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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

uğdayfiatlanj 
yritabii 

Buiday fiatJan ıra,.ntabü ou
tte teme.,,,,;;ç ediJ'OI'· Bir kere, 

"han buiday fiatlan dü,tüğü 
ide biaimki çıkıJ'or. Son bir ay 

sarfında ciban buğday fiatı bu
teli 119 çentten 47 çente düımüı
tür ki bizim vahidi kıyaailerle ok· 
kaaı 5,85 kuruıtan 4, 78 kurut• 
diqmii§ demektir. Yani yüzde 18 
sukut vardır. Saniyen buğday fi
atlanmız görülmemit bir sür'atle 
ılımııtır. Bir aylık müddet zaı-

da okkası 5,20 kuruıtan 9, 10 
ruta fırlamııtır. Yani yüzde 60 

ıkıt vardır. 

Sorulmak icap eder ki, niçin 
liuğdayuruz beynelmilel buğday
dan aykırı bir hattı hareket ta
kip ediyor ve niçin bir aylık k.ıaa 
nıüddette nisbetsfa surette çıkı· 

Bunu, iki aebebe irca etmek 
kabildir. Memleketimizde, zirai 
İatihbaratın iptidai tekilde olması 
sebeplerin biridir. Bu aym batma 
kadar kuraklık oldu. Sonra bir
den faideli yaiJnurlar yağdı. Fa
kat önce, kuraklıktan harap oldu 
iu istihbar olunan yüzde kırk 
IDahoulün faideli yaiJnurlarla iyi
l91tiii bildirildiii halde, sonra ri
•a1et değiıtirilerek, harap olan 
IDaluulün ancak cüz'i bir ı.-ı
nm i,il99tiii bildirildi. 

Memleketimizde zirai istihba· 
rat -.nı alan havadis reportajı 
&on derece ıreri olduiu için 
hakikati olduiu gibi öğrenmenin 
Dnk;nı olmayor. Olmayınca, mü
haJiiaJı ıurette nikbin fakat ek
aeri7etle mübalağalı ıurette bed
lıin tahminler intitar ediyor. Ve 
Deticecle mahaulümüzün deieri, 
Jani - can alacak noktası, bu 
koatrolü kabil olmayan f&Jiala
ra tabi oluyor. Bu aefer de öyle 
•baattur. Anadoludan telırrafla, 
telefonla, -ktupla ve re'yülayn 
ınüıahoıle iddiaaile ırelen haber
lerin Yeı"dıii umumi kanaat, fiat
lar 6-incle - çıkıt teairini yap 
lllllfbr. l.tanbul fiatile beraber, 
Anadala bai<lay pasarlannda da 
fiattar çılımıtbr. 

Gayritabii çıkıtm bir ikinci 
sebebi, Türle huida7 fiatmm yiilıc
sek ııümrülı:ten dolayı cihan hui· 
day fiatmm teairinden •···-
kurtulmut olmaımda anımaı.tır. 
Gümrükten mabat, clalail - ha
riç fiatlar araamda niznnldr ••• 
zifeıi ırönnekae, hugiinlrii huiday 
IÜrnriiiümüz, bu vazifeJ'İ miiea-
ıir aurette yapacak mikdarda de
lildir. Adeta •ani•lı ırümriilı te

airi 7apacak fazlablrtaobr. Bat· 
day 18 kuru,lıen muvafık ıröriil
müt olan 6,30 kul'Uf baiday reı· 
mi bugün hiç bir nhım teıirini 
ifa edemez bir haldedir. Hatta 
buğday bugünkünden daha dü
tük olduğu, meaela 4,20 kurut ol
duiu zamanlarda bu teıir aıfrr
dan ibaretti. Bugün, yani hufda
Yın 9 kuruta çıktığı zamanda 
ıümrük teıiri henüz daha his
aedilmemittir. Ancak, fiatımız, 
beynelmilel fiaıla gümrük resmi 
nıecmuu olan 11 kuruta yaklaı
lığı zamandır ki gümrük reamini 
biaaetmeğe batla yacağız. Yani 
Tiir!ı buğday fiatı, beynelmilel 
"Uiday fiatmdan ha.... auıette 
leeuür duymağa batlayacaktır. 

Avrupa silahlarını 
bırakmadıkça 

borçlar iptal edilemez 
Hoover planının akıbeti Fransa 
ve Japonyanın vaziyetine bağlı 

Bir nikbinlik var 
CENEVRE, 24. (Milliyet).- Bu 

raya ıelen telgraflardan, Hoover 
teklifinin bütün dün1ada azim bir 
alilka uyandırdığı anlqdıyor. Tek
lifin ehemmiyetine binaen Lauaanne 
daki tamirat müzakereleri hafifle. 
mit gibidir. Şimdi bütün dünyanın 

Konferans heyeti umu
migesine riyaset eden 

M. Henderson 

ııö:ıü Cenevreye, belahaia F ranuz 
heyeti murabheı- ~-

Şimdi Franıız heJetİ ile "-i
kan murahhulan araamda miilıiJ&. 
meler daha ada bir bale ırebnittir. 
Umumi intiba bir az müaait ııibi ırö
ni &le beraber ilerllıi içtimalar 
da .._..,. toldifinin miiluılıil tez
ı.ıe pritiilmek istenilip iatenilmi
y-ti malıim deiiJclir. Bu -1e-

de bir anlaşma hiııl olursa, tamirat 
itinin de kolaylatacağı hakkındaki 
intiba umumidir. 

M. Grandl'nln mOhim 
nutllu 

CENEVRE. 23. A. A.- Stefani 
Ajamı bildiriyor: Terki tedihat k
feranaının umumi komiıyoaunda A
merikan teklifine cevap veren lıal
ya Hariciye nazm M. Grandi, ltall-
1anın Amerika heyeti murahha1a11 
tarafından bugün komiı7ona tevdi 
olumm teklifi tamamen ve bila1Ulydu 

prt lıahul ettiiini ııö7leyerek demit 
tir ki: 

" ltalya bu teklifi yalnız, 7apd
muma aaik olan prenaipl ri itiı-1-
le delil, bundan tevelltit edecek 
manblıi neticeler itibarile de blıal 
eder. 

Kara tedibatı aahaamde aeyy• a 
ğır topçunun ve tanklann tamamen 
ilııuı ve ordu nMVcudunun ıröateri
len esu dahilinde tenzili, cimiz t .. 
lihetı aahaaında aafı harp ıemileri i 
çİn muabedeıe.de t ... bit edilen .. 
mecmuu tonililtonun üçte bir tayya
re ııemileri tonilatoaunun dörtte bir, 
lau'ftZÖr, torpito mubripleri için 
Londra muabedelerinde leabit olu
nan 1 Mayiı 931 ltalyan - Franaız-
1 ngİliz itililfname ve muabede9i e-
1111 dahilinde dörtte bir tenzili, !ah 
telbahirler İçin Londra muahede9in
de te9bit olunan tonilatonun üçte 
bir tenzili ve bu tonilatonun mac
ı• n &zıupi 35.000 e taladicli, ha 

..,. •Mı! , ..Le'hllda ' lw ' 
-- Mfinel..min ilpaı - ha...S 

:: .t:;ı::n~ menı!.i,;1:, == ... 
M. Grandi • Amerikan telılifinia 

~Şubatta ltalya tanıfmdan kon 

(Devamı 2 inci :sabilt:de) 

Federe olmayan lıulDplerln diJnlıD 11eçlt reamlnden 
• bir intıba.. 

Sporcularımız birsaha 
daha kazandılar 

Ankara belediye kupası ma. 
çında lzmir 2 - 1 ile galip geldi 

itte, Türk buğdayının etrafm• 
ılalü İatihbarat tebekeainin hiç bir 
ibni tahkik uaalüae ialinat e
Jerelı: lı:urulmuı olmamıdan ve 
bir de beynelmilel buiday fiatı
nın fiatımız üzerinde biç bir nil
'lllnlılı: vazifeıi ifa e-eıinden 
dolayıdır ki, buğdaymıız ulu or
ta fiat hareketleri göatennekte• 
dir. Fikrimizce, Türk huidayınm 
fiatmı azami derecede irademi
ııin altına almalı: için, bir taraftan 
zirai İatihbaratı modernleıtinnek, 
diğer taraftan gümrük reamini 
bir daha ırözden ıreçrr-k iktiza 
eclİJor • 

Müderria 
Nizamettin ALI 

Salıya Selanik mahteliti - Fener maçı var 

Memel meaelesl 
LA HA YE, 24 (A.A-) -

BeYDelmiJel adalet daimi diva

lll Menıe1 mıntakHIDID huku
kt •aziyeti hakkındaki tefair 
•~retine ait Lltvanya hükUme
tı tarafından ileri ıürülen ve 
i:.\ilıiyetsizlik iddiHınl nabk 
... Ulıan İptidai itirazı reddet-

'ttir, 

latmahnl idman birliiinin tertip 
ettiil ıpor ,..Jiii dün çok munta
zam "" mu.- bir ,..kilde yapıl
mqtır. 

Spor ,_Jilılerl için 1 dman lıirli
flnln Edimeluıpı haricinde yeni tan 
zim ettiği ...... bazırlanmııtı. Saha
nın etrafında aeyirciler için y<rler 
hazırlannııt ve etrafı birliie menıup 
on altı kulübün bayraklarile ıüılen-
mitti. 
Şenliiin t.aılamaaından daha saat

lerce evvel aahanın etrafı tıemamile 

clolmuı, oturacak yer bile lı:alma
mııtı. 

Saat tam 14 te Birlife menıup lı:u 
lüplerin futbol, voleybol, atletizm, 
takıml•n aahanm etrafında yer aldı 
lar. Bu yüzlerce ıporcu ırenç keneli 
formıılarile temiz bir tekilde önle
rinde filamalan olduiu halde ııra
lanmıılardı, En önde bir genç ba
nun Türk bayrafını taııyor, diier 
hanımlar kulüplerin flamalarını ha
mil bulunuyordu. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Şeker, kahve 
için Takas 

Layiha bu hafta Mec
liste görüfiilecek 

llıtıaat velılli M. Şeref Bey 
ANKARA, 24- Temmuz 

dan itiL.rsı teker ve kahve it
halinin mukabilinde memleket 
mabaulitı ihracı 9artile aerbeat 
olacaiı malumdur. Bu muame 
lenin ne auretle tatbik edilece
ği hakkında aynca bir karama 
me neıir ve ilin edileceği dör
düncü kontenjan lcaramameain 
de muaarrah idi. Bu vuiyet 
hakkında lktııat vekili ile gö
riiftüın. Mııatafa Şeref Bey 
bana dedi ki: 

- Önümüzdeki hafta için
de şeker, kahve ve çaym bir 
elden idaresi haklm\da hükume 
te aalibiyet veril-ine dair o 
lan kanun liyilıMI Millet Mec:
liaincle müzakere edilecıektir. 
Bu liyiba keabi k-iyet et
tikten sonra, muamelenin ba
ait bir hale sel-ti ve müba
dele itinin hükimet tarafmdan 
idare edileceği tabildı.r • ., 

Paraaı verilmit olup ta güm 
rüklerde bulunan kahve ve te· 
keT hakkında neaıl bir muame
le yapılacafı bugiliılenle aıı.la
ıılacaktır. 

Bu huıuata bir kararname 
projeai hazırlanmaktadır. 

Yeni Temyiz 
Teşkilib 

Liyiba bugün Mec
liste göriitülec:ek 

ANKARA, 24 - Temyiz t89• 
kilatına dair olan kanunun bazı 
maddelerinin tadili hakkmdalı:i 
layiha ruznameye almmııtır. Mec 
liain yannki içtimaında müaakare 
edilecektir. Liyihanm aldıiı aon 
tekle ıröre, -:riz t-.kilatmda 
dört hukuk dairuind- birinci 
teaiae ve ırayri menkule ait ayni 
haklara müteallik daYalan, ikinci 
Iİ taJaai Ye aile bakukuaa, nafaka 
ya, vesayete, mirau - ölüme hai 
lı taaunaft.ra aıiifu luıyıtı.
tuhihine müteaUik davalan, a
çünciiaü aulh mahkemelerince ırö
rülüp ikinci hukuk ve ticaret da
irelerinin vazifeleri haric.:•de bu
lunan hukuk davalarını, dördün
cüsü menkule ait ayni haklara ve 
damııa kanununa tmikan alına
cak para cezalarına müteallik da 
Yalarla nakli daYa Ye hu~j: ve ti
caret ,,., iflu daya)anna, icra tek 
liflerine ait tayini merci huauılan 
m, ticaret dairesi aıli7e ve oulb 
mahkemelerinden ticarete nıliteal 
lik Yerilmiı olan kanırtan, icra .,. 
iflu daireıi dahi icra takipleri bu 
lı:ukuna e iflaaa dair ticaret mab 
kemelerile tetkik mercilerinden 
-nlecek hükmü - kararlarla tet 
kik mercUerinin vereeelderi ceırai 
hiilriimleri tetkik ve rliyet edecek
tir. 

Bursa- Balıkesir
lzmir telefonu 

ANKARA, 23 - Yalova te 
lefonundan istifade ederek Bur 
sa - Balıkeair ve lzmire kadar 
telefon muhaberatınm temdidi 
mukarrerdir. 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

a 
M. Castelnau~ ~
Bihaber 
Görünüyor ---
Terkos'tan itibaren 

yapılan yeni 
tesisat bitmek üzrel 

Belediyenin T erkoa 9irketi 
tesisatını satın almak için hazır 
!anmakta olduğunu, ilk takıit 
olarak şirkete 800 bin lira teavi 
ye edileceğini yazmıştık. 

Şirket müdürü M. Castel
nau bu hususta demittir ki: 

- T erkoa tirketinin aatm 
alınacağından malUınatım yok. 
tur. Belediyenin bu huıuıtaki 
makaadından ve ilk takıit ola. 
rak 800 bin lira tesviye edile
ceğinden de habeTdar değilim. 
B·ı haberi ben de gazetelerde 
okudum. Şimdilik ıize ıunu 
ıöyliyebilirim ki, Nafia Veka
leti ile anlaşarak tehre fazla 
ıu verebilmek için lizım gelen 
ameliyatın icrHına batladık. 
Bu ameliye T erkoa gölünden 
havuzlara ıu iaal eden borula
nn yerine, daha fazla au veTe
bilen borular ikame etmekten 
ibarettir. 

Halkevlnde dDnlıil meraalme gelenler 

20 vilayette daha 
Halk evi açddı 

Bu iş, Nafia Vekaletine bun 
dan evvel takdim ettiğimiz pro 
gramdan bir kıamının tatbikatı 
dır. Asıl program bütün ıu te 
bekesinin tecdidini ihtiva edi
yor. Bu sayede şehrin her ta
rafına ihtiyaç nisbetinde ıu ve
rilebilecektir. Programın tatbi 
ki külliyetli masrafa ve uzun 
zamana muhtaç olduğundan 
biz de imtiyazın temdidini iıte 
dik. Bugün şehre bol su ver. 
mek için yapmakta olduğumuz 
teaiaat bitmek üzeredir. Yakın 
da aite iyi haberler verebile c&o 
iimiai, latanbul'a arbk bol au 
verileceğini teb9ir edec:eiimi 
üınit ederim.,, 

Bu münasebetle lstanbul Halk 
evinde de bir müsamere verildi 

Viliyetlerdeki merasim nasd oldu? 
Dün memleketimizin 20 yeria

de 7eniden Halkevleri açılma11 
münaaebetiyle tehrimiz Halkevin 
de de meraaim Japılmııtır. Recep 
Beyin bu münaaebetle aaa t 15 te 
Ankara Halkevinde verditi konfe 
ransm buradan da layıkiyle din
lenmeli için tebrimiz halkevi de 
rad,.. ile tertibat almı9b. Fakat 
tiıldetli bir Parazit da Halk.,,i 

aalonunda toplananları Recep Be 
yin autkunu dinlemekten mahnım 
hıralnnıttır. Halk evinde meraai
me aaat 15 e bet kala tehir banda 
1UDun iatiklil martile batlaıunıt, 
aaat tam 15 te Recep Beyin nutku 
nu dinlemek üzere radyo açdmıt. 
fakat dinlemek kabil OWnllllUfbr. 
Bunun üzerine HalkeYi müdürü 

(Devamı S inci sahifede) 

Misafirler döndüler 
Odalar 
Kongresi 
Bugün ticaret oda
sında içtima ediyor 

Bulgar amatör balet heyeti 
bu gece bir temsil verecek 

Mmtaka tİcaNt odalan 
koaareai busün toplanıyor. 
Trakya, Marmara banan ve 
Zonguldaia kadar olan mmta
ka ticaret odalan murahhula. 
n buıünkil içtima& ittirak ede 
ceklerdir. 

içtimada biri oda k&tibl, 
Vehbi, diieri Halda Nedhi, 
Bey taraflarından hazırlanan 
iki rapor üzerind- müzakere
ler cereyan edecektir. Bu ra
porlardan biri mmtakanm umu 
mi vaziyetine dairdir. Diteri 
de bundan evvelki kongereler 
hakkında tahlili bir rapordur. 

Bir Şeyh 
Yakalandı 

M&afirler Aıılıarada Bapelıllla etrafında 

Varnadan tehrimize ırelerek 
buradan Ankara7a sitmit olan 
Bulırar ııazetecilerile artUtı.i 
,.... aahah tehaiaııin a..det ~ 

Ir k 
!erdir. Bulırar doatlanmız Ankara 

a ta asilerle yer da ııördükleri biim6 kabulden 

d pek memnundurlar. Balırar artist yer musa eme- teri ve balet heyeti Halkevinde 
ler devam ediyor üç temail vennitler ·ıre pek çok al 

kıtlanmıılardır. 

BACDAT, 24 (A.A.) - Bu -·illerde Gazi Hazretle-
Router ajanaı bildiriyor: U. ri ile hülııimet erkilnı hazır hulun 
zun zamandan beri lrak Qhi. mutlarcbr. Oyun emaamda Gazi 
linde sükunu iblil edeTek ba • H~ •• Bulırar ıazetecil~ ceıniye~ 
kıh L-ğl kö ·1 . I reıaı M. Anton Bayçef ıle umumı 

araca .,. ayan ~e Y ."':, katibi M. Boria Sakaaoff'u nezd-
kea- Şeyh Ahmedı, İngilız ı..,.ı,,.. kabul ederek iltifat etmit-
tayyare kuvvetlerile ·mü9tere- lerdiı. 
ken harebt yapan Irak ordu. Balkan Birliii Cemiyeti tara-
1111 tarafından hudut üzerinde fından gazetecilerle balet heyeti 
takip edildikt- ıonra tealim .....,fine seçen ç_.,.ı.. günü Ga 
olmuıtur. zi çiftliiinde hir çay ziyafeti ve-
~ rilmiıtir. Ziyafette Baıvekil lamet 
..._... Pata Hazretlerile Harici7e Vekili 

Ual''- evlerı• Tevfik Rü,tü, Maarif Vekili Eaat, fl j 1C. C.H.F. ırnıpu reis vekilleri Ali ve 
Cemil Beylerle bazı meb'uılar ve 

'reşkı•la"'tı Bulırar ıefareti erkanı hazır bu-
.l j lunmuılardır. 

Hallı fırkaaı umumi klti
bi RecepB.ln fBUBnı dik
kat nutku son haberle-

rlmlzdedlr. 

Balkan Birliği katibi umumisi 
Ruten Etref ve Birlik azaından 
Fazıl Ahmet beylerle Bulgar he
yetinden M. SakaaoCf arasında •• 
mim~ ?utukla~ teati edilmit ve 
Muaıkı Muallım mektebi talebeıi 
ile balet heyeti tarafından milli 

prlular aöylenmiftir. Bulırar doıt 
larmuz, çiftlikten aynlırken: "lı 
met Pata Y&f&I" diJe halınru 
1-br. .. 

• Balırar heyeti bu akıem Bele
dıJe ta"'.f~dan tahıis edilen Da. 
rlilbedayı tıyatroaunda bir yarın 
ak§Am da bir ki ceman iki' temsil 
Y~eklerdir. Bulırar artistleri •
mato~ ıı~nçlerden mürekkep olup 
kendılenne (Buket) adını . 
J__,. vermıı 
...... ır. Artlatler bir ~ret h 

tind 
. ......- eye-

- ~ade Bulırar milletini ol
d~iu ır•~.ı tanıtan bir revü heyeti
d!r. Revuler hep Bulırar danılan 
türlrilleri Ye milli bazı adetleri~ 
propaırandalarmdan ibarettir Bu 
danalar, türkü melodileri Ye Adet 
leri ile ınilli Türk rakıılan tü"" •- •• 
1 • 'dl" ,r,.u en Ye a et en aramda bilyük bir 
miifabehet •ardır. Bulırar doatla
"!"''"m burada bize ırö.terece'kl 
n revülerde bizim tarih ile be e-
b B 1 • ra

er u ıranıtana ırötürdüfüm .. 
halk adetleridir. M-1.· Bul ua 
kö ı·· "- ııar Y ııauaü tarlada çal••ırken .. 
t b" ... ııoa-
- ır reviide kaval çalan 

ban, tarlaımı biçen köylü, bez~ 
kuyan köylü Ld b" • 

0 

b ,.. ını, ıze hıç ya. 
ancı olmayan tiplerd" Sonr 

b" k "" ır. a 
ır . o!' delikanlıırnın arkad••l • 

le bırlıkte kı k -... an 
köy dü ... .. bz. .aç~ası, yapılan 

gunu ızun ırormeie alııb 
ğımız teYlerdendir. Bulııar doatı. 
~z Pazarteıi ırünü memleketle 
nne • vdet edeceklerdir. 



• 

Avrupa silahlarını bırakma_ Lausanne'da müzake-
.~~~r:~.~~~:. 1~~~~~~~.~~ reler hangi safhada? 
bir nisbet dahilinde mütabih oldu- hanıl bir devletin mllıtenldf kalma
i;unu kaydettikten sonra demi9tlr aının pllıun kebulünll tehlikeye dü
ki: tllre«flnl beyan etmlt. fakat tekli-

" ltalya; karada , denizde ve ha- fln mllzıkerelere büyük bir saha hı: 
vada müıellah bir memlekettir. Bl- rakabllecek mahiyette oldufunu 1-
nacnaleyb, Amerikan teklifini kabul ıaret eyleml,tlr. 
etm<kle feclakirlıkta bulunuyot". Ecnebi aefirlerle elçiler vaziyeti 
Maamafih, ftalya bu fedaklrlılı münakaıa etmek üzre hariciye naza· 
memnuniyetle yapmaktadır. Çünkü rot[ni ziyaret etmi,lerdir. Fakat ha
ltalya şu kanaattedir ki. milletler a- ltlkatte müzakerelere Cenevrede de
rasında muılibane münaıebat, an• vam edilecektir. Herald Tribure ga 
cak bütün milletler taıafından ya- zetesine ıC!re, V85hington hilkumeti 
pılacak mü,terek fedeklrhlr.lara iı- Almanya _ Fran .. lati.arı mirakina 
tinat edebilir." müaait bir nazarla bakmakı. olma-

M. Grandi, ltalyanın Amerikan ıına ve tamamen iıtişari mahiyeti
teklifini memnuniyetle kabul ettiti- nln muhafaza olunacağı huıuıunda 
ni söyledikten sonra, konfennsa İ;' teminat verildiği takdirde böyle bir 
tirak eden bütün devletlerin Arr.en· muahedeye girmek İıtemeılne rat
ka tarafından vaki olan bu <'avete men, Von Papen tarafından ıerde
aklıaelim ve hüınünlyetle icabet et· dilen askeri ittifak telkinabna mua· 
tikleri ümidini izha• etmit ve beya· rız bulunmaktadır. 
nalına tu suretle nihayet vermi,tir: İngilizlerin fikri 

" Harpten mütevellit mali teah
hütler meıelesirun umumi bir tarz· LONDRA, 24. A. A. - iyi ma
da halHne yol a9"n moratoryom telr IGmat alan teırii mahafild•n iıtih
lifinc!e bulunduktan bir sene aonra ıal edilen haberlere göre, mezkür 
M. Hoover, terki teslihat meaeleıln mahafilde Hoonr teklifinin hiçbir 
de ameli bir tarzda halline yol açan ıuretle takaddilm hakkı keıbetme
bir teklifle bulunmaktadır. ltalya mesi li.zım ıeldiği kanaatı hüküm 
geçen ıene tereddüt etmedi. Bugün sllrmekte ve Büyük Britanyanın 
de tereddüt etmeyOI". Dünya ihya e- harp gemileri adedinden tahdidat 
dilmek iıtenlyor aa lırar etmek ve yapmaktan sa küçük harp gemileri 
artık bir karar vermek llzımdır. ve hafif eıliha baklandaki bahri tek 

k bl I t ]ifatınr muhafaza edeceğinin kat'i 
Müştere r Z gare. görünmekte olduğu zikndilmekte-

CENEVRE, 24. A. A.- lngılte- dir 
re-Franaa ve Cemahlrl Milttahi~ ! Büyük Britanya murahhaılarının, 
heyeti murahhasalannın m~?'e111l- j timdiye kadar tevdi eylemit bulun· 
l~ri, ~ün M. Handerson'a mu_şıerek duldan teklifatın M. Hoover'in tek
bır zıyaret yapmıtlar ve mükaleme- lifleri derecesinde ve hatta bazı va
lerde ka!ded~en te.akklle~den ?'11• kalarda onlardan daha ehemmiyetli 
maileyhı malumat~r ~-tmışlerdır. I ve daha hakikate mutabık oldukları 
Murabhaılar ~usuıı. mukllemelerln noktai nazannda iırar etmeleri mu
yalnız umwnı komıayonun meıalıl- hkkak bulunmaktadır. 

' •••••• 1 

Almanyanın tediye kabiliyeti 
olmadığı tasdik ediliyor. Fakat 

Yeni Halk evleri Recep Beyio 
heyecanlı bir nutku ile açıldı 

Her şeyile gençliğin olan bu teşkilatın gaY. 
milli cemiyetin kil:le halinde ilerlemesi 

LAUSANNE, 24 ( A .A.) -Al- ı 
man Baıvekili M. Fon Papen tam 
saat 10 da Fran&ız murahhas he
yetinin i§gal ettiği daireye ıitmiı 
ve M . Herriot'nun nezdine derhal 
yalnız başına olarak idhal edil
miştir. Huauıi ıurette cereyan e
den bu mülakattan ıonra Fransız 
ve Alman murahhas heyetleri sa
at 10,30 da bir içtima yapmışlar
dır. 

Müşterek içtima 

LAUSANNE, 24 A.A. - Fran 
aız ve Alman murahhaa heyetleri 
arasında vuku bulan içtima ve mü 
zakerede Alman Maliye nazırı Al 
manyanın mali ve iktııadi vaziye
ti hakkında teknik izahat vermit
tir. Nazır tamirat meaeleıini Av
rupanm imar ve ihyası çerçevesi 
dahilinde izah ehnİ§, fakat tami- J 
rat meselesini Avrupanın imar ve 
ihrası çerçeve•! dahilinde izah et· ı 
mış, fakat tamırat borçlarının ip
tali yahut yeni teraite uydurulma
ıı meselesi hakkında hiç bir müta 
lea ileri sürmemiştir. Fransız Ma- 1 
liye nazırı mütemmin malUmat U
temit ~.e almıttır. Franıız Maliye 1 
.... zm oiled., aonra yapılacak iç
tnnada Franıanın mali ve iktıaadi 
vaziyetini anlatacaktır. 

Fransa 11asıl 
iSll'gOr 

olsuıı 

de mezkur devletin taahhüdatı ü
zerinden geni§ m ikyasta tenzilit 
icras1n1 kabule i.m.adedir. Böyle 
bir tedbir, bir türlü taahhütten a
zade kalacak olan Alman iktıaadi 
yatının piya.aaların müvazenesini. 
bozmasına mini olmak fiydasını 
ihtiva edecektir. 

Fı·ansız - İngiliz - Alman 
miikiUemeleri 

LAUSANNE, 24 A.A. - Fran 
ıız - fngiliz mükilemeleri dün sa
at 16 da tekrar başlamış, fakat 
bir saat sonra keailmiştir. lngiliz 
heyeti murahhasaaı bu bapta mat 
buat& i.tideki beyannameyi ver
miştir : "fngiliz • Franaız müki.le 
matı bugün de faydalı bir surette 
devam etmiştir. Mükalemeler 
Fransız heyeti murahhaaaaının 
Alman heyetile iıtitareıi imkinını 
bahf"bnek için biraz sonra kate
dilmiştir. 

f'raıısız - İııgiliz 
mükalenıeleri 

Ankara haJkevinde 95 toplanmaya 63150 kişi iştirak etııı~ 
ANKARA, 24. A. A. - Buıün tin milli bir kitle terbiyeai alması vuıtamızla cemiyeti yeti~ ' 

muhtelif vilayetlerde 20 Halkevi da hususunda mes'uliyet almaktır. mecburuz. .J. 
ha açıl?'ası .münaıe~tile Ankara Ar~a~~fl~r, Halkevlerini~ f~~li Arkada9lar; Ankara Halk 
Hafkevınde bir merasım yapdmış ve yetı bırıncı aafta muayyen bır zum teriya devam eden arka 
C. H. Fırkası Umumi katibi Recep renin veya muayyen insanlann ça Ankarada Halkevinin ,u . 
Bey radyo ile netredilen bir nutuk lıımasr fekli ile idare olunmamalı aenesindeki faaliyetlerini ihl"" 
irat ederek yeni halkevlfl!rİni. açmı1- dır. Yani heryerde daima ayni va mübi.mıemiyenler vardır. Şu 
br. tandatlar ıörünmemelidtr. Memle urfında Ankara Halkevind• 

Recep Beyin nutku berveçhi ati- ketimizin bir çok yerlerinde görü yapıldığı hakkında tafsilat ~ 
dir: len ~u yanlıı itiy ~ . .. an çı~m~k ve mevzuumu.z müsait değildir. t 

Aziz arkadaşlarım, hatta ba~an kendı ken~ıl!rınden ıize maJU.mat vermek için bu 
Bu senenin 19 şubatında yani tak de ~aberı olmayan .. taze ıstıdatları kikat yaptım . Bu bapta çok. 

riben dört ay evvel C. H. F1rkaıı v~zıfe saf.~arına surmek, çalı~an, fikir vermek için size bir ikı 
Türkiye hudutları içeris[nde 14 soyleyen,. oğre!en t~bakayı ç~galt arzedeyim. 
Halkevini açtı ve faaliyete soktu. Bu mak, ycnı. z~kal~rı ·~~etn:ı:ek lazı'? Bu binayi aldığımızdan v• 
gün biz burada bu saatte yeni Halk dır. Temııl ıtlerı~. soz so~lemeyı, Halkevi olarak açılmasınd~ 
evlerini açacak olan vil3.yetlerimizin konf~ra.nsları, şıır ve sa? at.• hep evvelden beri hesap ettiğimlı' 
bu açma merasimini birlikte teı'it kendımıze hasretmemelı, bılhaı- re dikkatle mütaleaya dei '91 

LAUSı'.SNE 24 (A.A.) - M. etmek ı"çı"n toplanmış bulunuyoruz. ıa genç unsurlara söylemek ve ça canlılık görülmüttür Meml<k 
Herriot il~ M. Cermain Martin'in h"-mak heyecanlarını tatmin d"c" · k 

Ben böyle aziz bir maksat için top- ' e 1 1 leri ıidişine yardım edece 
M. Mac Dnnald ve M. Runciman fıraatlar vermeliyiz .. Siyaai, iktısa lif ıebe e ·ı 1 1 bu• 
l·ıe yapmıt oldukları mu··ıa· kat vazı" lanmış olmak fırsatından istifade e- d• · t• • h • . . p ve v 11 e er e 

ı, ıç ımaı ve arıı mesaıyı mevzu bu salonda 95 toplanma y•P 

ni kolaylqtırmak ve konferanım 
muvaffaklyetlni tacil etmek makaa- Almanların bir teklifi 

yette niıbi bir aükun basıl etmiş· ~ere~ ~emle~ett~ki Halkevleri ~aa- u bahsedecek konferanslar vere- b t 1 al d d" 0 
tir. Bir çok prensipler üzerinde bir lıyetının mah~yetı hakkında !enıden cek, inandığı doğru y~lu vatand~t bml: ;:ı;;Tü:k a v:~:cbıl' 
itilaf tee .. üs etmit ıibi ııörünmek bazı şeyler ~y~emek v_e a~nı zaman larına heyecanla telkın edecek bır bul t B k ok 
tedir. Ezcümle aranılmakta olan 1 da H•lkevlerının faalıyetıyle me~- çok ve pek çok vatandatlara müh b" unm~ş u~ u r:,, ~mı çm 
itilif esasının ancak tamiratın sa- lekele ilive etmiş olacağımız tabının taçız. Memleketimizde her yerde ~şe~ 0

• ar~. ~z~ . ıy~ru h~ 
LAUSANNE, 24 (A.A.) - Jfa de ve basit bir surette ilııası aley- ettiğimiz kuvvetin mahiyetini bir bu istidada sahip unsurlar vardır.. j; .. e ı"rım '• v erımı~ 

1
...,,._,.,.a 

Yas Ajanıı bildiriyor: lnıiliz he- hinde bulunan Cemahiri Müttahi daha tebarüz ettirmek istiyorum. Ar Bunları yetiştirmek lazımdır. Bu ~ 1 ç~ ·~:r.a .cere~anı_nk kt"r dına müpteni olduiunu kaydeyle- CENEVRE, 24. A. A. -Tahdidi 
mislerdir. Teslihat konferansı hava <tlerl ko-

yeti murahhasaları nihai bir ıure denin ittirakile temin edilebllece- kadaşlar biz Halkevi.!~al~yetlerinin yoldan giderek en küçük vilayet- 1zııknt~mıhımız çaho yud •e .'..;ı 
ti hallin zanıri oldug"u huıuıunda · d"k d"I · · M H · t tb ız aman ı d b"I 20 40 50 k f e e ın er s aaın a .n 

ı
ı taı ı e ı mıftır. . errıot, eıasını asavvur e gım z er e ı e , , on eransçı- t I I J'k 

Amevika 'da ne diyorlar? miıyonund .. Alman murahhası söz 
NEVYORK 24. A. A.- Vu- alarak ıayri aıkeri tayyarelerin bey 

hingtondaki devlet memurları ni- nelmilel bir hale konmasının tesir
hai olarak Hoover terki teallhat pil ıh ve hatta zorarlı olduğu fikrini i
nınuıı Avrupa silahlanmaktan vu lerl ıünnll,, ticaret tayyarelerinin il 
geçmedikçe. harp borçlannın iptal kiıafmı felce uiratmak tahlikeain 
veya tenzili hakkındaki Avrupa ta- ihtiva edea tedbirlerden kaçınmak 
Jeplerine atfı itibar edilmlyeceti bu lazım ıeldlllnl ıöylemlttir. 

m t b k k J 1 d F ı. f 1 ·ı· ı · tek bö" ı ı d ... ·ı h" 1 b"I" · 8 . k 1 op anma arının 'ene ı mu u a ı a mıt ar rr. a at, n- ran&ız ve ngı ız tez erı arasın- mem ette Ye az ve sayı ı egı Y·> sa ıp o a ı ır1z. ır ço yer er b. b k k .. t .. de 
ciltere iptal teklifinde bulunur- da arandan 1.ızlaşma neticesini birçok Halkev\eri açmayı düşünmüş de görüyonız, her hangi milli bir 

1 
ıze unuktpe ço us un 

ken Franaa, götürü mikdannın tea vermek üzere Alman nazırlarile tük. Evlerden umduğumuz ( :ıydala- toplanış, her hangi bir cemiyetin ar ;ere~e ır. 'd im ktl • 
lııitini •e Avrupa iktısadi ve mali doğrudan doğruya mükalemeler "" geniş ve tümüllü olması için de faaliyeti mevzuu bahıolduğu za· 

20 
H uıtun. y_en~ .e~ 8~ 1 . ha,';/!'' 

iılahat planının tanzimini talep et yapmağı daha münaıip ıörmÜ§· böyle lazımdır. Fakat. bütün bu ev- man itiya.t sevkiyle hep ayni arka d oka evın!n mmA etarılnı usi'ı.f 
mektedl·r Franaa t b"' · t ·· B k ti Al H · · 1 · · d b b" d d 1 ·· ··riil· ·• V t 1 · • uyacagım: n ya, 
det etmedikçe Almanyarun her ye nezareti umumi ki.tibi M. Fon mı, olma,.ın zahiri mana itibariyle nın idare!!i nutuk vermek vazifeıi r 'r ı::;e, aı~~monıŞ, eb.Y~ tr 

· , a ıı vazıye av tür. u ma aa a manya arıcı erı aynı zaman a ep ır en aç- aş ar one ıu ur. e op anma- ı l Ed" K . K.a cf'lı 

•uıunu bizzarure ve sarahaten glla- Buna mukabil M. Eynac yalnız 
!ermekte bulunduğunu kabul etmit bllyük hacimdeki tayyarelerin bir 
Jer ve ayni zamanda Avrupa kara tehlike te9kil etti tini, ıayrl aakeri 
ordularını kuvvetli bir tarzda tenld- tayvarelerin beynelmilel bir hale 
si etmedikçe Cemalıiri Mlittahlde- konmaaının imkanaız bir hayal olma 
nin hava ve deniz kuvvetlerini ten· dı~ını ve hatta ticaret tayyareleri
zil eylemlyeceğinl de beyan eylemi§ nin inkitafmı kolayla§tır&cağmı aöz 

hanıi bir tediyat icra11 kabiliye- ı Bulow, dün akşamdan itibaren daha fazla kuvveti ifade edecek bir hep ayni vatandaşlara verilir. are 1· ze, . ınop, ın za'! 
tinde bulunmadığını takdir et· Fran11z refiki M. de La Boulay i- fey olmasına biz tedrici hareketi ter Memleketin ne kadar unsurları Trabzon,. Gıreıon, Ordu, 
mekte, fakat Hoover moratoryo- le ıörüşmüttür. Buıün sabahleyin cih ettik. Ve böyle birden hareket varaa vazifeyi onların hepsine tev dak, Gazınayı!'tap! K~ael~ 
munun ilıa11 eınasında kendiai- M. Herriot ve M. Germain Martin, etmektense Halkevlerini teıkil ede- zi etmek lazımdır. Her hangi bir ıat, V ~n.' T.ekır~agı, Ku~a:~ 
nin de ayni muameleye ti.bi tutul M. Fon Papen ve refikleri ile mü.. cek kuracak itletecek ve yürütecek meıele için bir it tevcihi mevzuu Bu ikıncı tertı~ otara 1, 
ınasrnı İstemektedir. Franıa, Al- sadif olacaklardır. Fakat bundan bütÜn vasıta 

0

ve unsurları azçok ta ' bahsolmamış veya buna imkan ve ta. olan .Halkevle~ı~~~!' ~~d ir 
manyanın tediye kabiliyetile ta- evvel M. Herriot, M . Fon Papen m~m bir vaziyette getirdikten aonra fırııat bulunmamış kabiliyetleri mın edıy~':""!" kı, on~u • 
mamen ahenktar c.lacak derece- lıuıusi bir m'iliikat yapacaklardır. yer yer ve kısım kısım açmak şık- gençleri oeçip bu istidatları işlet- M. Meclıaının açılacagı "'ıt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!S kını tercih ettik. Çünkü Halkevleri- meliyiz. Ha tti. bunlar alıtmamak ra~a_r gene, bu mikt;rıa 1,~ Ô !erdir. !erine illve etmitttr. 
Memurlar, Hoover pllrunın m~- Komiıyon bu buıuıta bir rapor 

kadderatının Fransa ile Japonyanm loazırlamak üzre bir komite tetkil 
hareketlerine ıenit bir tarzda batlı etmiıtir. 

luş takımına kar§ı oynamış j Bundan sonra Ankara mütemadi hü 
ve Fenerliler 9 - 1 ııalip gel. cumlar yaptı ise, de maç 2-1 lzmirin 
mittir. galebesiyle 11eticelendi. 

Dünkü hareketleri Sell111ik muhtelitl nığaliip ista111Jul muhteliti Eski-spor oldu.. şelıirr hareket etti 
(B•ft ı iDCi uhiled•) 1 lııulun ıayri federe kulüplerinin ter- İZMlR 24 B .. S ı· ANKARA, 24. A. A.- lıtanbul 

Bir kumanda verildi: tip ettifi dürkii ~enlik h~yeti unou- . • ... - u.gun e a: ı muhteliti bugün Eskitehire hareket 

1 B miyesile çok güzel ve çok munta- nık muhtelıtı ıle İzmır muhtelı etmiştir. Orada cumorteıi günü Es-
- Sporcular!. Hazır 0 ••• unu -·m oldu. Bu bı"r gunıı dolduran t" d k" 3 2 1 k k" h" h ı· · 1 b" k . ~ ı arasın il ı maç - o ara ı,e ır mu te ıtıy e ır maç yaptı -

"Mar,~ emri takip ettı. spoı· faaliyetı" go-ıterdi ki fstanL··lun l 1 1 be 1 · 1 b 1 
1 "··-- "" zmirli erin ga e si e bitmis- tan sonra pazar ıunü ıtan u a av-

ol d d rarzk bil tı"r. et edecektir. Yüz erce sporcu ı~nç t1luz .......... ,. federe kulüpleri baricince çok bü- ' ı d 
sert temp anna a ım uy ~ . yük iıtidatlar ve yeti~mit gençler 
yük bir mtizam içinde geçıt resmı- bulunmaktadır. t . t k A k Bursadalli ma(' 
ni yapmala başladılar. zmır a imi n a 1 BURSA, 24. (Milliyet).- lıtan-
Haiırunun sürekli alkışları crasrn Yunan takımı ile ra'da galip geldi bul ~nyone ltalya;t takınuyle Bur.sa 

da geçit reoıni bittikten ıonra spor· F k l tampıyonu sanatkarlar takımı ıle 
calar aahanın tam merkezinde bir ener arşı aşıyor ANKARA, 24. A. A.- Kongre 1 yeni ıitatta maç yaptı. Kalabalık 
daire çizdiler ve .latiklal ?'~~mı m~ Olimpiyat Mecmuası tarafın münaaebetiyle yapılmakta olan fut- •eyirciler ara11nda müfettiş Fahret-
teakip lıtanbul ıdman bırlıtı terefi dan İstanbul fakirleri menfaa- bol turnovasının üçüncü müsabakası ; tin Paşa ile Meb'ua Rüşti B. leı· de 
ne üç defa yqa diye bağırdılar. bu - l · Ankara takımlan a 1 vardı. ltalyanlar 1-4 galip geldiler. 

Bundan IOnra atletik rrü,abakala tine ihzar olunan Selinik muh cun zınır ve 
raaında yapılacaktı . Fakat, lıtanbul- K b 1 d d k" 

fa baflandı. teliti - Fenerbahçe maçına lzmir maçı neticesinde zuhur eden Ut' ağa ı ere e 1 
ilk muaabaka yüz metre sürat k.o- merkezi vaziyette bulunması bıkem ihtilafını ileri sürerek lzmir- alaturka güreşler 

şuıu idi,. Buna muhtelif kulüpten dolayısile Taksim stadyomu liler turnovaya devam etmemek ka-
15 atlet ittirak etti. Üç partide yapı da hiç bir menfaat beklenmek- rarını Yermiş olduklarından bu mü-
lan bu yanttan birinciıinde Fuat baka J b ··k b"J sizin tahsia olunmuştur. sa yapı amamıt, una mu a ı 
Bey (Altınbiliil) 12 2/8 le birinci, Jİne lzmir ve Ankara muhtelitleri 
ikinci partide Hadi Bey (Halı~i- Halk Fırkası binasında O. Ankara belediyeai tarafından konu · 
lu) 13 le ve üçüncü partide Muhi~ Jimpiyat mecmuası mümeuille lan btr kupa için çarpışmıılardır . 
din Bey (Davutpqa) 12 2/5 le bi rinin iştirakile vaki ihzari gö. Henüz yeni çalı,tırılınağa başlanan 
rinci geldiler. lllOO metre mukav.,_ rütütte, maç münasebetile ha- Ankara muhtelitinin l.ta~bula k'.'~tı 
met koşusu çok heyecanlı oldu. Bu- aıl nlacak menafiin balkevı· mu müsabakayı 3-3 beraberlıkle bıtır-
na muhtelif kulüplerden 19 atlet i•· • ı aldı" ·· ı · • · • • bes" · h mek ıuretiy e gı ıuze nebce, 
tirak etti. · avenetı ıçtım•ıye fU ının ta --L bu · · d bü" ··k b" ka .. ak be ~..ı • , ı .an•Y• maç ıçın e yu ır 

Fener Yılmazdan Koço efendi 4.26 tı mur a ve 1<1aresıne vazı )abalık toplamıştı. 
ile birinci reldi. suretile İstanbul fukarasına tev 1 Hakem Şeref Beydi. Takımlar 

3000 metre mukavemet ko§usu zii tekarrür etmittir. 'ı aaat 18 de mutat te9ekkülleriyl~ ~-
büyük bir alaka uyandırd·. Bu mu· Ancak işin teknik cihetleri. baya çıktılar. Oldukça kuvvetlı hır 
ıabakaya 12 sporcu ittirak ediyor- . h I b' . . b d ' rüzgir eıiyordu. Parayı Ankara ka-
du. Çırçır kulübünd•n Tali.t ve Fe- nın a ve tes ıtı ve ıca ın a j d ğ . . .. • ka alar k · k · .1. . zan ı ı ıçın ruzgarı ar sına a 
ner Yılmazdan Raşit oyni anda, bır . om~te tef~ .ı s.u~etıle oyuna başladı. Maç bidayette inti-
(10.25) de birinci ıeldiler kayfıyetın tedvırı ıçın bu zamsız bir tekilde devam ediyordu. 

200 metre kotuıu aon muaabaluı jün halkevinde saat on Fakat, takımların iki•inde de sıca-
idi. Bu ko§uya 10 genç i9tirak et- birde muaveneti içtimai- im fazla müeaair olma11ndan dola· 
mişti. Birinci Fener Yılmazdan Ka- b . d b' . f I yı büyük bir canlılık görülemiyor. 
ya 26 3/10 da birinci ıeldi. ye fU esın e ır ıc ıma yapı a- d y ı ak 1 "ki ta af ··d k ... u. apı an ın ar J r mu a .. 

Bundan sonra birlik tarafından ca hr. faaaının kuvvetli müdahal•leriyle 
tertip edilen muhtelit takımlardan Bu büyük maç, haziranın bertaraf ediliyor ve netice vermiyor 
(B.) muhtelitinin 1 ve 2 inci kııun 28 inci salı günü saat 18 de du. Oyun bu ~eklini kaybetmiyerek 
ları arasında bir rr.a" yapıldL olacaktır. 45 dakika devam etti. Tarafeynin a 

Çok heyecanlı olan bu ıraçta birin Hiç bir hiasei menfaat bek. rada aıra'!a .yaptıkl'.'~ı ıüzel kombi-
ci haftayım her iki tarafın I k . . İ b I f nezonlar ıshsna edılıne .. fır -sıfıra 
gayretlerine rağmen biç ıol atama- eme. sızın atan u ukarasına beraberlikle biten bu devreye aönük 
dan h<raberlikle neticelendi. !•~atı olunan bu emri hayıra ıeçti denebilir. 

ikinci haftayımda her ki takım ıttırak eden Fenerbahçe kulübü ikinci devrede Ankara yalnız sağ 
da galibiyeti kendi lehlerine çevir- ne Seli.nik muhtel itine ve Tak a~ığını deği~tirerek ayni kadro ile 
mek için çalıtıyorlardı. Nihayet l si~ stadına beyanı teşekkür oyuna başladı .. ~u mevkie ge.U?I".? 
inci kısmını •al içi. bunu mütealr:ip d"I . f oyuncunun !esırı derhal kendını goa 
ıağ açığı birer ıol yaptıhr . Bu sii- e 1 mıt ır. terdi. Filhakika soldan bir topu aağ 
retle maç 2-0 birinci kmm lehine KadıklJg maçları açık ıüzelce sürerek Ali Rızaya ver 
neticelendi. Dün Kadıköy sahasında üç di. Ve o da çok sıkı bir §Ütle Anka. 

Bu maçtan sonra Bozkurt, Çır• ld ranm ilk ve ıon sayısını yaptı. 
çır, AltınhiW, Fener Ydrraz, Da- maç !~Pi. 1• Oyun bu devrede çok canlı ve se-
vutpaşa tokımlan arasmda 4 X 100 Bırmcı maç F enerbahçe ri gidiyor, her iki tarafta kuvvetli 
bayrak yantı yapıldı . Bayrak yan- dördüncü talamile Hilal üçün. akınlar yapıyordu. lzmirin bu dev
"llnda Altınhilôl timhin mu•affakiye cü takımı arasında oynandı. rede daha ağır bastı~ ı . fakat, bir 
ti görülmekte idi. Nitekim netic •de İki taraf 4 _ 4 de berabere tür~ü ıol ç;karamadı.ğı nazarı ~ik; 
Altmhiliil birinci, Çırçır ikinci ıeldi. k ld katı celbedıyordu . Nıhay . t 18 ıncı 

Bundan sonra ırene muhtelit ola- a 1
•• . dakikada lzmir sağ açıffını Ankara 

rak tertip edilen kırmızı ve liicivert lkıncı maç F enerbahçe 3 muavini Rıdvan favullü bir hareket-
takurlan araaında bir ıraç yapıldı. Üncü takımı ile Atlas tkinci ta le yere dütürdü. H•kemin verdiği 

Bu maçında birinci haftaymı bü. kımı arasında oynanmıt, ve Fe pe~altıyı Fuat guzel bir ı:ole tahvil 
tün gayretlere rağ'me ı kırmızı ta- l"I 8 O r 1 · ettı. 
kım ancak bir ıol atabildi. lkmci ~er 1 er - ga ıp ge mış. 25 inci dak'J<ac!a Ar bra aleybi-
ha;tayım ortalarında lacivert takım tır. ne çok ıüzel çekil~n b'r korneri An 
bir ı;ol attı . Sonuncu maç F enerbahçe- kara müd~fii Halit kafasiyle defet-

Ma bu •<>·-t•e neticel·ndi ı.ıan- 1 nin A ve 8 muhtelitler mek ist•rk•n k ·~di a"larına taktı. 

Dün Kurb:ığ-alıderede alatur· 
ka güreşlere devam edildi. Bu mü 
aabakalar etrafında büyük bir he 
yecan doiurmuş olmaıı itibarile 
mühimdir. Yava~ yavat ortadan 
çekilmeeğ yüz tut a n bu ezeli spo 
rumuz bu gibi ferdi organizaıyon 
far tekrar canlandığından dolayı 
memnunuz. Müsabakalar çok bü
yük bir halk kütleıi ta r:ıfından 
merakla seyredilmektediı-. 

Bu hafta güreşler erken batla 
dı. Saat ikide deste gürc,leri ol
du .. Halk geçen haftalar gibi gÜ· 
ı-eşlerini Çerkes fbrahimle, Kara
müraelli Soço yaptılar. Oldukça 
meraklı ve iddi,,Jı bir güreşten 
ıonra Cerkea ortayı kurtardı. Baş 
güreti Arifi., Dramalı Hasan peh 
Jivanla yapacaktı ve hatta bu gü
reş geçen hafta icra olunacak i
h:en Hasan pehlivanın vücudünde 
çıkard,ğı müteaddit çıbanlar do· 
layısile bu haftaya bırakılmı§tı. 
Hasan pehlivan bu iddialı güreıe 
hazırlanmış ve gel._i§ti. Meydana 
çıkan cazıır Pomak Arifi bağırdı 
iı halde gelmediği görüldü. Tabi
atile Haaan pehlivan ıalip ilan e
dildi. Hail<, Haaan pehlivanın 

methur Cemal pehlivanla tutma
aıru arzu ettiiinden Cemal pehli
van aoyunarak meydana çıktı. iki 
pehlivan bir buçuk saat güretten 
sonra berabere ayırt edildi .. Arif 
pehlivanın bu hafta Boluda yapı
lacak vilayet güretlerine ittirak e 
deceğ'ini haber alan Haaan pehli 
van bu akşam Boluya hareket et· 
mittir. Boluda bu hafta bir çok 
pehlivanların İftirakile mühim gü 
retler icra edilecekttr. Bu güreşle 
re Kara Alinin, Tekirdağlı Hüse 
yini.n, Türkiye ikmciai me9hur Ce
mal pehlivanla Dramalı Haaan 
pehlivanın ve daha methur pehli 
vanların iştirak edeceii haber a
lınmı§tır. Bu güretlerin hitamın
dan aonra bu pehlivanlar önü
müzdeki cuma lstanbula gelerek 
KadıköyÜnde güreşecekleri ilan e 
dilmittir. Herhalde gelecek hafta 
Kadıkö Ku dili a ·mnda olduk-

ni açmakla gelip geçici muvakkat yüzünden kötede kalmayı tercih erını aç.ma~a muva a "o'·"""'~ 
bir tesir yapmak ve cansız bir ta· ederek itiraz etseler bile bu itira Gerek tım.d~ye kadar aç lı 
kım müesseseler kunnak değil, mev zı dinlememeli. Nefislerine itimat Halkolevlerını 1 a~mak, J.':1~ 

1 h • 1 • · b 1 k k d"I · · · mıt an yer erın te.-ı a cudiyet ve faaliyeti mil j hayata ya ıs erını eı eye.., en ı erını 11 mi k b""t·· H ı·-~ "kb ı L • • h 1 1 ma ama ve u un ıı. ,.. 
Pıtık ve milli ileri gidi,e yardımcı, tı a nızm.,tıne azır ama ryız. d ... 1 1 k rl e mesaıyı ı er etme , pa .ut 
kendi kendine itliyecek ve işlediği Arkada•lar ·, hayatı tanırsınız. Bir h · · t"kb 1 'yeır • ve epııne 11 ı a e emnı J 
zaman muhiti için faydalar verecek ıenç vatandaş kılasik muayyen n:ı<!k den bir hız vermek itleri ~,. 
derece kuvvetli hayat yuvalarının te tep tahsilini yaptıktan hatta muvaf- ·· ·· h · t "d 
mpı;n,· atmak istiyorduk Bundaki i- f k dah" h me gore cum u.rıye 1 are b a ıyetle yaptıktan nra ı ayal nuncu Yıldönümüne kada~ f 
sabet derkardir H.atta arkadaşlar, la mücadelde muvaffak olmak için olacaktır. Bildiğimiz ve~hıl• f 
biz açılmış olan Halkevle .. inin hep- ameli ~saslar~a ve .ilim t~rübe sa~a leketimizde cümburiyetin 10 ı 
sini Halkevi talhnatnamesinin İstedi ıındakı mesaıl~ mutema~ıy~n yetıı- nı tamamlamasına bir buÇ\' l f 
ği bütün hizmetleri birden yapacak mek ve pışmek ıhtıyacında- 1 ne kadar bir zaman vardıf·. 
teşkilatı, şubeleri bir vücuda getir- dır. Tahsili, zekiıaı ve mevkii ne. sadm büyüklüğü ve ciddiyefl .a 
mektense her teıkili.tta çalı,acak un kadar yüksek olursa olsun hiç kimıe 1 tasından bu zaman çok d~l,,ıtın 
ıurlaı· tamamlandık; a şubeleri bir- hayatın imtidatı boyunca çalqmak Cümhuriyetin 10 uncu yılda 
birj ardından açmak ,ık.kını tercih. ihtiyacından aıla istigna edemez, 1 n I bayramını yaparken mefl'~ u 
ettik. Yalnız, bnı Halkevlerinde ve sanlar ancak hayatın devam boyun- miz çalışma11nda prenıipl Jrik 
bu meya~da .. ~-"kara Halkev!~de ca ıilsileli metotlu, intizamlı ve de- olgunlatmış, pişmit ve aydın! I 
memleketın. ku!tu~ . sahasında. ılım, vamlı bir çalıtma aayesinde hayat olan Halkevleri ,ebekeıiyl• 
liyakat vadıl_erı gıdış •a~a~ında ~a: , dalgaları içerisinde mücadele etmek müş ve istikbale doğru i)er11 
ha yüksek bır tabakayı ıhtiva ettığı • ve bu mücadelede muvaffak olmak miz yeni ve milli bir müe.,e 
içindir ki, ilk hamled_~ ~ncak bu '!'ah , kıymet ve kuvvetini kazanabilirler. yardımlarile kuvvetlenmif I>~ 
dut yerlerde Evler butun ~ubelerıyle Fakat, aziz arkadaşlarım bu da kiıfi caktır. (Alkışlar) 1 
faaliyete ıeçti. Fak~t bazı yerlerde . değildir. Kendimiz için çalı,mak ih- Arkadaşlar, son aöz ol~~ 
açtığımız Halkevlerınde bu şubele- tiyacının yanında Cemiyet için mil- saatte isimlerini okudul 
rin adedi 9 olması liızımgel!rken \etimizin yetitmesi için de çalışmak Halkevini Ankarada H~l.. e 
3.4.5 ten batlıyarak her tubenın ha Jü 7 umu vardır. Ayni zamanda Hürk burada hazır bulunan biı~ 2, 
kikı feyzini verecek şekli vadededi- milletinin .m111i cemiyetimizin kitle daşların huzurunda açıyo 'J.. 11 
ci elde ettikten sonl'a bunlar ~a tam halinde yeti,meıi ve ilerlemesi için zi bu ıaatte Ha1kevinde ~ ne 
bireı· kültür cüz'ü tamını halıne ge- de kend hayatımızdan zaman ayır- mış dinleyen Halkevi arka • 
tirilecektir mal< ktiza eder. mızı ve Türkiyenin asil ., 1 

Arkada•lar Halkevlerinin açılışı A. kada•lar söz bu mecraya dökü 1 halkını sizin huzurunuzd•.~ • e 
• • • r • • . . . · • b d eh••• ıst mevzuu bahsoldugu her ıeferde tek Iünce çok ehemmıyetli bır noktayı pınız namına ura an. 3 

.,,, 

raı· edilmesinde fayda tasavvur edi 

1 

da ilave etmek iıterim. Arkada§lar rum. (Alkışlar). Kendile~,,,J 
len bir kaç esaslı noktayi bu topla- yetişmek için kitap okumak kafi de- dan muvaffakıyetler temk;.ıilı' l!a 
nıttan iıtifade ederek tekrarlamak ğildi,.. Bu zamanın ferdi olarak ye- yo~: C.f H; Fi ırHkaalıkrunl ,;ııil' e 
· · · k · · d - d · k mumısı sı atıy e a ev e ıl 
ıatenm. H lk . k d" kk"") tıımı·e ıçlın ya~a •.ı~mız evt~ın ~v lışmalarmda muvaffak ottı'•.., 

Her a evı . en ı teşe u ve vet ı eıa.ı arı ıçenııne ye ••menın • 1. . d I ddi .,,._,,J tıf 
· · · "b ·ı k d" · · 1 ki 1 h k t · çm e muz en ge en ma •ı' tertıplerı ıt~ ~1rı .e 

1
en ıfsıne1 . va:zı •f. a1rtı yanız 1

tap ak'!~. d~"led.sız aaBy nevi her yardımı yapacH 
fe olarak çızı mıt o an aa ıyetın a arı ve yazı arı ıuı ...-gı ır. u h d .. · u.,S· t 

b . · t k" ı· d ki 1 be uzurunuz a. soz venyor il 
yollarını ızzat tanzım ve a ıp e azım ır ve eaasbr ve tapa ra- (Ş"dd ti" allılf~ 8 
decek kudrette bir te§ekkül sayı ber mutlak" bayatın tecellisine uy- R B · 

1 
etk'nu tP • 

• d H lk 1 · · 9 f ı 1 . .. ecep eyın nu u · ı lmnk lazım ır. a ev erının a gun olan cereyan arını bızzat mu- k Ak ·· d " Be · (J\f•f' 
. b . 1 b b k 1 h ıp aıun uz yın tif• 

alı~et şu1 • 1esıdne ayrıkand ve
1 

u şube tale'.' .etmeb. ve o cereyanı.arı akiy'.'- dırım) piyesi temıil edilmİ! 
ler1 teş .~ı e en ar a at ar, şu e tın ıçınde ızzat yaşama ve ta p · 
komitelerine dirayet ve kıymetli etmek lazımdır. Hayata hakim ola- __________ ,.... 

un,urlardan intihap etmelidirler. er?: unsurlar ancak bu yoldan yeti- K 
Her ~ube komitesi kendi 11nıfına şebilir. Hayatını yalnız kendi ferdi araya 
ait olan şube faaliyetini bizzat 1 kö,eıinde takip ederek vakitlerini v d • 
kendi t.anzlın etm~lidir .• Bilahara yalnız kitaplarlP . ,tigale haaretmi, o uran enıı 
§ubelerın hazırladıgı faalıyet prog ı lanlar bir gün bakarsınız kitapla§-
ramları Evin idare heyetine tevdi mıt olurlar. ' 
olunmalıdır. O idare heyetleri ko A ı·ıı bu ·· k"" T"" · 1 ki kl"fl · ırın ev a arı ve gun u ur-
mıtelerden a aca arı te ' erı ki . ı· ti aff k 1 ak • 
tetkik ederek bütün halkevinin . yekn_m elv a arı . ~uv ad 0 '!'. dı-
f 1• • · t · "d tm k çın ıtap arın tesın yanın a ıtın e 
aa ıyetını anzun ve ı are e e b 1 d - · t h tuu h 

'Vazifesi karı111ndadır. Bu yoldan .~ ~!'. uıu cemıye ~ya 
1 

n er 
H ık 1 • k d" k d" · 1 b" turlu ıyca:olarına haaaaaıyet e t-aı a ev erı en ı en ıne ıf er ır . . .. 
h 1 k 1 1 d B 1 .. etmek ve ruhlarını cemıyetin yuk-

a e ıo u ma ı rr. u eaaı ar gos . . 1 k · 
· k" H lk · · ı · · ı· k sek kuvvetıyle cıbaz ama mecbun-

terıyor ı, a evı ış. erıne ıı ıra . d d" 1 etmek yalnız bir intiaap vesikası yellın e ıkr ";· I b lk 1_ • b 
almaktan ibaret değil, memleke-

1 
.şte araalanlaş ar, ~ ev1~~li

1• aa ne-
erı ve o arı yenı nes ı ı m tec-

M••••••••-·•••••••••••••••••••••••••••••··--···•··.. rübe ıana't cereyanları içerinıinde 

ça meraklı yat güre§ler[ aeyrede hayata uyıun bir §ekilde yetişmesi 
ceğiz. için teşekkül etmiı çatıların altı

Tashih dır. Türkiyede yAıniden 20 halkevi 
açılmasının mevzuu bahıolduğu bu-

___... . ..,._ ) 

Milyonlarca b~~ 
karaya dökül 
COLlMA 24 (J../..)~ 

Vali, dünkü ~u baanı••1 ıı~i' 
sinde 100 kadar insaoııı 
olduğu kanaatindedir. 

11
) 

Su basması dolayıiile ıl 
atılmıt bulunan ınilroı::/' 
balıjtın sari bir haatal.1,•

0
,, 

olmasından endi!e eclılı1 

Dünkü spoı· 
gün bu mevzua girerek yalnız bu- • ıo~• 

sahifemiz.1_ Y 1 b" .,,,. ue rada değil eıkidenaçılmı, ve bugün 1 an, ır 
D'Curry'nin bir resmını koy. açılan halkevlerinde radyo batında "ld" du 
mu9tuk. -Resim altı yanlı,lık- beni dinleyen bütün arkadaılanma O ur U J• 
la (1930 Erika kupaıından son hitap ederek aöylüyorum; Türk va- lZMlR, 23 - Torbslı~ 
ra) olacakken (1931 Tuna ku. tandaşları fertçilikten 1"k kalmak nüz on yaşında bir kı:ı. 

d ) d
• k ziliniyetinden uzak bir çalısına ile k d • • bıt 

pasın an. sonra ıye. çı. ~ış kitlele"şmek mecburiyetindedi~. He- dola~ırken en isını • (el' 
tır. Tashıh eder ~e karılerııuız. 1 pim~z ke!'~imizi . c~miy<;.t içinde ve ı~ırllltş'.. kızcaı.ıız zehır 
den af talep edenıı . cemıyet ıçın yetııtırmege ve kendi 1 olmuştur 

,a 
b .. 
te 
hu 
Ye 



.. 

rakende erzak fiatları Belediyece te k · • k 

İG Bu garistanla nasıl 
1 ticaret yapacağız? 

' ...... . 
icaret odasındaki komisyon 
e gibi esaslar tesbit ediyor? 
Hük&ıııetimizle Bulgaristan 

•ıdll''a aında eıya mübadelesi için, 
ittİ · bir ticaret muahedeai ya. 

ılrna11 için Ticaret Odasında 
k';İr komiıyon tetkikat yapma1c:-
~ dır. 
iJıtiııı' Türkiye tle Bulııarillan n
Şu Umiyet itibarile ayni malla. 
de çıkaran memleketlerdir. But 

t ~ay, hayvan ve hayvan mabsu. 
ir. b, tütün ve kuru ıelneler, 

~" ~ iki -leketin de ihracat 
iki lıdlt'. 

Bu tenit altmcla Tüıtiye ve 
ıalaaristan arasında, yapıla-

.. .,. mübadeleei, diier 
. .r·~·Ieluıtlerden pek farklıdır. 
:,,.ı;rse.eı& Almenya, Çekoılovak

gibi mMDleketlerle yapılan 
ilbadele ltillflannda, Türkiye 
lınan.::::z~ tütün " ham mad 

•er yert- makine, ve 
aıuuı etY• alacaktır. 

Bulgariıtan bir ı.-yi. -
eti olmadıtı için, bu btıku

etle, bu tarzda etY• mübade
i olamıyacaktır. 
Şimdiye kadar Türkiye ile, 

e ulgariatan araımda, yapılan 
kil' ! ret muahedelerinde Bulga
;.;t;'.°15lıın Türltiyeden gelen taze 
i Yll kuru balıklara, balmumu· 
,.., kartı ugarf tarife kullanmıt 

ır. 

zt1, Diğer taraftan, Türkiye de, 
h~ ulgııristandan gelen kaşer 
.Ç~ Yniri ve ai!aç kömürüne kar
ılı • asgari tarifeyi t.atblk etmit 
Jlt ir, t Mevcut ticaret muahedeıine 
I•' ·re, her iki taraf, yekdiğeri. 

meseleleri bu muahedeye dahil 
olmayacaktır. Onlar hakkın
da Bulgar Devlet Banka11 mü
dürü Berlinde Almanlar ile ay. 
rıca müzakerata devam etmek
tedir. Takas ve Kompensasion 
meseleleri iki memleket beynin 
de ayrı bir mukavele letkil ede 
cektir. Yeni ticaret muahedesi 
nin ahklmı timdilik gizli tu
tulmakta ise de yeni muahede. 
de Bulgar tütünleri, meyvaları 
ve derileri hakkında bugünkü 
tarifelerin muhafaza edileceği 
beyan edilmektedic. 

l.viçrede tahdidat 
fniçre hükfuneti meyva, 

sebze ve diğer maddelerin itha 
lini tahdit etmi,tir. lsviçreye 
olan meyva ve sebze ihracatı. 
mızın tahditten müteeaair ol
maması için bazı .. aslar ar•t· 
bnlmaktadwr. 

Bulgaristand"'. yeni 
tahdidat 

Şehrimizdeki ihracat Ofisi
ne gelen malumata gött, Bul
garistan hilkumeti yeniden ba. 
zı maddelere ait tahdit kararı 
vennittir. Bu maddeler ipek, 
kereste, kağıt, pamuk, kaya tu 
zu, yün ve kahve gibi şeyler
dir. 

Bu madcle!erden bir kısmı
nın memleketimizi de alakadar 
etmektedir. Bu vaziyet üzerin 
de ihracat ofisi tetkikata girit
mi!tir. 

kar,, pek mahdut ~ya üze-
li r ind<" nnlatmıılardı. Arpa, afyon, tiftik 

Yeni ticaret m~hedeal, __ her latanbul piyasasına deniz ta 
, ı taraf aru~n~a tıc:an muı_ıa· rikile 1886 çuval arpa gelmi!
et~ batın hacmını genışlecektır. ı tir. 4 kurut 35 para ile 5 kurut 

~ Bulgaristanda pa- arasında satılmaktadır. Piya. 
~ sa gevşektir. 

lef muk ziraatı 18 sandık afyon g~lmittir. 
Of Zile, Tokat, Erbaa, ve Trakya 
çol Bulgaristanda Hasköy, Muı malları 12 liradan 1275 kuru. 
. l fapaf&, Harmanlı ve Petriç şa kadar satılmaktadır. 
ıi' lcazalarında bu sene hükume- 75 balya tiftik gelmİ§tİr, 

•} tın fevkalide tetviki ile 150, Karahisar malı 41 kuru,tan sa 
ti detar pamuk ekilmitlİr. tılmaktackr. 

1;; ulgar hükılmetWn pamuk fab 
ı,lrıkaları ile aktettiii mukavele 

e ucibince bu mapukl • -:n kilo. 
ti 
1 

ıu köyliiclen 25 leTay ı aatm 
lınacaktır. 

bd Bulgariıtanda bu sene u
,,ı um pamuk mahsulü 4 milyon 
otl kilo ümit edilmektedir. 1930 
• ı enesinde Bulgaristan hariçt~ 

2,739,968 kilo ham pamuk ıt-
1';. al etmit idi. Hükilmet bu ae
• ne pamuk zeriyatmı fevkalade 
·11 ,.şvik etmekle bu ithalatı mem 
"" 1 ket dahillıwlen l'emin etmek " . lltamektedir. 

Bulgar Ziraat Bankası Bul
ı;lı ıııı.riatanda pamuk fiatlarmı 
ıı1 er :taman yükaek tutabilmek 
1' f aksadile Sof yada bir koopera 

"" tif Pamuk fabrikuı yapmak ni. 
Yet indedir. 

ıl 
~ Bulgaristan- Çekos-
" lovakya arasında 

Çekoslavakya hükümeti Bul 
ar hükümetine iki memleket 

beynırde taku yapmak ıçın 
eklift-:- bulunmuştur. Bulgar 
tikumeti bu ~eklifi memnuni-

y -tle karşılamıştır. Bu müna· 
I ~ ·~b,tlc Bulgar Zir;.at Bankası 

llıüdürü Mö5yÖ Sakarof Bul
lh.r hükumetinin murahhası 
•ıf11tile bugünlerde Prağa gi. 
decekr ır. 

Koyun ve sığır 
ihracatımız 

fktısat Vekaleti muhtelif 
memleketlere ne gibi ihracat 
yapabileceğimiz hakkında bir 
müddetten beri tetkikat yaptır 
maktadır. Bu tetkikatın ilk saf 
halan neticelenmit bulunmak
tadır. Buna nazaran Türkiye. 
den ltalya'ya sığır, koyun gibi 
hayvanlar ihraç edileceği anla. 

tılmıttır. 
1talya'ya koyun ihracahna 

ensen tinıGiden batlanılmıt bu 
lunmaktadır. Suriye ve Mıaır
da koyun ihraç etmek için tel· 
kikata batlarunı,tır. Alakadar
lar Ticaret Ofiaine müracaat 
ederek koyun ihracatının arttı
nlma11 için tedbirler alınması
nı temenni etmişlerdir. 

Eskinazi hastanesi 
Amerikada vefat eden Manisa 

musevilerinden ltkenazi'n.İn vaıi
yeti üzerine P..laniaada in'a edile
cek haatahanenin lntaıına 1 Ha
zirandan itibaren baf)anmıtlır. 
inşaata Mimar f..1. Tom~~o!' nez~-

t etmelc:tedir. İtkenazı nın vaıı
re tini ifaya memur edilmit olan 
~~emich"I B'.'nk ,,,üm~aaili ~· 
Turner .1ehrimızdPn ~.lkanısaya dgıt 

. t" Oradan Amerı aya av ~t 
mı! ır. h h 
edecektir. M. Turner, aıla ane-

. ku'" ıat resminde hazır bulun-
nın M . "d Bulgar ve Alman 

ticareti 
k üzere tekrar anısaya gı e 

:~tir. ·inşaat bir iki ayda '.~al 
edilecektir. Hastahanede • •stıh

,.. danı edilecek doktor ve aaır me
..)ofya muhabirimiz yazıyor: murlar Türk olacak, yalnız Af!1e· 
Sof yada Bulgariıtan ve Al- "kadan üc hastabakıcı celbedile· 

anya arasında yeni bir tica· ~ektir. _· ____ _ 
eı ın h.-desi akti hakkında • 
~reya .,.den müzakerat çok Kalp sektesı 
ılerleınistır H - iki taraf ta , .. 
bİiyiiJ b·. h"" . .' 1 h re Bahriye Binba,ılıgından mu 
ket ,.t~iklr .~s1!u nıyl et~ haft; tekait Vasıf Bey Düyunu Umu 

rı ıçın ge ece • . ed k ··ı . alır 
~ 1!1 nihnyetind muahedenin mıy en le aıı . maa~ını.. .. -
~~<:ıılanacağı unit edilmekte- l kl."n kalp sel: csınd n olmııt

ır. r ııkas Vt: KoMP sasion tür. 

Belediyede 

Toptan, 
Perakende 

--·--
Belediye aradaki 

büyük 
farkı tetkik ediyor 

Belediye lktıaat miidıirlüğü top 
tan ve perakende erzak fiatleri •· 
raaında görülen mühim farklar 
hakkında tetkikata batlamıttır. 
lktıaat müdürlüğü bunun aebeple 
rini. mutavaaııtların rolünü &r&f• 

bTacakbr. Bundan ba~ka her on 
beı günde bir bakkaliye mevaddı 
ıebze, yemiş ve et gibi maddele
rin fiyatları tetkik edilecektir. Bu 
tetkikat bir müddet d.,vam ettik 
ten aonra aradaki far!un aı:altıl· 
ma•ı için ne gibi tedbirler almak 
laum geldifi ko.rarlattırılacak· 
br. 

Şehir haricindeki 
ahırlar 

Şehir haricinde kalan ve he· 
aüa yeni tarzda ahır yapmamış o 
lan inekçilere de tebligat yapıl· 
mttbr. Böy1e, müddeti zarfında a 
hır yaptırmayan İnekçilerin eıki 
ahırlarını kapatmağa teşebbüı e
dilmiştir. Topçular, Alibey, Top
kapı, Rami köylülerinden inek ıa 
hibl olanlar aralarında birleıerek 
fırkaya müracaata karar vennit
lerdir. Köylülerin bu müracaatı 
,u auretle hülaıa edilebilir: Bu ae 
ne mahaul az idrak edilmiştir. 
Köylü samanını bile hariçten teda 
rik ederek hayvanını yedinni,tir. 
Saman bile iatiheal etmeiie imkan 
bulunmadığı bir zamanda bin bet 
yüı: iki bin lira aarfederek yeni a 
hır yapmağa imkan yoktur. Alur 
yapamayanların hayvanatı açık
ta kalmafa mahkum olacağına gö 
re hayvanlanna ahır in.ıa eden j .. 
nek sahiplerine yok bahaama de
vir etmefe mecbur kalacakla.rdır. 
Verilen müddet uzatılmalıdır. 

Üsküdar tramvayı 
Üıküdar tramvaylarile, otobüa 

ler ara11ndaki rekabet ski ehem· 
miyetini kaybetmiştir. Şirket, oto 
büalere rekabet edebilmek için de 
bazı tedbirler ittihaz e tmit tir. Es 
kiden Üsküdar• Kmklı veya Hay· 
darpaf&ya giderken, tramvayb.r 
yollarda beklerlerdi. Şirket, yol· 
larm bazı yerler.İne çift hat dö~ .. 
mek auretile, bu tevekkufların Ö· 
nüne geçmi,.tir. Bundan batka bi
rinci mevki arabaların adedi azal 
tılmıs, ikinci mevkiler fazlalattı
rılmı.ştır.. Bu tedbirlerden sonra, 
tramvay yolcularının geçen sene
ye nazaran biraz fazla olduğu gÖ 
rülmü,tür. Maamafiı.., volcular1n, 
arkaıında, bu tedbirlerin teııııirin
den başka, o civarda i,leyen oto
büılerin azalması da mühim bir 
aebep olmutlur. Geçen sene Üakü 
dar . Kısık!. · Kadıköy ve Oakil
dar . Kı11klı ara11nda daha çok o· 
tobüı itliyordu. Bunların basılan 
şimdi Sirkeci - Bakırköy araa1nda 
İ!l-ektedlr. 

Büyükdereye takai
siz otomobil 

Takaimden Büyükdereye oto· 
büaler gibi takıiaİE mütteri taf<
mak için Belediyeye müracaat ~
den ıoförler bu taleplerini. tekrar 
lamuJlardır. Müracaat kabul edi
line; Takalmden Büyllkdereye a· 
dam batına l 7,11 kurut alınacak• 
tır. 

Bozuk yaya 
kaldınmları 

Eminönü kazaaı dahiHnde ve 
tramvay aüzerg&hında ve ikinci 
derecede cadde ve sokaklarda 
ınevcut bozuk yaya kaldırımtan
nm ta.mirine batlanmıştır. 

Evlenme işleri 
Emanet müfettişleri tarafın

dan geçenlerden evlenm~ dairele 
ri teftit edilmiştir. Bu teftitte ev 
lenme1erin daha ame-1i surette ya 
pılmaıı için icap eden tedabir hak 
kında tanzim edilen ra-por maka
ma 1tcrilmittir. Rapora nazaran, 
evlenme işleri daha baıitlettirile
cektir. 

[ Kiiçilk Haberler 

" Balıkçılar Cemiyeti, kal
kan mevaiminde, kalkan yavru 
su tutulmaaırm men'i hakkın
da lktısat vekaletine müracaat 
etmiştir. 

" Üç dört seneden beri tah 
sil edilmemi, olan ve umumi 
istihlak vergisinden 89 bin kü. 
sfır lira borcundan dolayı tüc
cardan Ne5im Taranto Efendi. 
nin mevcut emval ve emlakine 
Eminönü malmüdürlüğünce ha 
ciz vazedilmiştir. 

"" Üsküdar tapu b,.şmemur
luğuna tayin edilen •abık tapu 
a vukatiarından Yusuf Be)" yeni 
v zifeıine b~ lamıştır. 

Poliste 
• 
istedikleri 
Yapılmayınca 

İki müşteri gazino 
sahibini ağır 

surette yaraladılar 
Sırrı ve Kemal isimlerinde 

iki kişi evvelki gece F ındıklrda 
bir gazinoda otururlarken ha
nende kızlardan birisi ile görüf 
mek istemi9ler, fakat gazino 
sahibi buna mani olmuttur. 

Bu müdahaleye hiddetle
nen Sırrı ve Kemal pıçaklarını 
çekerek ortalığı biribirine kat
mışlar ve gazino sahibini de 
ağır surette yaralamı§larır. 

Bu arbedede Sırn da muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 
Yaralılar hu taneye kaldırılmıt 
lardır. 

Bir kadın çığlığı 
itfaiyeyi yordu 
Beyoğlunda Topçular aokağın· 

da evvel ki gün halkı heyecana ve 
ren çok ııülünç bir hi.diae olmut· 
tur. Sokaktan ıreçenler apartunan 
!ardan birinde tiz bir kadın çığlığı 
işitmişler ve: 

- Yangın var, yeti.tin!!! 
- Can kartaran yok mıı? 
diye haykıran bu çıJlrklar kar 

tısında bir kmm halk kotUP itfa• 
iyeye haber vermif1er, bir kıımı 
da itfaiye gelinceye kadar yangı 
nı söndürmek emeliyle apartıma· 
na girmiılcrdir. Apartımandakİ· 
ler yangını arayıp buluncaya ka• 
dar itfaiye de yetiımit, derhal ao 
kağa hortumlar aerltmi,. Te au 
aıkılmak üzere aletin qıktıfı yer 
aranılmaia baılamışbr. Fakat bü 
tün bu teli.ı ve heyecanın sebep· 
aiz olduğu anla.,lmıt, yanııın ol· 
mayıp böyle bir ihtimal de bulun· 
madığı öirenilmittir. 

Halkı telat ve heyecana d~ü
ren, itfaiyeJİ, pollıleri harekele 
getiren yangın feryadı meğer Ma 
dam Poliıine iıminde bir kut me· 
raklmnın iıtimdadı imif· Madam 
Polisine bealediği kanaryanın ka· 
feıini temizlerken evin avcı köpe 
ği bir hamlede kufu .kapmlf ve 
kaçmıJ, Madnın Polisine de bu ıı. 
mitaiz vaziyette "y n m var" di .. 
ye baiiınn19tır. 

Feriköy ve Pangal
tıda iki hırsız 

F eriköy ve Pangalıı civarın 
da son günlerde bazı hırsızlık
lar olmuş, failleri bulunama
mıftı. Pangaltı polis merkezi 
tarafından yapılan tahkikat ne 
ticeainde Recep ve Hidayet i
sünlerinde iki s•bıkalı bu hır
aızlıklardan maznunen yakalan 
mıtlardır. 

Bunların daha başka hırsız. 
lıklarla da ali.kadar oldukları 
teabit edtldiğinden tahkikat de 
vam ediyor. 

Tavuk çalan 
kadınlar 

Seyyar sepetçi N uriye ve 
Hatice isminde iki kadın F ın
dıkhda İsmet hanımın tavuğu
nu çalarken yakalanmıtlardır. 

Hırsız hamallar 
Beyoğlunda Dr. Nazım Be

yin ev eşyasını nakleden ha. 
mal Dilo, Hasan ve lımail ba. 
zı eşyaları çaldıklarından yaka 
!anmışlardır. 

Keyfe gelmiş 
S.ndıkburnu gazinoıunda 

işret eden Ali Riza Bey hava
ya silah attığından yakalanmış 
ttr. 

Yankesici 
Tepebstınrb. tramvay içinde 

yolculardan Kemal Efendinin 
para çantasını •!ırmak İçin ce
bini karıştıran Apostol yo. alan 
mı~tır. 

Bir kız denize düştü 
Nitantatında Çelebi Man. 

ıur sokaiında 24 yaşlarında 
Matmazel Olga gezmek için 
gittiği Büyükderede dola,ır
ken, ayağı kayarak denize düş 
müt ve civardan yeti,ilerek 
kurtarılmı,tır. 

Barakada hırsızlık 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Kız Kulesi parkında bir akşa ••• 
Y eşilköy açıklarına kadar bütün İstanbu!, Or. 
taköye kadar yarı Boğaz ve bütün Marmara ... 
Harem yok, yalnız Salacak ••• - Yedi buçuk dakikada Avrupa
dan Asya ya ••• " Vallahi güzel cana yakınsın! - Siyah gözlü 
kadını çalsalar .. - Çalgıya ihtiyaç yok •. - Plajda mehtap 

safası - Denizin yazlığı, kıtlığı olurmu? 
Şirketi Hayriye memuru

nun uzaktan sesini ititiyorum: 
- Harem yok! Hanımlar, 

beyler .. Harem yok... Yalnız 
Satacağa gi.diyor! 

Memurun hakkı yok 

me .. eli timendiferdeki yolcula. 
rı, küçük bir dürbünün yardı. 
mile tethia etmek bile müm. 
kün olacak! 

Saz devam ediyor ı 

"Vallahi ııüzel cana yakın.. 
sın!" mu? Harem kalkalı, on se 

neden fazla oldu. Köprü
nün İstanbul tarafına pek ya- Bunu hangi ııüzele hitabeu 
kın olduğu için, bu Sal11cak is- söylediği malum değilıe de, bii 
kelesi benim hoıuma gider. Fa tün güzellerin bunu kendi üzer 
kat, siz şu aksiliğe bakın ki, !erine aldrklan muhakkak ... 
nefes nefese kottul}um halde, Meseli, fU yanımdaki ha
vapura yeti,emedim. Memur, nım, tek aelmitl«ırı, burade ken 
benim teli~ımı ııörünc.e teselli dine kolayca bir et buldu, ihti. 
etti: mal ki sözleştiler. Arada bir, 

- Yirmi dakika ıonra bir va erkeğine: 
pur daha var! - Ah, diyor, ne olur 'u al. 

~rtık.. içenler, neş'eyi içkidoo, 
ıçmeyenler muhitt~ aldılar. 
Uzaktan tatlı tatlı kahkahalar 
ak.ediyor, masa batiarrnda ha 
raretli konuşmalar duyuluyor. 
Kolkolıı., bahçenin kuytulukla. 
nnda dolaımağa çıkanlar ço
ğaldı. Meğer, haftanın üç gü. 
nünde burada varyete de var. 
IDlf. Y anmıdaki hanımlardan 
biri! on bet gün evvel, bahçede 
venlen b;r baloyu anlata anlata 
bitiremiyor: 

- Bahçe doldu, doldu boşal 
dı ... Aman ne eğlendik, bir gÖI' 
sen ... Mutlaka kulakların çınt.. 
mııtrr, seni öyle andık ki ..• 

Şattım doğrusu.. Salacak yah gözlü kadını çalıalar! 
biz görmiyeli anlatılan epeyce içimden : Bir an baktım, etrafımda 
tenlenmiş .. Öğleden ıonra, her - Hangi siyah gözlü kadın, kimse kalmamı,. Meğe ... e 
yarım saatte bir vapur itleyor. diyorum, b:.ırada çalınacak o mehtabı seyretmek için ıahil~ 
Siz, bu vapurların böyle çelim- kadar siyah gözlü var ki.. ı inmişi.,.-. Durur muyum? 8-
aiz görünmelerine bakıp aldan- Meğer bu isimde bir tarkı- 1 de indim. Plajın gece Alemini 
mayın. Tamam 7 buçuk daki. dan bahıediyormu,. Akıi gibi, 1 hiç görmemiıtim. Meğerse ne 
kada Salacağı tutuyorlar. muganni hanımlar, "Siyah gÖll ı llmür oluyormuş .. Kendini ,...._ 

yedi buçuk dakikadıı, Av- ı lü ka~ı~". d~n hiç .b~hsetmedi. 1 lara atan .. atana .• Zatl."n ~~htaba 
rupadan Asyaya geçmek te ha ler. Bılakıs ınat gıbı şu şarkı. d~ pel_c ~uzum yok. Pla1, gün-
ni fena bir rekor değil... ya baıladrlar: duz gıbı aydınlık... Denizde, 

- Düüt!.. "Ne kadar kandı gönül 0 bir çıi!lıkhr gidiyor: 

Deme
1
mi

1
zle kalkmamız ~di~ güzel sözlerine, - Allah aşkına yapma! .. 

oldu. Da ga an yara yara gı ı. O ·1 ·· 1 • • 1 Ol • 1 d d ··ı 
Yoruz. M

ini mini güvertede e- yeıı goz erının can a an . -C ur muzıpter en eı:ı • 
kirpiklerine!" sın t 

k 1 b 1 
,. •• anımı acı ın .. 

peyce a a a ı 11 ız. . 
Kızkulesini adeta sıyırta- Sular, yava, yavaş karan- Uzaktan bır ses; 

rak geçtik. Tam boğazla Mar- · yor ve akşam, bir yığın ais ha. - !'!asıl. çocuklar,, Sular sc 
maranın el ele verdikleri nokta linde ufukta toplanıyor. rln mı~ I • . d" 
dayız. Salacağın gazino ve pi&. Bahçenin asıl zevkli zamanı Ak ;' ya~.1 g1a gı ıyorum .• 
jı, biribirinin omuzundan ba. bundan sonra.. Her tarafta 1 r am an ge tn · 
kan setlerin üstünde Buhtun- lambalar yandı. Saz bir müd: - Sen git .. Kıtlık daha iyi_ 
nasırın meıhıır asma bahçele. det için susup, bah~in bir kö 

1 Denizi~ yazlıi\ı lnşlı~ı olur 
rini hayalen hatırlatıyor. Ter. ıeaindeki radyo ahenge batla- ı m'! .d"'1teyın. Burada oluv.or. 
li yüzlerimizde genit bir yelpa- dı. Pla1ın Selimiyeve nazır kıs
zenin temasını hisseder gibi. Fakat ne de olsa Ercüment mında sular hl"r zaman sıcak 

• tdı.·· yiz. Ekrem Beyin de bir münaıe- · 0 •• u,.u ıçrn orası yazlılc Üs-
İakele ile gazino. ara•ın.daki betle söylediği gibi, muıikinin < ku~ar~:}•akı~ lcı~"!a Bol!!\zın 

yolda herkes uçar gıbi ıridıyor. kcndiai dururken konserveai 1 sennhgı leaır ettıj!ınden bura. 
Sanki, bu yokutun başı, mev'ut dinlenmiyor. Dinlense de va. •ı kıtlık. .. 
bir cennet.. sıtasız dinlenen muıikini~ te- V ııkit epeyce ilerlemişti. Ge 

Kapının önünde, küçük bir sirini yapmıyor. ce saat yarımda kalkan son va 
zenci, hatırlattı: Maamafih, ne!'e tahsil et- pura dar yetiıtim .. 

- Bilet aldınız mı? mek için çalgıya ihtiyac yok M. Salahaddin 
O zaman, farkına va nlım ki, ~!!l!!"""""""""""""""!!!lt!!!!ll!!!!!!!·e~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I!!!!"""~;;~;;;;;;;;~ 

gazinoya du'lıuliyeaiz girllmi. Teşkı•la"' t 
yor. Sebebini sorduğum zaman 
dediler ki: 8 

- Bir aralık, duhuliyeyi kal irleşti 
-- . 

Bu sene 
1 Evle~e.n fazla 

dırmıttık. Gazino, uygunsuz a
damlarla doldu. Biz de tekrar 
duhuliye almağa mecbur ol. 
duk. Zaten be, kuruştan bize 
bir fey kalmıyor ki.. Yarısın
dan fazluı iıtihlake gidiyor!.. 
Duhuliyeden kazanç beklemiyo 
ruz. Bahçenin nezahetini kur
tarmak için başka çare bulama 
dık ta ... 

İnhisarlar yeni şe- Fakat memurlardan 

Y eıil taflanlarla süslenmiş 
çitlerin arasında fıakıyeli bir ha 
vuz var.. Etrafında adeta bir 
halka teıkil eden masaların bir 
tanesi boş değil... Kızkulesi ile 
lıtanbulun siluet'i karşısında, 
buzlu biralarını yudum yudum 
içen kalabalığın arasına sokul
mak istemedim. 

Bahçenin bir kaç merdiven 
afağ11ında, denize daha yakın 
bir set İntihap ederek orada 
yerleşmeği tercih ettim. 

Saz, ağır bir tarkıya başla. 
mıttı: 

"Benaiı. mi gezerain yine ıiil 
bahçelerinde?" 

Kendi k.,ndime; 
- E ... ne yapalım, • dedim, 

her vakit ıen yanımda olacak 
değilsin ya .. Bir gün de bırak 
sensiz gezeyim.. . 

Oturduğum yeı·den, Yeşil. 
köy açıklan a kadar bütün ls
tanbulu, Ortakôyün l'larin mi
nareli camiine kadar yarı Bo

kilde nasıl çalıtıyor? evlenenler az 
Müıkirat lnhiaarının itsal etti· 

ii Kefeli Hanında yalnız teftit 
heyetleri kalmıflır. Y anndan iti· 
haren Tütün ~e Müakirat in 
hi'8.rlarının bütün merkez teı 
kilatları birleıtirilmiı olarak 
faaliyete geçmit olacaklar-
dır. Mütkirat inhiaarının 
muhaaebe, mübayaat, levazım, 
memurin, muhakemat, evrak, tef• 
tit kııımları, tütün inhisarının ay 
ni 4ubelerile birleımiflerdir. Bu kı 
aımlar muamel&tile inhisarlar U. 
mum müdür muavinlerinden Mü
nir Hüsrev Bey meıgul olacaktır. 
Müskirat inhiaannın ticaret ve İ· 
mal&t fUbeleri ayrı bir aekaiyon 
halinde kalmıılardır. Bu luaımla
ra da lnhi .. rlar Umum Müdür mu 
avin1erinden A.11m Bey nezaret •· 
decektir. Ayrı bir aekaiyon halin· 
de kalan Tütün inhi1an yaprak 
tütün, ınuame1i.t ve ziraat fen •u
beleri umuru ile da lnhiaarlar U
mum Müdür muavinlerindan MI· 
:at Bey iıtiııal edecektir. lnh\sar· 
ı.,r Umum Mubaaebe müdürlüiü· 
ne v kaleten tütiln inhıaarı muha
.ebe mi:diir vekili latepan Ef. ta
yin edilmiıtir. Diğer taraftan ln
hiaarlar Umum müdürlüğii kadro 
ıunda kalacak memurlar, ıicille
ri tetkik edilmek auretile teabit o· 
lunmıtkladır. Bu meeai de yakın
da bitecek ve lnhiaarlar Umum 
Müdürlüğü kadrosu ke>bi katiyet 
ebniş olacaktır. 

193 l aeneıl mayıa, ha>: İran ay. 
larına nazaran 1932 aoncıi mayıa 
ve haziran aylarında evlenmek i
çin milracaat eden çiftlerin mikda 
rı daha fazladır. Geçen alh ay zar 
fmda da en ziy.a.de haziran ay10 ... 

da müracaat vi.ki olmuıtur. Bu 
müracaatların ekaeriıini küçük e• 
naf teıkil etmektedir. Memurlar
dan evlene-nler azdır. 

Çocuk bakıcı 
hemşireler 

Himayei Etfal cemiyeti umu· 
mi 1!1~erkezi ~•rafından Ankarada 
Keçıorendekı Anakucaiında tesi3 
edilen, çocuk bakıcı hemıireleri 
kuraları muvaffakıyetle devam et 
mektedir. Şimdiye kadar kur.tarı. 
10 _talebe yetipn~ ve bunlar kur
ıu ıkmal ed4'r etmez. Hi.mayei Et 
fal.cemiyeti'!in A~ak_ucağı ve kret 
lennde tavzıf edılmıtlerdir. Ço. 
cuk bakıcı hem!İreleri ayda ka
zand!kları 40 liraya yakındır. U. 
mumı merkeze vuku bulan müra 
caatlara nazaran memleketimiz
de bu suretle yetiıecek bir kaç 
bin hanım için kolaylıkla i bul
mak kabil olacaktır. 

Takaimde Emlak Şirketinin ğazı ve bütün Marmara açığı. 
bekçisi Lfıtfinin oturduğu ba- nı görüyorum. Gölgesiz ve le
rakanın tahtaları kırdmıt ve İ- kesiz bir görüş .. 

---·----
Spor klüplerindeki 
azanın listesi 

Mıntaka ilk mektepl !>ahil!.Y" vek.~~eti polie müdiri-
-f tt• 1• ~ • yetme ııonJerdıgı bir emirde 1,. mu e ış ıgı tanb_u!da mevcut bilumum ... çeriden bir siyah patlo, bir mü Halicin kuytu sahilleri. alc

t_amba_. e&~i bi~ ceket, biri 30 şam güneşinin ıtıkları altında 
lna, dığ~rı 5 lır.a . kıymetinde , yaldı dı bir böcek arrtı gibi par. 
rr.uh,ndısl re rııt ıh kurd,.I' "a 1.ı "or. 
lmmıstır. Hır ız '<.ıçark u ya lstanhula ve hele Ahırkapı 
lcalannııştrr ! ıy luı u r- kadar yakınız ki, 

1 . .. .. .. teıkıl~t azal...-ının isimlerinin bi-
sparta maarıf muduru Sev r~r bırer teabit edı"I · · b"ld' 

k • B 1 b 1 · • . meaını ı ır-
1 ey stan u ır.ıntaka ilk n_u,tı. Polis üçüncü şube mii:liri ., 

mektep müfettişliğine tayin lı her kulüpten birer murah~a 
edilmiştir. Yakında vazifesi ba davo;ı. e.derek kulüp azalarının .,. 
sına geleoektır. ı sk~I ıoını .teshil <:h~il ve iateyi ve 
• a ete ıondermııtır. 



1 
vermiyeceği pek tabiidir. Bil
hassa iktıaadi kanunlar bir 

N 1932 

R B e e t rihlercle bulundular. Halbulr.i, biz ecep eyin mec Is e heı· >aman kendi kendimizden kendi 
nokıanlanmızda.n her gün açık alın 
la bahıederh. Ve fakat, bahseder- İTT ADI M L 

Asrın umdui "MlLLIYET" tir. 

25HAZIRAN 1932 

1 
memleketin - yalnız örf ve 
adeti değil hatta - içtimaı, 
ilmi, fenni ve mali kabiliyetle-
rini de gMden uzak tutulmı
yarak tanzim edilmelidir. Öy
le ya; Almanyada çok iyi ne
tice veren bir maden kanunu 

• t tt• W • tk • ken bunlan yapamamlJız diye bed-
ıra e ıgı nu un eşrı hinliğe asla düımeyiz. Bedbinlik. TÜRK SiGORTA ŞiRKETi 

yapamamazlığın alametidir. Biz yal Tlarik ve hayat üzerine sigorta muam~Jesi 
nız yapmak sırası hulul etmiyen yap 

idarehane: Ankara caddui. 
100 No. d d • • ma kzamanı gelmiyen bir iti zorla icra eyleriz. ne evam e ıyoruz.. yapmaia tetebbü• etmenin de bir / Sigortalan halk iı;in müsa t şerai•ı ha-.i .i· 

lnsaru o lıi yapmaktan mahrum ed• Merkezi idaresi: Galatada Ürıyon Hanında 
Telgraf adresi: ltt. Milliyet 

Telefon Numaralanı 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüjiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ı Türkiyede tamamen akai tesir 
yaratmasına hayret edilemez. 
Çünkü Almanya tekniği, ser
mayesi, vesaiti ile Türkiye ara 
sında farklar vardır. Amerika
nın sermayeye kartı göaterece 
ği istiğna kapital nemasına 

(Fırka kcitıbi umumiai Kütah
ya m•b'uıu Recep Beyin Mecliate 
irat ettiği mühim nutkun bir kı•· 
mını nevetmiıtik. Bu kıymdli nut 
kun mabadını bugün neır,.Jiyo· 
ruz..) 

? Ol ? Ol Ol ceğini biliriz. Biz bu lmoperatifferin , 1 . d 
ma:ı mı. mum mı ur. - dennanmuz oha bir çok •-!erimiz a- ı Acentası bulunmayan şehırlerde acenta arar.makta 
masınr hep beraber temenni ede- "'" Af 
riz. Fakat, bu vaziyetin daha iyi, rasında ııor aene ,iki sene, ı..,. sene .1 Tel; Beyo/tlu : 4887 
daha iıler, daha değerli, daha eve! b8'layıp ta ileri götrmüş oi&ay -- -=aİ~5Sil::r::J 
kıymet getirir bir tarzda tanzim dık elbette iyi olurdu. Bilmem ki .. , il 
edilmesinin de tek aırrı devletçi- lıt ve inihliık kooperatifleri hakkın
Jiğin iyi itlemeıi, harici ticaretin da söz söylemek abeı olmaz mı? Bu 1 ABONE UCRETLER1: 

Türkiye için 
L. K. 

3 aylıJı 4 -

6 " 7 50 
12 

" 14-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti ceçen nü&halar 10 ku-
TUftur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir Gazetemiz ilanların mes'u
liyctinl kabul etmez. 

BUGONKO HA VA 
Y "tilklly atkeri ruat merke 

zindao verilen mallbnata naza 
ran b..-ün ha•a az bulutlu ola 
cak, rllaclr ıimal istikametle 
rlndea mtltedil kuvvette eae· 
c.ktir. Dila ta:ııyllu nMimi 156 
milimetre, hararet azami 211, aı 
garf 18 M•licrat idi. 

l Iktiaacll Bahialer J 
Yeni Maden 
Kanunu 

Madenlerimizin bugünkü 
atalet~ inlôıaf edememeein 
de - belki buhran kadar - i
millerden biri de ıüpheeiz ma
den kanunu ve onun tatbik tek 
lidir. 

uğramamış memleketlerde mev 
zuu babia olamaz. 

Bu sözlerden garp terakki-
ya tından ve tecrübelerinden 

j iıtifade edilmemeli, her ıeyi 
kendimiz yaratmalı manası çı
karılmamalıdır. Bilakis, bu te 
rakkiyatı ve tecrübeleri kendi 
ihtiyacımıza uygun bir tekle 
koyarak benimsememiz lazım
dır. Bu benimseyişte o kadar 
dikkat ve İtina göstermeliyiz 
ki hiç bir cephesinde şekil ve 
ıemailimize uymayan yabancı-
lık, iğretilik belirmemelidir 
İhtiyaçlarımız her saha, her ta 
raftan görülmelidir. Mesela: 
Bir hükumet memuru eski ka-

Sırrı Bey, tuhaf bir şey daha tanzimi yolunda daha pratik, da husu&ta bazı notlarım vardı. Maa- ı' 
•Öylediler: Mahsulatımız için ta- h ·· · d h · k'I --"h •imdilik izahat vermekten a muarnırı a a müessir şe ı . ınarı , 
lip olmamatı buhranı tevlit etti- ler alınmaardır. Maim zamanın.. sarfınazar ediyorum. Fakat, bun)ar- , 
ğini söylediler. Bizim mahsulatı- da ve daha İyi bir halde harice dan bah&ebneyi icap ettirecek za. i 
mızın ihraç vaziyeti takriben şöy- sevki yetiıtirilmesi piyaoalara ar- man olursa bahsederim. Sırn Bey, 1 

ledir: iyi ve İyice fiatla ve kimi- zı, bunların kredilerinin tanzimi kendisine m(·ktup yu:ddıfını ve bir 
len ihraç edilen maddeler ıun- de devletçilik vasfının daha iyi taknn gayriahlaki talep ve teklifle« 
)ardır: Üzüm, İncir, fındık, kuru tatbiki ile mümkündür. Maama· de bulunduğundan bahsettiler. Mak 
meyvalar, balılr.., taze meyva, me- fih dünyanın bugünki; haline gö- sadını anlayamadıftm için Wıh et
)anl .. :=.kü, hayvan, deri, bağırsak, re ihracat vaziyetimiz bence hiç melerini iıt~dim. Her eyi ~k ala 
palamut, bakla, limon, portakal, le fcıa değildir. Daha iyi olsun 
Peynir, ip.,khoceg" i, kurom made· apaçık söyleyen Sırrı Bey arkadap-

diyebiliriz. Her şey <'.aha iyi ola b d h ı k •---al ni, kömür de bunların içine dahil mız ura a er nası sa ço ...,, ı 
bilir. Fakat, daha iyi olmanın ·ı B • d''-'--tl" •--olabilir. Bunlann fiatları sureti geçtı er. una ragmen ,,.,... ı araa 
tılaımı da devletin bu i•lerde çalı• d ı k ı nl d '- B umumiyede iyi sayılır. ikinci kı- > • aı ar ma sat arını a a ı..,r, u 
rr.tıın dan ibarettir . R B k da d bu sım, mahsullerimizden hemen yi- hu,usta C§it ey ar a tım a 

Sırrı !ley, bir taraftan daha 
ne kamilen satılan ve fakat fiat- · na temas etmiılerse de Sırrı Be-ıyi olsun, diğc:r taraftan devlet 
ları dü•ük olanlar •unlardır: "d h yin mak-.adını İyi anlayamadıkları 

"' :ı mu " ale etm ~İn detken şuna 
Yün, pamuk, h1ıbuba.t, zeytin ya- benziyor: s~-· ha~taya bir taraf- için yanlı~ mütaleada bulundular. 
g-,, kereote. Ürüncü kısım da hem ·ı· I Meseleyi anedcyim Baz.lan Sım 

"T tan ı aç, su feta ta,,-&iye ediyor, 
fiatı fena, hem de ihraç edilen diğer taraftan bu ilaç acıdır, onu Beye mektup yaz.ıyorlar. Bu yaz.dık 
miktarı arzu edildiği kadar olmı· abna diyor. !arı meklupl~rda kim bilir nelerden 
yan ve kı6men artarak müstah- bah6edİyorlR.r. Sözf' gelince arzu e-

·ı ı· d k ı 1 d T .. ·· ·f Pahalılık nıetele'.\İ ,· 
d h b 1 •• e.ın e a nar ır: ulun, tı - denler irin aleyhte söylenecek çolı 

nunun i ari ma iyette ir ço' b d d A k d ı b ' tik, afyon, halı u m<'yan a ır. r a a~ ar, aşlıca tiki.yet çok sözler buh.ıl"ahilir. Amma değil 
ı noksanlarına şahit olmuttur, Bunlardan l-irinci kalegori Üze- menularmdan biri de budur. Ta· bir ömür hau:. bir fidRnı büyüyüp 
bittabi yeni bir kamın tanzimin rinde •Öz aöylf'r.>ek doğru değil- bii muhterem vekil arkadqları- a[iaç haline gelmesi için lazım olan 
de bunları nazarı dikkate <1lır, dir. Bunlar hakkında haldı ıi- mız kendilerine taalluk eden nok zama nkador bir devir bile geçmf>. 
noksan lan ona göre ikmal e- ki.yet mevzuu yoktur. ikinci kıs· laların teferrüatı hak unda lazım 

ma dahil olanlar, fiatı ni&b.,ten gelen cevabı verecekler. Ben fır- den sırların bile yapanuyacağı ıey)e 
der. Acaba ayni nazarlar tica- düşük te olsa satılıyor. ihraç edi- kanın esas l' lakkileri ve bütün rin yapılamadıiiından bah•etmelcte 
ri ve ikt11adi - hatta bazı tu- liyor. Müst.,hsilin eline az çok muhitte memleketin eoa& varlığı- de zannederin; ki, biraz kalp eksik
feyli müşkülatı görür veya his ' par~ ı:eçiyor. Daha fazla geç· na tesir yapabilecek bedbin te- lifti yoksa bile biru görüı elıılklili 
sedebilir mi? En nafiz nazar- sin, ç?k gü~eldir . Bunu biz. d.e t~ lakkilerle mücadele İçin bu mev- vardu-. Sırrı Beye m<'ktup yazanlar, 

bö 1 L• beki I menn• ederız. Fak&t, bu ıkıncı, zuda da fikirlerimi hülasa edece orada müstakil, hür fikirli bir mel>' 
!ardan da Y e uır şey e- kısım arasrnda saydığım kalem· ğim; pahalılık, arkadaılar, bir us vannıı. ona her istediklerini ya
meli - iıtianası bulunsa bile : !erden pamuk, yün, hububat, zey defa pahalılık var mı yok mu? zabilinnit.-Burada mü&talr.il meb"u• 
hatalı olur. tinyafı ve kereste fiatlan dünya Bu bir meseledir. Pahalılık bük- sözün ülr.ullandım. Halil Boy glhl 

Binaenaleyh, bu sene de piya•~sına tabidir. mü itibari bir takdirin ifadesi- arkdaatlann ve diler müstakil arı.a-

d d ·ı· · · Buhranın bize aidiyeti, ora- d .. ir ... Bu itibari. tak.dirin h.anııi, daılann yanlıt anl.amamarını, rioa 
Türk ma en ve ma encı ığının J ı ı h ı ı ya aidiyeti diye bir tl\•nif yapıla- 0 çu er e, . a~ıı• .. otorıte er ısan'!' ederim- Fırka M"b'u&lanudan kor-
muhtelif sahalarındaki teşek- bildiii tıkkma göre de bütün bu dao'. h~ngı dokumanlarla v~zedıl karlamııı ve onlara yazınazlannq. 
ku-·JJen'n ala-kadarlarınm reyı' k ı ı · f" ti d b ı · meaı lazımdır. Bu aynca bır me. y · b' b da b" f k bir • - a em.erın ıa ann a eyne mı- I d' F k h l I k d il anı ız ura ır ır ay12, ıe 
nin inzimamı hiç şüphesiz mc·m lel piyasanın teairini ta.dik etmek b"': e ır. a atb, pab' a 1 1

1
. be? ken kilde devlet itlerinde saçmasapan 

Bu~· zaten ıenelerd- L. 1 k f" d h .. 11·· h . d M ı· ~ 75 ır t•Y varsa u ır po ıs ır a b' ak . 1 b' 1 ~w -· DO- e et ne ı a a şumu u mu a- ıcap e er. eoe a p•nıu~un .. d ,_.ld' K ' " t ım ''er yapar me us anz ve 
ri alakadar makamlar da tak- f • d'I' ç·· k" seneden beri İngiliz piyasasında nun •t• e,.ı ır · anıın yapıp . . 

aza ve temın e 1 ır. un u b .. k" f" . d'." . h' b' t" pahalılığı kaldırmağa insanlar kendılenne vatand&4larm memle 
d . tm" 1 memleketı'n ı'htı' d k d ok 'h 1 ugun u ıatıı. ın ıgını ıç ır ı- .. . . k d ti . . k k k k ır e lf er, - •im iye a ar en ç ı ma t . t t' t' ,.. k d tın • t' çok tecrubc etmişlerdır. Bu hu- et er ennı yazma tan or aca · . k' f t · ~ care ıs a ıs ı,.ı a~ e em,. ır. . . . . . . 1 · nlar S B _, d" L__ 

y.cına uygun, m ıta ı emın e edilmi• madenlerimize iatikl ·- 1 T . d • . b "uıta ılerı gıdıldık~e de hakıkat ar. ınsa ız. ırrı ey...-en ı au 

d ek • d k ' kngdı ızdP.•Y.~k•aa1ın " pdambu~~ d u ka~mnda nadim olmu•lardır mecliste ifayi vazife etmek kolay ec yenı ma en anunu pro- Jin yeni cephesi verilecektir. a ar uıu o masın a ızım ev ., kad 
1 

. • · . . . . 
jesini ihzar ile meşgul olmuş, Bu büyük eserle iktısadi haya- Jet işlerine müdahalemizin tf'oiri- . Ar aş ar, dikkat.~uyrulmu,~u~ bi rşey ~eğıldır. Yıikıek me~li.•ln 
hu meyanda bazı tercümeler, k k 1 k k ni görecek ve söyliyecek bir say ı ki, Sım Bey, kooerabt kelımeaını ' şerefli bir uzvu olan zatın kendisıne 

tımıza a sa o ara arı,mış gibi insaf olamaz. dahi uoğru t&!affuz edemiyor. ln- bahşedilen hukuka mulr.abil ifan 
tetkikler de meydana getirmit olan madenlerimizin bir dönüm .. .. _ .. san bilmediği bir itin aleyhinde ol- çok dikkati istilzam eden bir takun 
tir. Evet, memleketin hal ve noktası tesbit edilecektir. Sal- Ü~uncu kmmda saydıgım muş mamak l.,ım<lır. Zirai kredi koop• il ı · d z t Al" • · bil 
• 'kb 1· • 'k dl ___ L h d • . . te-riıi az ve fiatr dü•ük olanlar- tif' dedil D- h .. vaz e erı ~ar ır .• a ı . !nızın e-
ıatı a mm ı tısa ""a ın a tanat senelerınden berı kalbı- d t"ffk h 1 l"'k 1 ra ı ~ °". uıuıta uzun mu· nk bu vazıfkelerın harıcıne çıkaca-
mühim rol aynayacak bu ka- · d ki h .. b' an 1 1 ve a 1

' u s '°yer- nakaı,a zemınl<n olmakla beraber ğınıu kani d~ilim Fakat bu ınese 
. ,. t mız e sa anan, er ~u~ ıraz dir.f, bu cins kooperatiflerin baJlıca vazi- ı üzeri d . daha ~i de tevakkuf 

nunun tanzım ve mer ıye e daha büyüyen kara ınkiaarla- ) brahim Bey (Isparta) - Gül f ı · · ·· 1 · B' def b k • n e ya , hh . . , e ennı &oy eyeyım. ır a u <><>- ek ed . ki f kanın 
vazı çok tee ur etmı,tır. j rı atinin inkişaf şuleleri ıile- yağı.. peratifler köylüye külfetsiz, zahmet- etmeyer , ~rz. ~m ır 
Bu uzun senelerin intizarını cektir. Bı•raya konacak heı· Recep Bey devamla : . siz ve uzun uadıya teminat gürül- halkla dail mı kırbbatık'"varclwr.:._~.ııiuo 

'h "il t 1 .. · - Satılıyor zannedenm ve pa .. .. I ak d . . I k'" mensup arı fır • lef halı ve mıuuom 
lan ve mı e nası mazur go- satır her kelimede lıer hangi d d' tusu om 11zrn anna •t eyen u- 1 b' lr. ı'klıyetl alırlar F-'--

. 1 B . 1 y k b' • • ra a e ıyor. "k fak . eti' b. 'ft . ba arı ır ço f er . .,...... 
r~ektır. aaı~ .. 7. a m ıra- basit bir görütle yeni bir takyi lbrabim Bey (Isparta) : 't ~t e;n? So ır çı ı:,1 kr~ kongrelerinde toplanmaalnnda fırka 
tıcle medenlerımızın çalıtmaaı- dattan hatta lüzumsuz te•hi. - Sahlmıyor Efendim . lr. •ı emtifınl e. er er .. dnra .11 • teftişlerinde bir •ok raporlar topla 

h'I ki d k' ' .. oopera en sayesın e m1 ı tasar- . > • 
n~. t~1 .. ı , to1pr~ .a~ımı~ a .1 !attan ziyade ıpaddelerin altına RecSep ~ey devdamla

1
.' • ruf artar. Köylü yavq yavaş taksit n~~k· ı,kleru~ı:c:ına göre fır11r.arun ~ gomu u servet erımızın uzen- gizlenmiş milli gayelerimiz - atı mıyor a e ınızde ka· !erle sennaye•ini ödeyeceği banka yu •e m a anna uzo unur. . 

ne birer abide gibi yığılacak belinnelidir. İtte bütün bunlar lıyor mu? .. ~fy.onun vazi~etini ar ya bir gün farkında omadan sahip f-!· fırkası korkunç bir. fırka değil-
aermayelerin vaz'ını temin ede · k d beki • ~e!lım .• Tutun~ de aı::zettim .. Şark olur. Milli sermaye kuvvetlenir. Zi- dır. Ona yazmaktan hıç bir vatan-
ek b .. k" • 1 k yem anun an enıyor. ıstıhıalatı yekunu dunya pıyasa- rai kredi koop~ratif!ct"İnİn faydalan daş tebu.11 defi! hiç bir fert kork-

c ' ug~n ~ ~~ııa arı yı a: Binaenale?'h böy~e mühim mev !arının alıcı vaziyetine niıbeten bunlardan ibaret delildir. Malıaulün maz. FD"kamızın bir takım temkinli 
cak tedbırlen ıbtıva eden yem zuat mer'ıyete gırmeden evvel zaten f~z~a~ıı-. Fakat, ":rka~a,. maliyet fiatlanru indirir. Faider il- vilr.arlı ve düşünceli h....ı.etlerde 
maden kanununa kaTllfmak- ne kadar hırçın, ne kadar titiz, !ar, harıcı ~ıca~et. vazı:re.tımız zerinde tesir yapar. Köylüyü çift 1f bulunmayı ietilzam eder Memlelt• 
la k d "k•f• h k ıhracat vazıyetımız daha ıyı ol- 1 • d _ ,. el' kr d' . .. _.._ d~I · . k d' .ı-' fi ·• ne a ar muıı a ane are et erın e muntazam tccııy ı e ı mu tın muıtera1 v.-L ttını en ı uut n 

Böyle bir maden kanununu edilirse yeridir. Bir vakitler --··--·-·---.. --.. -- ~eesi içinde i,lemeie alııt~r ve ceaine keneli görliıüne göre yanllJ 
ııasıl tanzim etmeliyiz? .. Nele- mer'iyete vazedilip te biricik dır ki, mütekabil say ve anlat- aıhay~ arka.~1U:. bu k.~~!fler dahi oha hl nnel>1usa yazmak veya 

d b
'I ·ı hk mad e f k b" a kı ) k .. sayeaınde Turk koylusu ıçtimaı bir söylemek val&nılatlar •-•n h'- bir 

rİ nazarı dikkate almalıyız? efa ı e ı imı ma. eme .ku- rülma n:l;di:. ır Y rı 1 
go- ça}ıtma terbiye.ine dahil olur. Bu zaman ahlaki .zaJ deflf.İn.. Ahlalı: 

Bugün elimizde yeni kanunun r,uHdunadgeçk.mk~~~ ılga e1dılen kooperatifler metelesin
1 
de ketk ke da - aoksanlıjı dej-ilclir. Bu noktayı tu-

tanzimıİnde eleman olacak se- avza a ı omur toz arını Evet bu kanun Türkiye Cüm ha evvel davraomı, o saydı . Bura- ı41ı et....ı. !.terim. (Bra•o .. sleri) 
nelerin biriktirdi ti atalet esba- amelere bahıeden., kanunun huri yetinin önündeki çok ve da bir ternemıi mev:ıuu vusa o da (D~v•mı var) 

Büyük Tayyare Piyangos 
12. nci Tertip Altıncı ke ide 

11 Temmuz 1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 

Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 
10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralık bir mükafat 

Bugünde 
Diyorlar ki •. 
Edebiyat anketleri fıktı 

REMZİ KITAPHANESİ --------· Sölüt icra Memurluiu: 336" 
nesi afal' mültesbnlerindea Sof6t 
lü aia Memnun ve biraderi Ala
konun atan mezldlreden olan 
borcundan dolayı mahcu• bula
nan ve lira kıymeti muhamml 
neli bir adet (R. Volf) fahftka• 
mamullbndan S5 - llO be7clr kuT 
ntiadekl milhtae'.t tamir lok ... o
bili açık arttırmaya va:ııedilmif~. 
Şartnameai 20-6-932 tarihinde di
vanhaneyoı talik eclildiiinden 10 
Temmuıı: 932 tarihine mliaadif pa 
ao.rteal .-ünü aaat 14 • 17 de açilı: 
arttırma ile aablacaJından .,.., bu 
arttırma ikinci arttırma oldulu ci 
betle birinci arttırmada 400 lira 
ya çıkan talibine veya bu kere en 
çok arttırnın üstünde bırakılaca
lından talip olacaklann yüzde 7 
buçuk dipo•ito ile müracaat eyle
meleri li.:zımdır. Bu huııusta olan 
bll6mum realm ve masraflar mtit 
terl&ine alt oldutundan icra ... if
la• kanununulı 116 ncı madde&lne 
tevfikan hakları tapu sicillerile 
aabit olmayan ipotekli alacaklılar 
ile diler ali.kadaranın haklan •• 
busuıile faiz ve masraf ııibi iddia
lan sakit olacafı ve ali.kadara· 
nm yirmi sün içinde evrakı müa
bitelerlle bildirmeleri ve fazla ma 
lilmat lateyenlerin Söttlt icra da
ireaine müracaatları ilAn olu.nur. 

20-6-932 

Devredilecek ihtira beratı 
" Kabili tebdil b&çak kullanan us . 

turalar, tJraı makinelerine ait ialiı

bat" hakkındaki ihtira için Sanayi • 
mum m6ılürlüğiinden İ&tihsal edil
mi§ olan 5 Atu•los 1930 tarih ve 
1185 num...tı ihtira beratı ıı-rın-

del.i hukuk bu kere satılacağı gibi 
kara doılıi nrileeefinden daha fa1'1a 
malıimat almak arzu edenlenn la
tanbul'cla Btıhçekapa'da Tat Hanın
da 43-48 anmaralardıa kain vekili 
R W. STOK Eleadiye müraeaat et 

Sıhhi yemek'er - B~ 
içkiler 

FRİGECO 
18 ay vade ile 4' 

--.SA TlE 

PERTEV Şurubll 
PERTEV Brıuantl~ 

PERTEV Kolonııııfl 
PERTEV Pudra&' 

DEVREDiLECEK IH'ffll-
1 

BERA Ti 
" Fiıenlr. bağlarına ait i•ııl 

hakkındaki ihtiraa berat tal 
nmda 22 temnuız 1930 tarihiıı4' 
dim edllmit olup lstanbul ,.;lif 
lilesinln 14409 evrak mımarıdl ~ 
lıayyet müracaat üzeri,,dckİ ~ 
bu kere batkaoma dedr ve)'• ıJ 
vwilecefinden fazla malu-1 
melı: arzusunda bulunan zev•l"', 
tanbul, Bahçekapıda Tat ... d 

43-48 numaralarda ki.in vdPl 
W. STOCK Efendiye müracıı11 

meleri ili.o olunUJ'. 

DEVREDİLECEK IH1'llV 
BERATI 

\11 ve tecrübeleri var. Müdek- akibeti ren önündedir. En idil uzun yıllarda madenlerimiz budur. yd aklnıdiz k.,.~e derkd:O ~. ~ 
• 1 b 1 ' ' _ _ı ka k h kk dk' 'k d "d ' yapama 1 ye yese ufm.,,.ıçm ------.~ 

xik ve aamımi nazar ar un ar eAasata 11tma~ ~en . zanç a a ın a ı ı tısa i, ı ari sıya. söylem.iyorum. Çünkü biz kendi kea İ meleri Hin olun .... 
dıın bittabi çok istifade eder. nununun tatbıkmdeki yanlııhk seti gösterecektir. Bu muaz- dimizi tenlr.it etmeğe alıfllız Fakat, skenderiyede veba

1 
____________ _ 

Her halde mükemmel bir su- lar, suitefehhünıaere tahlt olu zam eser topraklarımız altın- Sırn Bey, epey :uunan bizimle ya- kalmadı 

" Fiıenk bağlanna ait iı~ 
haklnnclaki lhtiraa berat t•lelıt 
nı•da 22 temmuz 1930 tarihin.il 
dim edilmiş olup 1 stıınbul v~ 
eelilesinin 14410 evrak nurnoP'~ 
mukayyet müracaat üzerinde!</ 
kulı: bu lıere boıılıa11na devir ;/ 
leara verileceğinden fazla rnııl 
edinmelr. arzu•unda bulunası ~ 
tın l&tanbul Bahçekapu'da r-;,.r 
n1nda 43-48 numaralarda kairı ti 
R W. STOCK Efendiye ıniiı1' 

retle madenleri inkitaf etmit yoru1<. daki cema«Wta can verecek- kından arkadqlık etmeclifi ~ bil-
hir garp ülkesinin kanununu Yeni maden kanununda tir. mezler. Onun ~~ ~t~e et>elimen.i- Veba ha•talıiı alinaaebetile 

h · L- el •-• d T • nin mazbatada """" ıyı olmasını te- l•kenderiye limanı miivaredabna 

CEMAL SAHiR TEMSIU.ERI 
ll5 Haziran Cumartesi akşamı 
Suadiye Park ve Gazino&unda 

tercüme ederek memleketimize cev enn .,.,,.n miıeı mevkii e ıpkı 'Ba
1
sü badelmevt" i menni etti; ibir takım noktaları al- lı:onulmuf olan m,..yenei tıbbiye 

tatbiki kolay bir tan olmakla dü9önülerek ferdin, cemiyetin yaralan suru arafil gi.bi.. dılar. Onları imalı imalı, manalı, ve itli.fıfeer tedbirleri kaldınlmıt 
RAMONA 
Piyelİ ll Perde 

NalılecMtı : Cemal Sahir heraber, ümit edilen neticeyi vaziyeti o kadar aaiih olmalı- Sadreddin ENVER maf'alı hakilcatler saklanmıt ırilıi t"t tır. etmeleri Han olunur. ~ 

Milliyet'in Edebi Romanı : 13 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F et.eli larıtastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMİ 
- Niçin lıcızamayacakmı-

•ım. Onu yapan h<ıca Alinin sa
rığını ben boynuna geçiririm ..• 
Ahlaksız herif.. Sen bir siyah 
koyun buldur. Üç yüz kuruıla 
beraber hocanımın evine ı:ön
~er. 

(Hocanım bakıcının ken
disidir. Fakat 9tındi o kendi 
ke:1disinin yabancısıdır.) 

Diğer bir kadın sorar: 
-- Oğlum haylaz- Okuyup 

adam olmayacak mı ecaba? 
Çocuk biraz karıııktır. 

Çama~ırını Hazreti Halidin tür 
besine gönderiniz, kendisini de 
tü~bedara çeyreklettiriniz •• Ba
ba Caferin nndukaaına bıra
ı ılan kuru üzümü yediriniz .. 
Zihni açılır. Bana da bir hedi
ye gönderiniz. Ona ataşan pe
riyi zincire vurayım .. 
-~ Kuzum Rügti, Hanım do 

leptıın N evr s H anımcfendinin 

elmas bilezigini kim çaldı?. 
Böyle gaibi keıfe taalluk e

den ıuallere Rügüt birden bire 
cevap vermez •. Zor bir mese 
le önünde dimağını zorlayan 
bir İnsan gibi yüzünde derin 
tefeldrur çizgileri peyda olur. 
Gerinir. Titrer.. Huysuzlanır .. 
inler .. Nihayet hatlar: 

- Niçin sordunuz bana bu
nu? •• Beni sıkıyorlar •. 

Yalnız kendine görünen bir 
periye haykırarak: 

- Çekil ka. 9ımdan menhus. 
itte Tartabuı geldi. Bana söy
leme diyor. Çünkü o, bileziği 
çalanın periıidir. Sanki beni 
korkutacak. Niçin ıöylemeye. 
cekmitim. •• 

Göğsünü çıkara, çıkara ıüz 
gün bakışlarla gerinip inleye
rek: 

- Beni eziyorlar .. Söyleye
ceğim itte.. Hınız kartıma 

ıeldi.. Hiç ummadığınız birisi. 
Size çok yakın adeta akraba
nız diyebileceğim. Paraca çok 
darda kalmıştı. Bu sirkati irti
kıip etti. K11a boylu, esmer u
fak tefek, biraz şehla bakıtlı 
bir kadın .. 

Soran hanım - Aman ıus 
Rügüt Hanımcığım adını söy
leme anladım. 

Hanımlar biribirlerinin ku
laklarına: 

- Tıpkı tıpkııına üstüne 
dütürdü. Nuriye.Ta kendisi am 
ma ben şüphelenmiştim .. 

Soran hanım - Bileziği ne 
yaptılar? 

Rügüı - Sakallı bir adama 
rehine koydular.. Üç yüz elli 
lira aldılar .. Yakında satacak
lar .. 

Hanım, hemşiresi Şerife Ha. 
nım, Yavru )k.y, Deryaban ta
hınm otlu. 

Dokuz on yaşında bu (ıe
anslar) da bulunurken aklımda 
kalmsş olanlar ifte bu yazdık
larımdır. 

Bu baıa ııelmenin mükem. 
melini timdi Avrupada, Ame-
rikada yapıyorlar.. Bazan ne 
fennen, ne aklen izah olunama
yacak garaiple karşılatılıyor. 
Her şeyde olduğu gibi bu meae 

leye de karıştırılan şarlatanlık
lar bertaraf edildiktensonra bah 
sin sırf ruhiyata ait kıamile uğ 

raşan alimler de vardır. Bu mü 
dekkikler, bize '~Tabiat kanun 

larından hariç görünen bazı ga 

ribeleri bilatetkik ret ve ink&ra 
kalkı9maktan bir netice çık

Hanım - Bu ıakallı adamı maz. Bunların nasıl vukua gel 
nerede buluruz? diklerini anlamaya uğratmak 

Bu ~uale cevap beklerken. lazımdır." diyorlar. 
bir ele bakarsınız ki bat alan 
k d · d • · · R" .. Orhan la Turhan bu hidiae-

a ının sımaaı egışır.. uguf 1 d . k h'f 1 ok 
gitmit diler bir peri gelmit- ere aır ~~ sa ı e er um~t 
tor ... Bu yeni gelen peri eski 

1
. oldukarı ıçın Battal zaderun 

suale cevap vermez.. . Dil~veri karışık göstermesinde 
Başa gelen insancil periler , ki iddiasını pek yalınkat kulak 

ekseriyetle tıınlardır. Rügii~ , la dônlememişlerdi.. 

-11- ~endim.. - Battalın bu dünyadaki ker'~ 
kkı d 

- Peder merhumun müba- li kisvesi meydana çıktı. Y 
Hayalet ha n a rek kisveeini bazı teklif.iz doet sarıklı mübarek kavuğu, ""f 

Talat beyin larııına ziyaret ettirtiyormuı di geniş talvarı, cenbesi j 
tabkikah ıunuz ..• Biz de ken.dimizi onlar ayn hürmetlerle ziyaret. fıl 

dan saymakta tereddütsüzüz.. di. Hannndendile Çe~ını ,ıı 
Merhum Velittin Pqa zey. - Pelci efendim bqüıtüne.. tanın yüzlerinde mukaddt•ııl 

cesl Mahmur Hanımefendi yüz Fakat ıualimi affedersiniz hu kartı alınan derin birer lı 
lira hediyeeini ııizli üfürükçü rlyaret için abdestli bulunmak vardı. b 1 
Apdüaselimm avuçuna koya- lbım gelir .. Zanııederim ki öy. Battal Zade tam imanlı r4 
rak: lesiniz?.. dutu bu kadınları bab•''j( 

- Efendi hazretleri baba Hanımefendi Ye Çe9mi Fet- velayetine bii!bütün ik11• ,Jı' 
doıtuyuz. Çocuklarımı himme- tan kalfa abdeetli olduklarını mesleğinin efsunlayıcı bal<• 
tinizden uzak tutmayınız. Ma- söyledile.-. Beyler abdestli de- rile: ~ı' 
nevi sıkıntılara uğradıkça ııe- Aillerdi amma öyleyiz diye şey. - Herkese aç.ılamam. f• ~ı 
lip zatı alinizi ziyaretimize hi aldatmakta beiı görmediler. kadim samiır.i dostluğ-uıtJ11'cr 
müsaade ediniz. Siz de tenez- Dilaver bu suale hiç aldırmadı. sebile bu büyük sırrı size 1 S 
zülen arasıra teşrifinizle yü- Fıldır fıldır etrafına bakınıyor- !emekte beis görmeyoru111·'1,.ı 
reklerimizi Jenlendiriniz.. du. gördüğünüz elbiseler bj~ 

Battal zade ıevincinden bi. Battal Efendi çocuğa gözle- bohcanın içinden ka>'1'D.
1 
ı 

raz titreyen hırslı elile parayı rini dikerek: Nereye gider? Hazret oıtl''. 1r 
koynuna sokuıturarak sizde bu - Abdestli misin ya velet... lıp giyinir •. Sonra gene ~~·~ 
para, bende bu hilekirlık var- - Sünnetliyim efendim... getirip bırakır •.. Onlar ôlıh~ 1 
ken daha çok göriitürliz kabi- - Bakınız ben ne aoruyo- ğil.. Ölü biziz.. Biz ııt 8 " 

!inden: rum .. O ne cevap veriyor .. Fa- bet his!in arasında mııl b1'.
5 r'' 

- Hay' hay hanımefendi- kat beis yok. Cin tutmuşlara Velayete erenlerin h:sle•1 

miz .. Ruhlarımız ruhlannızla feraiz sorulmaz... mahduttur.. b~ 
e!tİr •• Bu fakirhane 11zın, si- Ortaya sadefkan dört ayak- Dilaver - Dün akşıııt' ıır' 
zin devlethane de bizimdir.. lı masa gibi bir şey kondu.. elbiseler gere bobçadan 

8 

Hanımefendi: Buhurdan yandı .. Ödag-acı ko- mıştı deiTil mi efendim? (ı" 
' n< - Sizden bir rica.mı:z daha kulan arasında getirilen şal es Battel oğlu - Bunu 

var.. kiıi bir bohca s•latiisel~mlar- liyorsun ya vdet? 

-- Bu~urunuz emıeckrİsiİİnİİiizlİIİaİaİicıiıılİİdİİı.İıiÖiİbİİ.i.ıİİ·r1diiui··niilıyiiadilaiikiiiiııiiŞılıeıiıyiih _________ r•D•'•v•zıDI 
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20 vilayette Halkevi açıldı 
(Ba§ı ı inci sahifede) Halkevi tarafn;-da~ müs~mer_e ".e· 

Hamit Bey ayaia kalkarak, Halk rildi ve Akın pıyeN temaıl edıldı. 
evlerinia nzifelerini hiilüa eden Zonguldak 'ta 
bir autuk irat etmiqir. Himlt B. ZONGULDAK 24 (Mllliyet)-
nutkunda ezcümle damiıtir ki: Sevsili Zonıruldaiunı,., kara el-

Da iliye Vekilinin 
Meclisteki beyanatı 

[Dahiliye bütçtt.sinin meclı'ste mü yapılan itleri arzedeyim. 
zakeresi osnasında Vekil Şükrü Ka Cami avluları ve adalarda dahil o 
ya B. vekiletin icraatı etrafında tarak 1903 de bugün İfgal ettiğ;miz 
söyl~iği nutukla ayni zamanda sahada İptidai mektepleTin adedi 
Sırrz B . ye de cevap vermiş oluyor· 2365 idi. 927 bu miktar 6088 e çık
du. Dün bir kısmını dt. .. rcettiğimiz ınıştır . 930 da 6672 ye c;ıkmııtır. 
bu nutkun bugün de müt ... baki aksa 932 senesine ait notu maarif veki-
mznz ne§re devam ediyoruz :] !etinden aldım. fakat simdi buh-

Vl/liyet teşkl/alı madım. Onu da ayrıca ar;ederim.Bu 

v•p da verilirdi. idare amirler i ka
nun ibabı olarak mektebi ali mezu
nu olacaktır. Yani her mealekte ol
duiu cibi idare amirlerinin hiç ol
mazaa aagari malUmatı hai:ı: olmala
rı lazımdır. O halde vukuf itibariy
le bugünün dünden çoı: farkı var
dır. Hatta meşrutiyet devrinde de 
bu evsaf bulunmazdı. Hic: olmazsa 
bugün kendisinde aagari bir vaııf 
aranmaktadır, kinciai yalnız tecrübe 
ıahibi olarak gelmek kadar idare i. 
çin tehlikeli bir ıey olamaz. 

Okuduktan so11ra 
Bu cehaletin ve cahiUcrin tefe.vvu 

IK om•u memleketlerde 1 

Suriye 
Haberleri 

Irak kralı istirahat 
için Lübnan say

fiyelerine gelecek 

Nazillide iplik ve 
mensucat fabrikası 

"Buırün aviraiz 23 kardetin do mas diyarmuz, bupn derinlikle
iutunu aalimlayacaktır. Radyo rinde lafıdıiı sonıuz değerdeki 
makinaai bizden yardıırunı eairıra luymetlarini hakiki bir mükayese 
di. En aon aistam bir makine ol· ile bile imki.n bulunmayacak ka
malda beraber maalesef kuvvetli dar sölsede bırakan çok mühim 
bir para:ııit dinlemeğe mini tatkil bir sün yqıyor. Aylardan beri 
etti. Halkevleri bundan üç •Y ka- Zonsuldak halkının bilbaua genç 
dar evvel kuruldu. l,in~e toplan- liğinin büyük bir heyecan ve ar
dığımız ınüeııeae de bu ılk adımın zu ile beklediği buaün ıevgili vi
mahsulüdür. Bul'üne kadar kuru· liyetimizde Halkevi açıldı. Erken 
lanlarla beraber Türkiyede Halk den aokaklara fırlayan halkta de· r•~simrı idarelden :azalar O ida
evlerinin adedi kırka yaklaşmıt 0 rin bir sevinç ve hareket vardı. ~~ e . ~za arın Y~ ~ yo tur.. nun 

1 H.lkln evi olan ve halk için G 1 b .. ··k b" · .. d ıçın vılayet tetkılatına geçıyorum. 

mekteplerde okuyan çocukların ade 
di 1913 de 216 251, 929 da 457728, 
930 da 479442 diı· . Muallim adedi 
1913 de 6383, 927 de 15112, 930 da 
16227 dir. Tabii her ıene muallim 
aciedi de o niıbette arttı, Bunda ma 
halle mektepleTi ve diplomasız hoca 
tarda dahildir. 1930 seneainden ıon
ra diplomaaız ve sertifikasız hoca da 
kalmamıttır. Maıarifi idarei huıusİ· 
yelerce temin oluna nmillet mektep 
terinin 930 mezunları 167162 dir. 
924 den 930 a kadar idarei mahalli
yelerin maarife aarfettikJeri paranın 
yekünu muallim maa,Iarı da dahil, 
75992258 liradır. 

ku demektir. Cahilin tecrübesi yal- Şamdan Adana l'azeleıine ya
nız kendi hayatına münhaaırdır. O- zıhyor : Yeni Sıiriye kabinesini 
kumiyiyacakta eakiıi l'ibi kapu ça- teıkil eden Azm zade Hakkı Bey 
vutluğunda tecrübe cörecekte mi ge bir beyanname neşrederek vazife
lecek. Bizin memurlarmuz tecrübe- Y~ başladığını, halkın İt ve ıüçle
leri okutuktan sonra iş ba,ında gö- rıle meşgul olarak tafkınhk gibi 
rürler. Tecrübeleri ve tahaill.eri da. hareketlerde bulunmamalarını tav 
ha iyidir. Eaaaen sual sarih olmadı .. siye etmittir Bütün Suriye halkını 
ğı için daha fazla cevap vermek t~msil eden bir h yet, yeni Reiıi
mütküldUr. Oçüncüıü mUmareıe cumhur Mehmet Ali Abit Beyi zr. 
meaelesidir ki bu da tecrübenin ay.. yar~t ~derek .ihtil&l dolayısile me· 

NAZiLLi 24 (Milliyete) 
HükU.met tarafından pamuk mın 
ta~a merkezi olarak kabul edil
mıt bulunan Nazilli kazaıı dahilin 
de de bir pamuklu mensucat ve 
İplik fabrikaaı teaiai temenniai i. 
çin ticaret odaıJnda yapılan iki U· 

m~i İçtimadan sonra bu bapta 
vekaletlerle t~maı etmek Üzere 
bir heyetin Ankaraya izamı ta
karrür etmit ve heyet hareket ey
lemitlir. Adanadan aonra pamuk 
zeriyat1 itibarile ikinciliii alan ve 
931 de işlemeğe batlayan sulama 
kanalından aonra mühim mikdar
da artan pamuk mah1Ulünün da. 
ha ziyade inkitafı için hükümetçe 
halkın fabrika tesisi hakkındaki 
talebinin ehemmiyetle tetkik edi. 
leceği kanaati burada h&kimdir. 

uyor. enç er uyu ır sevmç ıçın e v·li kT 1 · d h 
kurulan bu müeaseealerin gayesi cünün şaşaımı arttırmak, halk bü 1

1 
yet . 1~eş 1

• attb edvvde emır e. abra 
o kadar ehemmiyetlidir ki, ona .. k b. . .. d b ·ıı · • j ge en vı ayetın u u u, sanıyen a· yu ır ıevınç ıçın e u mı 1 şe d d . r .d 'd. v·ı· h 
varmak için bütün şuurumu.~":. ve ref gününden pay almak için coı- e ı sa ııen ı. areıı ır. ı ayet u-
kudretimizi aarfatae~ çok ırorul~- ııun bir haldedir. Her taraftan vi- ?udu ~eı~leaı ~er m_ı;mı_ekette oldu
mez. Biliyoraunuz kı ço~ • c;_et~n layet merkezi, nahiye ve köyler- gu ".'~' musteki.r deıııldı~. J:f ud~dun 
hir mücadeleden aonra mıllı ıstık de bir kaç gün evvelinden hazrr- tes_ınti. he_r. mın~nın ıktı.sadı ve 
!alimize kavutabildik. fakat şim- !ananlar buııün Zonguldak Halk ço~ı vıliyetlenyle ııkı bi_r ~uret
di iktısadi ve içtimai sahada da rırkaaı binaaı önünde erkenden le munaaebattardır .. Mesela.biı; k~
faaliyetlerimizi tekıif etmek mec yer almak için akın ettiler. Halk sabanın paar yerlı:ı her h~nı bır _ı~
buriyetindeyiz. Anc":k bu. •.uretl~ benliğini anlayan bir vekar fakat ~anm ~çılmaı.ı munaaebetiyle degı
Türk milletine ıereflı mazıaı.le mu zaptedilmez bir sevinç içindedir. şı_r .• Vılayetle~ın hudu~.arı~da tebed 
tenasip istikbal hazırlayabıliriz. . Saat on be,ıe yapılan açılma bay d~lit olur. Bı bunun ~z~r'.nd~. tet
llu noktayı herkesten daha fazla ramından sonra Halkevinde gece kikat yapmaktayız. lkincıaı vılayet
ve herkeıten evvel &'Ören Büyük aabaha kadar pek samimi ve ha- ler adedi meseleaidir. Evvelce arzet 
Rehberin kurduiu C. H. fırka11 raretli tahaaaüıle,. ve tezahürler tiğim l'İbi vilayetler adedinin az ol
da meaaiıinin büyük bir kısmını içinde bugünün kudsiyeti yürek· ması idare ve ihtiyaç noktasında iyi 
bu noktaya teksif etmek kara· !erde latan couunluklar halinde bir esaatır. Bunanın dayandığı bir 
rını vermit ve bu karar neticeain- yaıadı. Zonguldaiın Halkevinin r kaide vardır . C' <'> vilayetin vari
de de Halkevleri vücude getiril- 1 açılması dolay11ile l'Österdiği ala· dalı mabıuıaaı ile ihtiyacını görebil 
mi,tir. Fırka bu evi kunnakla va- ı ka ve sevinç aziz halkımızın bü- mesidir. Bu ihtiyaç aıı1 oldukça vi
zifeıi meyanında ve ıiyaai faaliye yük Gazinin yarattığı inkılabı ne liıyetler adedini azaltmakta fayda 
ti haricinde bir de içtimai ve har· kadar benimaemit ve onun itaret vardır Fakat huın biz boyle bir 
ıi faaliyet bulunduğunu ita ret. et· ettiği yollarda yüriimek kabiliye mecburiyet kartıaında d.ğiliz. Yal
m.ek iatemit, kurduğu bu evle.rı .ol tini ne kadar güzel kazanınıt ol· nız iıtah l8zımdrr . Onun içinde ka
duğu gibi halka devretm11tır. duğuna en yüksek delildir. nun liyihası takdim ettik. O da ba
Halk bu evlerde harı aahas~da Zonl'uldak l'ençliii Reisicümhur zı vilayetlerin buyüklüğü nishetinde 
t?pla!'acak, hazrrlanacak, yenı ne Hazretlerile ,Baıvekil Pata Hazret- tetkil8t bulundurmak, derecesine ve 
ıı1lerı hazırla'!'aya ça~ı~c~ktrr. leri ve Recep B. ye tazim telğrafla- itlerine nufuıu.na ıöre tevai ve tevzi 
En çok ehemmıyet verdıiımız tU· rı çekmitlerdir. etmektedir. 

tnalıkı ecnebıyeye tebit edilenler-
nidir. Bendenizce mümareıe umuml : ı • e ıiyaaı mahkiiların aflerini ver .. 
bir tabirdir. Yalnız sistem meaele- · .. ' gı ve qardan yüzde elli tenzilini 
ıinde her idare sisteminin kendine bakaya borçların affını rica etmi; 
mahıuı aradığı evsaf vardır. Her lerdir. Reiaicürnhur heyete talep. 
birnin kendİ!le göre vatandaf ve ken terinin isa~t ~uıuaunda çalışacağı· 
dine ıöre memuriyetleri vardır. in· nı vadetmıttır. VatanlJerden mü. 

Yollar: 1913 de tesviyeyi turabi- kilap idareıinin aradığı vatand3', hiın bir kütlenin yakında Nebikte 
ye halinde 2835 kilometre söıe ha- memleketin menfaatini . milletin mu toplanarak mecliste alacakları va 
tinde 12.804, 927 de tesviyeyi tura- kadderetini tıpkı o memleketin ba· ziyet hakkında mühim kararlar İt 
biye halinde 7254, şöse halinde tında bulunmut en büyük mes'ul gİ lihaz edecekleri 5ayi olmuştur. Bu 
14798, kilometre ayrıca mahalli ioa bi dütüner<k çalı,arak bilmek, bil · İçtimada reiı Hatimültaai B.in de 
,·eler tarafından y•pılan tesviyeyi tu diğini her yerde her zaman söyli)·e· bulunacağı söyleniyor. Reiıicüm
rabiye 4419 ve yapılan tÖ•e adedi rek memleketle alnkadar olan vatan hur Mehmet Ali Bey b11 hafta için 
2323 dur. Yola faaliyeti 928 de 488 datlardır. •· Bravo seıleı·i, alkıtlar"· l de büyük bir reımi kabul yapacak 
kilometre intaat ve 467 kilometre Bizim aradığımız vatandat budur. ve bunda ili komiserler komiaer
tamirat. 9?9 da 335 kilometre İn- Çünkü demokrasi ve cümhuriyet ne 1 lik erkanı, konsoloılar ve devair 
şaat, 573 kilometre tamirat, 930 da istibdatta olduğu gibi kala kırar, ne 1 rüesası hazır bulunacaktır. 
232 kilometre intaal, 673 kilometre de mqrutiyette olduğu ııibi aldatır. ı Şayi olan bir habere nazaran 
tamirat, 927 nihayetine kadar yapı- Burada en çok rey sahibi idareyi ya , Irak Kralı faysal Cenevreye git
lan büyük köprü ." 54, küçük köprü par. Bu kadar reyim vardır. idare 1 mek Üzere yakında Beruta l'ele-
2238 adet, 5787 menfez. 928 de ya· benimdir denir. Rey verebilmek için cek ve Lübnan aayfiyelerinde bir 
pılan köprü intaatı 466, tamiratı de behemehal m~mleketin itleriyle. müddet istirahatten sonra hare• 
611. 929 da yapılan köprü inpatı alakadar olmak lazımdır. Alakadar ı ket edecektir. 

---·-
Ayakkabıcıların 
bir müracaatı 

Avrupadan memlekete ithal 
edilen kauçuk bel kayrşlarile 
fibir denilen tazyik görmüş 
r~nkli mukavva, bavul ve aainı 
nın gümrükten ehven bir resim 
le girır.esi dolayısile ayakkabı
cılar ve saraçlar hükumete mü 
racaat ederek bunların ithal o
lunmamaaını iatemi,lerdir, 

Alakadarların verdiği maM 
mata göre, bu tazyik görmüı 
mukavvalar ve lastikler bizim 
derilere çok zarar vermekte. 
dlr. ---·--

Adliyede takdir 
ve terfi b '•rdı:n bi~i içtimai yard~d!r. Antalya 'da 

Gayemız muhtaç halka &'Unluk . . 
yardımlar yapmaktan ziyade, yar ANT ~LYA, :4 (Mıllıyet) 
dıma mübtaç olmayacak bir hale Ha!kevımızl bus~n .pek pa~l":k me 
ıelmeıine ve bu ha!e ı1tlenlere bu ras'!"I':. açbk. Buyuk G":~ı~ v! 
ihtiyaç halini unutturacak yardım balaak~. fırlramı.zm bu b.u~uk mu 
lar yapmağa çalıımaktır. Bu sene eaaese~ını ve .fazıl.~t eııerını halkı· 
kı faaliyetimizi burada tamamen nız nıbaya?ı~ 4ukraıı_la. kaqıla-

:ah etnu e imkan olmadıi• için, mıştır. Bugunun araettıiı manza
yalruz bir !<aç noktaya İfaret <;I• ra halk_ı". öz ve aail İftİ):aklarına 
melde iktifa ediyorum. Hapilaizın Halkevının ne kadar kıfayet ve 
muaveııete mecbur oldupmuz bu aam.~retle ~evap ~·r~iğini ıöı
müesaeaeye aene el birHfile yar- termıttır. Azız halaakarırnıza ve 
dım etmek için lbımııelen her ıe Baıvek!l. ~azretlerine ve D~bili
yin diril adilmeyeceline eminim. ye ;ve~ılımız~ 1;falkımızın. mı?n~t 

Hl.mit Beyden sonra lıkender ve ıhtıram bıuıyatı arzedılmıştır. 
ve Sal.hallin Beyler keman ve pi Bilecik 'le 
yano ile bir alafranııa koaaer ver· BiLECiK , 34 ( Milliyet ) -
mitlerdir. Konseri Münir Nurettin Bugün bi11larce halkın iştirakile 
Beyin en müntahap 4 türküden İ· Bilecik Halkevinin açılma meraai 
baret alaturka konseri takip el· mi Katibi umumi Recep Beyin nu 
nıit, Müalr Nurettin Beyden son: tuklennı müteakıp program daire 
ra da ıehlr bandoıunun konsen ıinde icra edildi, şubelere kayıt 
hatlamıtlır. Yüzlerce aza ve sa.mi ınuameleıi batlandı, hararetle de 
in bu kıymetli ıünün J.atıraıile vam etmektedir. 
metbu bir halde evden ayrılnııt· 
lardır. ŞeblnkarahiSBr 'da 
VilAyetlerdekl açıl Şl!.BINKARAHISAR 24 <Milli-

yet) - Buııün Şebinkarahisar 
ma taf sifltı Halkevi fevkalade merasiuıle açıl 

( /lluhtelil ııiMyetlerdelıi Hallı- dı. Maarif müdürü Zühtü Bey ta• 
rafından Halke•lerinin mahiyeti· 

evlerinin açılm• mero.i.mine ait · • h d 
muhabirlerim:;· in Jöndardllıleri ni, maksat ve ııayesıni ısa e en 

açılma nutku ile halk namına en· 
telıırulları af" aya rcediyoruzı.) cümeni belediye azaıından Arif 

Trabzonda Dolan ve belediye reiai R.üttü B. 
TRABZON, 24 (Milliyet) !erin hitabeleri ve Halkevı azala-

Trabzon Halkavi bul'iln binlerce rı tarafından temıil edilen andlar, 
balkın COfl'UD tazahtiratile açıldı. tilrler milli tablolar ve piyeoler 
Katibi umumi Recep Beyfendüıin fevkaİade alkı,Iandı. Büyük Ha
Ankara Halkavindeki irat ettilde· llsklr, Büyük Di.bi, Büyük Reisi 
ri nutuk maalesef radyo iJe ahna- miz Gazi Mustafa Kemal Hazret· 
mamtfbr. latiklll martı ile mera- leri bu vesile ile minnet ve ,ük
aıme batlanmıt ve cümhuriy"!tt ye- ranlarlıf ael&mlandı. Halkevlerİ· 
mini yapılmıt. bundan aoııra halk j aln mi i yükııeliş yolundaki yük. 
evlerinin tetekkül lüzumu ve ça• ııek kıymetini takdir eden Karabi 
lıfllla yolu izah edilmiftir. Mera• 1 aarlılar için bupn yeni bir milli 
ıimden aonra Halkavi bina11 önü- bayram olmuıtur. 
ne ııelinerek yeni müeueııe selam /zmit'fe 
lanmııtrr. Merasime bilümum ma IZMIT, 24 (Milliyet) - lzmit 
murin ile bütün letekküller ve o- Halke•İ buıün tehir ve civar köy 
cak heyetleri hal~ ve müne":"e~ ve kaaabalardan &'•len halkın hu 
ıençlik ve betahııa ~a~ar qti· :ııurile muazzam tezahüratla açıl
rak etmiıtir. Daha ıımdıden muh dı. Farka katibi umumisi Recep 
telif ıuabata kaydolunan aza adc Beyfendinin radyo ile dinlenen 
di 500 kadardrr. Yeni müeaaeıe· nutkundan aonra Halk bandoıu 
nin millet ve memleketimiz hak· tarafından çalınan lıtiklal marıi
krnda çok feyizli neticeler vere-;.e le meraıime batlandı. Akcakoca 
iindan amin olan halkmwıın mu· batmuallimi Demir Ali Beyin ter 
e ... sey• kartı daha buıündea l'Ö• tip ve tanzim etti(i cümhuriyet 
terdilaleri alilıa ıiY<ranla kartıl•- yemini ve canlı tablo fevkalade 
nacak derecededir. Meraaime itti alkıtlandı Halkevleri için yazı· 
rak eden Halkevi binasnu sezmit lan ıiirler okunduktan sonra avu· 
!erdir. Fayizli iakıli.bmıızda bü- kat Ali Sedat Bey tarafından Hal 
yük mürtidin iftirakile vücude ge kevlerinin ııaye ve makutları ta
tirilen bu yeni toplamlıt tarzı ~al Umatnameai izah edildi. M.:'iteakı
kevlerinia atü muvaffakıye.tlerıne ben orta mektep müdürü Şeref B. 
canlı talıit tetkil etmektedır. tarafından Halkevlerine çalıta· 

Kagseri'de cakları namına bir hitabe irat ve 
KA YSERl 24 (Milliyet) _ açılma merasimi m~naıebetile .hü 

Kayseri Halkevi büyük halk kü.t- yük Reiıimiz Gazı Hazretlerıne 
leıı· huzuru ile heyecanlı tezahu- gençliiin minnet ve tükranları· 

d nın arz ve ibliğrnı fırka idare be-
ratla açıldı. Kolordu ban osu me yeti reisi Yüce Beyden rica etti ve 
ra•ime ittirak etti. Rec~P Beyfen: Yüce Beyin meraaime nihayet ve
dinin nutku dinlendı, m;hallı ı ren nutkundan sonra Gazi Hazret 
programlar heyecanlar için e tat )erine arzı tazimat olunmasına sü 
bik edildi. istiklal marşı,. frrka ı rekli alkışlarla karar verildi. 
maqı ve cümhuriyet andı soylen· Van 'da 
di, fırka rei•i Retit Bey açılına . 
mıtkunu irada baılayarak : "B~ VAN, 24 (Milliyet) - Halke
ev yetiımi• bir vatandaşın kendıı;ı vimiz yüksek tezahüratla açıldı .• 
gibi fırsat bulunmayan vatanda§ Silifke 'de 
ları ycti.ıtirmeğe sahai faaliyet.,. 1 SiLiFKE, 24 (Milliyet) _Bu 
larak inkılabı her kalbe işleyecek · · ı b 
dokuz penceresinden nuru ge~İf• gün İçel Halkevınan açı m~ 8:yra 
leyecek ilim ıan'at dolaca.k Tur~k mı hazırlanan programa gore ıcra 

h d J edilmi•tİr. Meruime emaali ıörül-
milletini i.lem müvace eaın e a· " b' h Jk k' I · 
yi kolduiiu mevkii kemale yüksel memit kalab":lık .. ır . a . ıt e11 

~ d k · tirak etmittır. Muenır hır tarz· 
tecektir bu evin etiğin en aran •t ·ı J ·kı·ı · 
1 

' d.. ·· un" de da terennüm edı en atı a mar,ı 
ık girmeyecek, unya yuz ·ı·h· b" k 

tek Türk kalbi durdukça yataya· le halk üzerinde ı a ı ır uvv~t 
c.ak ve vaz:ifeaini yapacaktır." sö:. uyandıran cümhuriye~ u::• lhatıp 
lerile nutkunu alkışlar içind~ h.~ti.~ terin mu~af~~k ve .ç~. • 

1
t anan 

mittir. Müteakıben liae muduru nutukları, dı~e~ ~utun prol'ram 

Y K
• B y Halkevleri te- I safahatı hakıkı bır heyecan mem 

unuı azım e B .. · ·k Gaz' h.. et 
fekkül maksadını bunda gençliğe baı olmuıtur. uyu. •. u.~ 
tereddüp eden vazifeyi anlattı ve I le ve defeatla !ebcıl edılmıfti~. 
tat· · t hl·t etti Lise ta· Akşam da zengın programlı bır 

unatnameyı a ı - 1 ·ı · ti 
lebeıinden biri, Behçet Kemalin ~ ' müaamere verı m•t r. 
çılnıa ve Dumlupınar şiirlerinı 

1 
Siiıop 'fa 

okudu, Halkevine herke• kaydo· SiNOP 24 !Milliyet) - Viliı 
lunnı ğa devam edivor. Akşama · 

Bu layi:.a encumendedir. 2333, tamiratın 110 dır. 930 daki etmek de ' 'Ohuriyetin · azifeıidir. I * Bir grup tarafından Filiıtİn· 
Bu liyiha encümendedir. Bu li- küçilk köprü intaatının miktarı Bugün . cümhuriyetin mukadderatı· de T.~h.~iye. ile Beyriıaebi arasın

yiha kanuniyet kesbettikten ıonra 1752 , tamiratı da 1753 dur Maaş na hakim olan fırkamız da bunu yap 

1 

da buyuk hır havuz yapılacak ve 
büyük viliyetlerin tekilatı artacak ve ücretler hariç olma küzere mahal maktadır . Halkevl•ri sırf bunun için burada yağmur suları toplanacak 
küçük vilayetteki memurlar da iş- li idareelrin - maa ve ücreti da- açılmıştır. MemurlRr da tıpkı vatan tır. Bu auretle k':'r~klık za~anm
ıizlikten kurtarılacaktrr. GazeteleTe hil değildir. Yollara ıarfettikleri pa· datlar gibidir. Her idarenin meıııu· da bu havuzdan ıstıfade edılecek
teşkiliıtı artacak küçük vilayetteki ra Üç sene zarfında 23 milyon kü- ru baska türlü hareket eder iıtibdat tir. 
memurlar da itıiı:likten kurtanlacak s':'r liradır. Viliyetlerde 1913 tari- , idarcıinde kendimiz - de gördiık. 
tır. Gazetelere te•kilatı idareye di- hınde - bu tarihli mebdeı olarak a Rusyada dR gördük. Onun maksadı 
ye akseden kanun liıyihaaı bu liıyİ· fıtımızın sebebi, muharebe zamanın· gayet ağır itaati mutlaka kanunıuz 
hadır. Yokaa vilayetler adedini ala- ~ .. fırsat bulunup yapılmamıştır . hareket, keyfi icraat, yapılan fena
kadar eden bir layiha değildir . ütun haıtahanelerin mevrudu 10 ta l tıklara ıüklıt, cep doldurmRk. Tabii 

Viliyetler mevzuubahıolurken ta- 1 ne i~i. Bugün 150 tanedir. Buı;ıun bu meyanda zamanın büyük idare a-
biidir ki evvelemirde hatıra mahalli 42 sı 25 yataklı, 22 sı 50 1 sı 100 damları icinde memlekete hizmf't 
idareler gelir. Mahalli idareler ciım· yataklı, 2 ıi 150 yataklıdır. Bunlar edenler vardır, rahmet ve hürmetle 
huriye! renıipinin kabul ettiği esaı • doğrudan doğruya cümhuriyet za- anılmağa lıiyıktrr. Bunların iıtiınuı 
tır. Atacağımız her adım mahalli ı- man1nda ve mahalli idareler tarafın· tabiidir. Benim söylediğim umuml
dareler hudut ve selİlhiyetlerini ar- dan yapılmıştır. yetle ekıeriyetin irae ettiği man-za· 
tırmak yolunda olacaktn-. Bunun i- B~ndan sonra gelen müımir a~aç ı·adır. Bizim aradığımız haslet o bü
çin de hazırlanan liyiha encümende ' lar 11tasyonları, haralar ve saıre. yük adamların hasleti değildir. 
görüşülmektedir. Malumu aliniz, ma Bunlar, evvelce 23 tane imiş timdi Biz memurl~rımıza namütenahi 
halli idareler Türkiyede çok yeni tat İıe adetleri sirasiyle 26, 31, 20 dir. selılhiyet verek keyfi idareye kapı 
bik olunmut bir müessesedir. Mahalli idarelerin yaptıkları ve yap açmak istemiyoruz. Biz l" memle-

Şevket 8. hakkında
ki karar nakzedildl 

Beşiktaıta karısı fclil hanı. 
mı öldürdüğü cihetle 12 sene 
hapse mahkum olan Şevket B. 
hakkındaki karar müddeiumu
milik tarafından mahkumun a

leyhine temyiz etmişti. 
Temyiz mahkemeai her iki 

evrakı tetkik ve kararı bazı nok 
talardan nakzetmiştir. 

Kuşlara niyet 
çektirenler 

Eıkiden mahalli idareler namiyle makta oldukları eserler bunlardır. kette kanunu hakin> kılmak isteyo
belediyelerden ve kendi halinde hı- Bunları uzun uza~ıy~ !•bata ~acet ruz . .Şahıi meziyetler kanunların 
rakılmıı köylerden batka bir mİıe•· yoktur. Memlekctı şımdı gez~''· ol- çok dununda kalır. En bilyük mezi
aeae yoktu. Meırutiyet son günleri- ~ak ve evvelce .tanımak ~·e bu ıkı va yet kanunları bilmek ve tatbik rt
ne tekaddüm eden zamanlarda bu . zıyet araJ,Jndakı farka dıkkRt et· mektir. Bu ıözlerle Sırrı Beyin .&Oz. 
yapıldı. fakat tamamiyle tatbik edi- mı:_k ki.fidir. Bu kRdar sıkı~tılara terinin bir çoklarına itııret ettim. Yi 
lemedi ve kıamın de harp dolayıiy- ragmen 931, 932 de !"en;ıleketın her ne Sm·ı Beye dahiliye vekaleti tec- Falcılık ve niyetçilik mem. 
le tatbikine imkıin orülmedi. Ma- tarafında umra_ndfaadlıyhc;tı vard

1 
ırk. ~u rübe ile mektebi olmiyan idarecilik nu olduğu halde ötede beride 

halr · d ret d • d d • buhran scnelerın e a ı mem • etın hasletine ehemmiyet vermelidir bazı kimselerin falcılık yaptık. 
.. ..:..,• ~ ;re ~s;u ak d ~grudy~ 1 her tarafındaki bu umran faaliyeti Mektebi olmiyan idarecilik bene• . ları göı-ülmü•tü,., 

cu I urıyÇe"ınk.~aerı I eme 
1 

"
1
b.•k. odg şavanı hayrettir, 916 da Malatyayi her meslekin mektebi olmalıdır Be· ' 

ru o ur. un u on arın a ı ın e · . . · . . f • Bunun önüne geçmek üae-
cümhuriyet müeaıir olmuftur, Ve srörenJer tımdıka vazıyeten; vakı o- hemehal asgari malümata her meıle 
feyzini de cümhuriyette l'Öllermiş- lurlaraa Malaty.anın harıkalar d~- kin ihtiyacı vardır. Bahuıus idareci- re zalHta tertibat almıttır. Bu 
f . ğurduğunu gorurler. Malatya hakı- lik idareciliğin haiz olmuı lazım ge meyanda bir takım kutları kil-
ırc ·· h . . .. 

1
. ti 

1 1 kalen ibret aliz bir yerdir. Sonra ya len evsafı ilmiye digerlerinden bir çük kafesleı·e koyarak ötede 
um urıyetın " aye ere na11 te . nan yerlerimiz vardır. Garpten tar- f 1 d L .d b 1 

varüs ettiği malümdur. Vakia elema 1 ka dairu bu isimlerini sayabilirim azB~zha kır. . .. h . . . 1. oerı e un ara niyet çektlren-
verdir. fakat bunun tekraraında dai Manisa lzmir Nazallli Denizli ;' ır'kt": ıınıntt~.ukpt <Sl7 vası. ır_a u: j lerin de menedilmeleri için ali 

f 
. d d M 1 k · r1c· • • • • matı ı ıaap e ı en sonra ıçtımaı k d I • .1 • • 

ma ay a var ır. eme etın fil ı bi zen~ı·n vilAyetlerimiz ıark vı'la" . 1. ta d k f 1 ı· d a ar ara emır verı mı•tır · til"d · k ı b ' · · • ma uma a. va ı o nıaaı azım ır " · 
ıı a an yenı urtu muı. gar ı ıstı- ı yellerinde Diyanb kir Elaziz F k d. 'd b ' "l!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!ml!!!m!!!!!lmB• 
li.ya maruz knlmıstı. Merkezi de ,ar : • ' a aft _,ıgeb~l 1 ar.e1 ~emuru1nun u

1
n· ' 

Adliye Memurin Encüme
ni, ilimat dairesi memurların. 
dan Abdülkadir ve Mustafa 
Beylere fazla gayret gösterme. 
!erinden ve intizamperverHlde. 
rinden dolayı birer takdiranme 
vermeje ve daktilo Belkia Ha. 
nımın maatının (1200) den 
(1400) e, Hüaeyin Beyin 
(1400) den (2000) e Emin Be 
yin de (1000) den <İ200) e çı 
karılmaıına karar ' "rmittir. 
Memurların bu terfi ve takdir. 
l~ri kendilerine tebliğ edilmi,. 
ttr. 

"Balık" gemisi 
lzmire ııidecek olan lktıaat ve 

ki.letinin balıkçı ıemiıindeki ba· 
lıkçı mütehauıalar Mannaradaki 
tatkikatlannı ikmal etmi•lerdir. 
Cemi Mannaradan hareket etmlJ 
tfr. Mütehaaaıılar lzmirdeki tet· 
kllderlne Çanakkaleden itibaren 
baılayacaklar ve ııemi 15 Tam· 
muzda lzmir liınanmda buluna• 
aaktır. Balıkçı mütebaaaısların iz 
mlrdeki tetkikatlarının eaaunı; 
deniain en derinlerinde yafayan 
va bir tilrlü aaydına imkan bulun
mayan balıklar letkil edecektir. 
lamiı· körfezlerinde m .. bzulen bu
lunaıı bu balıkların ne ıuretle say 
dedlleceii araştırılacaktır. 

Ytmi neşriyat 

Olimpiyat çıkb 
k b k - k · · b" " 1 C'a ıne old dan aua ı mctu azım ııe en fey er d . bu 1 • .. ııar 1 Urlarma lÇın U!Un YU• 0llf ugunu d c•· L" k d• • •ı ftlma narı murakabe V8 tefti•e 
k ·· · ı b ı d La b•I I var ır. un"'u en ısıne verı en sa - 1 b. k. d ' 

u uzerıneaha dmıt. aku tund~lyd~~- u. u- , ı megen er hai meıuliyet her eün bütün hadi- alı !Utma •.cap _e - r.I . • . Her cumartesi ıünü munta 
sanne mu e eaı e ı ıgı zaman 

1 
B. 

1
• b' 1 .h d b . . ·hı· d b" f 1. rtııa vesaır curum erı ıçın çıkar-

dah tek 
• - u un ır an zamanın a cam aatı e•erıyeyı ı ıv e en ır a.l. ı.. d · k 1 ~ · . • a.m.an çıkmakta olan Olı'mpı'y 

a mem eti aaran yangın sonme ed' b' I T t k 
1 

. h' d ıgımız anun ayıh01ı netıceaı ola- • 
. k k lar d" . t' H • n ır ı mey en vı aye mer ez erın- yet •• a11 ır. k h k. 1 . h . f . • 1 dm 61 ı·ncı' nu·· ıhaaı da fevkala' • mış, A an an ınm\..""mı§ ır. U· k H ra er ve a ehn eyeh te tıtıyea 

laaa maddiyat tamamen harap olmuş de şose!er yapt~ · •.11• hanele..' .Y•I? lçind.e mühendislik, doktorluk ve mütemadiyen teftiıat yapmaktadır. de mündericat ve resimlerile 
ve ortada manaviyattan baıka bir tı~ hekimler ııonde~dı~. Hakkarı ca daha bır cok ,eyler vardır. Tecrube Teftişler iki kmm ilzerinde olur Ya lati9ar etmi9tir. 
oaaaaaaauaaaaaaaaa ıhrd sbr ahrsh ~ın. ~~e olduğunu bı!~•yordu . Cam ile bir adam idarec!dir diye bu ka- veki.letin mÜn01İp ırördiliil mmboka B h d 
ıey kalmamıttı. Milletlerin yaf11yı- gıttıgı. zam~o Hakkarı çoçu~ar'.. dar saha na11l emnıyet edilir. Bizim tarda tefti, yapılır veyahut şikayet 1 1 u nils a a tehirler muhte 
şında eıasen en büyük vastıa ma- buz dıye agızlarına al.~ıl•r. _Bız böy aradığımız ilk vasıf malumatı ilmi- ve bir ihbar .-erine teftl,e tabi tu- it erinin Ankaradaki maçları, 
neviyattll'. Maneviyatın bu yüksek le .. me.mleketlere. ~~varus ettık ve bu yedir. Mektebi olmiyan idarecilikten tulur. Vekaletin teftiş heyeti 30 ki- konıre tafailitı ıehrimizde 
tesiri aıla inkar olunmaz manevi- g~nku hale ge!ır ık~ Ancak bunu anladığım mintarafillah yeti,en ida- şiden mürekkep olduğu halde 33 vl muhtelif sahalarda yapılan mü 
yatı bozulan milletler maddiyatla. gormek ve dogru ıostermek laznn. recilik demektir. Biz idarecilerin . !ayeti teftiş etmit ve verdlil lüzumu tabakalar ve resimleri ile ayn. 
rına da kullanamiyacak hale gelirler. dır ımntarafillah yetiteceğine kani deği. 1 muhakeme kararı 600 den fazladrr. cıa hediyeli müsabaka tertip o. 
Hakikııten yakın tarihte de bunu Bütçeler tenkit olunurken her liz. lnaanlaı·ın okuyarak çalışarak Teftit layihaları İ•e 1000 bu kadar- lunmuttur. 
gördük. nun için milletleri yürüdük yerde adettir. Bir vekilin faaliyeti, y~tiştirti~erine k11nİİ7 , O_nun içln J dır .Yalnız irtita meıelealnden dola· 
teri yolda tenkit ederken onlara her bütçesi müzakere edildiği vakit ten. mınta•·afıllah ~elen :ıadıtahları da ı yi adliyeye tevdi ettiiimiz memurla 1 RA D vo 1 
teyden evvel yaptıkları iyi şeyleri kit olunur. faaliyet ıabası, her şeyi bqunızdan "tt:k. Memurlarımızda rın adedi _ bunların hepılnin müt I ı 
söylem .. !iyiz. tetkik edilerek tenkit olunur. Yok- arad~ğımız ev.saf ~udur. Şimdiye ka tohim veya m•hküm olduğunu SÖY· 

. .a e!endim yapamiyor, çalıtılınıyor dar ıdare amırlerınden hakkında ta (emek ı·sıem- - bunlar teftitler 
Daıma fena itleri söylemek onları _.. B ünkü 

d
- .. b·ı· M·ıı . k d·ı . ~e saire "ibi umumi sözden hic bir kibat yaptığımız ve bir az da sertçe "" tahkikler neticeıi 1065 numaralı ug program 

yeae Ufure ı ır. ı etin en ı en- ı lan Ç"nk .. kil d ~ j ni kaybetmeleri nefse itimatırzlığa feY çı az. u u ve t aynı su .. dav~a11;dığımız. memurl~ı· -~~rdır. s.~· kanun mucibince adliyey .. e teslim • J 
kapılmalan . maddiyatın asla islab e- retle cevap verir. En.,, kalkar, ek- bebı bılhaua ıdare amırlıgı çek guç j dilenleri arzediyorum, luzumu mu· STANBUL- (1200 metre) 18 

. . I k ıeriyet göre meıele halledilmiş. Hal tüf Kanunla eline vırilıt'iŞ bir çok hakeme kararı alanlar başka. arzu e- l'rıamofon, 19,11 alaturka ıaz Ha. 
dilm>yeceğı fe ii etleTe yol açabilir k. ı k b f Abm t h · · • ' bu ı mem!e . et unun teferruatını takdir se18hİyeti vardır. Bu ibtiya 4 derıenı·z yeku .. nunu arzedeyim•, 1800 ız e eyettnın ıttiraklle A 
Eier harpı umumiden ıonra millet b·ı ı d E · h b 1 · ' • 
d 

• f ı meıi iızım ır. i~~ memlekete 1 ridir. Bu ckorkürite dedikleri bir se numaralı kanunun nesri tarihinden ıanı a er_ en, saat ayan, 20,11 
üıtügü bu zaa tan kurtulmatlllf ol- bütçenin tenkidi dolayısıyle bir biz- lihiyettir. lcabıhal ve madahatı tak nı·san 93~ tarihine kadar adliyeye ıramofon ıle opera parçaları 2l 

saydı her halde bugünkü feyzi bula- · ·ı k · ·ı• alatu k H f h met goıten me ııtenı •yorsa yahut dir ederek i•i intaç etmektir. Ölçü- ıesıı·m edilenlerin adedi 2858 dir. r a aaz, • ız A ınet heye 
miyacak ve her halde memleket e- b k f ' tinin · ı· kil 22 ' 

1 
. me ualu va1 ının verdôği ıeli.hiy•t sü her vakit muvaffakiyette olamaz. Do;;.rudan doğruya verilenlerin ade- '' ıra e, orkestra. 

saretten kurlu amıyacaktı Buradaki ki ed'I' ' BOKREŞ (39 le ten ·ı arzu ı ıyorıa behemahal Hele muvaffakiyetaizlik kanunla da di de 54 dür. Binaenaleyh Refik .. -.- 4 metre) 20 Vı 
zevatın bir coğu da yazın danlarda 1 · tef 1 ·· · d k" l · imi · k yana muaıkısı, kuvarlet 20 5 R veya toprak altında olacaklardı . Nef meıe enın erru a 1 uzerın e görüş olsa büyük bir na 11edlr dare amı Şevket Beyfendi biradf'r zır • , 

mek madde madde müzakere edil- rinin tutacaiı nokta her l!'Ün daima lı olarak temenni ettikleri tefti• ve manya orkeatraaı, 
se itimat aayeaindcdir ki bu mem]e- •~- B d .,. BELGRAT (4 mek ı&.ımdır. en eniı. l>u münaka ve daima muvaffakiyettir. mürakabe keyfiyeti buırünkü me- - 29 metre) 2~ 
ket kurtulmuttur. k afta rady k tr B fanın ço tar rıyım ve arzu ede. Po1itikaçıhk ve bilhuıa iJıtrecilik murlann yaptıiı yanına kahr fikri oor eı aaı . cettoven'in 3 "" 

ldarei huıusiyeler ne yapmıtlar- rim ki tenkit yapılan bu maddeler ü her gün muvaffakiyetle 1>".te11'r doğru delildir. Hicbir zaman kal- maralı kuvartetı, 2l Zagrepteı 
drr. Kısaca arzedeceğim. ldarei hu- zerinde ben de yapıp yapmadığmu Refik Şevket Bey arkada,=ızın mamııtır. Yanlarına l<aldıiını tarih naklen opera. 
susiye bütçeleri tesia edlldiii za· mecliai aliye •nlatarek ona ııtöre 0 • küçük memurlar hakkındaki aözlerı bize göıt.,rmemi,tlr. Hiç bir ,.,. ol- • ROMA -.- (441 metre) 20 <\. 
man bu 18 milyon lira teıbit edil- muzlarımda olan meıuliyet yükünü ı ni zabıtlardan okudum Küçük me- n.!\ZSa bile efkln umumiye önünde ıam haben, telııraf deraleri., ııa
mitti, Bu miktar 1926 da 46/67 mil nasıl taşıdığımı anlayabileyim. Am- murlarımızdan yalnız dahiliyeye ait rezil vaziyet ve mahrumiyet içine zete fıkrala~ı, 21,45 Di grit ar 
yona çıktı. Ergil<Vde tenezzülit ma ma Sım Beyin dediği ıribi idare siı deiil dlierlerinln idnde de evıafı dütmiltlilr. Herhalde takipten mu- herd operetL 
halli idare bütçeleri üzerinde mües- teminde idare l"fkili.tında tecrübe, matlubeyi tamamiyle haiz ve memle nkkat bir zaman için kurtulmutlar PRAG - (488 ır. tre) 20 Şe 
ıir olduğu için bugün son yapılan mü~areae v!, ':'.ukuf t~nmiye edecek ket işlerini tamamiyle gördüklerine bile murakabe olundukça bir giln muaiki, 2l Smotea llAlonunda n 
mahalli idarelerin bütçesi 32 mily0 • "!ahıyette yurumek .. ••~ımdır. Tür· kani olmadıkları ".ardır. Fakat bunu behemehal adalet penceılnde kendi- naklen halk konseri. n 
na inmittir. Bunun da tabii umumi kıyede hukukta. mulkıyede böyle eski zamanın tabrıbatına vermek 1&- terini bulurlar. Müf•ttlılerin adedi- ViYANA - (517 metre) 19 20 
~ü~çenin seyrini takip etme.i zaru- b.ir. ıi~temi okutan bir m~limi.n ıe zımdı! .. C:~°!huriyet ... meml~ket.inin i nin artırılmaaı ve villyetler~ rapte.. Konferan.~ 20,~0 viyolonsel, 2ı:ıc 
rıdtr. aını dınlemezlcr. Oba olıa ıdadı ço- dare11nı uıtüne al ıgı vakit bır çok dilmesi elbette bu iıi kuvvctlendire Bram~er ın Dı !{oldene Mayteren 

Yapılan işler cuklarına veyahut rü!dlye çocukları iılerle kar~ılattı. B~r kısım memur- cektir. Bu münaaebetle müfettlti u- opereti, 23,30 danı havaları 
Ş . d . ht ı·f 

1 
rf d 

1 

na okutulacak umumı " idare tetld rın da barbı umunude altın ve ıai- mumilik lüzum ve ehemmiyetinden PEŞTE -.- (550 metre) 20,30 
ım ı mu e ı ıene er za ın a •·ı d t ··be ·· f k •• ı. 1 • ·ı ahl'kla farkı geceıı 21 d 

_ .............................. u•••••••••·-·-··- !8. ın .a ec~1u muna.reae ve vuku re aıyaaçı ıgı ı e a rıru bozul- bahse~ iıterim. Bu te ldlltın bi Fanz Kız. ' opera an naklen 
. • . ·~~b"r_ıylc:.. Bu, o kadar umumi bir mu$ buldu. Harp ve esaret ve iıtİ· ze ilk verdiği fayda doltrudan dol· 

yetımız ~alkevı fırkaca hazırl.a- sozdur ki hu vasıf her meşlek erba- la bir cck memurların maddiyat ve ruya bu teftit işi olmamlrr. Halka VARŞOVA, - (1411 metre) 
nan :ıenlfın merasım progr~ıl.e hına v~ hatta her keıe lazımdır. mllneviyatını tahrip etml1tl. Bunlar herııün temaı eder<k d vairin lcraa 

20
• l!I muhtelif haberler 20 311 

parlak hır ıurette ve çok keaıf bır Hakıkaten fılan ve falan vukufsu• isliıh edildi t t t f · • d radyo gazete•i, 21 hafif' kon.:er 
halk kütleıi huzurund.. bu gün tecrübesiz olarnk intihRp edilmiı ve irfan ve .iıtikarnet ıeviyeleri ea- :dd~çun ~mb e ~ş sat yeı,ın e ra•kt- 23,05 Şopen konseri. • 
saat 15 te açılmıştır Halkın co 1 k t · · d • • · · · • • " 

0 
uy rı ecz ye etme BERLIN .. • • ı· mem e e zarar •ermı tır enılmış kı.ındon cok yiıksektır. Memurlar- ıuretiyle halk üzeri de · • ı 1 1 - ( 18311 metre) 20 in 

gu~ tezahuratı elan devam ctınek olıa~·di o • •ki• nün knıa daha ko- dan zamanın beklediği müımir neti- mıttır. n ıyı es r yap l'llizce ders, 20,30 Himmet und 
tedır lay olurdu. Ve bun. lazım ~elen ce celerini alabilmek icin daima ,.e (D de operethıden parçalar 21 f'ra:~ evamz var) furtt ki an na en •en ll'•ce. 



Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ise bu tabletçik· 

ler, .. ~ .. Adalin tabletleri sayesinde ertesi sabah in
sanın yataktan keyiflı ve nefeli olarak kalkmasını temin 
eden bir istirahata ve uykuya nail olur 

.. SatlııkKonserva Fabrikası 
Çok mükemmel ve her türlü konaerva imaline aalih Edirne kotllerva fal>
rika11 bütün teferruatile ve olduğu ıekilde veya makine ve binaları ayn 
ayn "e pazarlık auretile aablıfa çıbnlmqbr. Talip olanların fabrikayı 
görmek ve pazarlığı yapmak üzere hali taafiyede bulunan Trakya Kon
ıervacılık Türk Anonim ıirketinin Edim ede Dariileytam çarııamde nki 
merkezinde taafiye memurlan adreaine lüzumu müracaatları ilin olunur. 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
1 - 1932-1933 ders senesi için latanbulda bulunan Kuleli ve 

Maltepe Askeri liselerile Bursada bulunan Bursa Askeri lisesi
ne, Konya ve Erzincanda bulunan Askeri orta mekteplerine ta. 
!ebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci amıflan (1 2, 3) üncü; orta mektep 
lerde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400 - 500, Orta mektepler kısmına da 200 - 300 talebe 
alınabilecektir. 

ile maruf 

En kıymetli 
muganniye~ 

miz 

ve arkadqları SAADET ve SEYY AN ve HAMiYET 
Hammlar muhteıem saz heyetine iftirak etmektedirler 

---------------------------------------------... Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Lokomotif nwvöman aksamının kapalı zarfla ve takas kay
dile münakasaaı 3 Ağuatos 932 çar§amba günü saat 15 te Anka. 
ra' da idare merke>:inde yapılacakbr. 

Tafailit Haydarp&f'l ve Ankara veznelerinde 15 ter liraya 
satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (2732) 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Akyazı askeri kereste fabrikasının bir tubesi olan Mudurnu ka 
zasına tabi Kapaklı ormanındaki İmalithanesile makta kurbun. 
dairi araba konağı mahallerinden takriben 1000 m. mik'ap muh
telifülcins nim mamul kereste ve tomrukların Akyazı' daki mer
kez fabrikasına nakliyesi kapalı zarf uaulile münakaaaya vazedil
mittir. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçesi olan 393 lira 75 kuruşun 
veyahut bu kıymette banka mektubunu hamilen yevmi ihale olan 
29 Haziran 932 çarfamba günü saat 14 le Adapazan Maliye dai
resinde komisyonu mahsusa ve şeraiti anlamak ve daha fazla laf 
ailita vikıf olmak arzu edenlerin Akyazı' da fabrika müdiriyetile 
Adapazarı Belediye dairesine müracaatları ilan olunur. (2730) 

--ı 

Askeri fabrika
lar ilanları 

İLAN 
Kadrolarda mün" 

hal olmadığından 
hiç bir suretle katip 
ve fabrikalara işçi 
alınmamakta oldu
ğu cihetle beyhude 
müracaat edilme-

• 
mesı. 

1 
3 üncü kolordu 1 

ilanları 

K. O. ve 1 inci fırkanın on 
üçer bin kilo aığıretleri ile Hay 
darpa9a w Gümütsuyu hasta
nelerinin 5,000 kilo koyun eti 
ihtiyaçlan ayrı ayn tarlname
lerle ve pazarlıkla alınacaktır. 
İhaleleri 27 - 6 - 932 pazarte•i 
günü &§ağıda gösterilen saat
lerde komisyonumuzda yapıla
caktır. Tal iplerin tartnameleri 
ni almak üzere her günı ve pa

. zarlıklanna İ§lirak edeceklerin 
d" vakti muayyeninde komiı. 
y01>umuza müracaatları. 

(465) (2869) 
ihaleleri saatleri 
16,5 K. O. nun 
17 1 fırkaııın 
17,5 Hastanelerin 

SEYRlSEF AlN 
Merkez acenta: Galata Köprü 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Milhilrdarzade h:ın 2. 3710. 
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Yaz mevsim 
RENK 

Bu rengi 

repPRIM 
lerde tat 

etti 

"PEKiŞ ten 444 nu 
PRİMVER Kre 

lstevini 7 • 

A 
Hafız Bürhan. Bey ve 
MEDİHA S0ZAN Haaım'm 

No. 18732 

·~.. Hicaz farkı: HiCRANI ELEM. 
Hicaz gazel: HEP DiNLEYEREK AŞKIMA 

No. 18733 
Kürdill şarkı: San değil miydin bını gönül veren 
Acem kürdi şarkı: Kement olmuşcu zülfün. 

- COLUMUIA Plaklarında çıkmıtbr. 

Karaciğer, Mide, barsak, tq ve kum hastalıkların• 

1 Temmuz Cuma giiaii açılıyor. 
J<iimiM•n 6,30 • 8,20 - 9,30 • 11 ,40 de Haydarpışa'yı h•r•~•• •' 

vapurların treıleri menbaları kadar giderler. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iatesinden batka -
giydirilmesi, teçhizatı, kitap vesairesi hükiimete ait olduğu gi- , ........ .._.._.._.._ ________ .._.._.._.._ _________ I fzMJR - PfRE- ISKENDE

RIYE POST ASI 
ı-Şirketi Hayriyeden 

bi ayrıca talebeye her ay bir mikdar maa, ta verilir. Emlak ve Eytam Bankası ilanları 
4 - Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine - ( IZMIR ) 28 Haziran 

salı 11 de terfi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet Ordusu ş• ı• • M M k•• d 
için zabit olurlar. iŞ ının utena ev ıın e 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulun- Satılık Arsalar 
Galata rıhbmından kalkar 

dukları yerlerde 1 Temmuz 932 de batlar. Ve Ağustos 932 ta. 
rihinde hitam bulur. Bununla beraber kadroda münhaller kalır
sa ders senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepler
den nakil suretile talebe alınmaya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Aakeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu. 
lundukları yerlerin askerlik tubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lizım olan tartlan muhtevi kayıt 
ve kabul şarbıameleri ve muhtaraları bütün Askerlik tubelerin
de mevcuttur. Talipler ask..-lik tubelerine ve askeri lise ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkiir tartları öğrenebilirler. 

(2180) 

• 
Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 

Atağıda yazılı Askeri lise ve orta mektepleri için hizalarında 
gsüteril ! l muallimlere ihtiyaç vardır. 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut brantı-
na nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. . 

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olanlann muvazzah adreslerini havi istidalarile 

Fit-lercümei hallerini Haziran 932 nihayetine kadar Askeri Li
seler müfettişliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahara ders senesi zarfında isti
fa etmiyeceklerine dair noterden musaddak bir taahhüt senedi 
alınacaktır. 

Münhal muallimlikler 
Kuleli Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, fransızc:ı; 

almanca. Ücret 84 : 98 lira. 
Bursa Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, fransızca; 

almanca. Ücret 98. 1081ira. 
Maltepe lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, almanca. Ücret 

84- 98 lira. 
Erzincan orta mektep için: Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye; 

fizik; fransızca. Ücret 108 lira. 

Göz Hekimi 
Prolesor 

IZMİR EKSPRES 
POSTALARINDA 

Bankamızın malı olan Şitlide halen Koroa imallthanesi ola
rak kullanılmakta bulunan 401 numaralı garaj ve müttemilatı 

zirdeki krokide göaterildiği veçhile ifraz ve garajdan maada müf 
rez mahaller bedeli petinen tesviye edilmek tartile sablmak üze 
re müzayedeye vazedilmittir. ihale 4/7 /932 paurteai günü sa- 1 

at on albda yapılacaktır. Taliplerin 150 liralık teminat akçesi 
müstashiben Şubemize _müraca~t olunması. (2727) ı 

latanbul • İzmir ücretleri 

1. nci kamara 
2. nci .. 
3. nen 
Güverte 

Kr. 
1500 
1000 
800 
300 

Tramvay Yolu 
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Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

(ANTALYA) vapuru 25 
haziran cumarteai akşamı 

idare rıhbmından hareketle 
doğru Ereğli'ye gidip ge
lecel<•ir. 

Zonguldak 
1 Belediyesinden: 

Zonguldakta yapılacak be
ton arme iskele Haziranın yir- · 
minci ııününden itibaren yirmi 
bir gün müddetle münakasaya 
vazolunmu~tur. Münakasa tem 
muz ayının on birinci pazartesi 
günü saat on bette Zonguldak 
Belediye encümeni huzurunda 
kapalı zarf usulile İcra kılına
caktır. Münakasaya dahil ola
cakların itbu münakasaya ait 
evrakı İstanbul vilayeti Beledi • 
ye reisliği fen müdürlüğünden 
ve Zonguldak belediye riyase. 
tinden bedeli mukabilinde ala
bilecekleri il&n olunur. (2498) 

BAKTERiYOLOG 
Dr. l H SA N SAM 1 

Bakteriyoloji Laboratuvar: 

Vapurlanmızın kahve ocaklarının İcar müddeti 12 Te 
1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden isticarma 1 

olanların heyeti teftitiye riyasetine müracaatlan. 

Sıtma, tifüı ve 1&İr emrazı saireyi tevlit edoıı 

Haşaratı İmha ediniz 

Kara, yeş'~ sarı sinekler, at sineği, kaup sineği, sivri sine1r, ubca ~~rtl 
güve, örümcek, kırkayık, hamım böceği, kene, kırınca arı. eşek ırtS d' 
ane biti, tavuk biti, kedi, kuşlar ve köpek ve eşya n in,.nlar üıerl~ııı 
pireler. Çiçek, ağaç ve nebıt•t üzerindeki tırtıllar, böcekler, ve bilC 
haşaratı ve yumurtalarını sülllesini. 

Mevti ebedi ile imha ve ifna edef 
Kokusu lltif ve gıhbl, olup k.ı'iy 'en leke yapmaz yarı yarıya Le•~ 
yerli malıdır. Kapalı ve mühürlü fayda yerine başka bir marka 'er 

Dr. Esat Paşa 1 

Birinci Sınıf \lütehas'ı> 

Dr. Süleyman Şükrü 

\nkara caddesı :'\o. 60 l lilmi kic;~hanesi ) annJa 

Akyazı askeri kereste fabrikası ambarlarında mevcut muhte
lifülcins takriben (2500) m. mik'ap mamiil kerestenin Adapaza
rı istasyonuna nakli kapalı *tf usulile münakasaya vazedilmit
tir. Tal ip olanların yüzde yedi buçuk pey akçesi olan ( 528) lira 
(75) kuru~u ve yahııt bu kıymette banka mektubunu hamilen 
yevmi ihale olan 29 Haziran 932 çartamba günü saat 14 le Ada
pazarı Maliye dairesinde komisyonu mahsusa ve 9eraiti anlamak 
ve daha fazla tafsilata vikıf olmak arzu edenlerin Akyazı' da fab
rika müdi~yetile Adapazarı Belediye dairesine müracaatlan ilan 
olunur. (2729) 

Umum kan tahlil&b. F.-ııri noktai 
nazarından (Wuaemıan Kalın tea
mülleri) kan küreyvah aayıhrouı, ti
fo ve ıaıtma haatalıldarı teşhiıi id
rar, balgam, carahat, kazurat ve au 
tahlilitı. Oltra mikroakopi huauai 
aıılar iatiluan. Kanda üre miktan
nın tayini ve kanın ıedimantaaion 
sür'ati. Divanyolunda Sultan Mah
mut türbesi No.189, Telefon :20981. 

biliniz ki sizi aldauyorlor. S 
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