaa 
defteridir. Bunda da her günün hü
lisaları vardır ve bunlar ayiık ista~ 
tistikfcrin çılttığı etaı defterdir. Mü 
eues.e Sıhhiye vekiletine gönc!erdiği 
gündelik raporlarını işle bu defter
lere yazar ve buradaıı çıkarır. Aylı!c 
raporlar da istatistik ile beraber li
boratuvar ve rontken me!aisi de kay· 

Şık giyinmek ister mısi iz? 

Yerli ~ allar Pazarı 
Beyoğlu şubesi terzihanesine gidiniz 
• 
Istanbulun en meşhur terzisi 
Ekonom· • 

ıs orada 

- . ~ ~~-- ; -; ,; .: . 

ffEREKl!.'nin yeni kumaşları fngEiz 
kumaılarından f arkııızdır 

Ankaranın güzel 
Görünüşleri 

ANKARA: T (Milliyet) - Fo· 
toğrafmı gönderdiğim manzara Dev
let Demiryollar idaresi binaaının Ö· 

nündeki havuz ve oradan tehrin bir 
kıaınının görüniifüdür. Ankaramız· 
da bugün böyle güzel manzaralı kö
§ecikleı' binlere baliğ olmaktadır. Bu 
gün tehrin muhtelif mevkilerinde 
müteferrik olarak bulunan bu man
zaraların nihayet biribirine bitit
mesi ve yekpare, nnıazzam güzel 

manzaralar haline gelmesi zamanı 
çok uzak değildir. 

dedilir. 
~ ~ ~ 

Görülüyor ki verem dispanseri 
ehemmiyetli bir vazife görmekte, 
çok faydalı ohnakta hiui, ilmi bir 
tekilde ve fakat bir makine gibi mun 
lazam ve aiatematik itlemektedir. 

Fakat müterakki memleketlerde
ki emsali kadar mükemmel olan hu 
müessese nihayet bir dispanserden 
beklenen her şeyi verebilmekte ile· 
riıine gidememektedir. 

Senaryum ve Prevantoryum iste· 
diği kadar hasta göndermemekte ve 
bunların nakli için bile Hilaliah
m~~in yardımını beklemektedir. 

Kıymetli enerji ve tecrübesi hal· 
kın oıhhatile candan alakadar olmak· 
ta müsmir olan Sıhhiye vekilimizin 
bu müeueseye vüs'at vereceği~u .. 
hakkaktır. 

Ancak bu itler biraz da halkın 
ı~likaaından doğacak hayır müesse .. 
selerinin yardımlarına ihtiyaç gös
terirler. 

Bizim hususi istibbarımıza naza
ran tehrimizde kıymetli ve kudretli 
şahaiyetlerden mürekkep bir guru
pun bir verem ınücadele cemiyeti 
teıkil ederek Sıhhiye vekili Refik 
Beyefendinin irıatlanndan İstifade 
etmek şartile işe " ba,lıyacakları za
man yzlcl_ a~mı~tır. 

Sıhhiye vekaletinin bu çok kıy
metli ve kudretli müessesesi kendini 
yo.kında:-ı tanıyftnlara böyle hayırlı 
bir işe ba~lamaları için heves venniı 
ve onları irşat etmişt&. 

S. R 
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Bataklıklar kurutuluyor 
o,. 

Muhtelif mıntakalarda kurutulan 
bataklıklar - Kurutma işi devam ediyo 

ANKARA, 8 A.A. - Sıhhat ve iç- ı 
timai muavenet Vekiletinin sıtma mÜ· 
cadele tqkilitlan tarafından muhtelif 
mıntakalarda bir çok bataklıklar kuru· 
tulmuıtur. Her tarafta bataldıldann ku
rutulması itine hararetle devam edil
mektedir. 

Konya mmtakasmda llgm'a 2500 met 
re meaafede bulunan 200 dönümlük ça
yırpman ile Aksaray ıehri kenarında 

Bülcük ve Aratol köyü civanndaki 50 · 
dönümlük Aratol ve Beytehir dahilinde 
20 dönümlük Pınarbaşı bataklıklan ku
rutulmuı 15 bin dönüm vüsatindeki a-

galar bataklığının da kurutulmasına 
lanmıı ve 1200 metrelik bir kanalın i• 
§Uh bitmiıtir. Dedemoğlu köyünde Jıt 
kilometre uzaktaki Karala§ bataklığı 
kurutulması için de 1200 metrelik 
kanal açılmııtır. 

Kocaeli mıntakasmda lzınitin ıarkl""' 
da Gündoğdun Çayırköy, Solaklar, 'f : 
peköy köylerine civar 300 dönümlük 
tmcı oğlu bataklığı kurutulmuı Aydf. 
mınlakasmda Nazilli çiftlik, Al<aaz, Aıl 
zabat, Manisa mmtakasında 2000 ~) 
nümlük Türkili bataklıklarının da kuıf 1 
tulması itleri devam etmektedir. 

An karada gardenparti •• ve gureş 
ANKARA, 7 - Perşembe ak

tamı İttifak Spor klübünün Bo
monti bahçesinde tertip ettiği gar
den parti çok rağbet gördü. Klü
bün güretler için koyduğu kupa 
müsabakaları yapıldı. Brinci gü
rette Kamil - Hüseyin Beyler 
berabere, Faik Bey Muzaffer Be
ye 8 dakikada galip, Raif - Se
lim Beyler berabere, Hüseyin B. 
Assan Beye 10 dakikada galip 
geldiler. Serbest güreten Hüseyin 
Bey, Halim Beyi yedi dakikada 
yendi. 

Cemal Beyin hakemliği albn· 
da yapılan ağJr siklette Necmi ve 

Faik Beylerin güreşi çok çetin 
güzel oldu. Necmi Bey 18 dakr 
kada Namık Beyi yendi. ; 

En sonra İttifak spor klübüı>' . · 
den Saffet ve Hakkı Beyler gii-::;ş 
rettiler. Saffet Bey 6 mcı dakikll' 
da Hakkı Beyi yendi. 

aai 
Bat müsabakasında Salih Be1J.i 

Hayri Beyi sayı hesabile yendi. · 
Bundan sonra danslar batlıY: ~ 

dı. Dans müsabakasında hake i 
heyeti kararile Garden Parti~ m 
İftirak eden kalabalık arasmd9p 
ihtilaf çıkb ve hazirun hakem h~ 

. . k . . . 1 .. 
yetının arıı.rma ıtıraz ettı. isti 

ıır. 

~lia 
mü"' 

Amer 
leran 

Ankarada gardenparti esnasında fotoğraf muhabirimizin muva.ffa:. 
le tesbit ettiği gc ce resimleri 
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lzmir Maarif Müdürlüğünden: mera 
leke 

İzmirde Gündog~ du mevkiinde yaptırılmakta olan Gazi il~ Anı.eril 
İc::in 

mektebi ikmali İnşaatı 3/ 7 / 931 tarihinden 23-7 -933 tarihine ramı 
kadar olmak üzere yirmi gün müdd~tle, kapalı zarf usul~ ı e,.eı;:'~"i 
münakasaya konulmuştur. (34 710) lira (33) kuruş bedeh ke · "ye 

sifli olan bu işi yapmak istiyenlerin daha fazla izahat alına1' mın 
Üzere her gün İzmir İstanbul ve Ankara Maarif Müdürlükle F~t: 
rine müracaatları ve fenni ehliyet vesikasile teminat makb oıoaeveı 
veya mekf:uplarıru ve teklifnam elerini 23-7 -933 pazar günii .. m 

saat 12 ye kadar İzmir Vilayeti Daimi Encümenine tevdi et,. ~il 
meleri ilan olunur. (3027) 411 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

amini 
arı gen<ı 
aı Üzeri 

kında 
Keşif bedeli 8734 lira ol an mektebimiz tamiratının yıı:~ur 

pılması, 2 T emnnız 933 ten itibaren 20 gün müddetle ale· e~~ha 
ni münakasaya konmuştur. Teklif edilen fiat münasip gö· 
rüldüğü takdirde 22 Temmuz 933 cumartesi gunu Edir t 
Malmüdürlüğü dairesinde sa at 16 da kat'i ihalesi yapılacalı bu P• 

tır. Talipler, şartname ile keş fini görmek ve yüzde 7 ,5 mtl lli~e!t . k~ 
vakkat teminat akçalarını yatırmak üzere her gün Edir11e,e:h~~~ 
Lisesine müracaat edebilirler . (3098) tesiri ola 

4223 lhası .la 

--------------------.,, Ptograını 
lataabal Beledlyeai il n1aT-I olacağı 1 

u~ 

!.----------------------' ini güçl Para) 
Mülga duhuliye idaresinde hesabı carisi, en1anet hesa• ni me•el 

hında alacağı veya ilişikli muamele ve hesabı olanların he' JUrupu 

sap ve muamelelerini tasfiye ettirmek üzere -Temmuz nihıı; ;~rt:::: 
yetine kadar mülga duhuliye muamelatı tasfiye hey' eti Şe01 dikçe iat' 

ğine müracaat etmeleri lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. ~·~~::,n 
(3162) Yalnız 

Umumi Neşriyat ııe Yazı 11 leri Müdürü ETEM iZZET 
r.;-ete~:l~k ve M_atbaacılıh T. A. S. 

bilhaıaa 
iıtemiy 

d•k; ik'lil 


